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در کارگاه آموزشی پژوهشی آلودگی هوا مطرح شد 
پرداخت یارانه مشاوره به زوج های 

بی بضاعت 2
می خواهید فرزندتان پسر شود 

عجله کنید! 8 2
روابط عمومی دانشگاه شهرکرد  

روابط عمومی برتر
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مشموالن سبدکاال 
می توانند پول نقد بگیرند

بهره برداری از بزرگ ترین موزه مردم شناسی شرق اصفهان

معاون اول رییس جمهور دستورالعمل اجرایی حمایت 
غذایی را اب��اغ کرد.هیات وزیران به پیش��نهاد وزارت 
تع��اون کار ورف��اه اجتماعی و ب��ه اس��تناد اصل 138 
قانون اساس��ی و در اجرای بن��د 9 م��اده 3 آیین نامه 
اجرایی تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور 

دستورالعمل اجرایی حمایت غذایی را تصویب ...

 4 عضو هیات دولت امروز
 میهمان اصفهان هستند

افزایش صدور مجوز
  سقط درمانی در استان 

اس��تاندار اصفهان گفت: چهار ت��ن از اعضای هیات 
دولت به دعوت استانداری اصفهان امروز به اصفهان 

سفر می کنند.
بنا بر دعوت رس��ول زرگرپور اس��تاندار اصفهان و به 
منظور افتتاح چندین پروژه  بزرگ و مهم استان وزیر 
راه و شهرسازی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت و همچنی��ن معاون رییس 
جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

کشور امروز میهمان اصفهان هستند...

مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان در نشستی با 
خبرنگاران ضم��ن تبریک هفته  قوه  قضاییه با اش��اره به  
برخی از فعالیت های ص��ورت گرفته در خص��وص ارایه 
خدمات بهتر ب��ه مراجعه  کنندگان گفت: در این راس��تا 
بازسازی کامل واحدهای کمیسیون های پزشکی، بازسازی 

آزمایشگاه مرکزی، ایجاد واحد مستقل حسابداری...
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رییس قضایی نیروهای مسلح اصفهان:

 خدمت سربازی فروشی نیست
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان با بیان این که خدمت 

سربازی فروشی نیست، گفت: مردم مراقب کاهبرداران باشند.
 ابراهیم مهران فر در نشست خبری افزود: هیچ قانونی در مورد فروش خدمت 
سربازی وجود ندارد و ادعاهای برخی افراد در این مورد برای کاهبرداری 

است.
وی در باره پرونده شکایت کش��اورزان شرق اصفهان از نیروی انتظامی در 
ارتباط با حوادث سال 1391 اظهار کرد: بیش از 124 نفر از کشاورزان شرق 
اصفهان از نیروی انتظامی شکایت کردند که بر اساس قانون، نیروی انتظامی 

ملزم به پرداخت دیه به این افراد شد. وی گفت: در این پرونده نیروی انتظامی 
از جنبه جزایی منع پیگرد دریافت کرده است.

مهران فر با بیان این که نیروی انتظامی باید به کشاورزان آسیب دیده بدنی 
بیش از شش میلیارد تومان دیه پرداخت کند، گفت: حکم این پرونده اسفند 
ماه سال گذشته صادر شده است.وی افزود: با توجه به اعتراض نیروی انتظامی 
استان اصفهان به رای صادر شده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده 
است. مهران فر همچنین با اشاره به تعداد زیاد یگان های ارتش، سپاه، ناجا و 

وزارت دفاع در استان اصفهان و وجود دو سایت هسته ای...

ب��زرگ تری��ن م��وزه م��ردم شناس��ی ش��رق اس��تان اصفه��ان با 
حض��ور مع��اون ریی��س جمه��وری و ریی��س س��ازمان می��راث 
 فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و گردش��گری کش��ور، ام��روز در 

» محمد آباد جرقویه« افتتاح خواهد شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری استان اصفهان، محسن مصلحی مدیر کل این اداره اظهار 
کرد: موزه مردم شناسی محمد آباد جرقویه در یک قلعه تاریخی برپا 

خواهد شد...

اولین رزمایش هسته ای در اصفهان
 برگزار شد

اولین رزمایش هس��ته ای با عنوان رزمایش پیامبر اعظم)ص( با حض��ور بیش از 500 نفر از 
نیروهای عمل کننده و 1500 نفر از نیروهای احتیاطی با فرماندهی استاندار اصفهان به عنوان 
فرمانده قرارگاه پرتوی رافع با موفقیت برگزار شد. رسول زرگرپور در رزمایش هسته ای پیامبر 
اعظم)ص( که در»یو سی اف« اصفهان برگزار ش��د، اظهار کرد: برنامه ریزی، کسب آمادگی 
الزم، آموزش و فراهم نمودن تجهیزات و امکانات این رزمایش تدافعی توسط دستگاه های 
استانی، حاصل فعالیت شش ماهه است. وی با بیان این که دو واحد هسته ای »یو سی اف« و 
مرکز نطنز اصفهان از امنیت صددرصدی در ابعاد مختلف برخوردار است، گفت: استانداردها، 

دستورالعمل ها و عقل و منطق حکم می کند که ما از هر نظر آماده باشیم.

خودروهای شخصی عامل 70 درصد آلودگی هوا 
 شهدای هفتم 
تیر استوانه های 
نظام بودند
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جواد جمالی  شهردار زرین شهرجواد جمالی  شهردار زرین شهر

شهرداری زرين شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1393 
خود در نظر دارد نس�بت ب�ه اج�رای عمليات احداث س�اختمان 
س�رويس بهداش�تی عمومی با اعتبار اوليه 1/000/000/000 ريال   از 
طريق مناقصه عمومی اق�دام نمايد . لذا متقاضيان واجد ش�رايط 
جهت دريافت اس�ناد مناقصه و كس�ب اطالعات بيش�تر از تاريخ 
 انتش�ارتاپايان وق�ت اداری 93/4/14 به ش�هرداری زرين  ش�هر

 مراجعه نمايند.

ش�هرداری زرين ش�هر به اس�تناد بودج�ه عمرانی مصوب س�ال 
1393 خ�ود در نظ�ر دارد نس�بت ب�ه اج�رای عملي�ات تكمي�ل 
س�اختمان نگار خانه ش�هر با اعتبار اوليه 3/000/000/000 ريال   از 
طريق مناقصه عمومی اق�دام نمايد . لذا متقاضيان واجد ش�رايط 
جهت دريافت اس�ناد مناقصه و كس�ب اطالعات بيش�تر از تاريخ 
 انتش�ارتاپايان وق�ت اداری 93/4/14 به ش�هرداری زرين  ش�هر

 مراجعه نمايند.
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اخبار کوتاهيادداشت

  حضور 4 عضو هیات دولت 
در اصفهان

اس��تاندار اصفهان گفت: چهار تن از اعضای هی��ات دولت به دعوت 
استانداری اصفهان امروز به اصفهان سفر می کنند.

بنا بر دعوت رس��ول زرگرپور اس��تاندار اصفهان و به منظور افتتاح 
چندین پروژه  بزرگ و مهم استان وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور 
امروز مهمان اصفهان هس��تند. زرگر پور در مورد برنامه سفر وزرا به 
اصفهان گفت: افتت��اح چندین پروژه بزرگ و مهم اس��تان از جمله 
چندین واحد صنعتی و پروژه های راه سازی، دو موزه  استان و بازدید 
از چندین پروژه  بزرگ دیگر از برنامه های سفر دکتر آخوندی، دکتر 
ربیعی، مهندس نعمت زاده و دکتر سلطانی فر به اصفهان خواهد بود.

استاندار اصفهان افزود: در این سفر عالوه بر مباحث فوق در خصوص 
تسریع در عملیات اجرایی قطار سریع الس��یر اصفهان � قم، تسریع 
 در ایجاد بندر خش��ک و همچنین تس��ریع در تکمی��ل اتوبان ها و 
کنار گذرهای استان با وزیر راه و شهرسازی مذاکراتی صورت خواهد 
گرفت. زرگرپ��ور تصریح کرد: مش��کالت بیمه کارگران و اش��تغال 
استان و همچنین س��رمایه گذاری جدید در استان نیز با وزیر تعاون 
کار و امور اجتماعی بررسی خواهد شد. استاندار اصفهان اذعان کرد: 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این سفر در جریان مسایل مربوط به 

صنعت و تجارت استان قرار می گیرد.
زرگر پ��ور در پایان یادآور ش��د: س��رمایه گذاری الزم ب��رای مرمت 
و بهس��ازی آثار میراثی، اختصاص تس��هیالت جدید برای توس��عه  
زیرس��اخت های صنع��ت گردش��گری از جمل��ه هتل ها و توس��عه  
گردش��گری استان با رییس س��ازمان گردش��گری صنایع دستی و 

میراث فرهنگی به بحث و بررسی گذاشته می شود.

تجلیل از پیشکسوتان تبلیغی استان 
در مجمع بزرگ مبلغان ماه رمضان

رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: در مجمع بزرگ 
مبلغان رمضان المبارک از پیشکس��وتان عرصه تبلیغ دینی استان 
اصفهان تجلیل می شود. حجت االسالم والمسلمین دکتر حبیب رضا 
ارزانی رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان پیرامون مبلغان 
اعزامی در ماه مبارک رمضان بیان کرد: امسال در ماه مبارک رمضان 
در حدود هزار نفر از مبلغان خواهر و برادر در رده های تبلیغی 1 تا 4 
به 20 استان کش��ور اعزام خواهند شد که حدود 50 درصد آن ها به 
شهرها و روستاهای داخل استان اصفهان و مابقی به سایر استان ها 
اعزام می شوند. وی با اشاره به این که اعزام ها بر اساس نیاز نهادهایی 
مثل دفاتر ائمه جمعه، س��ازمان های تبلیغات اس��المی، مساجد و 
 سایر نهادها که از طریق سامانه الکترونیکی اعزام مبلغ)سمتا( اعالم

 کرده ان��د صورت می گیرد،تصریح کرد: در راس��تای تبیین و نش��ر 
آموزه های دینی و معارف ائمه معصومین علیهم السالم و با توجه به 
نیازهای روز جامعه ، برنامه ریزی های دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
به گونه ای بوده است که امسال هم همانند سال های گذشته بیشتر 

اعزام های این دفتر به صورت تخصصی انجام شود.
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حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طرح 2
تحقیق  و  تفحص از بانک پاسارگاد این طرح با امضای اینجانب، نادر قاضی پور، علیرضا محجوب، سید حسین 

دهدشتی و احمد امیرآبادی فراهانی به هیات  رییسه مجلس تحویل داده شده است.

امام جمعه موقت اصفهان شهید بهش��تی را سید شهیدان 
انقالب برش��مرد و گفت: در مظلومیت بهشتی همین بس 
که در میان هجمه منافقان و یاران بنی صدر، تنگ نظرانی 
در میان به ظاهر دوستان ایش��ان نیز به شکلی دیگر شهید 
بهش��تی را با تهمت های خود می آزردند. حجت االس��الم 
محمدتقی رهبر با اشاره به نزدیک ش��دن به سالروز هفتم 
تیرماه با اشاره به این که تعداد شهدای این فاجعه با شهدای 
کربال برابر است، اظهار داشت: 72 تن شهدای هفتم تیرماه 
با ش��هادت خود چهره منافقان را آش��کار کردند و پرده از 
روی چهره آنها برداش��تند. وی افزود: همانطور که شهدای 
کربال با شهادت خود در راه امام حس��ین )ع( موجب بقای 
اس��الم ناب ش��دند، یاران امام خمینی )ره( نیز با شهادت 
خود در هفتم تیرماه س��ال 60، تضمین و پشتوانه ای برای 
انقالب اسالمی شدند و سند حقانیت و مظلومیت نظام تازه 
پاگرفته جمهوری اسالمی را آشکار کردند. امام جمعه موقت 
اصفهان گفت: شهادت ایشان یک مصیبت بود و مظلومیت 
وی مصیبتی دیگر. زیرا ایشان در زندگی خود مورد هجمه 

منافقان و برخی از به ظاهر دوستان قرار داشت.
 وی با اش��اره به فرمایش امام خمینی )ره( پس از شهادت 
شهید بهشتی مبنی بر این که سخت تر از داغ شهادت ایشان 
مظلومیت بهشتی است، بیان داشت: چه مظلومیتی باالتر از 
این است که فردی که برای اس��الم و انقالب خالصانه خون 

دل خورده، در زندگی خود مورد هجوم جریان نفاق باشد؟ 
 ایش��ان در ردیف خالص ترین نیروهای انقالبی و یاران امام

 خمینی )ره( بود. حجت االس��الم رهبر ادام��ه داد: جریان 
بنی صدر و لیبرال ها شهید بهش��تی را یک عنصر مقاوم و 
اس��توار در برابر برنامه های ضدانقالبی خود یافتند و بر این 
مبنا هجمه های بی امان خود را بر این ش��هید مظلوم آغاز 
کردند و شعارهایی ناگوار علیه وی توسط مزدوران در میان 
جامعه پخش کردند. وی تاکید ک��رد: در میان این هجمه 
ها برخی از افرادی که هنوز ش��خصیت این ش��هید را نمی 
شناختند و تصور می کردند وی به دنبال جایگاه و مقام است 
و تنگ نظرانی در میان به ظاهر دوستان ایشان نیز به شکلی 

دیگر شهید بهشتی را با تهمت های خود می آزردند.
قاطعیت و ش�جاعت ش�هید بهش�تی در برابر 

استکبار جهانی
 امام جمعه موقت اصفهان با اش��اره به شجاعت و قاطعیت 
بی بدیل شهید بهشتی در برابر استکبار جهانی بیان داشت: 
جمله معروفی از ایشان است که در برهه ای از زمان انقالب 
فرمود » آمریکا از ما عصبانی باش و از عصبانیت بمیر« . شهید 
بهشتی این صحبت را در زمانی بیان کرد که برخی از افراد 
وابسته به عناصر بیگانه به شدت در برابر این افکار و سخنان 
ایستادگی می کردند. وی افزود:  شهید بهشتی بزرگمردی 
بی نظیر بود که نسبت به شخصیت همه جانبه  خود مظلوم 

واقع ش��د، اما با ش��هادت خود و یارانش چراغی بر فراز راه 
انقالب  برافروخت که تا همیشه تاریخ جاودانه خواهد بود.

شهید بهشتی به دنبال حذف افراد نبود
مدیر موسس��ه دارالقرآن اصفهان گفت: ش��هید بهش��تی 
به دنبال ح��ذف افراد نبود، ب��ه طوری که تع��داد زیادی از 

کمونیست ها را هدایت و آنها را نماز خوان کرد.
 حجت االسالم مهدی اژه ای در نشست خبری خانواده معظم 
ش��هدای هفتم تیرماه اظهار کرد: آیت اهلل حائری، آیت اهلل 
بروجردی و امام خمین��ی )ره( ش��اگردان بزرگی از جمله 
آیت اهلل مطهری و بهشتی را تربیت کردند و آنها جلوه ای از 

این سه مرجع بزرگ بودند. 
وی به شخصیت شهید بهشتی اشاره کرد و گفت: این شهید 

بزرگ��وار وقتی نیازهای 
علمی اش در مدرسه به 
طور کامل تامین ش��د، 
به حوزه علیمه وارد شد 
و در ادامه از محضر امام 
خمین��ی )ره( و عالمه 
طباطبایی استفاده برد. 

مدیر موسسه دارالقرآن 
اصفه��ان اف��زود: در 
زندگ��ی آقای بهش��تی 
باید به موض��وع ایمان 
تاکید کنیم و این شهید 
بزرگوار ب��ه همه معارف 

اسالم مومن بود. 
وی بی��ان کرد: ش��هید 
بهش��تی در تمام فراز و 
نش��یب های زندگ��ی و 

زمانی که گروه های سیاسی به وی حمله می کردند، فقط به 
خداوند متعال توکل می کرد. اژه ای با بیان این که اگر کسی 
عبد خداوند نشود در اجتماع تاثیرگذار نیست، گفت: موحد 
داری یک شخصیت سالم اس��ت و آقای بهشتی عبد واقعی 
بود و همواره بر محیط اطراف خود تاثیر مثبت می گذاشت. 
وی اضافه کرد: شهید بهش��تی در محیط خانواده و اجتماع 
براس��اس اخالق نبوی رفتار می کرد و گرفتار موج سیاسی 
نبود و برخالف این که افراد یا احزاب، تضاد را در دستور کار 
قرار می دهند، شهید بهشتی جذب را در اولویت داشت. وی 
با بیان این که یکی از ویژگی های شهید بهشتی کادرسازی 
بود، گفت: امروز برخی افراد به دنبال سعادت خود هستند، 
اما شهید بهشتی در حوزه های مختلف به شکل فعال به دنبال 
کادرسازی بود. اژه ای خاطرنشان کرد: شهید بهشتی در طول 
حضور در اروپا انجمن اسالمی دانشجویان را سازماندهی و 
از پیوستن جوانان و دانشجویان ایرانی به دام کمونیست ها و 

ساواکی ها جلوگیری کرد. 

حجت االسالم رهبر: 

 شهدای هفتم تیر استوانه های نظام بودند 

نایب  رییس مجل��س گفت: حادثه 
هفت��م تی��ر در ه��ر ج��ای جهان 
ک��ه اتفاق بیفت��د برای فروپاش��ی 
یک نظ��ام کافی اس��ت، ام��ا نظام 
جمهوری اس��المی ایران از دست 
دادن عزیزان خود را در این حادثه 
تحم��ل ک��رد و آن را وس��یله ای 
 برای اس��تحکام و قدرت خود قرار

 داد. 
سید محمد حسن ابوترابی فرد  نایب 
 رییس مجلس ش��ورای اسالمی در 
نطق پیش از دستور خود در صحن 
علنی اظهار داش��ت: روز هفتم تیر 
یادآور حادث��ه ای خونبار و هولناک 
در کش��ور ماست که ش��جره طیبه 
 انقالب اس��المی را آبی��اری و بارور

 کرد.
وی اف��زود: اس��تکبار جهان��ی ب��ا 
مدیریت آمریکا پ��س از تجربه تلخ 
شکست در صحرای طبس، کودتای 
نوژه، حمل��ه نظامی م��زدور بعثی 
نظام س��لطه و اس��تحکام و اقتدار 
نظام جمهوری اس��المی با تصویب 
قانون اساسی و شکل گیری مجلس 
شورای اس��المی به دست نیروهای 
انقالب و ساماندهی نیروهای نظامی 
و انتظامی کشور و طرد گروهک های 
تروریس��تی از س��وی ملت ایران، 
 دس��ت ب��ه جنایت��ی هولن��اک

 زد.

نای��ب  ریی��س مجل��س ش��ورای 
اسالمی خاطرنش��ان کرد: در هفتم 
تیر م��اه س��ال 1360 دفتر حزب 
جمهوری اس��المی با وجود جمعی 
از مقامات بلندپایه و دلس��وزترین 
مس��ؤوالن نظ��ام همچون ش��هید 
آیت اهلل سیدمحمد بهشتی رییس 
دی��وان عالی کش��ور و ... ب��ا بغض 
منافق��ان منفج��ر ش��د و 72 ی��ار 
 وفادار انقالب و امام ب��ه دیدار حق 

شتافتند.
ابوتراب��ی تصری��ح ک��رد: در ای��ن 
حادثه م��ردم ای��ران ب��ا برگزاری 
مراس��م مختلف، نفرت خ��ود را از 
 دش��منان نظام و انقالب به نمایش

 گذاشتند و تش��ییع جنازه شهدای 
 هفتم تی��ر ب��ه رویارویی ب��ا ملت

 ای��ران با اس��تکبار و نف��اق تبدیل 
ش��د و زمین��ه اس��تحکام ارکان 
 نظ��ام جمه��وری اس��المی فراهم 

آمد.
وی افزود: حادثه هفت تیر نش��ان 
داد ک��ه از ای��ن قبی��ل ح��وادث 
سهمگین هم نمی تواند به استحکام 
جمه��وری اس��المی که ب��ه ایمان 
 مردم تکیه کرده اس��ت،  خللی وارد

 کند.
س��ید محمد حس��ن ابوترابی فرد  
نای��ب  ریی��س مجل��س ش��ورای 
حادث��ه داد:  ادام��ه   اس��المی 
  هف��ت تی��ر حادث��ه کوچک��ی

 نبود. 
چنین حادثه ای در هر نقطه از دنیا 
که اتف��اق بیفتد برای ف��رو ریختن 
یک نظ��ام کافی اس��ت، ام��ا نظام 
جمهوری اس��المی از دست دادن 
این اشخاص موثر خوشفکر و مبارز 
خود را تحمل کرد و آن را وسیله ای 
 برای اس��تحکام و اقت��دار خود قرار

 داد.

تحقیق  و  تفحص از بانک پاسارگاد در مجلس کلید خورد

ابوترابی فرد :

نظام جمهوری اسالمی ايران حادثه هفتم 
تیر را وسیله ای برای اقتدار خود قرار داد

 شهید بهشتی 
 بزرگمردی

 بی نظیر بود که 
نسبت به شخصیت 

همه جانبه  خود 
مظلوم واقع شد، 

اما با شهادت خود 
و يارانش چراغی 

بر فراز راه انقالب  
 برافروخت که 

تا همیشه تاريخ 
جاودانه خواهد بود

ريیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری:

حمايت  از سرمايه گذاران بخش 
گردشگری چهارمحال و بختیاری

رییس اتاق بازرگانی بازرگانی، صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری 
گفت: اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری از سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در حوزه گردش��گری حمایت می کن��د. محمدرضا نبوی 
در نشست هم اندیشی صنعت گردش��گری مدیران اداره کل میراث 
فرهنگی ، صنایع دستی و گردش��گری و اتاق بازرگانی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به نقش و جایگاه تاثیرگذار اتاق بازرگانی استان در 
حمایت از سرمایه گذاری و توسعه همه جانبه طرح های گردشگری 
اظهار کرد: اتاق بازرگانی استان از سرمایه گذاران بخش خصوصی در 

این حوزه حمایت می کند.
وی افزود: الگوسازی در حوزه گردشگری، برنامه ریزی دو جانبه برای 
راه اندازی نمایش��گاه های تخصصی در سطح اس��تانی و ملی، تهیه 
بسته های سرمایه گذاری با مش��ارکت دو طرف و برنامه ریزی مدون 
در راستای توسعه و تبلیغات صنعت گردشگری استان از زمینه های 

همکاری این اتاق با سرمایه گذاران است.
رییس ات��اق بازرگان��ی، صنایع و مع��ادن چهارمح��ال و بختیاری 
خاطرنش��ان کرد: تدوین نقش��ه راه، بررس��ی ظرفیت های موجود 
و عملیاتی ک��ردن اهداف مش��ترک بین دو دس��تگاه زمینه س��از 

همکاری های دو جانبه است.
سرپرس��ت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اس��تان با تش��ریح برنامه ها و اهداف بلند مدت این اداره کل، گفت: 
تشکیل کمیته توسعه گردشگری استان، تشکیل اتاق فکر و استفاده 
از تجربیات صاحب نظران در زمینه گردش��گری، برگزاری نشست 
مشترک با معاون عمرانی اس��تاندار با هدف بررسی سند چشم انداز 

توسعه استان، ضرورتی انکارناپذیر است.
مهرداد رییس��ی خاطرنش��ان کرد: برگزاری نشس��ت مش��ترک با 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی با هدف کمک به اهداف 
توسعه صنعت گردشگری این استان، سرمایه گذاری در بخش توسعه 
و صادرات صنایع دس��تی استان با مش��ارکت اتاق بازرگانی، کمک 
به رونق اش��تغال و درآمدزایی صنعت گردش��گری استان، نشست 
مشترک با تورگردانان برای معرفی جاذبه های گردشگری و طبیعی 

استان، از مهم ترین برنامه های در دست اقدام این اداره کل است.
وی تصریح کرد: مقرر ش��د نمایندگانی از س��وی دو دستگاه جهت 

پیگیری مصوبات این نشست معرفی شوند.

مدیر ملی ط��رح حفاظت از تاالب های ایران گفت : بر اس��اس آخرین 
 بررس��ی های اقلیمی و منطقه ای در تمامی اس��تان ه��ا ، 70 درصد

 تاالب های کشور در معرض خطر خشکسالی قرار دارند.
محسن سلیمانی روزبهانی در کارگاه مشورتی تدوین برنامه مدیریت 
یکپارچه تاالب بین المللی چغاخور در شهرکرد اظهار کرد : 84 تاالب با 

اهمیت بین المللی در کشور وجود دارد که از این مجموع 24 تاالب در 
کنوانسیون رامسر ثبت شده است.

 وی ب��ا بی��ان این که بیش��تر ت��االب ه��ای ای��ران در پایین دس��ت 
حوضه های آبریز قرار گرفته اند، عدم مدیریت حق آبه تاالب ها، توسعه 
ناپایدار در حاشیه تاالب ها ، توس��عه بی رویه زمین های کشاورزی با 

الگوهای غیرعلمی و ورود پسماندها و پساب های صنعتی را از مهم ترین 
مشکالت تاالب ها اعالم کرد.

مدیر ملی طرح حفاظ��ت از تاالب های ای��ران افزود : تغیی��ر اقلیم و 
خشکسالی های اخیر نیز بر زنجیره  آبگیری و احیای تاالب ها اثر منفی 

داشته است.
س��لیمانی روزبهانی گفت: در طرح جامع مدیریت تاالب ها بر اساس 
برنامه چهارم و پنجم توسعه، مسؤوالن ملزم می شوند برای پیشگیری از 
این تهدیدها ، رویه مدیریتی تاالب ها را در سطح بین المللی تغییر دهند.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح تاالب های کشور دارای برنامه 
منسجم حفاظت ، مدیریت و بهره برداری می شوند.

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران با بیان این که این طرح در 
مرحله نخس��ت در تاالب های دریاچه ارومیه ، پریشان و شادگان و در 
مرحله دوم در تاالب های اقماری دریاچه ارومیه اجرا شده است ، افزود:  
امسال به هشت تاالب آالگل، آجی گل و آلماگل استان گلستان، حله 
استان بوشهر و هامون سیستان و بلوچستان و چغاخور، میقان و زریوار 
توسعه یافته است و به تدریج تمامی تاالب ها را در بر می گیرد. سلیمانی 
روزبهانی گفت:  طرح جامع مدیریت تاالب ها پس از تصویب استانی باید 
در شورای عالی محیط زیست کشور به تصویب نهایی برسد. وی افزود: 
کارگاه مشورتی دو روزه برنامه مدیریت تاالب چغاخور استان چهارمحال 
وبختیاری با همین هدف آغاز شده است. تاالب بین المللی چغاخور با 
مساحتی حدود دو هزار و 300 هکتار در دامنه ارتفاعات برآفتاب و کالر 

در نزدیکی شهر بلداجی شهرستان بروجن واقع شده است. 

مدير ملی طرح حفاظت از تاالب های ايران:

سرپرست امور عشاير چهارمحال و بختیاری خبر داد

مرمت و بازگشايی 2۰۷ کیلومتر ايلراه عشايری درکوهرنگ

خشکسالی ۷۰درصد تاالب های کشور را تهدید می کند 

 افتتاح مجتمع اقامتی
 »آق داش« دراستان

مجتمع اقامتی »آق داش« درشهرستان سامان چهارمحال 
و بختیاری افتتاح ش��د. نماینده می��راث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری در شهرس��تان سامان دیروز در مراسم 
افتتاح این پروژه با اشاره بر این که مجتمع اقامتی آق داش 
در شهرستان سامان توس��ط بخش خصوصی احداث شده 
است، اظهار داشت: این مجمتع در شش سوییت و چهار اتاق 
به بهره برداری رسید. مسلم اس��د الهی با بیان این که این 
مجتمع 37 تخت دارد، بیان داشت: در این مجمتع رستوران 
برای راحتی مسافران در نظر گرفته شده است.اسدالهی با 
بیان این که این مجمتع با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
با اعتباری بالغ بر ش��ش میلی��ارد ریال ایجاد ش��ده، بیان 
 داشت: آورده س��رمایه گذار یک میلیارد ریال بوده و مابقی 

سرمایه گذار از تسهیالت بانکی بوده است.

 انسجام و وحدت گروهی 
در برنامه ريزی اوقات فراغت

فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: باید با انسجام و وحدت 
گروهی برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان تالش کنیم.

حمید ملک پور ، با اشاره به نزدیک شدن حلول ماه مبارک 
رمضان، اظهار کرد: ماه رمضان برترین ماه س��ال است و ما 
باید تالش کنیم از این ماه بیش��ترین به��ره  را ببریم.وی با 
اشاره به تعطیلی مدارس و دانشگاه ها افزود: با توجه به این 
که مدارس و دانشگاه ها برای حدود س��ه ماه دیگر تعطیل 
هستند، برنامه ریزی مناسب برای پر کردن اوقات فراغت از 
مهم ترین دغدغه های ما محسوب می شود.برای غنی سازی 
اوقات فراغت جوانان این شهرستان باید برنامه ریزی علمی 
و کارشناسانه ای صورت گیرد که بتوانیم رضایت جوانان و 

نوجونان این شهرستان را جلب کنیم.

روابط عمومی دانشگاه 
شهرکرد  روابط عمومی برتر

 روابط عمومی دانشگاه شهرکرد در ششمین همایش روابط 
عمومی های استان چهارمحال و بختیاری، به عنوان روابط 
عمومی برتر دس��تگاه های اجرایی اس��تان برگزیده شد. به 
گزارش روابط عمومی دانش��گاه ش��هرکرد، این همایش با 
حضور قاسم سلیمانی استاندار، معاونان و مشاوران استاندار 
و همچنین رییس دانشگاه ش��هرکرد، رییس دانشگاه علوم 
پزشکی و تعدادی از مدیران استان برگزار شد. قاسم سلیمانی 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری، ضمن تقدی��ر از زحمات 
 مجموعه  رواب��ط عموم��ی ادارات و دس��تگاه های دولتی و

 غی��ر دولتی اس��تان، رواب��ط عمومی ه��ا را نقط��ه  اتصال 
خدمتگزاران نظام و م��ردم به عنوان ول��ی نعمتان انقالب 
دانست و افزود:  اطالع رسانی دقیق، شفاف و صادقانه به مردم 

از وظایف مهم روابط عمومی هاست.

سرپرست اداره کل امور عش��ایرچهارمحال و بختیاری گفت: 
هم زمان با کوچ عش��ایر بختیاری به چهارمحال و بختیاری، 
207کیلومتر ایلراه عشایری در شهرستان کوهرنگ مرمت و 

بازگشایی شد.
یحیی حسین پور در نشست امور عشایر چهارمحال وبختیاری 
 در ش��هرکرد اظه��ار کرد: امس��ال ب��رای اج��رای این طرح 

400 میلیون ریال اعتبار هزینه شد. 
وی افزود: هم اکنون 2هزار کیلومتر ایلراه عشایری در مناطق 
سخت گذر و کوهستانی چهارمحال و بختیاری وجود دارد و 
این اس��تان پس از فارس دومین استان عش��ایر نشین کشور 

است.
سرپرس��ت اداره کل امورعش��ایرچهارمحال و بختی��اری 

خاطرنش��ان کرد: جامعه 120هزار نفری عشایر چهار محال 
و بختیاری، 10درصد از گوشت دام کشور را تولید می کنند.

وی اف��زود: هر س��اله در فص��ل بهار ب��ه علت جاری ش��دن 
س��یالب و روان آب ه��ا بخش��ی از ای��ل راه های عش��ایری 
 و مس��یرهای عب��ور احش��ام و چهارپای��ان نظی��ر پ��ل ها و

 گذرگاه ها تخریب و مس��دود می شود که عش��ایر به ناچار از 
گذرگاه های مرتفع و پرخطر عبور م��ی کنند. مدیرکل امور 
عش��ایر چهارمحال و بختیاری گف��ت : اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری از جمل��ه مناطق کوهس��تانی ف��الت مرکزی و 
 دومین استان عشایرنش��ین ایران محسوب می شودو بیش از
 126 هزار نفر از جمعیت 900 هزار نفری آن عشایر هستند.

حسین پور افزود : عش��ایر چهارمحال و بختیاری شامل اقوام 

بختیاری، قش��قایی، چهرازی، نصرآبادی و دهکردی هستند 
و1/5  میلیون واحد دامی دارند ک��ه 25 درصد پروتئین این 

استان و 10درصد از گوشت کشور را تامین می کنند.
وی تصریح کرد: عش��ایر کوچنده با آغاز فص��ل کوچ 2 هزار 
کیلومتر ایلراه چهارمحال و بختیاری را می پیمایند که ساالنه 
این ایلراه ها با شروع کوچ عشایر به مرمت، بازسازی و بازگشایی 
نیاز دارند. قدیمی ترین ایلراه این استان »دزپارت« متعلق به 
زمان هخامنشیان اس��ت ودر دوران صفویه مرمت و بازسازی 

شده است. 
 این ایل��راه فالت مرکزی را به خوزس��تان متص��ل می کند و

 برنامه ریزی های الزم برای ثبت این می��راث تاریخی انجام 
شده است.
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یادداشت

رییس قضایی نیروهای مسلح اصفهان:

 خدمت سربازی فروشی نیست

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان با بیان این که خدمت 
سربازی فروشی نیست، گفت: مردم مراقب کالهبرداران باشند.

 ابراهیم مهران فر در نشس��ت خب��ری افزود: هیچ قانون��ی در مورد فروش 
خدمت س��ربازی وجود ندارد و ادعاهای برخ��ی افراد در ای��ن مورد برای 

کالهبرداری است.
وی در باره پرونده شکایت کشاورزان ش��رق اصفهان از نیروی انتظامی در 
ارتباط با حوادث سال 1391 اظهار کرد: بیش از 124 نفر از کشاورزان شرق 
اصفهان از نیروی انتظامی شکایت کردند که بر اساس قانون، نیروی انتظامی 

ملزم به پرداخت دیه به این افراد شد.
وی گفت: در این پرونده نیروی انتظامی از جنبه جزایی منع پیگرد دریافت 

کرده است.
مهران فر با بیان این که نیروی انتظامی باید به کشاورزان آسیب دیده بدنی 
بیش از شش میلیارد تومان دیه پرداخت کند، گفت: حکم این پرونده اسفند 

ماه سال گذشته صادر شده است.
وی افزود: با توجه به اعتراض نیروی انتظامی اس��تان اصفهان به رای صادر 

شده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
نیروهای مسلح سالم ترین افراد جامعه هستند   

مهران فر همچنین با اش��اره به تعداد زیاد یگان های ارتش، س��پاه، ناجا و 
 UCF وزارت دفاع در استان اصفهان و وجود دو س��ایت هسته ای نطنز و
اصفهان گفت: وجود این مراکز، حساسیت نیروهای مسلح استان اصفهان 

را نشان می دهد.
وی افزود: سازمان قضایی نیروهای مسلح به جرایم نظامیان شامل کارکنان 
ستاد کل نیروهای مس��لح، ارتش، سپاه پاس��داران، وزارت دفاع، نیروهای 
انتظامی و کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان رسیدگی می کند.

وی با بیان این که نیروهای مسلح کمترین آمار جرایم تخلفات را دارند، افزود: 
نیروهای مسلح سالم ترین، پاک ترین و شریف ترین افراد در جامعه هستند 
ولی به دلیل حساسیت وظیفه آنها اگر جرمی را مرتکب شوند، با دقت قانونی 

رسیدگی می شود.
مهران فر گفت: جرایم در بین نیروهای مسلح استان اصفهان با توجه به آمار 

باالی این نیروها در استان کم است.
وی اضافه ک��رد: به دلیل حساس��یت نیروهای مس��لح در جامعه، موضوع 
پیشگیری از وقوع جرایم، تخلفات و کاهش ملموس جرایم در دستور کار این 

سازمان و مسؤوالن نیروهای مسلح قرار گرفته است.
وی گفت: برنامه های پنج ساله به منظور شناسایی آسیب ها، آسیب زدایی، 
آینده پژوهی و ارایه کردن راهکارهای پیشگیرانه و بررسی علل اجرا نشدن 

راهکارها در خصوص جرایم شایع تدوین شده است.
مهران فر اظهار کرد: در س��ال جاری موضوع بررس��ی جرم ضرب و جرح و 
چگونگی کاهش آن در دس��تور کار مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم 

قرار گرفته است.
وی برگزاری دوره آموزشی را در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دوره های 
 آگاه سازی در س��طح یگان ها به تفکیک برای سربازان وظیفه و پایوران، از 
مهم ترین اقدامات س��ازمان قضایی نیروهای مسلح اس��تان اصفهان برای 

کاهش جرایم در بین این نیروها عنوان کرد.
وی افزود: در سال گذشته تعداد 512 دوره آموزشی در یگان های مختلف 
سپاه، ارتش، ناجا و وزارت دفاع برگزار و در جمع 108 هزار و 635 نفر ساعت 

آموزش ارایه شد.
وی با بیان کاهش8/7 درصدی جرایم در بین نیروهای مسلح استان اصفهان 

گفت: این کاهش نتیجه برگزاری دوره های آموزشی است.
وی با بیان این که در استان اصفهان جرایم سازمان یافته وجود ندارد، گفت: 
با توجه به حساسیت های نظامی در استان اصفهان هیچ گونه جرایم سازمان 

یافته مانند جاسوسی در استان مشاهده نشده است.
رییس س��ازمان قضایی نیروهای مسلح اس��تان اصفهان گفت: کسانی که 
به هر نحو شکایتی از عملکرد نیروهای نظامی یا انتظامی دارند، با مراجعه 
حضوری به سازمان یا ارتباط با سامانه پیام کوتاه با شماره 09131131709 
و ی��ا تلف��ن ه��ای 36270017 – 36275785 – 36279049 – 
 36279041 – 36287478 در دادس��رای نظام��ی اصفه��ان تم��اس

 بگیرند.
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نمایشگاه محصوالت طرح های اشتغال کمیته امداد در اصفهان 
 نمایشگاه توانمندی ها و عرضه محصوالت طرح های اشتغال خانواده های تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، رمضان امسال در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار 
می شود. این نمایشگاه با هدف معرفی طرح های خودکفایی خانواده های تحت پوشش از 11 تا 

15 تیر برگزار خواهد شد.

3

مدیر کل اداره حفاظت محیط زیس��ت اصفهان گفت: به 
دلیل این که پاالیش��گاه اصفهان نمی تواند تا مهر امسال 
بنزین یورو چهار تولید کند، مقرر شد که این نوع بنزین از 
محل بنزین وارداتی و توسط شرکت پخش فرآورده های 

نفتی برای استان تامین شود.
 »حمید ظهرابی« در کارگاه آموزش��ی پژوهشی آلودگی 
هوا در دانش��گاه اصفهان افزود: یک��ی از برنامه های ملی 
برای کاهش آلودگی هوا، بهبود کیفیت سوخت و توزیع 
بنزین یورو چهار است که بر اس��اس مصوبه هیات دولت 
مقرر شده است این بنزین از ابتدای مهر امسال در اصفهان 

نیز توزیع شود.
وی ادامه داد: این برنامه ریزی بر این اساس تدوین شد که 
پاالیشگاه اصفهان تا زمان تعیین شده بنزین یورو چهار را 
تولید کند، اما بررسی ها نشان می دهد که احتمال تحقق 

این کار بسیار کم است.
وی با بیان این که ب��رای تولید بنزین ی��ورو چهار نیاز به 
فعال سازی بخش »ایزومر س��از« در فرایند بنزین سازی 
اس��ت، گفت: پاالیش��گاه اصفهان به تازگی اقدام به عقد 
قرارداد برای این کار کرده و بعید اس��ت ک��ه تولید آن به 

مهر امسال برسد.
 ظهراب��ی اضافه کرد: ب��ه همین دلیل به ش��رکت پخش 
فراورده های نفتی اصفهان تاکید شد که بنزین یورو چهار را 
از مهر امسال از محل بنزین وارداتی برای استان تامین کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: پاالیشگاه 
اصفهان تا چند سال آینده قدرت تولید گازوییل با کیفیت 
یورو چهار را ندارد و با توجه به مصوبه هیات دولت که توزیع 
این نوع سوخت نیز باید از مهر امسال آغاز شود، از شرکت 
پخش فراورده های نفتی خواس��ته ایم که گازوییل یورو 

چهار را نیز از منابع خارج از استان یا واردات تامین کند.
به گفته وی بنزین یورو چهار در تهران، کرج و اراک توزیع 
می شود در حالی که اصفهان با توجه به شرایط ویژه ای که 

دارد، باید در این زمینه در اولویت قرار گیرد.
وی با تاکید بر این که توزیع س��وخت با کیفیت منجر به 
کاهش آلودگی هوا می شود، به پلمپ مشعل های مازوت 
سوز دو نیروگاه اصفهان اشاره و اضافه کرد: در دو سه روز 

گذشته شر گوگرد از سر شهر اصفهان کم شده است.
وی با بیان این که دلیلی ندارد تولید برق کشور با هزینه 
به خطر افتادن سالمت مردم اتفاق بیفتد، تصریح کرد: اگر 
آلوده س��از بودن نیروگاه های اصفهان ادامه داشته باشد 
الزم اس��ت کار آنها متوقف و از نیروگاه ه��ای جایگزین 

استفاده شود.
ظهرابی با اشاره به قطع شدن سوخت مازوت در دو نیروگاه 
اصفهان از اواسط اسفند سال گذشته تاکنون اظهار کرد: با 
این کار تعداد روزهای سالم در فصل بهار امسال نسبت به 

سال گذشته افزایش یافت.
وی با بیان این که در بهار سال گذشته 74 روز سالم و 14 

روز ناسالم در اصفهان داشتیم، افزود: امسال این تعداد به 
ترتیب به 83 و پنج روز رسید.

ظهرابی با بیان این که 20 درصد از کل مازوت تولید شده 
در کشور در این دو نیروگاه مصرف می شود، تاکید کرد: ما 
هرچه جلوتر می رویم، الزم است که منابع محیط زیستی 
پاک تر ش��ود، اما به این موضوع و وضعی��ت کیفی هوا و 

سالمت مردم کم توجهی شده است.
مدی��ر کل حفاظت محیط زیس��ت اصفهان ب��ه فعالیت 
 1700 کارگاه تولی��د گ��چ، آه��ک و آج��ر و 300 کوره 
ریخته گری س��نتی در اصفهان اش��اره و تاکید کرد: این 
کارگاه ها نقش چندانی در صنعت ندارن��د، اما ذرات ریز 

معلق بسیاری وارد هوای شهر می کنند.
ظهرابی، منابع متحرک یعنی 900 هزار خودروی سبک و 
سنگین و 450 هزار موتورسیکلت را از دیگر مشکالت حاد 
آلودگی اصفهان دانست و افزود: 70 درصد خودروهای این 

شهر فرسوده است.
وی ادامه داد: فقدان سیستم معاینه فنی منسجم، اجباری 
نبودن معاینه فنی و ضعف ساختار اجرایی، مشکالت منابع 

متحرک آالینده را تشدید کرده است.
وی همچنین با اشاره به آمار روزهای سالم در سال های 
91 و 92 گفت: در سال 91 شهر اصفهان دارای 315 روز 
هوای سالم، چهار روز پاک، 12 روز بسیار ناسالم و 69 روز 
ناسالم بود که در سال 92 این تعداد به ترتیب به 269 روز 
هوای سالم، دو روز هوای پاک، هفت روز خطرناک، 18 روز 

بسیار ناسالم و 69 روز ناسالم رسید.
این کارش��ناس افزود: این آمار نشان می دهد که افزایش 
مصرف مازوت و شرایط اقلیمی در کاهش روزهای سالم 

نقش داشته است.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامه جامع کنترل کیفی هوای 
اصفهان باید تعداد هوای سالم امسال به 311 و سال آینده 

به 327 روز برسد.
ظهرابی یکی از عوامل تشدید آلودگی را باال بودن مقدار 
گوگرد در سوخت های مصرفی خواند و گفت: مقدار گوگرد 
در گازوییل مصرفی در اصفهان بین پنج تا هفت هزار است 

در حالی که بر اساس استاندارد باید 50 باشد.
وی افزود: میزان گوگرد در نفت کوره در اصفهان 207 تا 
305 است، در حالی که بر اساس استاندارد باید یک باشد.

وی فناوری ه��ای قدیمی موجود در صنعت و اس��تفاده 
نکردن از فناوری های م��درن را در کنترل آلودگی هوا از 
دیگر عوامل تشدید آلودگی هوای اصفهان برشمرد. مدیر 
کل حفاظت محیط زیس��ت اصفهان با بی��ان این که این 
شهر در بیشتر مواقع باد آرام دارد، گفت: مناطقی که باد 
آرام در آن بیش از 50 درصد باش��د، برای توسعه صنعتی 
مناسب نیس��ت. وی تصریح کرد: این در حالی است که 
شهر اصفهان با دارا بودن 56 درصد باد آرام که در پاییز و 
زمستان به 70 درصد نیز می رسد حدود 45 درصد صنایع 

استان را در خود جای داده است. ظهرابی یکی از نتایج این 
وضعیت را ایجاد پدیده وارونگی هوا یا اینورژن دانس��ت و 
 گفت: بیابانی بودن 30 درصد خاک اس��تان، بارندگی کم 
) نصف میانگین کشوری(، سرد شدن سطح زمین، سرعت و 
جهش وزش باد، رطوبت و تابش نیز از دیگر عوامل آلودگی 
هوای اصفهان است. وی راهکارهای کوتاه مدت برای رفع 
آلودگی هوا را تامین س��وخت گاز طبیعی برای نیروگاه ها، 
تامین و توزیع سوخت استاندارد و تشدید برخورد با منابع 

آالینده دانست.
اس�تفاده زیاد از خودرو ش�خصی در اصفهان 

نگران کننده است
معاون حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفهان گفت: 
افزایش میزان استفاده از خودروهای شخصی در کالنشهر 

اصفهان بسیار نگران کننده است.
 »علیرضا صلواتی« در کارگاه آموزشی و پژوهشی آلودگی 
هوا در دانش��گاه اصفهان افزود: میزان استفاده از خودروی 
شخصی در مقایسه با دیگر وس��ایل نقلیه در شهر اصفهان 
 از31/8 درصد در س��ال 89 به32/8 درصد در س��ال 91 و 

40 درصد در سال جاری افزایش یافته است.
وی ادامه داد: تعداد سرنش��ین های خودرو نیز به1/2 نفر 

کاهش یافته که بسیار نگران کننده است.
وی تصریح کرد: همچنین بر اس��اس آمار جمع آوری شده 
از مناطق پانزده گانه ش��هرداری اصفهان میزان استفاده از 
تاکسی و مسافرکش ها از26/7 درصد در سال 89 به24/7 

درصد در سال 91 کاهش یافت.
وی ادامه داد: میزان استفاده از اتوبوس واحد از17/3 درصد 

در سال 89 به18/3 درصد در سال 91 افزایش یافته است.
وی با اش��اره به وجود نزدیک ب��ه یک میلیون خ��ودرو با 
تردد روزانه 750 هزار در ش��هر اصفهان و حدود 500 هزار 
موتورسیکلت گفت: نرخ سفر در این کالنشهر به 3 میلیون 
و 733 هزار در روز رسیده که نسبت به سال 82 حدود 75 

درصد افزایش دارد.
معاون شهرداری اصفهان با اشاره به این که 65 تا 70 درصد 
آلودگی این کالنشهر ناشی از خودروهاست، گفت: این آمار 
هش��دار می دهد که الزم اس��ت بحث خودروی شخصی و 

حمل و نقل عمومی در اصفهان ساماندهی شود.
فقط 21 درصد خودروهای اصفهان سالم است

رییس س��تاد معاینه فنی خودرو در اصفهان گفت: از میان 
خودروهای مراجع��ه کننده به مراکز معاین��ه فنی خودرو 
فقط حدود 21 درصد یعنی یک پنج��م آنها به طور کامل 

سالم است.
 جمشید جمشیدیان افزود: سال گذشته حدود یکصد هزار 
دستگاه خودرو برای معاینه به هفت مرکز مکانیزه و 11 خط 

معاینه فنی در شهر اصفهان مراجعه کردند.
وی ادام��ه داد: از این میان 54 درص��د خودروها آالینده و 
گازهای خروجی آنها بیشتر از حد استاندارد بود و 18 درصد 

خودروها نقص ایمنی و ظاهری داشت.
وی تصریح کرد: چهار درص��د خودروها نیز نیازمند تعمیر 

کامل بود.
کارگاه یک روزه آلودگی هوا به همت پژوهش��کده محیط 

زیست دانشگاه اصفهان برگزار شد.

در کارگاه آموزشی پژوهشی آلودگی هوا مطرح شد 

بنزین یورو چهار وارداتی خواهد بود
خودروهای شخصی عامل 70 درصد آلودگی هوا 

یادداشت

برگزاري همایش زن، محور خانواده 
وسالمت روانی جامعه درشهرضا

 ط��ي مراس��مي ب��ا حض��ور س��رکار خان��م دکت��ر ش��ریفه الهی 
قمشه ای همایش زن، محور خانواده وسالمت روانی جامعه در محل 

فرهنگسراي مجموعه فرهنگی شهید همت شهرضابرگزار شد.
توجه ویژه به مقوله فرهنگ از جمله سیاس��ت ه��ای کلی مدیریت 
ش��هری در ش��ورای دور چهارم در شهرضا اس��ت خصوصا درسالی 
که به ن��ام اقتص��اد و فرهن��گ ب��ا مدیریت جه��ادی ن��ام گذاری 
 ش��ده اس��ت. س��رفصل ه��ای فرهنگ��ی را از جمل��ه پرداختن به 
مقوله ه��ای فرهنگ ش��هروندی با انگی��زه ای ج��دی، پیش بینی 
اعتبارات فرهنگی و عمران فرهنگی، احداث فرهنگسرا ها، تشکیل 
 معاونت فرهنگ��ی – اجتماع��ی و چندین حرکت س��نجیده دیگر

  می توان دراین مقول��ه گنجاند. برپایی همایش ه��ای متنوع برای 
گروه ها و اقشار مختلف جامعه از دیگر برنامه های شهرداری در حوزه 
فرهنگ اس��ت که به آن پرداخته خواهد ش��د. دراین همایش دکتر 
ش��ریفه الهی قمش��ه ای به تبیین نقش ارزنده زن در تحکیم بنیان 
خانواده و تربیت فرزندان بر اساس هنجارهای اجتماعی و نهایتا تاثیر 
این پرورش صحیح در سالمت روانی سخناني بیان نمود. این همایش 
که در تاالر اجتماعات پدیده نوین مجموعه فرهنگی ش��هید همت 
برگزار و با استقبال گرم بانوان شهروند رو به رو شد، شرکت کنندگان، 

برگزاری همایش هایی از این دست را خواستار شدند.  

پرداخت یارانه مشاوره به زوج های 
بی بضاعت

 ریی��س مرکز توس��عه پیش��گیری س��ازمان بهزیس��تی از فعالیت
 1200 مرکز مش��اوره دولتی و خصوصی در کشور خبر داد و گفت: 
بهزیس��تی به زوج های بی بضاعت و نیازمند یارانه مشاوره پرداخت 
می کند. مجید رضازاده افزود: بهزیس��تی در راستای ارایه خدمات 
تخصصی ب��ه جامعه هدف، نیازمن��دان و همچنین اقش��ار مختلف 
نسبت به راه اندازی مراکز مش��اوره اقدام کرده است که البته به جز 
مراکز حضوری، مراکز غیر حضوری، تلفنی، اینترنتی و آن الین نیز 

وجود دارد .
رییس مرکز توسعه پیش��گیری سازمان بهزیس��تی کشور در مورد 
مش��اوره افراد بی بضاعت تاکید کرد: بهزیس��تی به زوج هایی که با 
مشکل مالی مواجه هس��تند و نمی توانند از مراکز مشاوره بهره مند 
ش��وند، با عنوان یاری برگ یارانه مش��اوره پرداخت می کند و این 
افراد می توانند از تمامی مش��اوره ها و آموزش ها به صورت رایگان 

برخوردار شوند.

اجرای سند راهبردی وزرات 
بهداشت در اصفهان

عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گف��ت: وزارت 
بهداشت در نظر دارد سند راهبردی را برای عمومی کردن سالمتی 

برای همه مردم جامعه اجرایی کند.
یعقوب حاجی زاده در همایش ملی محیط زیست اصفهان پیرامون 
آلودگی هوای محیط زیس��ت اظهار ک��رد: باید در نظر داش��ت که 
آلودگی هوا بسیار مهم است، ولی مس��ؤوالن ما هنوز به چنین باور 
مهمی نرسیده اند که آلودگی چه پیامدها و چه تاثیرات و هزینه هایی 

برای ما دارد. 
وی افزود: وزارت بهداش��ت در نظر دارد رسالت بهداشتی و سالمت 
عمومی را در کش��ور راه اندازی کند و سند راهبردی را که چند سال 
پیش قرار بود اجرا شود و به دلیل برخی از مشکالت و سختی ها، این 

سند راه اندازی نشد، به حالت اجرایی در آورد.

 ۶ میلیون نفر تحصیالت 
دانشگاهی دارند

رییس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با اشاره به آمار افراد باسواد 
بر اساس مدارک تحصیلی در کشور، گفت: 6 میلیون و 300 هزار نفر 

در کشور تحصیالت دانشگاهی دارند.
علی باقرزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نهضت 
سوادآموزی کشور و در پاسخ به این پرس��ش که پس از سرشماری 
س��ال 1390 اعالم ش��د که بیش از 9 میلیون نفر در کشور بیسواد 
هستند، آیا این آمار تغییراتی داشته است، اظهار داشت: سرشماری 
آمار بی سوادان گروه سنی باالی 6 سال را 9 میلیون و 719 هزار نفر 

اعالم کرد. 
 وی اف��زود: ح��دود 6 میلی��ون نف��ر از ای��ن آم��ار باالت��ر از

 50 س��ال هس��تند و در برنامه و در اولویت قرار ندارند، مگر این که 
خودشان بخواهند بیایند و باسواد شوند؛ یعنی آموزش آنها به شرط 

آموزش داوطلبانه است.
 باقرزاده با بیان این که نمی توانیم گروه س��نی کمتر از 10 س��ال را 
پوشش دهیم، خاطرنشان کرد: حدود 230 هزار نفر زیر 10 سال سن 
دارند و سوادآموزی نمی تواند در آن زمینه طبق قانون فعالیت کند. 
ما باید باالتر از 10 سال را تحت پوشش داشته باشیم، زیرا افراد کمتر 

از 10 سال باید به مدرسه مراجعه کنند.

پیشرفت 2۷ درصدي پارکینگ 
طبقاتي هشت بهشت غربي

 شهردار منطقه 3 اصفهان از پیشرفت 27 درصدي احداث پارکینگ 
طبقاتي هشت بهشت غربي )کوچه شهید معیني( خبرداد.

منصور نجف��ي با اعالم این خب��ر گفت: عملی��ات اجرایي پارکینگ 
طبقاتي هش��ت بهش��ت غربي در مس��احت یک ه��زار و 800 متر 
مربع در 7 طبق��ه با زیربناي 12 ه��زار و 600 متر مربع آغاز ش��ده 
 است و در نیمه اول س��ال آینده تکمیل می ش��ود و به بهره برداري

 مي رسد. وي با اشاره به این که این پارکینگ در کاهش بار ترافیکي 
خیابان بزرگمهر به خصوص در مقابل بیمارس��تان صدوقي، بسیار 
موثر خواهد بود، اذعان داش��ت: عملیات اجرایی این پارکینگ 27 
درصد پیش��رفت داشته است. ش��هردار منطقه س��ه با بیان این که 
براي احداث پارکینگ طبقاتي هش��ت بهش��ت غرب��ي 71 میلیارد 
ریال هزینه شده است، ادامه داد: در بودجه سال گذشته 24 میلیارد 
ریال به ص��ورت نقدي و غی��ر نقدي ب��راي احداث ای��ن پارکینگ 
 اختصاص یافت و امسال نیز 47 میلیارد ریال براي این مهم تخصیص

 یافته است. وی مدت زمان قرارداد احداث پارکینگ طبقاتي هشت 
بهش��ت غربي )کوچه ش��هید معیني(18 م��اه عنوان و بی��ان کرد: 
 پارکینگ هش��ت بهش��ت- بزرگمهر ظرفیت پارک 370 دس��تگاه 

خودرو را دارد. 

اخبار کوتاه
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مدیر مرکز درمان ناب��اروری رویش هالل احمر با اعالم مراجعه 
1400 زوج نابارور به این مرکز درمان��ی، گفت: تا کنون حدود 
 200 زوج وارد چرخ��ه درم��ان ش��ده اند که درم��ان ناباروری

 27  درص��د آنه��ا موفقیت آمی��ز بوده اس��ت. دکت��ر حمید 
 چوبینه ب��ا اعالم ای��ن که ت��ا کن��ون 15 درص��د1400 زوج 
مراجعه  کنن��ده به مرکز درمان��ی رویش در رون��د درمان قرار 
گرفته اند، افزود: بس��یاری از بیماران مراجعه کننده تش��کیل 
پرونده داده و در ح��ال انجام مراحل مش��اوره و اقدامات اولیه 
هستند تا وارد س��یکل درمان ش��وند. وی با بیان این که به جز 
درمان ناباروری اقدامات دیگری ه��م در مرکز درمان ناباروری 
رویش انجام می ش��ود، توضیح داد: تکنی��ک )PGD( یعنی 
تش��خیص ژنتیکی قب��ل از النه گزینی از روش ه��ای درمانی 

است که در این مرکز ارایه می شود. در بسیاری از مواقع یک یا 
چند اختالل کروموزومی در یک خانواده ش��ایع است و نگرانی 
خانواده ها در این موارد در زمینه ابت��الی فرزند آنها به یکی از 
این اختالالت طبیعی است که این تکنیک روی تکنیک درمان 
ناباروری سوار شده و به کمک آن می توان از بسیاری بیماری های 
کروموزومی جلوگیری کرد. مدیر مرکز درمان ناباروری رویش 
هالل احمر تصریح کرد: قابلیت دیگری که در این مرکز فراهم 
شده، تعیین جنس��یت فرزند دوم به بعد خانواده ها است. برای 
نمونه زوجی دارای دو فرزند پسر هستند و تمایل دارد که فرزند 
سوم آنها دختر باش��د که با مراجعه به این مرکز می توانند این 

انتخاب را داشته باشند. 
وی با اعالم تاس��یس مرکز اقامت موق��ت مراجعه کنندگان در 
مرکز رویش اظهار کرد: ب��ا توجه به این که بیم��اران ناباروری 
عموما سیکل درمان طوالنی دارند و بسیاری از مراجعه کنندگان 
از شهرستان ها یا خارج از کشور برای اقامت در تهران با مشکل 
رو به رو می شوند و از س��ویی بیماران باید در ش��رایط خاص و 
در زمان مشخصی روند درمانی خود را س��پری کنند،  لذا یک 
مجموعه اس��کان موقت با ش��رایط بس��یار خوب برای اسکان 
مراجعه کنندگان شهرس��تانی و خارجی در نزدیک ترین مکان 
موجود به مرکز درمانی رویش احداث ش��ده اس��ت که مراحل 

پایانی تجهیز و آماده سازی آن در حال انجام است.

ب��زرگ ترین موزه مردم شناس��ی ش��رق اس��تان اصفهان با 
حضور مع��اون رییس جمه��وری و رییس س��ازمان میراث 
 فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری کش��ور، ام��روز در 

» محمد آباد جرقویه« افتتاح خواهد شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل می��راث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان، محسن مصلحی مدیر کل 
این اداره اظهار کرد: موزه مردم شناسی محمد آباد جرقویه در 

یک قلعه تاریخی برپا خواهد شد.
وی تصریح ک��رد: بنای م��وزه درس��اختمان تاریخی اعیانی 
معروف به »خانه سرهنگ«، متعلق به دوران قاجار است که 

در ضلع شمالی قلعه قرار دارد. 

وی با بیان این که مالکیت خانه سرهنگ در اختیار شهرداری 
محمد آباد است، اضافه کرد: شهرداری محمد آباد جرقویه در 
تفاهم نامه ای با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری استان اصفهان به منظور تاسیس موزه، مشارکت 

کرده است.
مصلح��ی گفت: معاون ریی��س جمهوری و رییس س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری در س��فر به 
استان اصفهان، با تعدادی از فعاالن و تشکل های دوستداران 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز دیدار 

خواهد کرد.
وی افزود: در س��فر معاون رییس جمهوری، همچنین موزه 
ش��هر اصفهان در مجتمع گردش��گری، تج��اری و تفریحی 

اصفهان سیتی سنتر راه اندازی می شود.
وی گفت: این موزه از س��وی ش��رکت »پرس��تیژلند ایران« 
سرمایه گذار پروژه اصفهان سیتی سنتر و با همکاری اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان اصفهان 

راه اندازی خواهد شد.
به گفته وی، این موزه در فضایی به وس��عت 1500 متر مربع 
می تواند گزینه ای مناسب جهت بهبود نواقص و کمبودهای 

موزه ای شهر بزرگ اصفهان باشد.

ارایه خدمات مرکز درمان ناباروری هالل احمر

3 میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد 
با حضور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، 

بهره برداری از بزرگ ترین موزه مردم شناسی شرق اصفهان



يادداشت
جزيیات تصمیمات جديد شورای پول و اعتبار 

 تغییرات نرخ های سود بانکی
 اعالم شد

شورای پول و اعتبار در جلسه خود نرخ های جدید سود علی الحساب 
سپرده ها و تس��هیالت بانکی، لیزینگ ها، نرخ سود تسهیالت خرید 

مسکن و تسهیالت مسکن مهر را تعیین کرد.
بانک مرکزی اعالم ک��رد: یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین جلس��ه 

شوراي پول و اعتبار برگزار شد.
در ادامه تصمیمات اتخاذ ش��ده در خصوص نرخ س��ود تس��هیالت 
عق��ود غیرمش��ارکتي)مبادله ای( و تس��هیالت اعطای��ي از س��وي 
 شرکت هاي لیزینگ سیاس��ت های پولی و اعتباری به شرح ذیل به

 تصویب رسید:
ماده 1- ش��ورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط 
بانک ها و موسس��ات اعتباری و بان��ک مرکزی م��ورخ 93/2/8در 
مورد نرخ سود علی الحساب س��پرده های بانکی، با اعمال نرخ های 
 مورد تفاهم )حداکثر 22 درصد براي س��پرده هاي یک ساله( سود

 علی الحساب موافقت نمود.
تبص��ره 1- بان��ک ه��ا و موسس��ات اعتب��اري موظفن��د ن��رخ 
س��ود قطع��ي س��پرده هاي خ��ود را در قال��ب عق��ود اس��المي و 
بر اس��اس س��ودآوري، در پای��ان دوره پس از حسابرس��ي عملیات 
 مالي آنه��ا، پس از تایی��د بانک مرک��زي و تصویب مجمع، تس��ویه 

نمایند.
تبصره 2- شرایط انتشار اوراق گواهي س��پرده عام و خاص )میزان 
انتشار، نرخ س��ود علي الحس��اب، سررس��ید و .....( در اختیار بانک 

مرکزي خواهد بود.  
م�اده 2- حداکث��ر نرخ س��ود تس��هیالت عق��ود غیرمش��ارکتي 
 بان��ک ه��ا و موسس��ات اعتب��اري مع��ادل 22درص��د تعیی��ن 

می شود. 
حداقل نرخ س��ود مورد انتظار عقود مش��ارکتي هنگام عقد قرارداد 
بین بانک ها و موسسات اعتباري و مشتري معادل 21درصد تعیین 

مي شود.
تبصره 1- نرخ س��ود تس��هیالت خرید مس��کن از محل اوراق حق 
 تقدم تس��هیالت بان��ک مس��کن )عقد ف��روش اقس��اطي( معادل

 16 درصد خواهد بود. نرخ س��ود تس��هیالت خرید مسکن از محل 
 صندوق پس انداز مسکن بانک مس��کن نیز معادل 14درصد تعیین

 مي شود.
تبصره 2- نرخ سود تسهیالت مس��کن مهر درخصوص قراردادهاي 
جدید براي دوره احداث در قالب عقود اس��المي معادل 11درصد و 
براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12درصد تعیین مي شود.

تبص��ره 3- نرخ س��ود مورد عمل ش��رکت ه��اي لیزین��گ معادل 
22درص��د تعیی��ن مي ش��ود. دریافت ه��ر گون��ه وج��ه اضافي از 
 س��وي ش��رکت ه��اي مزب��ور ب��راي اعط��اي تس��هیالت ممنوع 

است.
ماده3- نسبت س��پرده قانوني براي انواع س��پرده ها در بانک هاي 
تجاري و موسس��ات اعتباري )دولتي و غیردولتي( به طور یکسان و 
معادل13/5درصد تعیین مي شود. نسبت سپرده قانوني سپرده هاي 
بانک هاي تخصصي و شعب بانک ها و موسسات اعتباري در مناطق 

آزاد معادل 10درصد تعیین می شود.
 نس��بت س��پرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر 
خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانوني، ابتدا صرف 

تسویه بدهي بانک ها به بانک مرکزي خواهد شد.
تبصره 1- نسبت سپرده قانوني سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز 
بانک ها و موسس��ات اعتباري مع��ادل 10درصد تعیین مي  ش��ود.
 تبصره 2- مج��وز اعطایي به بانک ه��ا مبني بر نگهداري تا س��قف

2 واحد درصد از سپرده هاي قانوني خود نزد بانک مرکزي )مرتبط با 
منابع سپرده اي( به صورت موجودي نقد )موضوع بخشنامه شماره 
 مب/2412 م��ورخ 28/6/1387بانک مرکزي( به ق��وت خود باقي 

خواهد بود.
ماده 4- نرخ س��ود علي الحس��اب اوراق مش��ارکت ش��رکت هاي 
دولت��ي و غیردولت��ي و ش��هرداري ها متناس��ب با س��ود انتظاري 
حاصل از طرح هاي موضوع س��رمایه گذاري و در مقاطع س��ه ماهه 
پرداخت مي شود. حداکثر نرخ س��ود علي الحساب این اوراق معادل 
22درص��د تعیین مي ش��ود. الزم اس��ت مابه التفاوت س��ود قطعي 
 حاصله پس از دوره مش��ارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق

 پرداخت شود.
تبص��ره -  بازخری��د قبل از سررس��ید ای��ن اوراق توس��ط بانک ها 
امکان پذیر نیست، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک ها 

و بورس اوراق بهادار مجاز است.
ماده 5-  س��قف قابل انتش��ار اوراق مش��ارکت و صکوک )موضوع 
بانک ها، شهرداري ها و ش��رکت های دولتي( با مجوز بانک مرکزي 
در س��ال 1393 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف 
انتش��ار اوراق مش��ارکت موضوع تبص��ره ذیل م��اده 4 قانون نحوه 
انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتش��ره با مجوز سازمان بورس 
 اوراق بهادار، در س��ال 1393 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین 

 می شود.
ماده 6- به بانک مرکزي اجازه داده مي ش��ود در س��ال 1393 و به 
منظور اجراي سیاست هاي پولي تا س��قف 100 هزار میلیارد ریال، 
اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتش��ار اوراق مشارکت بانک 
مرکزي از قبیل نرخ سود علي الحس��اب، سررسید، جریمه بازخرید 
 قبل از سررسید و سایر ش��رایط مربوطه توسط بانک مرکزي تعیین

 می شود.
ماده 7- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي، متناسب 
با ارزش دارایي پایه صکوک و سررسید اوراق از سوي بانک مرکزي 
تعیین می شود. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط 

تبصره  ذیل ماده 4 خواهدبود.
تبصره - نرخ س��ود صک��وک منتش��ره در ب��ازار پول که ب��ا مجوز 
س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار ص��ادر مي ش��ود و داراي ضمان��ت 
 موسس��ات اعتباري اس��ت، ب��ا هماهنگ��ي بانک مرک��زي تعیین

 می شود.

4
شناسایی 5 هزار متخلف نصب پمپ غیر اصولی آب در اصفهان 

معاون بهره برداری شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به 5 هزار نفر در اصفهان 
شناسایی شدند که به نصب غیر اصولی پمپ برای شبکه آبرسانی اقدام می کردند. مجتبی قبادیان اظهار داشت: 

تاکنون به این افراد تذکر لسانی داده شده و در صورت تکرار آب این منازل قطع می شود.
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معاون اول رییس جمهور دستورالعمل اجرایی حمایت غذایی را ابالغ کرد.
 هیات وزیران ب��ه پیش��نهاد وزارت تعاون کار ورف��اه اجتماعی و به اس��تناد اصل

 138 قانون اساس��ی و در اجرای بند 9 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 21 قانون 
بودجه سال 1393 کل کشور دستورالعمل اجرایی حمایت غذایی را تصویب کرده 

بود.
بر اساس این دستورالعمل، بسته حمایت غذایی در سال 1393 به مستمری بگیران 
و پش��ت نوبتی های س��ازمان های حمایتی )کمیته امداد امام خمینی وس��ازمان 
بهزیستی ( تعلق می گیرد که با ضوابط تعیین شده از طرف وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی )مانند نوع خدمات دریافتی از سازمان های حمایتی، رتبه بندی استحقاق 
افراد و خانوارها بر اس��اس شاخص های موجود در س��ازمان ها( حائز شرایط برای 

دریافت بسته حمایت غذایی تشخیص داده می شوند.
زمان بندی شناسايی افراد مشمول

همچنین وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی موظف شد ظرف یک ماه برنامه شناسایی 
افراد مشمول را در مراحل بعدی توزیع بس��ته حمایت غذایی به ستاد هدفمندی 

یارانه ها ارایه کند.
س��ازمان هدفمندی یارانه ها، مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطالعات ایران هم 
موظف ش��دند با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ظرف یک ماه برای 
شناسایی اقتصادی خانوارها با استفاده از بانک اطالعاتی موجود) از جمله اطالعات 
درآمدی خانوارها در بازه های کمتراز شش میلیون ریال وبین شش تا ده میلیون 

ریال( اقدام کنند.
در این دستورالعمل اقالم بسته حمایت غذایی برای مرحله اول اجرای طرح گوشت 

قرمز، گوش��ت مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکارونی، حبوبات، لبنیات، روغن مایع، رب 
و خرما اعالم شده اس��ت، ولی دریافت کنندگان بسته حمایت غذایی می توانند به 
جای دریافت کاال با کس��ر 20 درصد از ارزش ریالی بسته حمایت غذایی، پول نقد 

دریافت کنند.
شیوه توزيع سبد غذايی

س��از وکار تامین و چگونگی توزیع بس��ته حمایت غذایی هم با مسؤولیت ونظارت 
وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و همکاری وزارت خانه های مربوط از طریق عامالن 
توزیع منتخب، فروش��گاه های زنجیره ای و اتحادیه های تعاونی با گس��تره توزیع 

سراسری مناسب صورت می گیرد.
وظیفه بانک مرکزی

برای دریافت اقالم بس��ته حمایت غذایی هم از کارت های متصل به حساب های 
بانکی که نزد سازمان هدفمندی یارانه ها موجود است، استفاده خواهد شد.

اعتب��ار کارت های بانکی نی��ز باید به گونه ای تعریف ش��ود ک��ه محدودیتی برای 
مشموالن در انتخاب فروشگاه توزیع کننده مجاز وجود نداشته باشد.

بانک مرکزی هم با همکاری شبکه بانکی و نظارت سازمان فناوری اطالعات ایران 
موظف شد نسبت به کد گذاری کاال طبق فهرست اعالم شده از سوی وزارت تعاون 

کار روفاه اجتماعی روی کارت های بانکی اقدام کند.
اعتبار ريالی بسته های غذايی

در این دستورالعمل اعتبار ریالی برای خانوار تک نفره در هر مرحله از توزیع بسته 
حمایت غذایی، سیصدهزار ریال، خانوار دو نفره شش��صد هزار ریال و خانوارهای 
بیش از دو نفر به ازای هر نفر اضافی یکصد هزار ری��ال و در هر خانوار حداکثر یک 

میلیون و دویست هزار ریال تعیین شده است
بر اساس این دستورالعمل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری 
مطابق اعالم وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و بر اساس مصوبات ستاد هدفمندی 

یارانه ها اعتبار مورد نیاز بسته حمایت غذایی را اختصاص خواهد داد.
محدوده زمانی دريافت بسته غذايی

همچنین محدوده زمانی دریافت بس��ته غذایی، حداکثر چهار ماه پس از اعالم هر 
مرحله است.

در ای��ن دس��تورالعمل وظیف��ه ه��ر گون��ه اط��الع رس��انی در خصوص بس��ته 
 حمایت غذای��ی صرفا ب��ه عه��ده وزارت تع��اون کار روف��اه اجتماعی گذاش��ته 

شده است.
دس��تگاه های اجرایی نیز موظفند اطالع��ات مورد نیاز را برای شناس��ایی و اقدام 
هدفمند بسته حمایت غذایی در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

توزيع شیر رايگان در مدارس
همچنین در راستای اجرای سیاست دولت در توزیع شیر رایگان در مدارس، درطول 
سال تحصیلی 1394-1393 مقرر شد برای دانش آموزان مقطع ابتدایی و دوره اول 
متوسطه، حداقل هفتاد نوبت شیر با تخصیص حداقل مبلغ سه هزار میلیارد ریال از 
محل منابع حمایت غذایی تامین شود. همچنین دستورالعمل اجرایی این ماده به 
پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و وزارت 

آموزش وپرورش به تصویب ستاد هدفمندی یارانه ها خواهد رسید.
مصوبه دس��تورالعمل اجرایی حمایت غذایی از سوی معاون اول رییس جمهور در 

93/3/24 ابالغ شده است.

جمعیت مشمول دريافت بسته حمايت غذايی معرفی شدند

مشموالن سبدکاال می توانند پول نقد بگیرند

 مرغ  کیلويی
 5 هزار و 500 تومان 

 افتتاح باتری يک 
  و پااليشگاه شماره 2

امروز با حضور سه تن از اعضای هیات دولت باتری شماره یک و پاالیشگاه شماره 
2 ذوب آهن اصفهان به بهره برداری می رسد.

مراسم افتتاح این پروژه ها امروز با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی برگزار می شود.

 در این مراس��م قرار اس��ت به طور هم زمان دو طرح پاالیش��گاه و باتری یک
 کک سازی ذوب آهن اصفهان افتتاح شود که با افتتاح رسمی طرح باتری یک 

کک سازی، حدود 450 هزار تن به ظرفیت کک ذوب آهن اضافه می شود.
همچنین با افتتاح پاالیشگاه ذوب آهن، حدود 45 هزار تن قطران، 12 هزار تن 

بنزل و 2300 تن گوگرد و فرآورده های دیگر تولید می شود.
پیش از این مدیرعامل ذوب آهن اصفهان عنوان ک��رده بود که دو طرح کک 
یک و پاالیشگاه به تولید رسیده، اما افتتاح رسمی آنها با حضور مقامات عالی 

وزارت کلید می خورد.

دبیرانجمن صنفی مرغداران اس��تان اصفهان گف��ت: در طرح ضیافت که 
به مناس��بت ماه مبارک رمضان اجرایی می شود، قیمت هر کیلو مرغ برای 

مصرف کنندگان 5 هزار و 500 تومان تمام می شود.
بهرام پاکزاد اظهار داشت: با نزدیک ش��دن به ایام ماه مبارک رمضان مرغ 
منجمد در کشور 120 هزار تن و در اصفهان بین 15 تا 17 هزار تن ذخیره 
شده اس��ت. وی بیان داش��ت: در طرح ضیافت که به مناسبت ماه مبارک 
رمضان اجرایی می شود قیمت هر کیلو مرغ برای مردم 5 هزار و 500 تومان 

تمام می شود که مخالف این قیمت هستم.
دبیرانجمن صنفی مرغداران اس��تان اصفهان تصریح کرد: به مناسبت ماه 
رمضان هر مرغ منجمد به قیمت 6 هزار و 500 تومان از مرغدار خریدار و به 
قیمت 5 هزار و 500 تومان در حالی در سطح بازار عرضه می شود که بیشتر 

خریداران آن رستورانداران و فست فودی ها هستند.

 نماين�ده وزير نی�رو در امور مس�کن مه�ر کل بودجه م�ورد نیاز ب�رای تکمل مس�کن مهر 
 کش�ور را 5 هزار و 600 میلیارد تومان دانس�ت و اظهار داش�ت: در بودجه ريزی س�ال جاری 
200 میلیارد تومان به اين امر اختصاص يافته است که البته هنوز هم با اين رقم موافقت نشده است

به گزارش زاینده رود، محمدرضا امیر کمالی در هفتادمین جلسه  
شورای مسکن استان اصفهان به وجود بیش از 56 درصد از حجم 
مسکن مهر کشور در اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: بر این اساس 
می توان گفت اصفهان در تکمیل، ساخت و بهره برداری از پروژه 
مسکن مهر در کشور پیشگام بوده است.وی با اشاره به محدودیت 
منابع مالی وزارت مسکن و شهرسازی برای بهره برداری از مسکن 
مهر سراسر کشور افزود: الزم است که اس��تانداران تدابیر الزم را 
برای تکمیل و بهره برداری از مسکن مهر شهری و روستایی اتخاذ 

کنند. زیرا با منابع شدید مالی مواجه ایم.
وی با اش��اره به وضعیت نامناس��ب منابع آبی در استان اصفهان 
نیز گفت: با توجه به شرایط س��خت اصفهان و کمبود شدید آب 
و خشکسالی بهتر است راه های جدیدی برای تامین منابع مالی 
تکمیل مس��کن مهر از سوی استاندار ش��ود تا شرکت های آب و 
فاضالب، برق و گاز برای ارایه خدمات به این منازل دچار دیون و 
قرض نشوند.امیرکمالی به تخصیص 10 درصد از اعتبارات مسکن 
مهر کشور به استان اصفهان در سال جاری اشاره کرد و افزود: به 
عبارتی دیگر ی��ک و نیم برابر اعتبارات اختص��اص یافته به دیگر 

استان ها را به اصفهان برای آماده سازی مسکن مهر می دهیم.

نماینده وزیر نیرو در امور مس��کن مهر با بیان این که بخش��ی از 
هزینه های مسکن مهر را با اختصاص وام به سازندگان مشکن مهر 
مرتفع خواهیم کرد، ادامه داد: اگر 50 هزار میلیارد تومان از اعتبار 
مورد نیاز به صورت وام و 20  هزار میلیارد تومان از منابع مردمی 
تامین شود، به نحوی مشکالت اعتباری این پروژه حل خواهد شد.
10 تی�ر آخرين فرصت رس�یدگی به مش�کل بیمه و 

مالیات بین پیمانکار و شرکت های پیمانکار
رسول زرگرپور، استاندار اصفهان نیز در ادامه  این نشست به سهم 
10 الی 20 میلیارد تومانی اصفهان در خص��وص بهره برداری از 
مسکن مهر اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی که بین 100 تا 200 
میلیار تومان کل بودجه اختصاص یافته به پروژه مسکن مهر در 

کشور باشد، این مقدار بودجه به اصفهان اختصاص یابد.
وی با بی��ان این که وزارت راه و شهرس��ازی ب��ه منظور تکمیل و 
آماده سازی تمام پروژه های مسکن مهر به غیر از احداث مسکن 
مهر در ش��هرهای جدید ، 7 میلیارد تومان اختصاص داده است، 
ادامه داد: براساس تصمیم گیری های ملی مشخص شد که هزینه 
زیر بنایی ش��امل آب، برق و گاز و هزینه روبنایی ش��امل احداث 
مدرسه، مسجد و کالنتری مجموع مس��اکن مهر اصفهان مطرح 

و پس از جمع بندی رقم مشخصی برآورد شود و اختصاص یابد.
استاندار اصفهان خطاب به قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اظهار 
کرد: در حال حاضر 27 میلیارد تومان برای این منظور اختصاص 
یابد تا پس از مش��خص ش��دن دو پکیج اعتباری در دو ماه آتی، 
اعتبار 70 میلیارد تومانی ه��م اختصاص یاب��د.وی در ارتباط با 
مشکل بیمه و مالیات که پیمانکار و شرکت های پیمانکار را در این 
سال ها دچار مشکل کرده است، نیز بیان داشت: در صورتی که تا 
10 تیر ماه مشکل رفع نش��ود ، مصوبه ای در شورای مسکن برای 
تسریع در امور بیمه و مشکالت مالیاتی پیمانکار به تصویب و به 

اجرا گذاشته می شود.
مديران بانک ها معطل تهرانی ها نباشند

وی همچنین پس از ش��نیدن گالیه ای از بانک های مختلف و به 
ویژه بانک تجارت برای ارایه تسهیالت و وام برای تسریع در اجرای 
پروژه های مسکن مهر اصفهان گفت: اگر قرار باشد که مدیران بانک 
برای انجام هر کاری منتظر دستورالعمل تهران باشند، پس دیگر 
چه نیاز به این افراد است و به طور مستقیم کار را از تهران پیگیر 
می شویم.زرگرپور اظهار کرد: مدیران بانک ها نباید خود را معطل 

تهرانی ها کنند و باید برای تسریع کار خود اقدام کنند.
مهر آبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی نی��ز که یکی دیگر از 
سخنرانان این نشست  بود، با بیان این که وزارت راه و شهرسازی 
مسؤول س��اخت 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی در سطح 
کشور است، اظهار داش��ت: پروژه  مس��کن مهر از بعد ساخت به 
وزارت راه و شهرس��ازی بر می گ��ردد.وی با بیان ای��ن که وزارت 
مس��کن و شهرس��ازی در تامین زمین و ارایه تسهیالت مسؤول 
اس��ت، افزود: بیش از یک میلیون واحد در مرحله سفت کاری و 
بیش از یک میلیون در مرحله نازک کاری است.قائم مقام وزیر راه و 
شهرسازی با بیان این که تاکنون نزدیک به یک میلیون و 125 هزار 
واحد مسکونی افتتاح شده است، ادامه داد: 131 واحد نیز در حال 
حاضر آماده افتتاح است.وی اضافه کرد:  وزارت راه و شهرسازی در 
حالی مسؤولیت اختصاص اعتبار زیربنایی و روبنایی مساکن مهر 
استان ها را برعهده گرفته که در بسیاری از اماکن شاهدیم مسکن 
مهر بدون تعبیه یک مغازه برای دسترسی آس��ان مردم در آنجا 
ساخته شده است.مهرآبادی به برخی از مشکالت ساکنان مسکن 
مهر اشاره کرد و گفت: س��اکنان مساکن مهر برای خرید یک قلم 
کاال یا ثبت نام فرزند خود در مدرسه و حتی مراجعه به کالنتری و 
استفاده از فضای سبز باید به شهرها مراجعه کنند که این امر سبب 

می شود مردم حاضر به سکونت در این اماکن نشوند.
وی با بیان این که استان اصفهان برای راه ندازی مسکن مهر دارای 
 موقعیت خوبی است، گفت: امیدواریم امسال شاهد بهره برداری

 30 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان اصفهان باشیم.

نماينده وزير نیرو در امور مسکن مهر 

اختصاص 10 درصد از اعتبارات مسکن مهر کشور به اصفهان 
باغداران به مبارزه با نسل 

دوم کرم آلو اقدام کنند
کارشناس پیش آگاهی 
سازمان جهاد کشاورزی 
از  اصفه��ان  اس��تان 
باغداران شهرستان های 
خمینی شهر، فالورجان 
و اصفه��ان خواس��ت تا 
برای مبارزه با نسل دوم 
ک��رم آل��و اق��دام کنند. 
مجتب��ی بارانی��ان  اظهار ک��رد: ب��ا توجه ب��ه بازدید 
کارشناسان از باغ های اس��تان اصفهان زمان مبارزه با 
این آفت فرا رس��یده اس��ت. وی افزود: کش��اورزان هر 
منطقه با مراجع��ه به کلینیک های گیاه پزش��کی این 
مراکز در انتخاب میزان دز س��م و همچنین نوع س��م 
مش��اوره بگیرند. وی با بیان این که مبارزه با نسل دوم 
کرم آلو در این مقطع باعث ریزش محصول نمی شود، 
گفت: در ای��ن مقطع ای��ن آفت باعث ک��رم خوردگی 
محصول، کاه��ش کیفیت میوه و در نهایت مش��کالت 
مرب��وط به ف��روش محصول خواه��د ش��د. بارانیان از 
کش��اورزان خواس��ت تا توصیه های جهاد کشاورزی 

استان اصفهان را برای مبارزه با آفات جدی بگیرند.

افتتاح خط دوم ذوب فلز 
ذوب آهن نطنز

وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت  ام��روز  ب��رای 
بازدید از باغشهر تاریخی 
نطنز و افتت��اح خط دوم 
ذوب فلز ذوب آهن نطنز 
به این شهرس��تان سفر 
می کند.بن��ا ب��ه دعوت 
نماین��ده م��ردم نطنز و 
بخش قمصر در مجلس شورای اسالمی، وزیران صنعت، 
معدن و تجارت و راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید به 
شهرستان نطنز سفر می کنند. محمدرضا نعمت زاده، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز به نطنز سفر می کند 
تا عالوه بر بازدید از باغش��هر تاریخی نطنز، در مراسم 
افتتاح خط دوم ذوب فلز ذوب آهن نطنز شرکت کند.

خط ذوب فلز برای تولید ش��مش های ف��والدی به کار 
می رود که ب��ا افتتاح ای��ن خط تولی��د، ظرفیت تولید 
شمش های فوالدی در نطنز افزایش قابل توجهی دارد

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: با توجه به این که 
بازار رهن و اجاره متاثر از رونق خرید و فروش مسکن است، رهن و 

اجاره ها نیز افزایش بی رویه نداشته است.
رس��ول جهانگیری با اش��اره ب��ه این که رک��ود در بازار مس��کن 
هم چنان ادام��ه دارد، اظهار کرد: با توجه به رون��د ادامه دار رکود 
در بازار قیمت ها افزایش چندانی نداش��ته و مردم استقبالی برای 
انجام معامالت ملکی ندارند. وی افزود: با وج��ود اجرای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها و تاثیر مثبتی که می توانس��ت بر بازار مسکن 
داشته باشد، همچنان متقاضی برای خرید و فروش مسکن وجود 

ندارد و شاهد رکود در خرید و فروش مسکن هستیم.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با اشاره به این که یکی از 
دالیل این رکود توان پایین مردم برای خرید اس��ت، تصریح کرد: 
از سوی دیگر مردم خود را درگیر مسایل مربوط به سیاست های 
خارجی کشور کرده اند و در انتظار تصمیمات کشور در خصوص 
سیاست خارجی و تاثیر آنها بر بازار هستند تا معامالت ملکی خود 
را انجام دهند. وی در خص��وص افزایش قیم��ت  اجاره بها اذعان 
داش��ت: هر س��ال بر طبق عرف جامعه و تورم واقعی اجاره بها نیز 

افزایش��ی دارد که البته بعضی مواقع دچ��ار افزایش های بی رویه 
می شود. جهانگیری اضافه کرد: با توجه به این که بازار رهن و اجاره 
نیز متاثر از رونق خرید و فروش مسکن و در حال حاضر دچار رکود 

است، رهن و اجاره ها نیز افزایش بی رویه نداشته است.
وی خاطرنش��ان کرد: با توجه به وضع موجود، بازار رهن و اجاره 
امس��ال تالطم کمتری دارد و تنها تورم واقعی جامعه در آن موثر 

بوده است.

وجود 12 اتحاديه صنفی و 1500 پروانه اصناف در نطنز
رییس اتاق اصن��اف نطنز گفت: در شهرس��تان نطنز 12 اتحادیه 
صنفی با یک هزار و 500 پروانه وج��ود دارد که 45 درصد از این 
اصناف توزیعی و 33 درص��د خدماتی و 22 درص��د نیز تولیدی 
هس��تند. محمدآقامرادی اظه��ار کرد: جامعه اصن��اف در جهت 
حمایت از تولید و مصرف کاالهای داخلی همیشه پیش قدم بوده 
و در راستای اعتالی اقتصاد مقاومتی همچنان در صحنه هستند 
و چون اصن��اف یکی از اقش��ار تاثیرگذار در حکومت ه��ا به وی    ژه 
حکومت های اسالمی محسوب می شوند، همیشه آماده همکاری 

با دولتمردان هستند.

ريیس اتحاديه مشاوران امالک اصفهان:

امسال افزايش بی رويه اجاره بها نداشته ايم

گروه 
اقتصاد 
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

ابالغ رای

 23679 شماره دادنامه: 9209970361701773 شماره پرونده: 9209980361700855 
کاظم  آقای  با وکالت  مهرداد رضاعلی  آقای  بایگانی شعبه: 920864 خواهان:  شماره 
کوچه19- گلپایگانی-روبروی  اله  آیت  گلپایگان-خیابان  نشانی  به  مهرآبادی  موحدی 

دفتروکالت خوانده: آقای اردشیر شمس ارسندی به نشانی مجهول المکان 2 خواسته ها: 
1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی کاظم موحدی مهرآباد با وکالت از مهرداد رضاعلی فرزند محمدباقر به طرفیت 
اردشیر شمس ارسندی فرزند اسماعیل به خواسته مطالبه )140/000/000( ریال وجه 
یک فقره چک بشماره 746285-91/3/10 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
دادگاه با توجه به تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت استنادی و با عنایت به 
عدم حضور خوانده درجلسه رسیدگی علی رغم ابالغ قانونی و عدم ایراد و دفاعی از 
ناحیه وی دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به مواد 522و519و198 
قانون   313 ماده  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون 
بابت  میلیون ریال )140/000/000(  به پرداخت مبلغ یکصد و چهل  را  تجارت خوانده 
اصل خواسته و همچنین هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه از زمان صدور گواهینامه عدم پرداخت )92/6/23( لغایت هنگام پرداخت 
براساس تغییر شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم و اعالم 
مینماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد. م الف:6038 رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای

 23680 شماره دادنامه: 9209970361700227 شماره پرونده: 9109980361700947 
به مدیریت محسن  بهارستان  بایگانی شعبه: 910957 خواهان: شرکت عمران  شماره 
خواندگان:  بهارستان  عمران  الفت-شرکت  خ  بهارستان-انتهای  نشانی  به  سخنوری 
اصفهان  استان  امالک  و  ثبت  اداره   -2 مجهواللمکان  نشانی  به  دادگر  مهین  خانم   -1
 -1 ها:  خواسته  امالک  و  ثبت  بنزین-اداره  پمپ  سیمین-روبروی  راه  سه  نشانی  به 
با  دادگاه  گردشکار:  است(  مالی  سند  )موضوع  سند  ابطال   -2 اجرایی  عملیات  ابطال 
عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی شرکت عمران شهر جدید بهارستان با 
و  اسناد  ثبت  اداره   -2 دادگر  مهین   -1 بطرفیت  نژاد  شیرانی  میثم  حقوقی  نمایندگی 
امالک اصفهان بخواسته ابطال رای شماره 4077 مورخ 86/2/11 صادره از هیات اول 
و  ثبت  قانون  ماده 147  اصفهان موضوع  امالک  و  اسناد  ثبت  اول  اداره  اختالف  حل 
متعاقبا صدور رای بر ابطال سند رسمی پالک ثبتی 2248/2980 بخش 6 ثبت اصفهان 
 914 قطعی شماره  دادنامه  مفاد  به  عنایت  با  دادگاه  دادرسی  کلیه خسارات  بانضمام 
پرونده  در  اصفهان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  از شعبه سوم  75/7/26 صادره  مورخ 
مستند  و  دادنامه  آن  موضوع  اراضی  بودن  موات  بر  مبنی  دادگاه  آن   92/75 کالسه 
بودن دلیل مالکیت خوانده ردیف اول به مبایعه نامه عادی مورخ 69/12/27 تنظیمی با 
وکیل مورث تجدید نظر خواندگان دادنامه مذکور و با توجه به عدم حضور خواندگان 
در جلسه رسیدگی علی رغم ابالغ و عدم ایراد و دفاعی از ناحیه ایشان دعوی خواهان 
را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به ماده 147 اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک 
وماده 515و198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و بند 
18 قانون بودجه سال 91 حکم بر ابطال رای شماره 4077 مورخ 86/2/11 صادره از 
ابطال سند رسمی  اداره اول ثبت اسناد و امالک اصفهان و همچنین  هیات شعبه اول 
مالکیت صادره نسبت به پالک ثبتی موضوع خواسته و محکومیت خوانده ردیف اول به 
پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه در حق خواهان 
از ابالغ قابل  صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر 

استان اصفهان می باشد. م الف6041 رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای

پرونده:  شماره   9309970370100031 دادنامه:  شماره   23681  
مهدور  علی  آقای   -1 شکات:   870405 شعبه:  بایگانی  8709980370100285شماره 
2- خانم اقدس امیری با وکالت آقای هومان فرهنگ دره شوری به نشانی اصفهان-
ساداتیان  ابوالفضل  آقای   -1 متهمین:  سوم  میهن-طبقه  عباسی-پاساژ  چهارباغ 
به نشانی اصفهان-چهارباغ عباسی-بین  آقای محمدحسین داوری  باوکالت  )متواری( 
نشانی خمینی شهر-خ  به  نقدی  آقای رمضانعلی   -2 علیخان-پ277،  و سید  آمادگاه 

با  دادگاه  گردشکار:  مسلمان  عمدی  قتل  اتهام:  کندری-پالک16  منتظری-کوچه شهید 
از  استعانت  با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  مشاوره  انجام  و  پرونده  محتویات  بررسی 
خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای مینماید. رای دادگاه: در این پرونده 
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر 1- 
آقای رمضانعلی نقدی فرزند مرتضی، متولد 1366، مجرد، باسواد، شغل آزاد، اهل و 
ساکن خمینی شهر فعال آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه و 2- آقای ابوالفضل ساداتیان 
به  آقای محمدحسین داوری متهمند  با وکالت تسخیری  اکبر متواری  فرزند  )حلوایی( 
تاریخ  در  مقتول  پدر  که  توضیح  بدین  مهدوری  بهنام  مرحوم  عمدی  قتل  در  شرکت 
86/2/24 با مراجعه به مرجع انتظامی اعالم می نماید فرزندش )بهنام مهدوری( حدود 
ساعت 21:30 توسط شخص ناشناسی مورد حمله قرار گرفته و مجروح شده است و 
متهم ردیف اول توسط مامورین دستگیر می گردد در حالی که آثار ضرب و جرح روی 
بدن وی مشهود بوده است و به حضور خود در درگیری اعتراف مینماید و در صفحه 
69 پرونده نزد مامورین انتظامی بیان می کند »وقتی رسیدم داخل کوچه دیدم ابوالفضل 
ساداتیان نشسته روی سینه بهنام مهدور و او را با چاقو می زد که در همین حال من 
فرار  و  زدم  مقتول  باسن  و  تنه  پایین  به  داشتم چند ضربه  همراه  که  با چاقویی  نیز 
کردیم« و متهم ردیف دوم تاکنون دستگیر نشده است اینک با توجه به شکایت اولیاء 
دم بنامهای آقای علی مهدوری پدر و خانم اقدس امیری فر مادر مقتول و آقای هومان 
فرهنگ دره شوری وکیل آنان که تقاضای قصاص نموده اند ولی در ادامه رسیدگی به 
پرونده نسبت به متهم ردیف اول گذشت کرده اند. شهادت شهود، شرح معاینه جسد 
اثر  قانونی که علت مرگ را خونریزی داخلی متعاقب بریدگی قلب در  توسط پزشکی 
اند و در گواهی مورخه  نموده  اعالم  قفسه سینه  با  تیز  نوک  برنده و  برخورد جسم 
چپ  به سمت  شده  وارد  )جراحت   3 شماره  بریدگی  شده  اعالم  1851-82/6/15ت/2 
قفسه سینه( باعث فوت شده صورت جلسه بازسازی صحنه قتل، اقاریر متهم ردیف اول 
مبنی بر ایراد جرح عمدی با چاقو به پایین تنه مقتول، متواری بودن متهم ردیف دوم و 
عدم حضور در جلسات دادرسی دادگاه جهت دفاع از خود با وجود ابالغهای وقت از 

طریق نشر آگهی و با عنایت به اینکه یکی از جروح وارده بشرح فوق الذکر باعث مرگ 
شده است اتهام متهم ردیف اول دائر بر جذبه عمومی ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت 
به مقتول )جراحت غیر منجر به قتل( و اتهام متهم ردیف دوم مبین بر مباشرت در قتل 
عمدی مرحوم بهنام مهدور از راه علم قاضی و اقرار نسبت به متهم ردیف اول و علم 
قاضی نسبت به متهم ردیف دوم محرز و ثابت می باشد لذا دادگاه به استناد مواد 205 
بند ب ماده 206و207و219و227 بند 4 ماده 213و257و265 و تبصره ماده 614 قانون 
ایام بازداشت  مجازات اسالمی متهم ردیف اول را به تحمل یکسال حبس با احتساب 
قبلی از صدور حکم و متهم ردیف دوم را به قصاص نفس محکوم می نماید و اولیاء دم 
مقتول می توانند پس از قطعیت یافتن دادنامه و استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه 
اقدام نمایند و دادگاه  وفق مقررات و تشریفات قانونی نسبت به اجرای حکم قصاص 
متهم ردیف اول را در مورد اتهام مشارکت در قتل عمدی مرحوم بهنام مهدور از حیث 
جذبه عمومی جرم با توجه به انکار وی و فقد دلیل کافی بر توجه به اتهام به نامبرده 

دادرسی  آیین  قانون   177 ماده  الف  بند  و  اساسی  قانون   37 اصل  برائت  اصل  بنابر 
کیفری تبرئه می نماید و در خصوص اتهام متهم ردیف اول از حیث جنبه خصوصی بزه 
با توجه به گذشت اولیاء دم مقتول از وی در جلسه 89/9/2 به استناد بند دوم ماده 6 
قانون آیین دادرسی کیفری رای به موقوفی تعقیب صادر و اعالم می گردد رای صادره 
نسبت به متهم ردیف اول حضوری و نسبت به متهم ردیف دوم نیز با عنایت به حضور 
مستمر وکیل تسخیری وی در جلسات دادگاه و دفاعیات بعمل آمده حضوری محسوب 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان محترم عالی کشور 

می باشد. م الف:6056 دفتر شعبه 17 دادگاه تجدید نظر کیفری استان اصفهان

ابالغ رای

 23682 شماره دادنامه: 9309970350600166 شماره پرونده: 9209980350600007 
با وکالت  اعتباری عسگریه  و  مالی  بایگانی شعبه: 920007 خواهان: موسسه  شماره 
آقای یاسر شیروانی زاده آرانی به نشانی اصفهان-خ شیخ صدوق شمالی-روبروی 
سه راه شیخ مفید-ساختمان موسسه مالی و اعتباری عسگریه-طبقه چهارم خواندگان: 
سنبل-پ  بست  سرو-بن  زینبیه-شهرک  خ  نشانی  به  نژاد  هرمزی  رضا  آقای   -1
451288391382، 2- آقای مهدی عسکری به نشانی اصفهان-اتوبان چمران-حدفاصل 
به نشانی اصفهان-خ  آقای رضا بورونی  آل محمد و شهرداری-ک12-ک شاهد، 3- 
نشانی  به  اکبری  حسن  آقای   -4 گالره،  مظاهری-ساختمان  بهایی-خلجا-ک  شیخ 
 -5 المکان(،  مجهول  پارچه(-کد1334)فعال  ارباب)کوله  شعبه  صادرات  اصفهان-بانک 
آقای محسن کریمی به نشانی اصفهان-اتوبان چمران-حدفاصل آل محمد و شهرداری-

ک12-پ106 خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه طلب گردشکار: دادگاه 
به صدور  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با 
رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوای مالی و اعتباری عسگریه با وکالت آقای 
یاسر شیروانی زاده فرزند علی محمد به طرفیت آقایان 1- حسن اکبری فرزند عزیزا... 
2- محسن کریمی فرزند جعفر 3- مهدی عسگری فرزند اصغر 4- رضا بورونی فرزند 
محمد 5- رضا هرمزی نژاد فرزند قنبرعلی به خواسته محکومیت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 114/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه به موجب مواد 6و12 قرارداد 
به  ریال   93151 مبلغ  روزانه  وصول  یوم  تا   89/9/13 مورخ  از  درصد   34 ماخذ  به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات و هزینه های دادرسی از توجه به دادخواست 
فیمابین  مدنی  قرارداد مشارکتی  به تصویر مصدق  توجه  با  و  وکیل خواهان  تقدیمی 
از  اخذ مبلغ یکصد میلیون ریال تسهیالت  بر  با خواهان که داللت  اول  خوانده ردیف 
ناحیه خوانده یاد شده از خواهان دارد و با توجه به تصویر مصدق تعهدنامه ضامنین 
و خواندگان ردیف های دوم الی آخر جهت بازپرداخت اقساط وام و مواد جرائم حاصله 
امور حسابداری و حسابرسی که  با توجه نظریه کارشناس رسمی دادگستری در  و 
میزان بدهی خواندگان را از تاریخ 92/10/21 و بابت اصل وقوع و جریمه )وجه التزام( 
را مبلغ 135/885/413 ریال محاسبه و اعالم نموده است و با التفات به اینکه نظریه یاد 
شده از هرگونه ایراد و اعتراض موثر اصحاب دعوا مصون مانده است دادگاه دعوای 
مطروحه را برابر نظریه کارشناسی وارد تشخیص و مستندا به مواد 10قانون مدنی و 
403 قانون تجارت و مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی رای بر محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت جمعا مبلغ 135/885/413 ریال بابت اصل دین و وجه 
التزام قراردادی تا تاریخ 92/10/21 و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر 
تعرفه در حق خواهان و نسبت به بیش از مبلغ یاد شده تا زمان وصول به لحاظ عدم 
امکان محاسبه زمان آینده و نسبت به خسارت تاخیر تادیه به لحاظ محاسبه خسارت 
تاخیر تادیه قراردادی و عدم امکان مطالبه خسارت مندرج در قرارداد با خسارت تاخیر 
تادیه قانونی که برابر نرخ شاخص قیمتها محاسبه می گردد رای بر بطالن دعوا صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ قابل واخواهی در 

همین دادگاه است. م الف:6021 رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی

23683 در خصوص پرونده کالسه 244/93ش7 خواهان حمیدرضا توکلی گاربان با 
وکالت امیرحسین میریان پور دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی حسن زاده 
برای مورخ 93/5/11 ساعت 9/30 صبح  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  آبادی  تاج 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 6606 مدیر دفتر 

شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  رحیمی  حمیدرضا  خواهان   488/93 کالسه  پرونده  در خصوص   23684
حمید   – کوزه رش  کریمی  مهدی  به طرفیت  ریال  مبلغ 42/000/000  مطالبه  بر  مبنی 
صبح   11/30 ساعت   93/5/13 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  عبادی 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر 
شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت 
در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2
می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  هفتم  شعبه  دفتر  مدیر   6607 الف  م   شود  

اصفهان 

تحدیدحدوداختصاصی  
49  واقع   /  552 شماره  پالک  ساختمان  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
درمنوچهرآباد بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي اکبرنادري فرزند 
حمزه درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت 
خواهدآمد0  وبعمل  شروع  درمحل  صبح   9 ساعت   1393  /  5  /  1 درروز  مرقوم 
درروزوساعت  که  گردد  اخطارمی  ومجاورین  مالکین  بکلیه  آگهی  این  موجب  لذابه 
 20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورین  اعتراضات  حضوریابند0  مقرردرمحل 
خواهدشدوطبق  روزپذیرفته   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون 
می  ثبت،معترض  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره 
تقدیم  گواهی  اداره  این  خودرابه  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  یکماه  مدت  ظرف  بایست 
نمایدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  این  اخذوبه  قضایی  ذیصالح  راازمرجع  دادخواست 
انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده  بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدمواجه 
-  سیدمهدی شهرضا  اسنادوامالک  ثبت  رئیس   1393/4/5 انتشار  تاریخ   خواهدشد 

 میرمحمدی 

فقدان سند مالكیت

هویت  که  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  فرزندحسن  دانش  طیبه  خانم  اینکه  به  نظر 
وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 5 / 212 سهم مشاع 
که  یک شهرضاشده  بخش   2  /  1008 پالک  ازششدانگ  دانگ  سه  سهم   2682 ازکل 

سندمذکورذیل ثبت 59604  درصفحه 285 دفتر 365 بنام وي ثبت گردیده اینک نامبرده 
نامه  120آئین  ماده  دراجراي  که  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت  درخواست 
اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد 
مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئین  ماده  دراجراي  که  کرده  اي  معامله  آگهي 
اي کرده که  آگهي معامله  به ملک مورد  نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت  یک 
به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي  در فوق 
مثبت  خودرابامدارک  اعتراض  آگهي  این  انتشار  از  پس  روز  ده  مدت  ظرف  بایست 
تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسدویا اصل سند مالکیت یاسندمعامله 
متقاضي  وبه  صادر  مقررات  طبق  را  المثني  مالکیت  سند  ثبت  اداره  نگردد  تسلیم 

مبني  جلسه  گرددصورت  ارائه  معامله  سند  یا  مالکیت  .واگرسند  نمود  خواهد  تسلیم 
المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  ویک  تنظیم  نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود  بر 
ارائه دهنده مسترد خواهدشدمیر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک  به   واصل سند 

شهرضا

ابالغ وقت رسیدگی

ابوذر مرادی دادخواستی  23689 در خصوص پرونده کالسه 93-110 خواهان 
محمدحسین  طرفیت  به  غیره  و  دادرسی  هزینه  و  فاکتور  مطالبه  بر  مبنی 
ساعت   93/5/11 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  رحمتی)کیانی( 
خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  3/30عصر 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-

شعبه22شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود  م الف 6615 مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
23690 در خصوص پرونده کالسه 93-17 خواهان محمدحسین امانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 7/630/000 ریال به طرفیت علی سلیمانی تقدیم نموده است 
با  است  گردیده  تعیین  3/30عصر  ساعت   93/5/14 مورخ  برای  رسیدگی  وقت 
در جراید  مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 6613 مدیر دفتر 

شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

23691 در خصوص پرونده کالسه 93-107 خواهان محمدرضا گلی پزوه  دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک و هزینه دادرسی و غیره به طرفیت امیر حسین نصر فرزند احمد 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/5/14 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 
پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود  م الف 6612 مدیر دفتر شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  تبار  علی حشمتی  پرونده کالسه 93-138 خواهان  در خصوص   23692
مبنی بر مطالبه به طرفیت غالمرضا مقصودی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز دوشنبه مورخ 93/5/20 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و 
دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای  الف 6616 مدیر  م  اتخاذ می شود   مقتضی 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
پور  کرمعلی  مهرنوش  خواهان  488/93ش33  کالسه  پرونده  خصوص  در   23693
قانونی  بانضمام مطلق خسارات  بر مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال  دادخواستی مبنی 
به طرفیت محمود جوادپور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
93/5/21 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود  م الف 6614 مدیر دفتر شعبه33 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ نظریه کارشناسی 
 12 احکام شعبه  اجرای   12 اجرایی کالسه 910239ج  پرونده  به موجب   23694
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان محکوم له آقای اصغر عمو سلطانی فروشانی فرزند 
رمضانعلی علیه 1- آقای مصطفی مکی 2- آقای محمد جواد جعفری طاوی 3- 
حمید ایرانپور  مطالباتی دارد که در این راستا تمامت پالک ثبتی 15194/556 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان توقیف و در جه ی تشریفات مزایده توسط کارشناسی 
به  بدینوسیله  لذا  گریدده  ارزیابی   ریال   6750000000 مبلغ  دادگستری  رسمی 
 12 احکام شعبه  )اجرای  اجرا،  این  به  تمایل  در صورت  گردد  می  ابالغ  نامبرده 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در اصفهان خیابان شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 319( مراجعه و چنانچه اعتراضی دارند 
ظرف مهلت 3 روز کتبا ارائه دهد در غیر اینصورت عملیات اجرایی ادامه خواهد 

یافت م الف 6641مدیر اجرای احکام شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اخطار اجرائی 
حوزه   92/9/30 تاریخ   1497 شماره  رای  موجب  به   1193/92: کالسه   23719
محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   11
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  المکان  مجهول  نشانی  به  موذنی  ابراهیم  علیه 
دادرسی  هزینه  بابت  ریال   112000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   31/000/000
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی و هزینه  تا  87/4/14و87/5/10و87/3/30 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان مجید رضایی با وکالت زینب السادات 
آقای  اول-دفتر  رود-طبقه  زاینده  تجاری  منارجنبان-مجتمع  نشانی  به  شکرایی 
دردشتی و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرا ی احکام 
: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
، باید ظرف مهلت مزبور  صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا 
اعالم نماید .  م الف 6624 شعبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
 7 حوزه   92/9/3 تاریخ   1273 شماره  رای  موجب  به   898/92: کالسه   23718
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آزاده 
عابدی کیچی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 13709254 عهده پست بانک بابت اصل خواسته 
تاخیر  همچنین خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  مبلغ 110/000  پرداخت  و 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 91/9/15 لغایت تاریخ وصول و پرداخت 
تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  پرداخت  و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه 
قانونی در حق خواهان عباس کتیرایی با وکالت زینب سادات شکرایی به نشانی 
فالورجان-مجتمع تجاری زاینده رود-طبقه2-واحد7 و پرداخت نیم عشر اجرایی. 
ماده 34 قانون اجرا ی احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد  یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند ، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید .  م الف 6638 شعبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی 

حوزه   92/11/19 تاریخ   1413 شماره  رای  موجب  به   887/92: کالسه   23717

علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  20 شورای حل 
مجهول  نشانی  به  صفاری  بنیامین  آقای  مدیریت  با  کار  رصین  پارس  شرکت 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 42/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز 
594081-91/4/25و91/3/25-594080  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت 
لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر اجرا. مشخصات محکوم له: آقای امیر تقی زاده 
کلیشادی فرزند رضا شغل آزاد به نشانی اصفهان-خیابان کاوه-خیابان رضا عباسی-

به  فر  کریمی  میترا  خانم  وکالت  با  زند-پالک سوم  بست  بابلدشت-بن  ترمینال  جنب 
نشانی اصفهان-چهارراه نظر-خیابان نظرشرقی-سمت راست-جنب ساعت نکویی-بن 
بست توحید-پالک6. ماده 34 قانون اجرا ی احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء  به بدهد   ترتیبی برای پرداخت محکوم 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
 مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید .  م الف 6635 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف

 اصفهان

اخطار اجرائی 

23716 کالسه :1249/92 به موجب رای شماره 1773 تاریخ 92/11/30 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جواد اسماعیلی به 
قبال سند  در  19/500/000ریال  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  المکان  مجهول  نشانی 
خودرو هیوندا – الفتوا به شماره انتظامی 137ص18ایران57 بنام ایشان و پرداخت مبلغ 
106000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 92/8/8 در حق محکوم له مهدی رمضانی به نشانی اصفهان-خ 
عشر  نیم  پرداخت  و  سعادت  امیرکبیر-باربری  فلکه  از  امیرکبیر-بعد  خمینی-خ  امام 
حق االجرا. ماده 34 قانون اجرا ی احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
یا ترتیبی  ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
برای پرداخت محکوم به بدهد  یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند ، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
الف 6629 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف .  م  نماید   ندارد ، صریحا اعالم 

 اصفهان

اخطار اجرائی 
23715 کالسه :886/92 به موجب رای شماره 1408 تاریخ 92/11/19 حوزه 20 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شرکت پارس رصین 
کار با مدیریت آقای بنیامین صفاری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
و  دادرسی  بابت هزینه  ریال  بابت اصل خواسته و 100/000  مبلغ 31/700/000ریال 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
محکوم  مشخصات  اجرا.  عشر  نیم  پرداخت  و  حکم  اجرای  203646-91/2/25لغایت 
اصفهان-خیابان  نشانی  به  آزاد  شغل  رضا  فرزند  کلیشادی  زاده  تقی  امیر  آقای  له: 
سوم-سمت  زند-پالک  بست  بابلدشت-بن  ترمینال  عباسی-جنب  رضا  کاوه-خیابان 
راست-منزل آقای سالمی با وکالت خانم میترا کریمی فر به نشانی اصفهان-چهارراه 
نظر-خیابان نظرشرقی-سمت راست-جنب ساعت نکویی-بن بست توحید-پالک6. ماده 
علیه  محکوم   ، ابالغ شد  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرا ی  قانون   34
یا ترتیبی برای پرداخت  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
محکوم به بدهد  یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
ظرف  باید   ، نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی  در  و  باشد 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
 ندارد ، صریحا اعالم نماید .  م الف 6637 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف

 اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی

موسوی  محمود  خواهان    2040-92 کالسه  پرونده  خصوص  23714در 
دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به انتقال ششدانگ پالک ثبتی 48 فرعی از 31 
پرداخت  و  نامه مورخ 90/12/10  مبایعه  اصفهان موضوع  ثبت  اصلی بخش 16 
ریال  میلیون  سی  به  مقوم  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  خسارات 
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  خورزوقی  موسوی  قمربیگم  طرفیت  به 
المکان بودن  به مجهول  با توجه  تعیین گردیده است  مورخ 93/5/25 ساعت 11 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
روی  روبه   – ارباب  اول  سجاد–  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت 
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان   اختالف  حل  شورای 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  اخذ 
اختالف حل  شورای   32 شعبه  دفتر  مدیر   6625 الف  م  شود   می   اتخاذ 

 اصفهان 

ابالغ

لطفعلی غضنفری  عبدالکریم التحکیان 3-  نجم صدری 2-  الدین  23713به 1- شمس 
نجف آبادی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 20/74 صادره از دادگاه انقالب 
اسالمی اصفهان تقدیم این دادگاه نموده که به کالسه 30/93 داصل 49 ثبت و برای روز 
پنج شنبه مورخ 93/5/23 وقت رسیدگی تعیین گردیده و بنا به درخواست خواهان و 
به لحاظ مجهول المکان بودن خواندگان و دستور دادگاه مستندا به ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر و از 
خوانده دعوت می شود ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن به این دادگاه به نشانی چهارراه نظر دادگاه انقالب اسالمی 
اصفهان-اصل49 مراجعه نمایید. م الف: 6640 مدیر دفتر دادگاه ویژه اجرای اصل 49 

اصفهان

مزایده 
 9109980350700296 پرونده:  شماره   9310110371700303 نامه:  23712شماره 
شماره بایگانی شعبه: 920530 اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 920530ج ح/7 له مهدی کرمی چمگردانی 
علیه ناصر قلی جنتی به نشانی اصفهان-خ توحید-چهارراه پلیس-مقابل مسجد خاتم 
تادیه و  تاخیر  بابت اصل خواسته و  بر مطالبه 497719476 ریال  االنبیا-پ83 مبنی 
هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و همچنین هزینه های اجرا که پس از مزایده تعیین 
می شود در روز شنبه مورخ 1393/04/21 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل این اجرا 
اتاق 313 طبقه 3 دادگستری کل اصفهان جهت فروش 2/2 حبه از 72 حبه قطعه زمین به 
شماره پالک ثبتی 40/369 بخش 14 ثبت اصفهان به نام محکوم علیه ناصر قلی جنتی 
باشد  می  جنوبی  طلوع-پالک  بوعلی-کوچه  خمینی-کوچه  امام  اصفهان-خ  نشانی  به 
مبلغ  حبه)ششدانگ(   72 کل  ارزش  اصفهان  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  که 
16/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده متناسبا ارزش 2/2 حبه آن به مبلغ 497719476 
ریال هست در مزایده فوق مقدار 2/2 حبه به فروش می رسد ضمنا نظریه کارشناس 
مصون از اعتراض باقی مانده برگزار نماید لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانی زمین مربوطه مراجعه و از آن بازدید و با تودیع 10 درصد 
قیمت کارشناسی یعنی به مبلغ 49271947 ریال در مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف موضوع مزایده: زمین موضوع مزایده 
به شماره 40/369 بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 935 مترمربع به نشانی فوق الذکر 
می باشد شمااًل 14/50 متر مرز مشترک با پالک 367 فرعی- شرقًا بطول 58/50 متر مرز 
مشترک با پالک 370 فرعی جنوبًا 17/5 و غربًا بطول 58/5 می باشد و در حال حاضر 
بصورت زمین و بدون انشعاب آب و برق و گاز و فاضالب می باشد و کاربری زمین 
 مزبور مسکونی می باشد. م الف:6642 مدیر اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی

 اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

 همایش پیاده روی برای

 مصرف  بهینه آب 
همای��ش پی��اده روی خانوادگ��ی با 
ش��عار »کلید حل مشکل کمبود آب 
با مدیری��ت مص��رف« روز جمعه در 

اصفهان برگزار می شود.
محس��ن پوریامه��ر مدی��ر باش��گاه 
فرهنگ��ی ورزش��ی ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان با بیان این 
مطلب اظهار داش��ت: همایش پیاده 
روی خانوادگی با ش��عار »کلید حل 
مش��کل کمبود آب با مدیری��ت مصرف« با همکاری ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان، س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری 
اصفهان، اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان و صدا و سیمای 

مرکز اصفهان روز جمعه در اصفهان برگزار می شود.
وی تصریح کرد: این همایش در س��اعت 6:30 صب��ح روز جمعه از 
مجموعه ورزشی آبشار آغاز می شود و در مجموعه ورزشی مشتاق به 
پایان خواهد رسید که به شرکت کنندگان به قید قرعه جوایز نفیسی 
اهدا خواهد شد که می توان به 20 دستگاه دوچرخه،20 کمک هزینه 

سفر و 20 پک ابزار آالت صرفه جویی در آب اشاره کرد. 
مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
به هدف از برگزاری این همایش اشاره کرد و افزود:با توجه به این که 
ورزش می تواند به عنوان ابزار تبلیغاتی در امر فرهنگ سازی مصرف 
بهینه آب باش��د، تصمیم گرفتیم همایش پیاده روی خانوادگی را با 
شعار »کلید حل مشکل کمبود آب با مدیریت مصرف« برگزار کنیم.

وی پیرام��ون باش��گاه فرهنگ��ی ورزش��ی ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان گفت: ما در 2 بعد کار می کنی��م؛ ورزش همگانی 
و ورزش قهرمانی که در بح��ث همگانی با اعزام تی��م های مختلف 
در س��طح وزارت نیرو و کارگری س��ال گذش��ته توانس��تیم عنوان 
برتری��ن را در جمع صنع��ت آب و برق کش��ور به دس��ت آوریم. در 
بح��ث قهرمان��ی نی��ز در رش��ته فوتب��ال در رده ه��ای س��نی 
پایه تا جوان��ان تیم��داری کریم و  در س��طح اس��تان نتایج خوبی 
را به دس��ت آردیم. فعالیت های ورزش��ی ما برای فرهنگ س��ازی 
 مصرف بهینه آب اس��ت و دو ش��عار عم��ده داریم: »فردای س��بز با 
صرفه جویی در آب« و »قطره قطرهای آب لحظه لحظه های زندگی«

لیگ برتر هندبال هر ۵ روز یک بار 
سرپرس��ت تیم هندبال نیک اندیش 
شهرداری اصفهان گفت: استفاده هر 
تی��م لی��گ برت��ری از ۴ بازیک��ن 
ملی پ��وش و برگزاری مس��ابقات به 
ص��ورت ه��ر ۵ روز ی��ک ب��ازی، از 
تصمیم��ات مهم جلس��ه هماهنگی 

لیگ برتر هندبال بود.
حمید زمان��ی در خصوص جلس��ه 
هماهنگی لی��گ برت��ر هندبال که 
ابتدای این هفته در فدراس��یون هندبال برگزار ش��د، اظهار داشت: 
مقرر شد لیگ برتر امسال با حضور ۹ تیم از فصل قبل و با اضافه شدن 
تیم های شهرداری تبریز، گهر زمین تهران و شهید نوبخت الرستان 
به صورت ۱2 تیمی برگزار ش��ود. همچنین در این جلسه با حضور 
نمایندگان تمامی باشگاه ها، تصمیم گرفته شد که ۱۷ مهرماه تاریخ 

آغاز مسابقات باشد. 
وی افزود: اول تیرماه تا 2۵ مردادماه هم زمان نقل و انتقاالت است و 

تیم ها برای ارسال مدارک خود تا 22 شهریور فرصت دارند. 
زمانی اضافه کرد: از تصمیمات مهم این جلس��ه این بود که هر تیم 
اجازه دارد فقط ۴ بازیکن ملی پوش به خدمت بگیرد و تمام قراردادها 

نیز به صورت یک ساله بسته خواهد شد. 
سرپرست تیم هندبال نیک اندیش شهرداری در پاسخ به این سوال 
که آیا در مورد مش��کالت فصل گذش��ته همچون بحث داوری ها و 
طوالنی شدن زمان مسابقات هم بحث شد یا خیر، گفت: بله، امسال 
با توجه به در پیش بودن مسابقات جهانی و اردوهای تیم ملی و برای 
جلوگیری از طوالنی شدن لیگ، قرار ش��د بازی ها هر ۵ روز یک بار 
انجام شود. در مورد داوری ها نیز سرپرست فدراسیون قول داد تا اگر 
داوری در هر بازی مشکل داشت در اسرع وقت با بازبینی فیلم مسابقه 

به آن رسیدگی شود و خاطیان محروم شوند. 
وی در مورد زمان آغاز تمرینات نیک اندیش بیان داش��ت: جلسه ای 
با مسؤوالن باش��گاه داش��تیم و از نیمه دوم تیرماه استارت خواهیم 
زد. فعال منتظر صورت جلسه باشگاه هستیم، اما باشگاه از ابتدا نظر 
مثبتی روی شرکت تیم در لیگ امسال داشت و در غیر این صورت ما 

در جلسه لیگ حضور پیدا نمی کردیم. 
زمان��ی در مورد وضعی��ت ق��رارداد و پرداخت مطالب��ات بازیکنان 
گف��ت: بازیکن��ان رده جوانان ما همگی قرارداد دو س��اله داش��تند 
ام��ا ق��راداد ع��ده ای از بازیکنان بزرگس��ال ب��ه اتمام رس��یده که 
درح��ال مذاکره ب��ا آنها ب��رای تمدید ق��راداد هس��تیم؛ ضمن این 
که قصد تقوی��ت تیم را هم داری��م. درصدی از مبل��غ قراردادها هم 
 باقی مانده اس��ت که ظرف چن��د روز آینده به بازیکن��ان پرداخت 

خواهد شد. 

 داور بازی نیجریه و بوسنی 
به مرگ تهدید شد

پلیس وانگاری در نیوزیلند تایید کرد 
که اولیری در یک تم��اس تلفنی به 
م��رگ تهدی��د ش��ده اس��ت. ی��ک 
سخنگوی پلیس گفت که با همکاری 
پلی��س اینترپ��ل ب��ه ای��ن موضوع 

رسیدگی می کنند.
به نقل از س��ایت رادیو نیوزیلند، بعد 
از آن که پیتر اولیری گل بوس��نی را 
مقاب��ل نیجریه آفس��اید اعالم کرد، 
 افراد زیادی در یک تومار اینترنتی با 
23 هزار امضا خواس��تار اخراج او ش��دند. نیجریه در این دیدار یک 
 بر صفر پیروز ش��د و تصویر اولیری بعد از پایان مسابقه در حالی که 
دروازه بان نیجریه را درآغوش گرفته بود، منتشر شد. بوسنی با این 

شکست از دور رقابت ها حذف شد.
  ای��ن درخواس��ت اینترنت��ی خواس��تار تغیی��ر نتیج��ه ب��ازی

 نیز شده است.

صفحه قالبی فیس بوک داور
کی روش می گوی��د اگر حرفی درب��اره داوری بازی بزند 

برایش مشکل ساز می شود.
پس از بازی ایران و آرژانتی��ن بود که خیلی از ایرانی ها به 
صفحه منتسب به مازیچ)داور بازی(حمله کردند و حسابی 
از خجالت این داور صربستانی درآمدند. اتفاقی که دقیقا 
پس از قرعه کشی رقابت های جام جهانی برای لیونل مسی 
افتاده بود. در صفحه این داور عکس هایی منتشر شده و 
اظهاراتی نوشته ش��ده که بعید به نظر می رسد مربوط به 

خودش باشد.
با این حال وقتی این صفحه منتسب را به کی روش نشان 
دادند، او واکنش جالبی نشان داد. البته کی روش خودش 
هیچ صفحه ای در فیس بوک ندارد و اصال دوست ندارد که 
در این سایت اجتماعی عضو شود. او از طریق دستیارانش 
و نزدیکان به تیم ملی این صفحه را دید و گفت: او به مردم 
ایران توهین کرده اس��ت. من در فیس ب��وک دیدم که او 
جواب های بدی را به خواس��ته های مردم ایران داده بود. 
من با جواب های او مشکوک شدم. البته من به عنوان مربی 
نباید درباره این مسایل حرف بزنم و کار رییس فدراسیون 
فوتبال است که جواب بدهد. من مربی هستم و اگر خیلی 
از این بیشتر حرف بزنم، ممکن است  برایم مشکل ایجاد 
ش��ود، اما تنها چیزی که می توانم بگویم این است که او 
 باید درباره تصمیمی که گرفته پاسخ بدهد. فوتبال بازی 
اشتباه هاس��ت، اما نه  این که صحنه ای در دو قدمی و در 
دید داور اتفاق بیفت��د و داور هم آن را ببین��د، اما پنالتی 
نگیرد! با این حال، ما تمام تالش مان را برای بازی با بوسنی 

انجام می دهیم.
کی روش در حالی این حرف ها را به زبان آورد که بر اساس 
گفته سعید مظفری زاده بر اساس قوانین اتحادیه فوتبال 
اروپ��ا  هیچ داوری حق ندارد در س��ایت ه��ای اجتماعی 
صفحه شخصی  داشته باشد. او می گوید: بر اساس قوانین 
یوفا داورانی که در لیگ قهرمانان قضاوت می کنند، حق 

عضویت در شبکه های اجتماعی را ندارند.
این اظهارات مظفری زاده که فغانی داور ایرانی حاضر در 
جام جهانی  تاییدش کرده است، مش��خص می کند که 
مازیچ  هیچ صفحه ای در شبکه های اجتماعی ندارد. با این 
شرایط مسؤوالن فدراسیون فوتبال به دلیل قضاوت بد این 
داور به فیفا شکایت کرده اند و در برخی از خبرها آمده بود 
که این داور به زودی به  کش��ورش باز می گردد، اما  هیچ 
داوری قبل از پایان مسابقات مقدماتی به خانه بر نمی گردد 
و پس از پایان این مرحله فیفا به مشکالت مربوط به داوران 

رسیدگی خواهد کرد.

زاویه

6
پیرترین بازیکن جام جهانی

فرید موندراگون دروازه بان تیم ملی فوتبال کلمبیا، پیرترین بازیکنی اس��ت که در تاریخ 
مسابقات جام جهانی به میدان رفته است. موندراگون که چند روز پیش وارد ۴3 سالگی شده 

است، 20 سال پیش در جام جهانی ۱۹۹۴ عضو تیم ملی کامرون بود .

با ه��ر معیاری ک��ه محبوبیت فوتبال را بس��نجیم، اع��م از تعداد 
بینندگان تلویزیونی و تماش��اچیان، میزان درآمدزایی یا هیجان 
و جذابیت مس��ابقات، این ورزش همچنان پرطرفدارترین ورزش 
دنیاست، اما آیا دنیای فوتبال تنها در همین ظاهر پر زرق و برقی 
که ما می بینیم، خالصه می شود؟سایت اینترنتی »ازین آرتیکل« 
در گزارشی منتشر کرد: این رش��ته ورزشی پرتحرک، جذاب و در 
عین حال خشن در 208 کشور جهان بازی می شود و در ۹3 کشور، 
محبوب ترین رش��ته ورزشی اس��ت که در مجموع با سه میلیارد 
طرفدار در ۱00 کشور جهان جزو س��ه ورزش اول پرطرفدار قرار 
دارد. این ورزش در عین حال در اروپا، برزیل و آرژانتین بیشترین 
محبوبیت را دارد.همین ورزش بسیار جذاب و پرطرفدار در پشت 
ظاهر فریبنده خود و در طول عصر مدرن 200 س��اله اش، شاهد 
حوادث تلخ و خشونت باری نیز بوده است. خطرات و حوادث مرتبط 
با این ورزش گاهی اوقات دس��ت کمی از خطرات ورزش دلهره آور 
صخره نوردی ندارد. وقتی این ورزش این همه مورد توجه و عالقه 
مردم است، تعجبی ندارد که با خش��ونت نیز درآمیزد. زیرا زمانی 
که هیجانات و احساس��ات هم زمان بازیکنان و تماشاگران به اوج 
می رسد و این احساسات با هم گره می خورد، احتمال این که مانند 
آتشفشانی فوران کرده و متعاقبا حوادث غیرقابل پیش بینی را رقم 
بزند، افزایش می یابد.فوتبال همواره در آن سوی ظاهر فریبنده خود، 
شاهد خشونت ها و درگیری های بسیاری بوده است. از بازی های 
خشن و غیرمنصفانه که منجر به مصدومیت های شدید شده تا قتل 
و ترور و اوباشگری، همگی زش��تی ها و رویدادهای تلخی هستند 
که فوتبال نیز از آنها مستثنی نیست. این خشونت ها و تجارب تلخ 
محدود به مستطیل سبز و بازیگران درون آن نیست، بلکه شعله این 

آتش پرالتهاب دامن گیر هواداران نیز می شود.

خشونت های حاشیه فوتبال و خارج از مستطیل سبز
برزیل در زمینه تلفات ناشی از خشونت های خارج از زمین فوتبال 
و درگیری های هواداران رکورددار اس��ت. طرف��داران افراطی در 
اروپای شرقی، روسیه و ایتالیا نیز تهدید جدی محسوب می شوند. 
آنها اگر خشمگین شوند، بازیکن خودی و حریف نمی شناسند. این 
طرفداران افراطی که به آنها لقب »هولیگان« داده اند، در مجارستان 
و رومانی به یک معضل جدی تبدیل شده اند. این گروه ها معموال 
از حمایت گروه های مختلف سیاسی نیز برخوردارند.به تازگی در 
روسیه قانون جدیدی با هدف وضع جرایم سنگین علیه اخالل گران 
در نظم فوتبال به تصویب رسیده است. بنابراین قانون، خاطیان تا 
بیش از 300 یورو جریمه ش��ده و حتی ممکن است بیش از هفت 
سال از حضور در استادیوم ها منع شوند. این قانون ماه ها مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت و با هدف جلوگیری از خشونت و نژادپرستی 
در خالل جام جهانی 20۱8 میالدی که قرار است به میزبانی روسیه 
برگزار شود، تصویب شد،  اما در ایتالیا تماشاگران افراطی همچنان 
بزرگ ترین تهدید برای بازیکنان محسوب می شوند و بازیکنان در 
میدان مسابقه یا در مسیر رفت و آمد به هتل و استادیوم بارها مورد 
هجوم و حمله طرفداران خش��مگین قرار گرفته اند.عنوان پدیده 
»هولیگانیسم« که در ایران به آن »تماشاگرنما« نیز اطالق می شود، 
در واقع از نام »پارک هولیگان«، جوان یاغی انگلیسی گرفته شده 
که در اواخر قرن نوزدهم در اطراف شهر »ساوث وارک« دست به 
اوباشگری و ارعاب مردم می زد. پس بی جهت نیست که تماشاچیان 
انگلیسی همیش��ه یک پای ثابت اوباش��گری در مسابقات فوتبال 
باشند. معموال بازی های انگلیس با آلمان،  قبل و بعد از مسابقات به 
صحنه درگیری های خیابانی بین هواداران دو تیم تبدیل می شود. 
این تماش��اچیان یا بهتر بگوییم تماش��اگرنماها به تخریب اموال 

عمومی، نوشتن شعارهای مستهجن بر در و دیوار شهر، ضرب و شتم 
هواداران تیم رقیب و سردادن شعارهای نژادپرستانه اقدام می کنند.

ساالنه ش��مار زیادی از تماش��اچیان در حاش��یه این درگیری ها 
جان خود را از دس��ت می دهند و طبق آمار بیشتر این قربانیان را 
 تماشاچیان فوتبال در کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی تشکیل

 می دهند.
فوتبالیست های خشن - فوتبالیست های مجرم

معموال حاش��یه های فوتب��ال از متن آن داغ تر اس��ت و بیش��تر 
درگیری ه��ا در بی��رون از مس��تطیل س��بز رخ می ده��د، ام��ا 
 بی ش��ک خ��ود فوتبالیس��ت ها نی��ز از ای��ن حاش��یه ها در امان

 نبوده اند. 
در بس��یاری از موارد، حساس��یت های بیرون مس��تطیل سبز و 
س��ودای ش��هرت طلبی دامن بازیکنان را نیز گرفته و بسیاری از 
بزرگان فوتب��ال را دچار حاش��یه کرده و همین ام��ر حتی گاهی 
عمر فوتبالی ستاره ها را نیز بس��یار کوتاه کرده است که به اجمال 
به برخی از مش��هورترین آنها اش��اره می کنیم:»اری��ک کانتونا«، 
بازیکن فرانس��وی و جنجالی تیم »منچس��تریونایتد« انگلیس،  
در پی حمله به یک تماش��اچی ب��ه دو هفته زندان محکوم ش��د. 
»تونی آدامز«، بازیکن مش��هور تیم »آرس��نال« انگلیس به دلیل 
 رانندگی در حالت مس��تی ب��ه چهار ماه حبس محک��وم و پس از

 ۵۷ روز از زن��دان آزاد ش��د. مارادون��ا از ه��واداران همیش��گی 
»هوگو چ��اوز«، رییس جمه��ور فقی��د ونزوئ��ال و از پرچمداران 
مب��ارزه با امپریالیس��م اس��ت. وی از ب��وش با عنوان »آش��غال« 
ی��اد ک��رده و ب��ا حض��ور وی در آرژانتی��ن مخالف��ت ک��رد. 
 ای��ن بازیک��ن از دیرب��از تاکن��ون ب��ا پل��ه، جدال ه��ای لفظی

 دارد .

مرگبارترین حوادث در ادوار جام جهانی
خشونت های حاشیه فوتبال و خارج از مستطیل سبز
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ایران با شكست لهستان 
تاریخ ساز مي شود

گفتنی های مربیان 
کاستاریكا و انگلیس 

تیم ملي والیبال ایران در هفته شش��م لیگ جهاني روزهاي جمعه و شنبه، 
ششم و هفتم تیر به ترتیب از س��اعت 2۱ و 22:۴۵ در سالن ۱2 هزار نفري 

آزادي به مصاف تیم لهستان مي روند.
مرحله نخست لیگ جهاني والیبال در دسته یک و گروه A در حال نزدیک 
شدن به روزهاي پایاني است. در هفته ششم این مسابقات یک دیدار از گروه 
A برگزار مي ش��ود و طي آن تیم ملي والیبال ایران در دیداري حس��اس و 
سرنوشت ساز به مصاف لهستان مي رود. این دیدار از آن جهت براي والیبال 
ایران اهمیت فراوان دارد که کسب 3 امتیاز تیم ملي کشورمان را در آستانه 
صعود به مرحله نهایي و رقم خوردن یک اتفاق تاریخي در ورزش ایران قرار 

مي دهد. 
ملي پوشان والیبال ایران با پیروزي 3 امتیازي که در مصاف با لهستان در روز 
جمعه به آن نیاز دارند ،در یک قدمي رسیدن به مرحله نهایي قرار مي گیرند.

س��رمربی تیم ملی فوتبال کاس��تاریکا پس از تس��اوی با تی��م انگلیس و 
 س��رگروهی در گروه م��رگ جام جهان��ی تاکید کرد تیمش توانس��ت در 

سخت ترین گروه توان خود را به جهان فوتبال نشان دهد.
خورخه لوییس پینتو گفت : این یک بازی متعادل برابر حریفی بزرگ بود که 
تالش می کرد به اولین برد خود برسد. از این که سرگروه شدیم خوشحالم.

ما خوشحالیم که توان خود را در برزیل - سرزمین فوتبال، نشان دادیم و در 
کنترل توپ و میدان موفق بودیم.

روی هاجس��ون س��رمربی تی��م مل��ی انگلی��س نی��ز گف��ت: ج��دا 
 از ۱0 ،۱2 دقیق��ه آغازین ، م��ا بر بازی مس��لط بودیم، اما نتوانس��تیم از 
 موقعیت ه��ای گلزن��ی خ��ود اس��تفاده کنی��م. اگ��ر ای��ن کار را انجام 
م��ی دادیم، به آس��انی برن��ده می ش��دیم. اعتق��اد دارم ما در ای��ن بازی 
 بدشناس بودیم. زیرا  بر بازی مس��لط بودیم و توانستیم تیم حریف را محو 

کنیم.

داور بازی ایران - آرژانتین تنبیه شد
اشتباهات مازیچ در مسابقه ایران - آرژانتین سر و صدای 
 زی��ادی به پا ک��رد، اما فیف��ا او را ب��ه عن��وان داور چهارم 
هندوراس - سوییس انتخاب کرد تا نش��ان دهد با وجود 
 کنار نگذاشتن مازیچ، نسبت به اشتباهات او هم بی تفاوت

 نیست.

پایان کار ژاپن 
آخری��ن دور رقابت ه��ای گ��روه C ج��ام جهان��ی 20۱۴ برزیل  
تیم های ژاپن و س��احل عاج در ورزش��گاه پانتانال در شهر کویابا 
به مصاف ه��م رفتند ک��ه با پی��روزی ۴ ب��ر یک کلمبی��ا همراه 
 بود. با ای��ن اتفاق پای��ان کار تیم مل��ی ژاپن در ج��ام 20۱۴ رقم

 خورد.

وقتي سوارز بازوي کیه لیني را گاز گرفت!
در حساس ترین دیدار گروه D ایتالیا و اروگوئه به مصاف هم رفتند. تیم ملی 
اروگوئه با گلی که گودین کاپیتانش با شانه به ثمر رساند، ایتالیا را شکست داد 

و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.
مهم ترین اتفاق این دیدار وقتي بود که لوییس س��وارز بازوي کیه لیني را گاز 

گرفت! 

کی روش و سافت سوسیچ همتای بوسنیایی اش قربانی اشتباهات داوری

داوران در بازي هاي رسمي باید از تصاویر تلویزیوني استفاده کنند
خبرگ��زاری فرانس��ه از س��الوادور گ��زارش داد: کارل��وس کی 
 روش س��رمربی تیم مل��ی فوتبال ای��ران اعالم کرد فدراس��یون

 بین المللی فوتبال باید به داوران اجازه دهد از تصاویر تلویزیونی 
دربازی های رس��می اس��تفاده کنند. در غیر این صورت در جام 
جهانی بعدی احتمال حذف تیم ها به س��بب تصمیم گیری های 

نادرست داوران وجود دارد.
 بعد از بازی ه��ا ی انجام ش��ده تصاویر تلویزیونی نش��ان داد هم

کی روش هم س��افت سوس��یچ همت��ای بوس��نیایی اش قربانی 
اشتباهات داوری در جام جهانی ش��ده اند و از فیفا خواسته اند به 

مقامات بازی ها کمک کند.
فن آوری خط دروازه در جام جهانی 20۱۴ برزیل برای نخستین 
بار از آن استفاده ش��د، اما سرمربی س��ابق تیم منچستریونایتد 
انگلیس می گوید تصاویر تلویزیونی باید اقدام بعدی فیفا باش��د.

میلوراد مازیچ داور صربس��تانی در دیدار مقابل آرژانتین از اعالم 
یک ضربه پنالتی برای تیم ایران به سبب خطای پابلو زابالتا بر روی 
اش��کان دژاگه در محوطه جریمه خودداری کرد. تیم آرژانتین با 
تک گل لیونل مسی در دقایق پایانی بازی ایران را شکست داد. این 
در حالی است که داور بازی یک گل س��الم تیم ملی بوسنی را در 
دیدار مقابل نیجریه آفساید اعالم کرد، اما تصاویر تلویزیونی نشان 
داد این گل آفساید نبود. بوسنی در نهایت یک بر صفر از نیجریه 
شکس��ت خورد. بوس��نیایی ها ادعا می کنند پیت��ر او لیری داور 
نیوزیلندی از اعالم خطای پیتر اودموینگی در دقیقه بیست و نهم 

بازی بر روی امیر اسپاهیچ کاپیتان تیم بوسنی خودداری کرد .
اوومبرتو کالویجو خ��ط نگهدار کلمبیایی هفته گذش��ته پس از 
دو بار اعالم آفساید اش��تباه در بازی تیم های مکزیک و کامرون 
و آفس��اید اعالم کردن دو گل مکزیک از رقابت های جام جهانی 
برزیل کنار گذاشته ش��د. تیم مکزیک آن بازی را یک بر صفر به 

سود خود به پایان برد.
یوییچی نیش��یمورا داور ژاپنی نیز پس از اعالم یک ضربه پنالتی 
برای برزیل میزبان در بازی افتتاحیه مقابل کرواسی به شدت آماج 

انتقادات قرار گرفت. برزیل سه بر یک کرواسی را شکست داد.
کارلوس کی روش سرمربی تیم ایران می گوید برخی مربیان پس 
 از جام جهانی به س��بب اشتباهات داوران ش��غل خود را از دست 
می دهند و به منظور جلوگیری از تصمیمات نادرست داوران باید 

از فن آوری کمک گرفت.
او گفت: برخی داوران بیش��تر تمرین می کنند 

و آماده تر هس��تند، اما با توجه به س��رعت 
توپ و ریتم بازی، فکر نم��ی کنم بدون 
استفاده از فن آوری، فوتبال آینده ای 

داشته باشد.
س��رمربی پرتغالی تیم ایران همچنین 
گفت: ای��ن داوران همه ت��الش خود را 

می کنند، اما سرعت بازی به صورت قابل 
توجهی افزایش یافته است و در مقابل دیدگان 

میلیون ها بیننده تصمیمات اشتباهی گرفته می شود.
کی روش گفت: من مطمئنا از داوران حمایت می کنم. من طرف 
داوران هس��تم، اما آنها به کمک نیاز دارند ت��ا بتوانند تصمیمات 
درس��تی اتخاذ کنن��د. زیرا س��رعت بازی بس��یار زیاد اس��ت  و 

گرفتن تصمیم��ات صد در صد درس��ت 
 در آن لحظه کار غی��ر ممکنی

 است. 

 یا فوتب��ال بایدتوس��عه یابد ی��ا تیم ه��ا همچنان ب��ا ناامیدی از 
رقابت ها حذف خواهند شد و به خانه باز خواهند گشت. سوسیچ  
 س��رمربی تیم بوس��نی  نیز اعالم کرد تنها اس��تفاده از فن آوری 

می تواند به داوران کمک کند.
سوسیچ گفت: شاید همانند بسکتبال یا تنیس بتوان چالش ها را با 

تکرار تصاویر تلویزیونی حل و اشتباهات را تصحیح کرد .
پس از مطرح ش��دن این موضوع از س��وی س��پ بالتر رییس 
فدراس��یون بین الملل��ی فوتبال - فیفا - آلم��ان در حال 
بررسی استفاده از تصاویر تلویزیونی در 

بوندس لیگاست. 
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مزایده)مال غیر منقول(
 8809980350701183 پرونده:  شماره   9310110371700299 نامه:  23711شماره 
شماره بایگانی شعبه: 900210 اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
با  کشفی  محمدحسن  له  ح/7  900210ج  کالسه  خصوص  در  ای  مزایده  جلسه  دارد 
راه صغیر-سه  اصفهان-سه  نشانی  به  مسعودیان  ا...  رحمت  علیه  امینی  امید  وکالت 
بابت اصل  راهی ماهی فروشها-کوچه لت فر-پ7 مبنی بر مطالبه 469075516 ریال 
و همچنین هزینه های  کارشناسی  و هزینه  دادرسی  و هزینه  تادیه  تاخیر  و  خواسته 
اجرا که پس از مزایده تعیین می شود در روز یک شنبه مورخ 1393/04/22 از ساعت 
9 الی 10 صبح در محل این اجرا اتاق 313 طبقه 3 دادگستری کل اصفهان جهت فروش 
11/3 حبه از 72 حبه قطعه پالک ثبتی 3826 اصلی از 1 فرعی بخش 3 ثبت اصفهان 
ا... مسعودیان به نشانی اصفهان-خ کمال-کوچه کمرزرین- بنام محکوم علیه رحمت 
کارشناس  توسط  که  باشد  می  پاساژ جعفری  پارکینگ  گیری-مقابل  ماهی  راهی  سه 
رسمی دادگستری اصفهان ارزش کل 72 حبه )ششدانگ( مبلغ 2/980/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده متناسبا ارزش 11/3 حبه آن به مبلغ 467694434 ریال هست در مزایده 
فوق مقدار 11/3 حبه به فروش می رسد ضمنًا نظریه کارشناس مصون از اعتراض 
باقی مانده برگزار نماید لذا طالبین خرید می توانند از 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانی زمین مربوطه مراجعه و از آن بازدید و با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی 
یعنی به مبلغ 46769443 ریال در مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قمیت 
برنده مزایده خواهد بود. اوصاف موضوع مزایده: ملک مزبور به صورت یک عمارت 
3 طبقه است که قسمتی از طبقه همکف آن بعنوان مغازه استفاده می شود به صورت 
مترمربع مساحت   221 دارای حدوداً  انجام نشده است  آن  نمای خارجی  که  نبش  دو 
دارای   88 سال  شهرداری  نوسازی  عوارض  و  کارشناسی  نظریه  طبق  و  باشد  می 
388 مترمربع اعیانی می باشد و طبق نظریه مساحت مغازه 22 مترمربع که مشخص 
نمی باشد که دارای کاربری تجار هست یا خیر و در زمان ارزیابی مغازه به صورت 
حقوقی دادگاه   7 شعبه  احکام  اجرای  مدیر   6643 الف:  م  است.  بوده  مارکت   سوپر 

 اصفهان 

مزایده

 8809980350701149 پرونده:  شماره   9310110371700296 نامه:  23710شماره 
در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   7 شعبه  احکام  اجرای   920570 شعبه:  بایگانی  شماره 
نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 920570ج ح/7 خواهانها اعظم امیری 
و  اکبر  رضا،  خواندگان  سرارودی  امیری  بتول  و  محمدی  مدنی  محمد  سرارودی، 
حسین شهرت همگی مدنی محمدی مبنی بر فروش شش دانگ یکباب منزل مسکونی 
پالک ثبتی 5362/14 بخش 4 ثبت اصفهان به مساحت حدود 192 مترمربع به نشانی 
اصفهان-خ 22بهمن-کوچه نورباران-کوچه انوشا-بن بست بهروزنژاد-پ78-کدپستی 
در  الی 11 صبح  از ساعت 10  در روز سه شنبه مورخ 1393/04/17   8158675743
اتاق 313 طبقه 3 دادگستری کل اصفهان که توسط کارشناس رسمی  اجرا  این  محل 
کارشناس  نظریه  و  گردیده  ارزیابی  ریال   7/300/000/000 مبلغ  اصفهان  دادگستری 
مصون از اعتراض باقی مانده برگزار نماید لذا طالبین خرید می توانند از 5 روز قبل 
تودیع 10 درصد  با  بازدید و  از آن  الذکر مراجعه و  به نشانی فوق  از جلسه مزایده 
قیمت کارشناسی یعنی به مبلغ 730/000/000 ریال به شماره حساب سپرده دادگستری 
ارایه فیش مربوطه در مزایده شرکت نمایند  با  اصفهان )2171290210008( واریز و 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف موضوع مزایده: ملک 
مورد نظر به آدرس فوق الذکر به صورت یک باب منزل مسکونی به آدرس فوق الذکر 
می باشد مساحت آن 192 مترمربع که دیوارهای داخلی به صورت گچ و رنگ آمیزی و 
با کاربری مسکن و دارای یک طبقه و یک زیرزمین می باشد. م الف: 6644 مدیر شعبه 

هفتم اجرای احکام دادگاه حقوقی دادگستری اصفهان 

ابالغ نظریه کارشناس

 12 شعبه  احکام  اجرای  930088ج/12  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  23709به 
کریم  فرزند  آزادانی  نصر  خسرو  آقای  له  محکوم  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
فرزند  مهدی  احمد  علی  آقای   -2 ابوالقاسم  فرزند  بیگدلی  محمدرضا  آقای   -1 علیه 
2 خط  راستا  این  در  که  دارد  مطالباتی  اسدا...  فرزند  مهدی  علیرضا  آقای   -3 اسدا... 
به  خط   -2 ریال  هزار  پانصد  مبلغ  به   09139158673 شماره  خط   -1 همراه  تلفن 
جدی  در  و  توقیف  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  دو  مبلغ  به   09131683428 شماره 
بدینوسیله  لذا  گردیده  ارزیابی  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  مزایده  تشریفات 
 12 شعبه  احکام  اجرا)اجرای  این  به  تمایل  صورت  در  گردد  می  ابالغ  نامبردگان  به 
نیکبخت-ساختمان  شهید  اصفهان-خیابان  در  واقع  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
اعتراضی  چنانچه  و  مراجعه  3-اتاق319(  اصفهان-طبقه  استان  کل  دادگستری 
ادامه  اجرایی  عملیات  اینصورت  غیر  در  دهد  ارائه  کتبا  روز   3 مهلت  ظرف  دارند 
حقوقی عمومی  دادگاه   12 شعبه  احکام  اجرای  مدیر   6646 الف:  م  یافت.   خواهد 

 اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 

 9109980351201126 پرونده:  9310100351201177 شماره  ابالغیه:  23708شماره 
شماره بایگانی شعبه: 911138 خواهان مهدی طاهری دادخواستی به طرفیت خواندگان 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  پری شهابی و کیمیا طاهری به خواسته مطالبه 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
اتاق 321 و به کالسه 9109980351201126 ثبت گردیده که  استان اصفهان طبقه 3 
وقت رسیدگی آن 1393/09/24 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  و دستور  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 6647 شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980351200292 پرونده:  9310100351201251 شماره  ابالغیه:  23707شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  ترکان  محمود  خواهان   930297 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادگاه  تقدیم  خواسته  تامین  و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  کیانی  سعید  خوانده 
دوازدهم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های 
باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه 

 321 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  و خ 
و   1393/07/09 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980351200292 کالسه  به 
درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   10:30 ساعت 
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان 
آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
حقوقی عمومی  دادگاه   12 شعبه   6648 الف:  م  گردد.  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق 

 اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980351200902 پرونده:  9310100351201190 شماره  ابالغیه:  20706شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  حجازی  حسین  سید  خواهان   920926 شعبه:  بایگانی  شماره 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طلب  مطالبه  خواسته  به  قضائی  مهری  خوانده 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
اتاق 321 و به کالسه 9209980351200902 ثبت گردیده که  استان اصفهان طبقه 3 
وقت رسیدگی آن 1393/08/27 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 

از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  و دستور  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 6649 شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
 9209980351200969 پرونده:  9310100351201199 شماره  ابالغیه:  23705شماره 
طرفیت  به  راددادخواستی  قربانی  شایسته  خواهان   920993 شعبه:  بایگانی  شماره 
تنظیم سند رسمی  به  الزام  به خواسته  انصاری  انصاری و رضا  خواندگان مصطفی 
ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  دوازدهم 
و   321 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال 
و   1393/07/15 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9209980351200969 کالسه  به 
درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   10:30 ساعت 
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان 
آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم 
حقو عمومی  دادگاه   12 6651 شعبه  الف:  م  گردد.  رسیدگی حاضر  فوق جهت   مقرر 

قی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
 9209980351200352 پرونده:  9310100351201197 شماره  ابالغیه:  23704شماره 
شماره بایگانی شعبه: 920355 خواهان سودابه صادقی دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  هرندی  شمس  محمدرضا 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی)حقوقی( 
ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
به کالسه 9209980351200352  و   321 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
به  تعیین شده است  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/16 و ساعت 09:30 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 6653 شعبه 

12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
23721در خصوص پرونده کالسه 489/93ش7 خواهان حمیدرضا رحیمی دادخواستی 
حمید   – کوزه رش  کریمی  مهدی  به طرفیت  ریال  مبلغ 40/000/000  مطالبه  بر  مبنی 
تعیین  12ظهر  ساعت   93/5/13 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  عبادی 
برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 6608 مدیر دفتر 

شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

مزایده اموال منقول
 9209980351401273 پرونده:  شماره   931010372400191 نامه:  23722شماره 
شماره بایگانی شعبه: 920747 اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
دارد در پرونده کالسه 920747ج ح14 له جواد پویا فر و علیه شرکت پاکان هما اسپادانا 
مقام  قائم  خ  سپهساالر-ابتدا  سجاد-چهارراه  اصفهان-خ  نشانی  به  محمودی(  )زهرا 

ریال  مبلغ 18/198/883  مطالبه  به خواسته  پوریا-طبقه2-واحد3  فراهانی-ساختمان 
بابت حق االجرای دولتی  بابت اصل خواسته و کلیه خسارات و مبلغ 500/000 ریال 
جلسه مزایده ای در روز یکشنبه مورخ 93/4/29 ساعت 11-10 در محل اجرای احکام 
شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری-طبقه 
سوم-اتاق324 جهت فروش اموال زیر برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 
روز قبل از مزایده از اموال فوق واقع در آدرس اصفهان-خ سجاد-قائم مقام-ساختمان 
که  دارند  را  مزایده  نمایند کسانی حق شرکت در جلسه  بازدید   Aپوریا-طبقه2-واحد
است  فردی  مزایده  برنده  باشند  داشته  به همراه  را  مزایده  مبلغ  از  حداقل 10 درصد 
که باالترین قیمت را ارائه دهد اموال طبق نظر کارشناس عبارت است از: 1- یکدستگاه 
قابل  مستعمل   EAST COOL مارک  و  مربوطه  مخزن  با  دار  یخچال  آبسردکن 
ایستاده به رنگ کرم روشن به مبلغ 5/500/000 ریال. 2- یکدستگاه تصفیه  استفاده 
و  اداپتور  با  موتوره  10دو   A055111 و سریال   PURICOM مارک  با  آب صنعتی 
فیلترهای مربوطه و کال مستعمل  با  بزرگ همراه  پمپ فشار در سایز  و  برقی  شیر 

ML رنگ  و کار کرده جمعا به مبلغ 8/000/000 ریال. 3- تعداد 119 عدد تیوپ100 
مبلغ  فوق  اموال  کل  ارزش  ریال.   3/570/000 مبلغ  به  مجموعا  سیمون  ایرانی  موی 
حقوقی دادگاه   14 شعبه  احکام  اجرای   6866 الف:  م  باشد.  می  ریال   17/070/000 

 اصفهان 

اجراییه 

اجراییه: 9310420351200085 شماره پرونده: 9109980351201430  23703شماره 
به شماره و  اجرای حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 911445 بموجب درخواست  شماره 
به  خرازی  عبدالرضا  علیه  محکوم   92099703512000972 مربوطه  دادنامه  شماره 
اصل  بابت  ریال   62/958/054 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  المکان  مجهول  نشانی 
از  تادیه  تاخیر  بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت  خواسته و 3/520/000 ریال 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک  تاریخ سررسید 
مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان شرکت بهرسان داور به مدیریت 
عاملی آقای مهندس فرهادپور به نشانی اصفهان-شهرک صنعتی جی-شرکت بهرسان 
دارو و نیم عشر اجرایی به مبلغ 3147902 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به  از  ابالغ اجرائیه:1- پس  ازتاریخ  مکلف است 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
به  قادر  را  خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفا  و  حکم 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را 

به قسمت اجرا تسلیم کند . اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت 
یا  نکنید  معرفی  را  خود  اموال  پرداخت  در  فرار  برای  لیکن  اید  بوده  به  محکوم 
از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  صورت خالف 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34 ماده  از  قسمتی  که  باال  موارد  بر  شد.4-عالوه 
و   79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به 
 1377 10آبان  مصوب  مالی  های  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  مفاد  همچنین 
شهرستان حقوقی  عمومی  دادگاه  دوازدهم  شعبه   6650 الف:  م  نمائید.   توجه 

 اصفهان 

اجراییه 

پرونده:  شماره   9310420351200086 اجراییه:  23702شماره 
درخواست  بموجب   900289 شعبه:  بایگانی  شماره   9009980351200288
اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9109970351200216 
شهر-خ  اصفهان-ملک  نشانی  به  حسین  فرزند  حیدری  رضا   -1 علیهم  محکوم 
انقالب اسالمی-کوچه سرو-پ31، 2- منصور هادی پور فرزند فتح ا... به نشانی 
مجهول المکان، 3- اسماعیل داودی به نشانی مجهول المکان محکوم اند به صورت 
تضامنی به پرداخت 170/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 6/881/000 ریال 

بابت مجموع خسارات دادرسی و 1/709/900 ریال هزینه واخواست و همچنین 
خسارت تاخیر در تادیه روزانه 52703 ریال از تاریخ سررسید )88/5/24( تا زمان 
وصول که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام خواهد بود در حق خواهان بانک 
بانک  آباد-  سعادت  آزادی-خیابان  اصفهان-میدان  نشانی  به  اصفهان  صادرات 
صادرات اصفهان و نیم عشر اجرایی به مبلغ 8/500/000 ریال در حق صندوق 
دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
ده روز صورت  مهلت  باید ظرف  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود 
اعالم  صریحا  ندارد  مالی  اگر  کند.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جمیع 
نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 
اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی  را 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
از ماده 34 اجرای احکام  باال که قسمتی  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد 
مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 
شهرستان حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  الف:6652  م  نمائید.  توجه   1377 

 اصفهان 

مزایده
پرونده  در  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی  احکام شعبه 20  اجرای  23701دایره 
خانم  قیمومیت  با  آرامی  بتول  خانم  ح/20له  920110و920238و880447اجرایی 
راستای وصول  در  فتحعلی  فرزند  اسداللهی  آقای حسین  علیه  و  اسداللهی  الهه 
و  ریال   500/000 مبلغ  به  ترمه  شال  و  طاق  و  مجید  ا...  کالم  هدیه   -1 مهریه 
2- مهرالسنه و دویست و شصت و دو ریال و نیم 3- مبلغ 113/487/603 ریال 
4- مبلغ 331/442/890 ریال 5- 12/364/000 ریال بابت نفقه و مبلغ 3/000/000 
ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 100/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی جمعا 
460/894/755 ریال و مبلغ 22/889/737 بابت حق االجرای دولتی در نظر دارد 
پالک  از  اسداللهی  حسین  آقای  االرث  سهم  حبه   5/839 از  حبه   4/424 میزان 
با  اسداللهی  فتحعلی  مرحوم  از  ملکی  اصفهان  ثبت   5 بخش   15191/2580 ثبتی 
ساختمان  طبقه  دو  در  عرصه  مترمربع   250 دارای  مسکونی  منزل  مشخصات 
قدیمی ساز با دیوار آجری و ستون فلزی سقف آهنی و آجر-بدنه ها گچ-دربهای 
به مساحت حدود  فلزی شیشه خور و دو واحد مغازه هر یک  ها  پنجره  چوبی 
13مترمربع می باشد و متراژ زیربنا در دو طبقه جمعا 320 مترمربع می باشد که 
طبقه همکف یک واحد مسکونی و دو قطعه تجاری و طبقه دوم دو واحد مسکونی 
می باشد حیاط با کف موزاییک فرش و بدنه سنگ و دارای آب و برق و گاز و 
قدمت  نوع  اعیان  و  عرصه  متراژ  منطقه  موقعیت  به  توجه  با  که  است  فاضالب 
ساخت نوع کاربری اشتراکات و امکانات و امتیازات کارشناس رسمی دادگستری 
4/424 حبه از 5/839 حبه سهم االرث محکوم علیه را با کلیه عوامل موثر در قضیه 
معادل 460/894/755 را ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا 
در محل  پنج شنبه مورخ 1393/04/19 راس ساعت 9 صبح  مزایده روز  جلسه 
اجرای احکام شعبه 20 حقوقی اصفهان خ نیکبخت طبقه دوم دادگستری اصفهان 
اتاق 248 برگزار می گردد متقاضیان خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده به نشانی اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان شیخ صفی بعد از چهارراه دوم 
پ298 کدپستی 8156756511 مراجعه و از محل بازدید نمایند خریدار کسی است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایستی 10 قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
واریز نماید و در غیر اینصورت 10 اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد )ضمنا محل در تصرف جمشید اسداللهی و خانم محترم 
مهدیان )مادر محکوم علیه( می باشد. م الف: 6484 مدیر اجرای احکام شعبه 20 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده 

پرونده  در  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی  احکام شعبه 20  اجرای  23700دایره 
910299اجرایی ح/20له رضوان السادات میرطاووسی نایینی با وکالت خانم فائزه 
نصر نصرآبادی علیه رسول سهیلی فرد فرزند محمد در راستای وصول مهریه 
مثقال   30  -3 آزادی  بهار  سکه  عدد   110  -2 ریال   3/000/262 مبلغ   -1 شامل 
بابت هزینه  طال 4- 100/000 ریال هزینه نشر آگهی 5- مبلغ 1/000/000 ریال 
کارشناسی و مبلغ 25/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در نظر دارد سهمم 
شماره  ثبتی  پالک  دانگ  شش  از  دانگ  یک  میزان  به  فرد  سهیلی  رسول  االرث 
محمد سهیلی  مرحوم  از  )مالکیت(  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15187/3185
فرد با مشخصات یکباب منزل مسکونی به مساحت 189/15 برابر مترمربع گذر 
با عرض حدود چهار متر قرار دارد اعیانی قدیمی موجود شامل طبقه همکف و 
با رویه تخته  زیرزمین حدود 190 مترمربع نمای خارجی پالستر ماسه سیمان 

فضاهای  کف  بوده  موزاییک  حیاط  کف  و  سنگ  حیاط  داخل  نمای  و  ای  مالی 
داخلی پالستر ماسه سیمان بدنه گچ و رنگ بدنه آشپزخانه و سرویسهای حمام 
و دستشویی عمدتا کاشی درب و پنجره خارجی پروفیل آهن با اشتراکات آب و 
برق و گاز – که کارشناس رسمی دادگستری سهم االرث محکوم علیه را با کلیه 
طریق  از  را  نموده  ارزیابی  ریال   333/333/333 معادل  قضیه  در  موثر  عوامل 
مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده روز پنج شنبه مورخ 1393/04/19 راس 
ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام شعبه 20 حقوقی اصفهان خ نیکبخت طبقه 
توانند  اتاق 248 برگزار می گردد متقاضیان خرید می  دوم دادگستری اصفهان 
خیابان سروش ک شهید  اصفهان  نشانی  به  مزایده  تاریخ  از  قبل  روز   5 ظرف 
بحری ک شهید مرزبان پ49 مراجعه و از محل بازدید نمایند خریدار کسی است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایستی 10قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
واریز نماید و در غیر اینصورت 10 اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد )محل در تصرف حسین سهیلی فر د و سعید سهیلی فرد 
و سحر سهیلی فرد می باشد(. م الف: 6485 مدیر اجرای احکام شعبه 20 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:  شماره   9310100350401831 ابالغیه:  23695شماره 
قائد  علی  حیدر  خواهان   930118 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980350400107
پرنیا  و  سیچانی  فالحیان  اکرم  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  هارونی  امینی 
عرفان  و  اعیانی  ارسالن  و  آبتکیان  واروژان  و  مهر  عادلی  پوریا  و  مهر  عادلی 
اعیانی به خواسته ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( و دستور موقت 
و مطالبه خسارت و تنفیذ قرارداد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  چهارم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت   9309980350400107 کالسه  به  و   308 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/26 و ساعت 10:30 تعیین شده است به 
به  و  خواهان  درخواست  و  آبتکیان  واروژان  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
دادگاه عمومی حقوقی  الف: 6407 شعبه چهارم  م   جهت رسیدگی حاضر گردد. 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:  شماره   9310100350401868 ابالغیه:  23698شماره 

بابایی  رسول  خواهان   920241 شعبه:  بایگانی  شماره   9209980350400239
دادخواستی به طرفیت خواندگان اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان و ابوالحسن 
بابائی به خواسته ابطال رای هیئت حل اختالف منطقه ثبت امالک جنوب اصفهان 
دادگاه  تقدیم  مطالبه خسارت  و  است(  ملک  سند  )موضوع  ابطال سند رسمی  و 
چهارم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های 
خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه 
به  و   308 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید 
 1393/07/22 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9209980350400239 کالسه 
و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ابوالحسن 
بابایی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده مجهول المکان پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
الف:  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

6406 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:  شماره   9310100350601768 ابالغیه:  23697شماره 
زینب ساالرپور  بایگانی شعبه: 930274 خواهان  9209980350600639 شماره 
غربا دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- حمیدرضا لک و 2- منصور تانوردی 
قانون  146و147  مواد  )موضوع  اجرایی  عملیات  به  اعتراض  خواسته  به  پور 
اجرای احکام مدنی( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  ششم  شعبه  به  رسیدگی 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق 310 و به کالسه 9209980350600639 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/06/18 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ردیف اول و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
الف:  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

6400 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:  شماره   9310100350601769 ابالغیه:  23696شماره 
محمدرضا  خواهان   930309 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980350600276
مطالبه  خواسته  به  شهنی  بندری  آرمین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  صادقی 
خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  ششم  شعبه  به 
 3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
اتاق 310 و به کالسه 9309980350600276 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   11:00 ساعت  و   1393/06/19
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  وکیل  درخواست  و  خوانده 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود 

خواهان حاضر گردد. م الف: 6401 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اجراییه 

پرونده:  شماره   9310420350600137 اجراییه:  23699شماره 
9209980350600014 شماره بایگانی شعبه: 920014 بموجب درخواست اجرای 
حکم و شماره دادنامه مربوطه 9209970350600863 مورخ 1392/06/13 شعبه 
احمد  فرزند  خویان  ملک  محمدصادق   -1 علیهما  محکوم  اصفهان  حقوقی  شش 
مدیران  قلمستان-نمایندگی  پارک  خمینی-روبروی  امام  اصفهان-خ  نشانی  به 
امام  اصفهان-خ  نشانی  به  روشنی  محمدعلی   -2 المکان(  مجهول  خودرو)فعال 
خمینی-روبروی پارک قلمستان-نمایندگی مدیران خودرو)فعال مجهول المکان( به 
صورت تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 670/600/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/397/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )91/12/27( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 
محسن رضایی فرزند یوسف به نشانی اصفهان-خ پروین-خ آذربیگدلی-پ612 
دولت  در حق صندوق  االجرا  عنوان حق  به  ریال  مبلغ 33/530/000  پرداخت  و 
اجرای دانامه با توجه به غیابی بودن آن وفق تبصره 2 م 306 ق.ا.د.م صورت 
گیرد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
ده روز صورت  مهلت  باید ظرف  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود 
اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر   . کند  تسلیم  اجرا  به قسمت  را  دارایی خود  جمیع 
نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
تا 6 ماه  از 61 روز  به مجازات حبس  باشد  اجرائیه متعسر  از مفاد  یا قسمتی 
از ماده 34 اجرای احکام  باال که قسمتی  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد 
مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 
 1377 توجه نمائید. م الف: 6403 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 اصفهان

حصر وراثت

23724آقای ناصر شیرانی دارای شناسنامه شماره 913 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  1330/93ح10 
اقامتگاه   93/1/18 تاریخ  در   597 بشناسنامه  شیرانی  محمدجعفر  شادروان  که  داده 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
)فرزند(   900 شیرانی ش.ش  مسعود   -2 )فرزند(   913 شیرانی ش.ش  ناصر  ذیل:1- 
با  اینک  )فرزند(.   13 بتول شیرانی ش.ش   -4 )فرزند(  مریم شیرانی ش.ش 1325   -3
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6925 رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

دادخواست  به شرح   517 شناسنامه شماره  دارای  ذینفع  کسمایی  آزاده  23723خانم 
به کالسۀ 1221/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان یدا... قندی جلوانی بشناسنامه 62 در تاریخ 78/7/22 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
محمد قندی جلوانی ش.ش 185 )فرزند( 2- جواد قندی جلوانی ش.ش 189 )فرزند( جالل 
قندی جلوانی ش.ش 1 )فرزند( ملک حسین قندی جلوانی ش.ش 1 )فرزند( عفت قندی 
جلوانی ش.ش 15 )فرزند( 3- محمدعلی قندی ارزنانی ش.ش 1273 )فرزند( عزت قندی 
تشرفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   1 قندی ش.ش  اقدس   -4 )فرزند(   -5 ارزنانی ش.ش 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6924 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف

 اصفهان



امام جعفرصادق)ع(فرمودند: 
آسايش قلب را جست و جو نمودم، پس آن را در كمى ثروت 

خواص به لیمويافتم.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

بهلول و بهشت
بهلول هر وقت دلش می گرفت به 
 کنار رودخانه می آمد. در س��احل 
می نشس��ت و به آب نگاه می کرد. 
پاکی و طراوت آب، غصه هایش را 
 می شس��ت. اگر بیکار بود همانجا 
می نشس��ت و ِگل ب��ازی می کرد. 
آن روز هم داش��ت با ِگل های کنار 
رودخانه، خانه می س��اخت. جلوی 
خانه باغچه ای درس��ت کرد و توی 
باغچه چند ساقه علف و ُگل صحرایی گذاشت. ناگهان صدای پایی شنید. 
برگشت و نگاه کرد. زبیده خاتون )همسر خلیفه( با یکی از خدمتکارانش 
به طرف او آمد. به کارش ادامه داد. همس��ر خلیفه باالی س��رش ایستاد 
 و گف��ت: بهلول، چه می س��ازی؟ بهل��ول با لحنی جدی گفت: بهش��ت 
 می سازم.  همسر هارون که می دانست بهلول شوخی می کند، گفت: آن را

 می فروش��ی؟ بهلول گفت: می فروشم. همس��ر هارون قیمت آن چند 
دینار اس��ت؟ پاس��خ داد: صد دینار. زبیده خاتون گفت: م��ن آن را می 
خرم. بهلول صد دینار را گرفت و گفت: این بهش��ت مال ت��و، قباله آن را 
بعد می نویسم و به تو می دهم. زبیده خاتون لبخندی زد و رفت. بهلول، 
س��که ها را گرفت و به طرف ش��هر رفت. بین راه به هر فقیری رسید یک 
س��که به او داد. وقتی تمام دینارها را صدقه داد، ب��ا خیال راحت به خانه 
برگش��ت. زبیده خاتون همان ش��ب، در خواب، وارد باغ بزرگ و زیبایی 
ش��د. در میان باغ، قصرهایی دید که با جواهرات هفت رنگ تزیین شده 
بود. گل های باغ، عطر عجیبی داش��تند. زیر هر درخت چند کنیز زیبا، 
آماده به خدمت ایس��تاده بودند. یکی از کنیزها، ورق��ی طالیی رنگ به 
 زبیده خاتون داد و گفت: این قباله همان بهش��تی اس��ت ک��ه از بهلول 
خریده ای. وقتی زبیده از خواب بیدار ش��د از خوشحالی ماجرای بهشت 
خریدن و خوابی را که دیده بود برای هارون تعریف کرد. صبح زود، هارون 
یکی از خدمتکارانش را به دنبال بهلول فرستاد. وقتی بهلول به قصر آمد، 
هارون به او خوش آمد گفت و با مهربانی و گرمی از او اس��تقبال کرد. بعد 
صد دینار به بهلول داد و گفت: یکی از همان بهشت هایی را که به زبیده 
 فروختی به من هم بفروش. بهلول سکه ها را به هارون پس داد و گفت:به تو 
نمی فروشم. هارون گفت: اگر مبلغ بیشتری می خواهی، حاضرم بدهم. 
بهلول گفت: اگر هزار دینار هم بدهی، نمی فروشم. هارون ناراحت شد و 
پرسید: چرا؟ بهلول گفت: زبیده خاتون، آن بهشت را ندیده خرید، اما تو 

می دانی و می خواهی بخری، من به تو نمی فروشم!

 ایزدی: آبگوشت نخوریم 
تا  صرفه جویی شود!

  ق��درت اهلل ای��زدی بازیگ��ر طن��ز ش��ناخته ش��ده س��ینما، تئات��ر و 
تلویزی��ون کش��ورمان در پاس��خ ب��ه پرسش��ی در رابط��ه ب��ا معضل 
 ب��ی آب��ی و نق��ش م��ردم و فرهنگ مص��رف آب پاس��خ ه��ای جالبی 

دارد.
آقا رشید در مصاحبه هم با همان لحن و سبک و سیاق شخصیت طنزی 
که مردم از او می شناسند پاس��خ می دهد و می گوید: در این شرایط کم 
آبی و معضل آب اول از همه باید آبگوشت خوردن را در زندگی حذف کرد؛ 
ما دیگر آبگوش��ت نمی خوریم، چون در آن آب مصرف می شود و در این 
 اوضاع بی آبی به صالح نیست! ایزدی س��پس درباره خشکی زاینده رود

 می گوید: باورتان نمی شود من آنقدر رویای آب دارم که گاهی سنگ و 
کلوخ های کف رودخانه را هم در آب می بینم و به این فکر می کنم که آب 
چقدر زالل شده که اینها در کف رودخانه مشخص هستند! او همچنین 
در ارایه راه حل برای خشکی زاینده رود ادامه می دهد: باور کنید اگر هر 
کدام از مس��افران یک ۲۰ لیتری آب در رودخانه بریزند، پر آب می شود! 
ایزدی که البته روح طناز او هم متاثر از این شرایط عجیب و غریب بی آبی 
شده است، در ادامه صحبت های خود می گوید: حاال بحث آبگوشت که 

شوخی بود.
 راستش را بخواهید نه فقط ما که تمام اجزای طبیعت در اصفهان از بی آبی 

در حال تخریب و آسیب ند. 
سنگ و خاک هم بدون آب در حسرت اند، چه برس��د به گل و درخت و 

ما آدم ها. 
دیدن م��رده رود یک کابوس تلخ اس��ت ک��ه امیدوارم باالخ��ره به انتها 
برس��د. باید همه ما دلس��وزان اصفهان و دیار زاینده رود دست در دست 
 همدیگر دهیم و با درس��ت مصرف ک��ردن آب به بهبود ش��رایط کمک

 کنیم.

میراث فرهنگی ناملموس، 
فرصتی برای دیپلماسی مهارت

معاون وزیر تع��اون، کار و امور اجتماعی و رییس س��ازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کش��ور  گفت:  ما معتقدیم  اس��تفاده از دیپلماسی مهارت و 
آموزش های فنی و حرفه ای در یک بس��تر مناسب سیاسی می تواند به 
پیشبرد دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی کمک کند 
و بر این مبنا برگزاری اجالس و جش��نواره بی��ن المللی میراث فرهنگی 
 ناملموس، فرصت مناس��بی برای تقویت دیپلماس��ی مهارت محسوب

 می شود.
 به گزارش خبرنگار زاین��ده رود، کوروش پرند  در نشس��تی با  مهندس 
مس��عود حس��ین میرزایی دبیر اجالس و جش��نواره بین المللی میراث 
فرهنگی ناملموس )iccn۲۰14( و در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
دیپلماسی عمومی  می تواند به تقویت آموزش فنی و حرفه ای و دیپلماسی 
مهارت منجر شود و از این میان دیپلماس��ی مهارت یک ابزار قدرت نرم 

محسوب می شود. 
وی اف��زود: م��ا معتقدی��م  اس��تفاده از دیپلماس��ی مه��ارت و 
 آم��وزش ه��ای فن��ی و حرف��ه ای در ی��ک بس��تر مناس��ب سیاس��ی 
 می تواند به پیشبرد دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی

 کمک کند.

پند و حکایت 

هر چه س��ن پدر باالتر برود، احتمال تولد فرزن��د دختر افزایش 
می یابد و البته به همان میزان هم خطر سقط جنین یا تولد کودک 

دچار اختالل ژنتیکی افزایش می یابد.
فقط این زنان نیستند که باید نگران تیک تاک ساعت تناسلی خود 
 باشند. به نظر می رسد که کیفیت اس��پرم مردان هم بعد از سن

 35 س��الگی رو به زوال می گذارد. چنین به نظر می رس��د که هر 
چه سن پدر بیشتر باشد، نسبت اس��پرمی که کروموزوم جنسی 
X را حمل می کند، به اس��پرم حاوی کروموزوم جنسی Y باالتر 
می رود، به این معنی که پدرهای پیرتر ، احتمال دختر دار شدن 

 شان بیشتر است.
جف��ت کروم��وزوم جنس��ی م��ردان ب��ه ص��ورت XY و جفت 
کروموزوم های جنس��ی زنان به صورت XX است و این بحث که 
آیا کمیت و یا کیفیت اسپرم مردان با افزایش سن افت می کند یا 
خیر، همیشه جنجال برانگیز بوده اس��ت. یک متخصص باروری 
در دانشگاه شفیلد انگلس��تان به نام آلن پیسی، می گوید: شواهد 

همه گیرشناختی نسبتا قانع کننده ای وجود دارد که بچه دار شدن 
برای مردان پیرتر، کار س��خت تری است )فارغ از این که سن مادر 
چقدر باشد( و با افزایش سن مردان، خطر سقط جنین در همسر 
آنها افزایش می یابد. همچنین خطر این که مردان پیرتر، صاحب 

فرزندانی با اختالالت ژنتیکی شوند، اندکی بیش تر از دیگران است.
ب��رای بررس��ی ای��ن مدع��ا، برونت��ی اس��تون و همکارانش در 
آزمایش��گاه های فن آوری تناس��لی در لوس آنجلس، نمونه های 
اس��پرم بی��ش از 5۰81 م��رد را در س��نین بین 16 و 7۲ س��ال 
تحلیل کردند. آنها متوجه یک زوال در کمیت و کیفیت اس��پرم 
مردان بعد از سن 35 سالگی ش��دند. در برخی از مطالعات قبلی، 
 چنین ادعا ش��ده بود که این کاهش تا س��ن 5۰ س��الگی شروع 

نمی شود.
پیس��ی می گوید: خواه 35 س��ال و خواه 4۰ س��ال، پیغ��ام این 
تحقیق و دیگر مقاالت این اس��ت که آن مردان بای��د از تغییرات 
وابس��ته به س��ن در سیس��تم تناس��لی خود آگاه باش��ند و اگر 
 دوس��ت دارند ک��ه روزی پدر ش��وند، نباید دس��ت روی دس��ت

 بگذارند. این تحقیق همچنین کاهش��ی را در نسبت اسپرم های 
حامل Y به X در مردان باالی 55 س��ال نشان داده است؛ هرچند 

علت آن روشن نیست!

می خواهید فرزندتان پسر شود،عجله کنید!

 ب��دون اس��تفاده از ب��رق، 
نوش��یدنی خ��ود را خن��ک 
عن��وان  کنید.محقق��ان 
کردند می توان با استفاده از 
روش��ی طبیعی در مناطقی 
 ک��ه دسترس��ی ب��ه ب��رق

 امکان پذیر نیست و گرما زیاد 
است، نوشیدنی را سرد کرد.

هم��کاری  ب��ا  محقق��ان 
مرکز بین المللی فیزیک در بوگوتا از نور خورش��ید و گیاهان برای 
خنک سازی نوشیدنی استفاده کردند. در روش اول در باالی محفظه 
خنک کننده، گیاهان در خاک آبیاری شده و در زیر محفظه خنک 
می شوند. در روش دوم، آینه با نور خورشید گازی را تولید می کند که 
به خنک شدن نوشیدنی منجر می شود. این روش در مکان هایی که 

نورخورشید درجه حرارت باالیی دارد، استفاده می شود. 

طراح��ی ای��ن مزرعه 
با س��اختاری عمودی 
ش��بیه به یک درخت 
است که شاید راه حلی 
برای مشکالت کمبود 
زمین، جن��گل زدایی و 
آلودگی به دلیل ازدحام 
بیش از ح��د جمعیت 
در آینده باشد. »استیو 
لی« اهل سئول طراح این مزرعه است. شاید این طرح کمی دور 
از واقعیت باشد، اما در سال های اخیر چنین طرح هایی ارایه شده 
است. مزرعه شهری مفهومی برای معرفی کشاورزی شهری است. 
این برج آوانگارد برای کشت مواد غذایی جهت نیازهای رو به رشد 
شهرها در نظر گرفته شده است و قابلیت کنترل محیط، حرارت، 

نور و رطوبت برای بهره وری سالم را دارد.

 
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در نشس�تی با خبرنگاران ضمن تبریک هفته  قوه   گروه 

قضاییه با اشاره به  برخی از فعالیت های صورت گرفته در خصوص ارایه خدمات بهتر به مراجعه  جامعه 
کنندگان گفت: در این راس�تا بازسازی کامل واحدهای کمیس�یون های پزشکی، بازسازی 
آزمایشگاه مرکزی، ایجاد واحد مستقل حسابداری و امور مالی و را ه اندازی اتوماسیون اداری پزشکی قانونی در 

سراسر استان را از مهم ترین فعالیت های صورت گرفته در سال گذشته بوده است.

به گزارش روزنامه زاینده رود علی سلیمان پور با اشاره به کمبود 
فضای فیزیکی در مراکز پزشکی قانونی اس��تان اصفهان اظهار 
داشت: برخالف مشکالت موجود پزشکی قانونی، استان اصفهان 

نسبت به سایر استان های کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
وی عدم تطابق حق��وق و مزای��ای کارکنان و پزش��کان مراکز 
پزش��کی قانونی اس��تان را نیز یکی دیگر از مش��کالت این نهاد 
عنوان کرد و افزود: با توجه به س��ختی کار و بار مس��ؤولیتی که 
 کارکنان و پزش��کان دارند، حقوق و مزایای مناسبی را دریافت

 نمی کنند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اش��اره به این که 95 
درصد از نظرات پزش��کی قانونی مورد تایید قضات دادگستری 
اس��ت، گفت: 5 درصد باقی مانده نیز با نظر قضات مورد بررسی 
مجدد قرار می گیرد. وی به تنظیم سند کنترل کیفیت در پزشکی 
قانونی استان اصفهان اشاره کرد و افزود: این سند در بازه  زمانی 9 
ماه و با فعالیت یک هزار نفر ساعت تنظیم شده است که بر اساس 
این سند می توان کنترل کیفی فعالیت های پزشکی قانونی را به 

خوبی دنبال کرد.
سلیمان پور در ادامه در خصوص آخرین وضعیت ساختمان جدید 
پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: این ساختمان با صرف اعتبار 
4 میلیارد تومانی تاکنون 44 درصد رشد داشته است و با توجه به 
برآوردهای مشاور طرح به 16 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.

وی در خصوص صدور شناسنامه  ژنتیک نیز گفت: زیرساخت های 

الزم برای صدور این شناس��نامه در حال آماده سازی است و به 
زودی با توجه به برنامه ریزی برای جامعه  هدف صدور خواهد شد.
 مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان اش��اره به بررس��ی

 89۰ پرون��ده در کمیس��یون های پزش��کی قانون��ی اس��تان 
اصفهان گف��ت: از این تع��داد 164 پرون��ده با موض��وع قصور 
پزش��کی مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت که این آمار با توجه 
 به مقایس��ه  با آمار س��ال گذش��ته، 13۰ درصد رش��د داش��ته

 اس��ت.وی با بیان این که ۲3۲ پرونده نیز در حوزه  روانپزشکی 
مورد بررس��ی قرار گرفته است، ادامه داد: بیش��تر این پرونده ها 
با موضوع س��وال مراجع قضایی در خصوص مسؤولیت پذیری 

افراد است.
وی انجام بیش از 35 هزار مورد آزمایش در آزمایشگاه های استان 
را از دیگر فعالیت های پزش��کی قانونی استان اصفهان دانست و 
 افزود: ۲۰  هزار عدد از این پرونده ها در خصوص س��م شناسی،
  38۰۰ آزمای��ش س��رولوژی، 447 پرونده ENA که با رش��د

 13 درصدی رو ب��ه رو بود  و 6 هزار عدد نی��ز آزمایش پاتولوژی 
انجام شده است.

مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه انجام 
15۰ هزار م��ورد معاینه س��رپایی نیز گفت: این ن��وع معاینات 
 در مراک��ز سراس��ر اس��تان ب��ا رش��د1/5 درص��دی رو ب��ه رو 
بوده اس��ت.وی با بیان این که نزاع و ضرب و جرح عمدی با 44 
هزار مورد بیش��ترین دلیل مرجعه به مراکز پزشکی قانونی بوده 

 است، ادامه داد: این آمار نسبت به س��ال گذشته4/5 برابر رشد 
داشته است.

س��لیمان پور با بیان این ک��ه ۲۲ هزار و 4۰۰ م��ورد مصدومان 
تصادفات در سال گذشته به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان 
مراجعه کرده اند، افزود: مصدومان حوادث کار و سقط درمانی نیز 

از بیشترین مراجعات به پزشکی قانونی استان اصفهان هستند.
وی ب��ا بیان این که در س��ال گذش��ته 46۲ مورد مجوز س��قط 
درمانی در استان اصفهان صادر شده است، گفت: سقط درمانی 
 در استان نست به مدت مش��ابه سال 91 با رش��د 18 درصدی 
رو به رو بوده اس��ت.مدیرکل پزش��کی قانونی استان اصفهان به 
معاینه  س��ه هزار و 3۰1 جسد در مراکز پزش��کی قانونی استان 
اصفهان نیز اش��اره کرد و بیان داش��ت: این آمار نسبت به مدت 
مشابه سال قبل۲/7 درصد کاهش داشته است. وی در خصوص 
افزایش 8 درصدی فوتی های ح��وادث کار و افزایش 5 درصدی 
مصدومان حوادث کار گفت: در سال گذش��ته 13۲ مورد فوتی 
 و 3 ه��زار و 11 م��ورد مصدوم ناش��ی از حوادث کار در اس��تان  

داشتیم.

دانش��مندان ب��ا انجام 
آزمایش��ات و مطالعاتی 
روی ه��زاران داوطلب 
دریافتن��د که رنگ های 
آبی و سبز باعث می شوند 
تا اف��راد کالری کمتری 
مصرف کنند و به نوعی 
دچار جا به جایی غذایی 
ش��وند و با چند لقمه یا 
قاشق خوردن سریع اشتهایشان بسته شود.  افرادی که از رنگ 
آبی و سبز حتی در پوشش خود استفاده می کنند، کمتر دچار 
چاقی می ش��وند و این رنگ ارتباط مستقیمی با هورمون های 
سوخت و س��از در بدن دارد و موجب می ش��ود تا مغز  فرمان 
اشتهای خود را از دست بدهد و کمتر احساس گرسنگی کند.  

اگر قصد الغری دارید، باید رنگ بشقاب خود را تغییر دهید.

 خنک کردن نوشیدنی با
 نور خورشید و گیاهان!

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان:

افزایش 18درصدی صدور مجوز  سقط درمانی در استان

مزرعه،عمودی
راه حلی برای کمبود زمین 

 رنگ بشقاب چه تاثیری
 در الغری دارد؟

به لیمو ن��ام یک گی��اه داروی��ی معطر اس��ت که بوی 
خوش��ایند لیمو را دارد. درختچه این گیاه1/5 تا ۲ متر 
است که گاهی بیشتر هم می ش��ود و دارای برگ های 
 ساده س��رنیزه ای به طول 7 تا 1۰ س��انتی متر با قاعده

 گره ای و عموما بصورت دسته های سه تایی در هر گره 
است. گل آذین انتهایی و به صورت خوشه های باریک، 
جام گل کوچک و به طور مشخص واجد دو لب، ارغوانی 
رنگ پریده، میوه هستکی و دارای ۲1 عدد بذر است. این 
گیاه بومی آمریکای جنوبی بوده و به طور طبیعی رویش 
آن در آرژانتین، ش��یلی و پرو گزارش شده است و از آن 
جا به سایر نقاط جهان از جمله ایران رفته است و کشت 
 می ش��ود. در ایران این گیاه در اس��تان های شمالی و 

باغ ها کشت می شود.
خواص به لیمو و کاربردهای آن

برگ ها بخش دارویی این گیاه هستند و بویی شبیه لیمو 
دارند. برگ ها را در اواخر تابستان جمع آوری می کنند. 
پودر برگ گیاه به لیمو به رنگ س��بز مات و دارای بوی 
معطر، طعم آن تند و کمی تلخ است. از به لیمو در درمان 
س��وء هاضمه، نفخ، س��ردردهای یک طرفه، دردهای 
 عصبی، س��رگیجه و عالیم س��رماخوردگی اس��تفاده 
می ش��ود. به عالوه در تقویت حافظ��ه و ایجاد آرامش 
نیز مفید اس��ت. همچنین به عنوان ادوی��ه در مصارف 
 خانگی نیز کاربرد دارد. اس��انس به لیمو دارای خواص 
باکتری کش و حش��ره کش بوده و همچنین در صنعت 

عطرسازی نیز از آن استفاده می شود.
در بیماران دچار نارسایی کلیوی و همچنین در دوران 
آبستنی و شیردهی باید از مصرف زیاد به لیمو اجتناب 
ک��رد. اس��تفاده موضعی به لیم��و ممکن اس��ت باعث 
حساسیت پوستی شود. برگ و اس��انس به لیمو را باید 
دور از نور، در جای خنک و سربس��ته نگهداری کرد. از 
فرآورده های موجود آن در بازار می توان به چای ورون 

اشاره کرد.
نوشیدن دم کرده گیاه به لیمو به صورت چای طرفداران 

زیادی دارد.
نوشیدنی که به نام »شربت به لیمو« معروف است ربطی 
به  گیاه به لیمو ندارد و ترکیبی است از آب لیمو، آب میوه 
به، شکر و موادی دیگر. ش��ربتی با محتوی عصاره یا دم 
کرده برگ گیاه به لیمو به همراه افزودنی های مختلف نیز 
ساخته می شود، ولی آن نیست که در زبان عام »شربت 

به لیمو« نامیده می شود.

نمایشگاه کودک و نوجوان 
رنگ جام جهانی گرفت 

ش��انزدهمین نمایش��گاه تخصصی کودک و نوجوان، 
آموزش و سرگرمی و دهمین دوره نمایشگاه تخصصی 
ورزش و تجهیزات ورزشی با حضور مدیر کل سازمان 
بهزیس��تی اس��تان و ریی��س اداره ورزش و جوان��ان 
شهرستان اصفهان گشایش یافت. نمایشگاه کودک و 
نوجوان در حالی آغاز به کار کرد که خانواده ها در هفته 
نخس��ت تیرماه و هم زمان با آغاز تعطیالت تابستانی 
برای اوقات فراغت فرزندان خ��ود برنامه های زیادی 

در سر دارند.
 از ای��ن رو 1۰۲ غرف��ه ای��ن نمایش��گاه ک��ه ان��واع 
اس��باب ب��ازی ه��ای فک��ری و آموزش��ی، وس��ایل 
س��رگرمی، ن��رم افزاره��ا و کت��ب وی��ژه ک��ودک و 
نوجوان، ل��وازم التحریر و نوش��ت اف��زار و همچنین 
تجهی��زات رباتی��ک و الکترونی��ک ای��ن ح��وزه را 
عرضه می کن��د، می توان��د والدی��ن را در این زمینه 
راهنمای��ی کن��د. همچنی��ن کالس ها و مؤسس��ات 
آموزش��ی، علمی، فرهنگی-هنری و ورزش��ی حاضر 
 در این نمایش��گاه، مراکز اس��تعدادیابی، مش��اوره و 
مهدکودک ها به والدین کمک می کند تا با استعدادها 
و توانایی های فرزند خود آشنا شوند و او را در انتخاب 
مسیر آینده و گذراندن صحیح اوقات فراغت تابستان 

پیش رو کمک کنند.
اس��تان های اصفهان، تهران، خراس��ان رضوی و یزد 

مهمان این نمایشگاه هستند.
انواع مسابقات نقاشی و س��رگرمی، نمایش های ویژه 
و نقاش��ی روی چهره کودکان فضای این نمایشگاه را 

شاداب و پرانرژی ساخته است.
همچنی��ن دهمی��ن دوره نمایش��گاه تخصص��ی 
 ورزش و تجهی��زات ورزش��ی ب��ا حضور هی��ات های 
رش��ته های مختلف ورزش��ی، مؤسس��ات آموزشی 
ورزشی، باشگاه ها و عرضه کنندگان تجهیزات ورزشی 
آغاز به کار کرده است. تب جام جهانی در این نمایشگاه 

به شدت مشهود است.
 برخ��ی از بازدیدکنن��دگان و غرف��ه داران لباس تیم 
ملی منقش ب��ه یوزپلنگ ایران��ی را به تن ک��رده اند 
و همه ج��ا صحب��ت از بازی حس��اس ای��ران مقابل 
بوسنی است که قرار اس��ت فردا از طریق مانیتورهای 
ب��زرگ نمایش��گاه پخ��ش ش��ود و ب��ی ش��ک حال 
 و هوای این نمایش��گاه را به ش��دت تح��ت تاثیر قرار 

خواهد داد.
در این نمایشگاه ۲9 مشارکت کننده حضور یافته اند. 
هیات های ورزش��ی در فضای باز نمایش��گاه به ارایه 

فعالیت های    خود به صورت زنده می پردازند.
این دو نمایش��گاه 3 تا 7 تیرماه طی س��اعات بازدید 
16 الی ۲۲ در محل نمایشگاه های بین المللی استان 

اصفهان واقع در پل شهرستان دایر است.
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