
قفل بورس در انتظار کلید تدبیر 
8صالح آبادی : روزهای خوب در پیش رو است 

4

رییس پلیس آگاهی اصفهان گفت: با تالش کارآگاهان 
پلیس آگاهی اصفهان، اعضای باندی که اقدام به تهیه 
و توزیع کاالهای خارجی قاچاق می کردند دستگیر 
شده و در بازرسی از دو انبار مخفی آنان محموله های 
 قاچ��اق کش��ف شد.س��رهنگ س��تار خس��روی

 اظهار کرد: ...

 ثبت پروژه بازیافت پسماند 
ذوب آهن در انجمن سبز اروپا
پروژه بازیافت پس��ماند موج��ود در »تنگ جوزدان« 
ذوب آهن اصفهان در انجمن س��بز اروپا ثبت شد. در 
منطقه موسوم به تنگ جوزدان در نزدیکی ذوب آهن 
اصفهان، ضایعات ناش��ی از فعالیت بخش کک سازی 

این مجتمع ریخته می شود.
 به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان این پروژه 
به دنبال ارزیابی هفته گذشته تیمی از ارزیابان انجمن 

مدیریت سبز اروپا و انجمن مدیریت سبز ایران...

سرپرست اداره کل بهزیستی اس��تان اصفهان گفت: 
هم زمان با هفته بهزیس��تی 25 ت��ا 31 تیرماه، برای 
اولین بار در اس��تان اصفهان دو مرکز توانمندسازی 
و جامعه پذی��ری بهبودیافتگان اعتی��اد ویژه خانم ها 
و آقایان افتتاح می شود.س��عید صادقی با بیان اینکه 

افتتاحیه های این اداره کل شامل دو هزار....

3

4

3

خس��رو حیدری یکی از بازیکنان ایران در ج��ام جهانی بود که تجرب��ه حضور در این 
 مس��ابقات مهم بین المللی را به کارنامه خود اضافه کرد.این بازیکن تیم اس��تقالل که

 جام جهانی 2014 را جام ش��گفتی ها می داند در مورد عملکرد تیم ملی ایران در این 
جام می گوید:» ما در دو بازی ابتدایی فوق العاده عمل کردیم و همانطور که دیدید ...
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دقیق ترین رصدخانه 
جهان در کاشان

مجری طرح کالن رصدخانه ملی کامو کاشان گفت: 
 بهره ب��رداری از رصدخانه ملی کامو کاش��ان نیاز به 
۹00 میلیارد ریال اعتبار دارد و تالش می کنیم که 
ساخت این مجموعه که نخس��تین رصدخانه از نظر 

دقت در جهان بوده را سرعت دهیم.
رضا منصوری با بیان اینکه س��اخت رصدخانه ملی 
ایران در ارتفاعات کاشان تاکنون 20 درصد پیشرفت 
داش��ته، اظهار کرد: در صورت تامین اعتبارات این 
طرح ملی، چهار سال طول می کشد تا به بهره برداری 

برسد.
وی با بیان اینکه رصدخانه کاشان از نوع درجه یک 
و از نظر وسعت دوازدهمین و از نظر دقت نخستین 
رصد خانه دنیا به شمار می رود، بیان کرد: ایجاد این 
رصدخانه نماد توان علمی متخصصان و دانشمندان 
کش��ورمان بوده و یکی از برنامه های مهم کشور به 

شمار می رود.
مجری ط��رح کالن رصدخان��ه ملی کامو کاش��ان 
خاطرنشان: این رصد خانه سفره گسترده علمی بوده 
که نه تنها محققان ایرانی بلکه محققان سراسر جهان 

اسالم، زمان هایی را برای رصد پدیده های سماوی در 
این رصد خانه رزرو می کنند.

وی بیان کرد: ط��رح رصد خانه ملی کاش��ان، یکی 
 از طرح های کالن علمی اس��ت که با تاس��یس آن

 پیشرفت های وس��یعی را برای جایگاه علمی کشور 
به دنبال دارد.

منصوری گفت: با تاس��یس رصد خانه ملی کاشان، 
ایران تنها کش��ور منطقه خاورمیانه است که دارای 
چنین رصدخانه پیش��رفته ای اس��ت.وی بیان کرد: 
مطالعات م��کان یابی رصدخان��ه ملی ای��ران با در 
نظر گرفتن ویژگی هایی نظیر امکان دید مناس��ب 
آسمان و تعداد ش��ب های ابری نه سال طول کشید.

مجری ط��رح کالن رصدخان��ه ملی کامو کاش��ان 
طراحی و تعیین مکان دقیق تلس��کوپ، ابزار رصد و 
 کنترل آلودگی نوری حوالی قل��ه گرگس را از دیگر 
برنامه ه��ای اجرای این ط��رح اعالم ک��رد و گفت: 
ساخت جاده دسترسی به طول 11کیلومتر وتامین 
منابع آب، برق، کابل فیبرنوری و زیرساخت مخابراتی 

از نیازهای اساسی برای تسریع در ساخت...

مجری طرح کالن رصدخانه ملی اعالم کرد :

 همزمان با ماه مبارک رمضان سبد خشکبار ومواد غذایی به همت خیران  بین اقشار کم درآمد و اتباع افغان توزیع شد.
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خدا را شکر در این 
جام گل زدیم

 قاچاقچیان کاال در استان
 به دام افتادند 

افتتاح مرکز توانمندسازی 
ویژه بهبودیافتگان اعتیاد

امدادرسانی ۹۰۰ امدادگر هالل احمر 
در جاده های سراسر استان 3

اعالم قطعی های گاز به مشترکان 
اصفهانی از طریق سیستم هوشمند 4 2

شبکه ها ی ماهواره  ای کانون 
خانواده را هدف گرفته است 

 کاهش آلودگی 
هوا و مصرف 
سوخت

اهالی وادی قلم بی شک رسوالن و پیغام آوران سعادت بشریت اند . فرهیختگانی که از رویش واژگان شان خواب 

جاودانگی یک ملت تعبیر می شود ؛ و از تراوشات قلم شان ؛ تقدیر بزرگی یک جامعه رقم می خورد . اکنون  روز 

قلم بهانه ای شد برای یاد آوری منزلت ، قداست و حرمت قلم ، قلم نه تنها در باور تاریخی و باستانی ما ریشه دارد  

بلکه در دوران اسالمی شدن ایران نیز این جایگاه حفظ شد و قداستی یافت که در کالم خداوند به آن قسم یاد 

شد : » ن والقلم و مایسطرون « .

چهاردهم تیر ماه » روز قلم « را به تمامی وارثان لوح و صاحبان قلم تبریک عرض می نمایم.

اندیشه تان پویا، قلم تان مانا 

ن والقلم و مایسطرون
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اخبار کوتاهيادداشت

 صدای اذان بايد در تمامی 
میادين شهر پخش شود

استاندار اصفهان گفت: باید صدای اذان در تمامی میادین شهرستان 
شاهین شهر شنیده شود.رس��ول زرگرپور در آیین افتتاحیه مسجد 
جواداالئمه در ش��اهین ش��هر اظهار کرد: در این شهرستان باید به 
مسایل مذهبی بیشتر توجه ش��ود و صدای اذان در تمامی میادین 
شهر پخش شود.وی ضمن تشویق مردم و مسووالن به ایجاد فضاهای 

معنوی تصریح کرد: باید به مساجد بیشتر رسیدگی شود.
استاندار اصفهان با استناد به فرمایشات امام راحل گفت: دولت باید 
مصالح و شرایط ساخت و ساز مساجد را فراهم کند و مردم باید خانه 

خدا را با دستان خود بنا سازند.

غرب از زياده خواهی در مذاکرات 
هسته ای با ايران بپرهیزد

عضو فراکسیون اصول گرایان مجلس گفت: طرف مقابل باید در این 
مقطع تصمیم س��ختی بگیرند و آن هم این اس��ت که باید از زیاده 
طلبی بگذرند تا بن بس��ت ایجاد ش��ده برای خود آنه��ا در مذاکرات 
برطرف شود.حسینعلی حاجی دلیگانی پیرامون دور جدید مذاکرات 
هس��ته ای اظهار کرد: در این مرحله بیش��ترین موضوعی که مطرح 
بوده این اس��ت که بتواند نگارش آن متن نهایی که قرار اس��ت بین 
ایران و طرف مقابل تنظیم شود، انجام شده و به طور طبیعی مرحله 
بسیار حساسی است.وی افزود: موضوع مذاکرات اکنون تنها درباره 
پرونده ای بوده که علمی و حقوقی به شمار می رود و به  ناحق امنیتی 

شده، بنابراین در هیچ موضوع دیگری مذاکره انجام نمی دهیم.
نماینده مردم شاهین ش��هر با تاکید بر اینکه موضوع موش��کی ما از 
مسایل دفاعی ما بوده و به هیچ وجه کسی نمی تواند توان مذاکره بر 
سر این موضوع را داشته باشد، تصریح کرد: در مساله عراق هم یک 

طرف تروریست ها و  طرف دیگر مردم و دولت عراق هستند.

طرح حمايت از آمران معروف برای 
تصويب به صحن مجلس می رود

عضو کمیس��یون حقوقی و قضای��ی مجلس گفت: پ��س از تصویب 
کلیات این طرح در کمیسیون قضایی، جزییات بندهای آن در صحن 
علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به سپس تصویب نمایندگان 

مجلس می رسد.
نیره اخوان پیرامون طرح حمایت از آمران به معروف که قرار بود در 
کمیسون قضایی بررسی شده و سپس برای تصویب نهایی به صحن 
علنی مجلس رود، اظهار کرد: کلیات این طرح به کمیسیون قضایی 
آورده ش��ده و در جلسه این کمیس��یون به تصویب رسید و قرار شد 
جزییات بندهای آن در صحن علنی مجلس مورد بررس��ی و سپس 

تصویب نمایندگان برسد.
وی درباره کلیات این طرح بیان کرد: در حال حاضر کس��انی که در 
 کشور نس��بت به منکرات تذکر می دهند، مصونیت قضایی ندارند و

 نه تنها حمایتی از آنها نمی ش��ود که در مواردی مورد ظلم و تعدی 
و حتی شکایت نیز قرار می گرفتند بنابراین با این طرح می خواهیم 

حمایتی از آمران معروف داشته باشیم.
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وزیر انرژی روسیه در دیدار با سفیر ایران در این کشور از توافقات حاصله در سفر هیاتی از شرکت های برق 2
روس��یه به ایران خبر داد و اضافه کرد: احداث نیروگاه های برق در ای��ران از اولویت های همکاری های دو 

کشور در حوزه انرژی است.

معاون فرهنگی س��پاه صاح��ب الزمان)عج( گفت: ش��بکه های 
ماهواره ای فارسی زبان کانون خانواده های ایرانی را هدف گرفته اند.

محمدعلی احمدی با بیان این مطلب در نشست تشکیل قرارگاه 
فرهنگی شهرستان ش��هرضا اظهار کرد: دشمنان نظام و انقالب 
برای مشکل آفرینی در سطوح مختلف جامعه ایران و ایجاد فاصله 
بین مردم و آرمان های اصیل انقالب و رهبری در طول چند دهه 

گذشته از هیچ تالش��ی فروگذار نکرده اند.وی ادامه داد: در حال 
حاضر تعداد 193 شبکه فارسی زبان معاند ماهواره ای در راستای 
مقابله با نظام جمهوری اسالمی فعالیت می کنند.معاون فرهنگی 
س��پاه صاحب الزمان)عج(، ایجاد اختالف بین شیعه و سنی را از 
دیگر اهداف دشمنان برشمرد و افزود: به طور مثال فعالیت تعداد 
24 شبکه فارس��ی زبان با رویکرد خرافه افکنی بین اقلیت های 
مذهبی و بروز اختالف بین این افراد تدوین شده است.این مسوول، 
خشونت طلبی را از دیگر اهداف راه اندازی شبکه های فارسی زبان 
برای کودکان برشمرد و بیان کرد: ایران هراسی، شیطان پرستی 
و اس��الم هراس��ی از دیگر اهدافی به ش��مار می رود که در قالب 

شبکه های ماهواره ای ویژه کودکان تبیین شده است.
احمدی، بروز بلوغ زودرس جنس��ی را از دیگر معضالت ناشی از 
گرایش به ماهواره ذکر کرد و ادامه داد: ایجاد اختالف های قومی و 
قبیله ای، غیرت زدایی، عادی کردن روابط دختر و پسر در جامعه، 
افزایش خیانت زوج ها نس��بت به یکدیگر و از هم گس��یختگی 
رابطه والدین و فرزندان از دیگر سیاس��ت گذاری های دشمنان 
در قالب برنامه های ماهواره ای به ش��مار می رود.وی با اش��اره به 
اهمیت تعمق در رهنمودهای حکیمان��ه رهبر معظم انقالب در 

خصوص راهکارهای مقابله با شبیخون فرهنگی گفت: بیگانگی 
جوانان از اصالت های مذهبی و فرهنگ��ی جزو مهم ترین نکاتی 
به ش��مار می رود که رهبر معظم انقالب همواره نس��بت به لزوم 
توجیه آن تاکید داشته اند و باید مد نظر متولیان امر قرار بگیرد.

معاون فرهنگی سپاه صاحب الزمان)عج( با تشریح تدوین اهداف 
کالن فرهنگی در سال جدید افزود: بهره گیری از ظرفیت جوانان 
انقالبی در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی 
جزو مهم ترین تاکیدات رهبر معظم انقالب است که باید مد نظر 

قرار بگیرد.
معاون فرهنگی سپاه صاحب الزمان)عج( اضافه کرد: بسترسازی 
مناس��ب برای نقد مس��ووالن و در نتیجه ایجاد فضای مطلوب 
برای افزایش سطح مدیریتی در جامعه از دیگر مسایلی به شمار 
می رود که باید مد نظر داشته باشیم.احمدی در پایان با اشاره به 
اهمیت همدلی و صداقت در جهت دست یابی به اهداف متعالی 
فرهنگی در جامعه گفت: در حال حاضر شاهد هم افزایی و وحدت 
چشم گیری بین مجموعه مسووالن شهرضا هستیم و با تداوم این 
وضعیت زمینه تحقق اهداف بزرگ فرهنگی در این شهرس��تان 

ایجاد می شود.

معاون فرهنگی سپاه صاحب الزمان)عج(:

شبکه ها ی ماهواره ای کانون خانواده را هدف گرفته است 
?????????

؟؟؟؟؟؟؟

مشارکت روسیه در احداث نیروگاههای برق در ایران

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  استان:

 داوران نهمین جشنواره ادبیات 
کودک و نوجوان رضوی انتخاب شدند

دبیرجشنواره فرهنگی و هنری امام رضا)ع( در چهارمحال و بختیاری گفت: 
با هماهنگی کانون پرورش فک��ری کودکان و نوجوان��ان و بهره گیری از این 
ظرفیت داوران نهمین جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی انتخاب شدند.

جواد کارگران اظهار داشت: پس از اتمام مهلت ارسال اثر به جشنواره  فرهنگی 
و هنری امام رضا)ع( آثار رسیده در س��ه بخش قطعه ادبی، داستان و شعر و 
متناسب با گروه های سنی تفکیک می شوند و برای داوری فرستاده خواهند 
شد.وی به افزایش کیفیت برگزاری جشنواره در دور نهم اشاره کرد و یادآور 
ش��د: ما امروز با افتخار میزبانی نهمین جشنواره سراس��ری ادبیات کودک و 
نوجوان رضوی را متقبل شدیم و امیدواریم از این ظرفیت در توسعه ادبیات 

که تاثیر به سزایی در حوزه تربیتی کودکان و نوجوانان دارد، استفاده کنیم.
کارگران جشنواره کودکان و نوجوانان را مجموعه ای از فعالیت های فرهنگی، 
هنری، ادبی و دینی توصیف کرد و گفت: این جشنواره منظومه ای جامع در 
فعالیت های پرورشی و تربیتی است که استقبال خانواده ها نیز نشان می دهد 
این مجموعه در انجام رس��الت و وظیفه خود شایس��ته و در حد تعالی واقعی 
حرکت کرده است.دبیرجشنواره فرهنگی و هنری امام رضا)ع( در چهارمحال 
و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: این جشنواره باید به 
طور وسیع تر به عرصه ای برای تبادل افکار و آش��نایی با سیره رضوی تبدیل 
شود.وی این جش��نواره ها را بهانه ای برای آموختن و تبادل نظر توصیف کرد 
و تصریح کرد: نویسندگان و ش��عرا قشری با تخصص هس��تند که با ورود به 
عرضه نشر ارزش های دینی و گسترش فرهنگ رضوی در گروه سنی کودک 

و نوجوان می توانند به آینده سازی و ماندگاری برسند. 

 برگزاری همايش آب های معدنی
 با محوريت صادرات

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمح��ال و بختیاری از برگزاری 
همایش ملی آب های معدنی در این اس��تان خبر داد.نعیم امامی اظهار کرد: 
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این همایش نیمه اول مردادماه سال 
جاری در شهرکرد برگزار می ش��ود.وی با بیان اینکه این همایش با محوریت 
صادرات برگزار می شود، افزود: در این همایش فرصت ها و چالش های پیش رو 
برای بهینه سازی مصرف نیز بررسی خواهد شد.وی بیان داشت: فرصت ها و 
چالش های پیش روی فضای کسب و کار، حمل و نقل، نگهداری و بسته بندی 

آب معدنی محور های این همایش است.

مسوول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه بروجن استجابت دعا 
را وابسته به کسب حالل و لقمه پاک دانس��ت و گفت: کار کردن 
برای بدست آوردن روزی حالل جهاد در راه خدا محسوب می شود.

حجت االسالم علی دهقانی در نشست اخالق کارکنان این ناحیه، 
یکی از خصوصیات اهل تقوا را کس��ب درآمد حالل دانست.وی با 
اش��اره به روایت پیامبر اکرم)ص( که فرمودند: عبادت با خوردن 
حرام مثل بنا بر روی رمل اس��ت که زود خراب می شود، گفت: ما 
وقتی بخواهیم س��اختمانی احداث کنیم، شالوده را برداشته تا به 

جای سفت برسیم بنابراین 
عبادت نیز زمانی موثر واقع می شود که پایه آن بر رزق حالل باشد.

عبادت 70 جزء دارد و افضل آن طلب حالل است
حجت االسالم دهقانی با بیان اینکه عبادت 70 جزء دارد و افضل 
آن طلب حالل است، افزود: قبولی عبادات بستگی به کسب حالل 
دارد و اگر کسی برای رزق حالل زحمت بکشد و با خستگی ناشی از 
کار، شب را به روز آورد او آمرزیده است.وی با بیان اینکه انسان باید 
طبق فرموده قرآن به طعامش نگاه کند که طعام می تواند جسمی 

باشد یا روحی، اظهارکرد: بر اساس روایات کسی که گوش دهد به 
سخن گوینده ای در حقیقت او را پیروی کرده است که اگر گوینده 
از خدا بگوید خدا را اطاعت کرده است و اگر گوینده مطالب شیطانی 
بگوید، شیطان را پیروی کرده است.کار کردن برای بدست آوردن 
روزی حالل جهاد در راه خداست.مس��وول نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه ناحیه بروجن اس��تجابت دعا را وابسته به کسب حالل و 
لقمه پاک دانست و گفت:  انس��ان باید نعمت های خدا را از طریق 
صحیح به دست آورد و در راه صحیح نیز استفاده کند؛ چراکه کار 
کردن برای به دست آوردن روزی حالل جهاد در راه خدا محسوب 
می شود.وی به تاثیر نحوه بدس��ت آوردن رزق و روزی اشاره کرد 
و گفت: آن هایی که نان خور انسان محس��وب می شوند، اگر فرد 
درآمد را از طریق  غیر حالل کسب کرده باشد هرچه استعدادهای 
کسانی که تحت تکفل او هستند سرکوب شود ریشه و مقصر آن این 
شخص حساب می شود و خدا در روز قیامت او را مواخذه می کند.

دهقانی افزود: خدا ش��اید از حق خود بگذرد ول��ی از حق الناس 
نمی گذرد؛ همانگونه که می فرماید: به عزتم قسم از کسی  نمی گذرم 
که بر او حق الناس باشد.وی با اشاره به روایتی از امیرالمومنین که 
می فرماید:» اگر آخرالزم��ان را درک کردید نخوابید مگر اینکه با 
طهارت باشید«، تصریح کرد: منظور از طهارت این است که نخوابید 
مگر اینکه حق حق)خدا( و حق خلق)حق الناس( به گردنت نباشد.

وی صدقه،  استغفار، شستن دس��ت ها موقع غذا خوردن، خوش 
اخالقی،  خوش رفتاری با همسایه و ضعیفان،  احسان به والدین، 
خوش نیت ب��ودن، حضور در مس��جد قب��ل از اذان و مداومت در 

طهارت و وضو را از عوامل وسعت رزق برشمرد.

رییس شورای شهر شهرکرد گفت: اولویت نخست توسعه شهرکرد 
تقویت سرمایه گذاری هاست که باید شرایط مورد نیاز را در این زمینه 
فراهم کنیم.محمدرضا بیاتی با بیان اینکه مجموعه ش��ورای شهر 
شهرکرد و شهرداری این ش��هر در تالش هستند تا بتوانند بهترین 
خدمات را به مردم ارایه دهند،  اظهار کرد: ما در شرایطی قرار داریم 
که تمامی امور از شکل سنتی به صنعتی تغییر کرده و ما هم باید در 
این زمینه از فنون روز دنیا عقب نباشیم و خودمان را در ارایه خدمات 
به ش��هروندان به روز کنیم.وی ادامه داد: باید با برنامه ریزی درست 
و اصولی بتوانیم خدمات ارزشمندی را به ش��هروندان ارایه کنیم و 

رضایت مندی آن ها را بیش  از پیش کسب کنیم.
ر ییس ش��ورای ش��هر ش��هرکرد گفت: در حال رایزنی برای یافتن راهی برای کس��ب درآمد پایدار و 

کاهش وابستگی شهرداری به عوارض هستیم که امیدوارم این امر 
محقق شود و بتوانیم با کس��ب منابع مالی جدید زمینه خشنودی 

شهروندان مان را فراهم کنیم.
وی تصریح ک��رد: باید با اجرای برنامه های مناس��ب زمینه را برای 
معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری شهرکرد مرکز استان چهارمحال 
و بختیاری به سرمایه گذاران و عالقه مندان در این زمینه را فراهم 
کنیم.بیاتی با بیان اینکه بس��یاری از مش��کالت موجود در زمینه 
شهری ناشی از عدم آگاهی شهروندان از حقوق و وظایف خود است، 
خاطرنشان کرد: ما در تالش هس��تیم تا برنامه های مناسبی را در 
زمینه آموزش حقوق و وظایف شهرنش��ینی اجرا کنیم تا بتوانیم 

فرهنگ شهرنشینی را در این شهرستان باال ببریم.

رییس جمهور در نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر 
کش��ور اعالم کرد که دولت خود را موظف می داند که پاسدار رأی 
مردم بوده و به وعده های خود وفادار باشد.حجت االس��الم حسن 
روحانی رییس جمهور در نشست مشترک هیات دولت و استانداران 
سراسر کشور که در ساختمان حافظیه مجموعه فرهنگی �� تاریخی 
س��عدآباد برگزار ش��د، با تأکید بر ضرورت اجرای کامل و به موقع 
طرح های اصلی مصوب سفرهای استانی، گفت: این حرکت از یک 
سو موجب رشد و آبادانی استان ها شده و از سوی دیگر باعث تقویت 
اعتماد عمومی به دولت و افزایش سرمایه اجتماعی می شود.وی 
استانداران را نماینده عالی دولت و باالترین مقام اجرایی در استان 
خواند و گفت: استانداران مسوول پیگیری طرح های اصلی مصوب 
در سفرهای اس��تانی و تحقق وعده های مطرح شده در این زمینه 
هستند.رییس جمهور با فراخواندن استانداران به جلب مشارکت 
بخش خصوصی در اجرای طرح های اس��تانی، خاطرنشان کرد :با 
توجه به اولویت مهم دولت در س��ال 93 یعن��ی رونق اقتصادی و 
خروج از رکود تورمی که میزان آن در تاریخ کشور بی سابقه است، 
افزایش سرمایه گذاری و جلب مش��ارکت سرمایه گذاران اهمیت 

مضاعفی دارد.روحانی رشد منفی س��ال های 91 و 92 را شایسته 
جامعه ایران ندانست و تأکید کرد: امروز خبرهای موجود از صنعت 
خودروسازی، پتروشیمی، فوالد، لوازم خانگی و نفت و گاز حاکی از 
رشد این تولیدات و نویدبخش خروج از رکود است و استانداران باید 
همه تالش خود را برای رونق اقتصادی و رشد اشتغال به کار گیرند.

رییس جمهور مساله محیط زیست را از ضرورت های مهم زندگی 
مردم دانس��ت و گفت: امروز دریاچه ارومیه به عنوان یک معضل 
زیست محیطی برای کشور مطرح است که می تواند بخش وسیعی 
از کش��ور را تحت تأثیر قرار دهد لذا باید توجه به محیط زیست از 

جمله جنگل های زاگرس، موضوع ریزگردها، تاالب ها و فاضالب، 
نه به عنوان یک امر تشریفاتی و تجملی بلکه به عنوان یک موضوع 
مهم مورد توجه همه مسووالن باش��د.روحانی افزود: جاذبه های 
متنوع طبیعی، تاریخی و زیارتی کشور زمینه مناسبی برای افزایش 
گردشگری در کشور است و استانداران با برنامه ریزی مناسب این 
بخش را تقویت کنند.رییس جمهور دستاوردهای 10ماهه سیاست 
خارجی را در بهبود مناسبات و روابط با کشورهای همسایه و جهان 
مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: مهم ترین معیار برای ما حفظ منافع 
کشور است و این مسیر را با پاس��داری از ارزش ها و عزت کشور با 
جدیت دنبال می کنیم.روحانی خاطرنشان کرد: رأی مردم از جمله 
آرای مردم ساکن روستاهای کشور در انتخابات ریاست جمهوری 
حاوی معانی ارزشمندی است که به روش��نی خواست عمومی را 
منعکس می کند لذا دولت خود را موظف می داند که پاسدار رأی 
مردم بوده و به وعده های خود وفادار باش��د.وی ضرورت تعامل با 
نمایندگان مجلس شورای اس��المی و رفتار توأم با احترام را مورد 
تأکید قرار داده گفت: معیار این روابط عمل به وظایف قانونی از سوی 

مسووالن اجرایی و نمایندگان است.

مسوول نمايندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه بروجن عنوان کرد 

ريیس شورای شهر شهرکرد:

اولويت نخست توسعه شهرکرد  ،تقويت سرمايه گذاری هاست

ريیس جمهور در نشست مشترک هیات دولت و استانداران 

استانداران ؛  مسوول پیگیری طرح های اصلی مصوب در سفرهای استانی 

قبولی عبادات بستگی به کسب حالل دارد 

 طرح کارت خوان تاکسی
 در شهرکرد راه اندازی شد

مدیرعامل تاکس��یرانی ش��هرکرد از راه اندازی طرح کارت خوان 
تاکسی در مرکز اس��تان خبر داد.علی اس��کندری اظهارکرد: به 
مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان طرح پرداخت الکترونیکی 
و نصب روی تاکسی شهری در شهرکرد با حضور شهردار شهرکرد 

و اعضای شورای اسالمی شهر افتتاح شد.
مدیرعامل تاکسیرانی شهرکرد افزود: این پروژه پس از آماده کردن 
طرح مطالعاتی، شناس��ایی نقاط ضعف و قوت و کار کارشناس��ی 
چندین ماهه به مرحله اجرا درآمده است.اسکندری خاطرنشان 
کرد: این طرح بر روی 20 دس��تگاه تاکس��ی مورد آزمایش قرار 
گرفته و در صورت موفقیت بر روی تمامی تاکس��ی های ش��هری 

نصب خواهد شد.

 جمع آوری معتادان پرخطر
 50 درصد رشد داشته است

 معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار چهار محال و بختیاری گفت: 
جم��ع آوری معت��ادان پرخطر در س��ال ج��اری در این اس��تان 
 50 درصد رش��د داش��ته اس��ت.خدابخش مرادی با بیان این که 
جمع آوری معتادان پرخطر در چهارمحال و بختیاری 50 درصد 
رشد داشته است، اظهار داشت: معتادانی هستند که برای جامعه 
مشکل س��از هس��تند و ما به دنبال جمع آوری چنین معتادانی 

هستیم و اقداماتی نیز در این راستا صورت گرفته است.
 مع��اون سیاس��ی امنیت��ی اس��تاندار چه��ار مح��ال و بختیاری 
 تصریح کرد: در سیاست شورای مبارزه با مواد مخدر فعالیت های 
فرهنگی و پیش��گیرانه صورت می گیرد.مرادی با اشاره به اینکه 
الزم اس��ت آگاهی فرهنگی و اجتماعی جامعه بیشتر شود، بیان 
داشت: الزم است سند جامع پیش��گیری از اعتیاد توسط دستگاه 

ها تهیه شود.

فعالیت 70 پايگاه هسته فرهنگی 
جوان و بوستان معرفت در استان

مدی��رکل تبلیغ��ات اس��المی چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
برای برگزاری ط��رح اوقات فراغ��ت 70 پایگاه هس��ته فرهنگی 
 جوان و بوس��تان معرف��ت در ای��ن اس��تان فعالی��ت می کنند.

حجت االس��الم رحمت اهلل اروجی  اظهار ک��رد: برنامه های طرح 
اوقات فراغت در این اس��تان مطابق برنامه ه��ای از پیش تعیین 

شده پیش می رود.
وی افزود: 50 روحانی در برگزاری طرح اوقات فراغت در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری مش��غول فعالیت هس��تند که این امر در 
آش��نایی بیش��تر نوجوانان و جوان��ان با توصیه ه��ای دین مبین 
اسالم موثر است.اروجی با بیان اینکه این روحانیون دوره  دیده و 
متخصص برگزاری اوقات فراغت هستند، بیان داشت: طرح اوقات 
فراغت وی��ژه نوجوانان با عنوان بوس��تان های معرفت و جوانان با 
عنوان هسته های فرهنگی جوان از اول ماه مبارک رمضان به مدت 

40 روز برگزار می شود.

 کاهش ساعت کار کارکنان دولت 
با توجه به قانون امکان ندارد

کاهش ساعت کار کارکنان دولت، با توجه به مفاد ماده )87( قانون 
مدیریت خدمات کشوری امکان ندارد.

روابط عمومی معاون��ت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت 
جمهوری ضمن اعالم مطب فوق اعالم نمود:

ظاهرا از سخنان رییس محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اس��المی چنین اس��تنباطی ایجاد شده اس��ت که امکان کاهش 
س��اعت کار کارکنان دولت وجود دارد ولی دول��ت از این امکان 
اس��تفاده نمی کند، حال آنکه مطابق م��اده )87( قانون مدیریت 
خدمات کش��وری، س��اعت کار کارکنان دولت )44( س��اعت در 
هفته اس��ت که طبق تبصره )3( این ماده باید در شش روز هفته 
تنظیم شود و دس��تگاه  های اجرایی می توانند با توجه به شرایط 
جغرافیایی، منطقه ای و فصلی ساعت کار خود را به ترتیب دیگری 

تنظیم کنند.
 رواب��ط عموم��ی معاون��ت برنام��ه ری��زی و نظ��ارت راهبردی

 رییس جمهور مجددا تاکید نمود تصمیم دولت دقیقا براس��اس 
مفاد ماده )87( قانون مدیریت خدمات کش��وری است و با توجه 
به اینکه)44( س��اعت مورد نظر این ماده در پنج روز هفته انجام 

می شود امکان کاهش آن وجود ندارد.

فرهنگ نقدپذيری بايد در سطح 
جامعه نهادينه شود

فرماندار ش��هرضا گفت: فرهنگ نقدپذیری باید در سطح جامعه 
نهادینه شود.س��ید رضا عقدای��ی با بیان این مطلب در نشس��ت 
تش��کیل قرارگاه فرهنگی شهرس��تان ش��هرضا، اظهار داشت: از 
مجموعه دس��تگاه های فرهنگی انتظار می رود ب��ا تدوین اهداف 
متعالی در حوزه فرهنگ و ایجاد رابطه سازنده با سایر دستگاه ها، 
زمینه تحقق مطالبات رهبر معظ��م انقالب را در این حوزه خطیر 

فراهم کنند.
وی ادامه داد: ارتش وسپاه به عنوان دو مجموعه بزرگ و تاثیرگزار 
در دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس مطرح هستند و باید با به 
کارگیری ظرفیت های عظیم این دو مجموعه در جهت رشد تعالی 

فرهنگی کشور تالش داشته باشیم.
فرماندار شهرضا با اشاره به اینکه گرایش قابل توجه خانواده های 
ایرانی به تماشای ماهواره های  به عنوان یک معضل بزرگ مطرح 
است، خاطرنشان کرد: ش��بکه های معاند و مخرب نظام در قالب 
س��خنان و برنامه های جذاب اهداف مخرب و پلید خود را لحاظ 

می کنند.
وی با اش��اره ب��ه اهمیت تروی��ج فرهنگ نقدپذیری در س��طوح 
مدیریتی جامعه گفت: بنده به عنوان نماینده دولت در شهرستان 
از هرگونه نقد رسانه ها و مطبوعات دفاع می کنم و البته هیچ وقت 

به این دلیل از رسانه ای شکایت نمی کنم.
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 انسان بايد 
 نعمت های خدا 

 را از طريق صحیح
 به دست آورد 
و در راه صحیح

 نیز استفاده کند؛ 
چراکه کار کردن 

برای به دست 
آوردن روزی حالل 

جهاد در راه خدا 
محسوب می شود



یادداشت

رییس پلیس آگاهی اصفهان:

 قاچاقچیان کاال در استان
 به دام افتادند 

رییس پلیس آگاهی اصفهان گف��ت: با تالش کارآگاهان پلیس 
آگاهی اصفهان، اعضای باندی که اقدام به تهیه و توزیع کاالهای 
خارجی قاچاق می کردند دس��تگیر ش��ده و در بازرس��ی از دو 
انبار مخفی آنان محموله های قاچاق کشف شد.سرهنگ ستار 
خسروی اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز این 
پلیس در ادامه طرح های مقابله ای خود و در پی کس��ب خبری 
مبنی بر اینکه چند نفر ب��ه صورت باند اقدام ب��ه تهیه و توزیع 
کاالهای قاچاق می کنند، رسیدگی به موضوع را در دستور کار 
خود قرار دادند.وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات الزم 
و اقدامات ویژه دو انباری که مح��ل نگهداری کاالهای خارجی 
قاچاق بودند را در حاشیه شهر اصفهان شناسایی و در دو عملیات 
جداگانه با هماهنگی مقام قضایی از مکان های مذکور بازدید به 
عمل آوردند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان بیان کرد: در 
جریان این عملیات ها تعداد 55 دس��تگاه گوشی تلفن همراه و 
تعداد هفت هزارو 828 المپ کم مصرف خارجی قاچاق کشف 
و در این رابطه سه نفر دستگیر شدند.سرهنگ خسروی با بیان 
اینکه ارزش کاالهای کشف شده بالغ بر 550 میلیون ریال برآورد 
شده است، گفت: کاالهای کشف ش��ده پس از هماهنگی های 
الزم به اداره گم��رک منتقل و متهمان مربوطه نیز برای س��یر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده شدند.
167 کیلو تریاک در دو خودرو

در راستای برخورد و مبارزه با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی 
شهرس��تان نایین اصفهان 167 کیلو گرم مواد مخدر را کشف 
کردند.فرمانده انتظامی شهرستان نایین استان اصفهان با اعالم 
این خبر افزود: ماموران پلیس مبارزه بامواد مخدر این شهرستان 
در یک عملیات ویژه حین مبارزه با س��وداگران مرگ با مسدود 
کردن محورهای فرعی و اصلی اطراف گلوگاه بازرس��ی شهید 
شرافت به یک دستگاه سواری پژو پارس که از مسیر جنوب به 
تهران در حال حرکت بود، مشکوک شده که به خودروی مورد 

نظر دستور ایست دادند.
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برخورد جدی با متخلفان تولید مواد غذایی غیربهداشتی اصفهان
مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: طرح بازرسی از اصناف 
و مراکز تهیه و توزیع غذا با برخورد با متخلفان تولید مواد غذایی غیربهداشتی در دستور کار است.

مهدی رفیعی اظهار کرد: فعالیت این بازرسان در ماه مبارک رمضان بیشتر در مراکز غذایی حساس 
به ویژه واحدهای تهیه و توزیع کباب، بریان، آش و حلیم پزی ها انجام می گیرد.
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سرپرس��ت اداره کل بهزیس��تی اس��تان اصفهان گفت: 
هم زمان با هفته بهزیستی 25 تا 31 تیرماه، برای اولین بار 
در استان اصفهان دو مرکز توانمندسازی و جامعه پذیری 
بهبودیافتگان اعتیاد ویژه خانم ها و آقایان افتتاح می شود.

س��عید صادقی با بیان اینکه افتتاحیه های این اداره کل 
شامل دو هزار و 727 پروژه، در قالب 2 هزار و 513 طرح 
خوداش��تغالی و 196 واحد مس��کونی وی��ژه معلولین و 
مددجویان است، اظهار کرد: تعداد 16 مرکز در حوزه های 
مختلف »توان بخشی، اجتماعی، پیشگیری و پشتیبانی« 
با اعتباری بال��غ ب��ر 169 میلی��ارد و 714 میلیون ریال 
از بخش دولتی و خصوص��ی بوده و 12 پ��روژه در حوزه 
پیش��گیری، یک پروژه در حوزه اجتماع��ی، دو پروژه در 
حوزه مشارکت ها و سه پروژه در حوزه توان بخشی در هفته 

بهزیستی به بهره برداری می رسد.
وی توسعه مراکز بهزیستی و ساماندهی مراکز اقامتی میان 
مدت برای درمان اعتیاد را از برنامه های سازمان بهزیستی 

در سال جاری عنوان کرد.
صادقی با بی��ان اینکه این نه��اد دارای 59 وظیفه و 148 
ریز فعالیت اس��ت، افزود: هم این��ک 299 مرکز در حوزه 
پیشگیری، در قالب »مراکز درمان اعتیاد، مراکز کاهش 
آسیب، مش��اوره خانواده و ژنتیک، پایگاه های غربالگری 

بینایی و ش��نوایی و...«، 245 مرکز در حوزه توان بخشی، 
در قالب »مراکز توان بخش��ی ویژه نابینایان، ناشنوایان، 
معلولین ذهنی و جس��می حرکت��ی و... « و ی��ک هزار و 
404 مرکز در حوزه اجتماعی، در قالب »مراکز اورژانس 
اجتماعی، خط 123، مراکز ش��به خانواده، کلینیک های 
مددکاری، مجتمع های خدمات بهزیس��تی دولتی و غیر 
دولتی و... « در سطح استان اصفهان در حال فعالیت و ارایه 

خدمات به جامعه هستند.
سرپرست اداره کل بهزیستی اس��تان اصفهان بهزیستی 
را س��ازمانی دانش بنی��ان و تخصص��ی در جه��ت ایجاد 
فرصت های برابر اجتماعی برای تمام��ی افراد جامعه به 
ویژه جامعه هدف دانس��ت و اف��زود: امروز بهزیس��تی با 
گفتمان جدید دولت تدبی��ر و امید ب��ا دیدگاهی جامع 
و عمل گرایانه و پرهیز از ش��عارزدگی، ب��ه دنبال تعامل 
 مناس��ب و اثرگذار با سایر دس��تگاه های متولی سالمت 
روانی � اجتماعی و رس��انه های جمعی و توسعه خدمات 
پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی در کشور 
اس��ت.صادقی با قدردان��ی از تمامی خی��ران  و حامیان 
بهزیستی استان اصفهان گفت: س��ازمان های مردم نهاد 
به عنوان س��رمایه های اجتماعی و خیران بازوان توانمند 
سازمان بهزیستی در جهت رسیدن به اهداف متعالی خود 

که همانا حمایت و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان تحت 
پوشش و تمامی اقشار جامعه است، هستند.

تعطیلی 400 کمپ غیرمجاز ترک اعتیاد
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اعالم این خبر که 
در س��ال 92، 400 کمپ غیرمجاز ت��رک اعتیاد را تعطیل 
کردیم، اظهار کرد: س��عی می کنیم روند صدور مجوز برای 

راه اندازی مراکز مجاز ترک اعتیاد تسریع شود.
دکتر عبدالرضا رحمانی در حاش��یه نشست مشترک خود 
با وزیر بهداش��ت پیرامون مس��ایل مربوط به پیشگیری و 
درمان اعتیاد که در ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد، 
با بیان اینکه وزارت بهداش��ت یکی از اعضای اصلی س��تاد 
مبارزه با مواد مخدر است، افزود: در دور جدید هرجا بحث 
برنامه ریزی برای مواد مخدر پیش می آید، وزیر بهداش��ت 

پای کار است.
وی در ادامه به ارایه گزارشی از جلسه امروز خود با مسووالن 
وزارت بهداشت پرداخت و گفت: امروز مروری بر عملکرد این 
وزارت خانه و همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه 

درمان اعتیاد داشتیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: نقاط ضعف و قوت 
مشخص شدند و وزارت بهداشت بیشتر بر روی بیماری ایدز 
که اعتیاد عمده ترین علت ابتال به آن است، تاکید داشت و  
طی جمع بندی های صورت پذیرفته، کارگروهی تشکیل شد 

تا به کارشناسی و بررسی پیشنهادات بپردازد.
وی با بیان اینکه در نهایت راهکارها و پیش��نهادات موجود 
در قالب یک تفاهم نامه و دستورالعمل، اجرایی خواهد شد، 
گفت: برای بررسی و توافق نهایی دو هفته زمان تعیین شده 
اس��ت و پس از آن مبارزه جدی را در حیطه پیش��گیری و 

درمان اعتیاد آغاز کنیم.
رحمانی در پاس��خ به پرس��ش خبرنگاری پیرامون حضور 
معتادان ولگ��رد در برخی نقاط تهران اظه��ار کرد: معموال 
به این گروه، معتادان متجاهر می گوین��د که در خیابان ها 
دیده می شوند البته پلیس هرجا این افراد را ببیند با آن ها 
برخورد می کند و به مراکز نگه��داری ترک اعتیاد ماده 16 
تحویل می دهد. اخیرا هزار نفر از این افراد را که در این مراکز 

نگهداری می شدند به خانواده هایشان بازگرداندیم.
دبیرکل س��تاد مب��ارزه با م��واد مخ��در در پایان ب��ا بیان 
اینکه در س��ال 92، 400 کمپ کمپ غیرمج��از اعتیاد را 
تعطیل کردیم، عنوان کرد: س��عی می کنی��م روند صدور 
 مجوز برای راه ان��دازی مراکز مجاز را تس��هیل و تس��ریع

 کنیم.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان : برای نخستین بار در استان صورت می گیرد 

افتتاح مرکز توانمندسازی ویژه بهبودیافتگان اعتیاد

یادداشت

توقف اعزام زایران به عتبات 
عالیات تا نیمه ماه رمضان

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه اعزام زایران 
به عتبات عالیات تا نیمه ماه رمضان متوقف شده است، گفت: ثبت نام ها 
برای دور جدید اعزام به عتبات عالیات آغاز شده است و مردم برای اعزام 

در شب های قدر استقبال بیشتری داشته اند.
 محس��ن نظافتی با اش��اره به توقف اعزام زایران به عتبات عالیات از 
ابتدای ماه مب��ارک رمضان گفت: همان طور که قباًل نیز گفته ش��ده 
بود تا پای��ان نیمه اول ماه رمضان، اعزام ها متوقف ش��ده اس��ت تا در 
این م��دت فرصتی برای بازس��ازی هتل ها، آش��پزخانه های مرکزی 
و ناوگان حمل و نق��ل ایجاد ش��ود.وی ادامه داد: ثبت ن��ام برای دور 
جدید اعزام ها از 10 تیر آغاز شده اس��ت و گروه های موجود در حال 
 پر ش��دن اس��ت. گروه هایی که مربوط به اعزام به عتبات عالیات در

  شب های قدر است با اس��تقبال خوبی مواجه ش��ده اند و تقریباً این 
گروه ها تکمیل شده است.

امدادرسانی ۹00 امدادگر هالل احمر 
در جاده های سراسر استان

معاون امداد ونجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: بیش از 
900 امدادگر هالل احمر همزمان با ایام ماه مبارک رمضان در جاده های 

سراسر استان اصفهان به امدادرسانی به مردم می پردازند.
 داری��وش کریمی از اع��زام روحان��ی به پای��گاه های ام��داد ونجات

 جاده ای استان همزمان با حلول ماه مبارک رمضان خبر داد و اظهار 
کرد: ماه مبارک رمضان، ماه رحمت الهی، ماه خودسازی و تزکیه نفس 
 است و معاونت امداد و نجات در این ماه ، با هماهنگی دفتر نمایندگی

 ولی فقیه جمعیت استان  اقدام به اعزام روحانیون به پایگاه های امداد 
ونجات جاده ای اس��تان کرده اس��ت.وی افزود: روحانیون اعزامی با 
حضوردر بین امدادگران و نجاتگران ضمن افزایش روحیه معنوی در 
پایگاه ها و پاسخ به مس��ایل دینی آن ها نسبت به اقامه نماز جماعت و 

انجام سایر امور فرهنگی اقدام می کنند.

اثرات مثبت طرح تحول نظام 
سالمت در زندگی 

عباس آقای��ی اظهار داش��ت: اج��رای ط��رح تحول نظام س��المت 
اثرات مثبتی در زندگی اقش��ار ضعی��ف و کم بضاع��ت جامعه دارد.

به گزارش روابط عموم��ی فرمانداری شهرس��تان فالورجان، عباس 
آقای��ی مع��اون فرمان��دار فالورجان در جلس��ه کارگروه س��المت و 
امنیت غذایی شهرس��تان ضمن تبریک حلول م��اه مبارک رمضان و 
 با اذعان بر فضیلت و فوای��د روزه داری در این ماه خاطرنش��ان کرد:

 دستگاه های مس��وول باید با همکاری واحد بهداشت محیط شبکه 
بهداشت شهرستان بر تمام رستوران ها و طباخی های شهرستان در 
ماه مبارک رمضان نظارت کامل داشته باشند.وی با بیان اثرات مثبت 
طرح تحول نظام سالمت در زندگی اقشار ضعیف و کم بضاعت جامعه، 
افزود: تمام دس��تگاه های اجرایی شهرستان باید با یکدیگر همکاری 
 کنند تا بس��تر الزم برای نهادینه ش��دن این طرح را در جامعه فراهم

 سازند.
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 93/9/خ
نوبت اول 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مناقصه گزار : اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
 موضوع مناقصه : خريد تجهيزات اعالم و اطفاء حريق 

محل تامین اعتبار : عمرانی 
محل دریافت اسناد  مناقصه : نماينده شركت با در دست داشتن معرفی نامه كتبی و آخرين تغييرات شركت )) چاپ در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی (( جهت دريافت اسناد مناقصه 

به واحد امور قرار دادهای اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مراجعه نمايند. 
آگهی مناقصه در سايت اداره كل ثبت  اسناد وامالک استان به نشانی www.sabt-es.ir و همچنين در سايت ملی مناقصات به نشانی www.iets.mporg.ir نيز درج شده است .

محل تحویل پاکت های مناقصه : دبير خانه اداره كل ثبت اسناد و امالک  استان اصفهان 
مهلت دریافت اسناد : از روز دوشنبه مورخ 93/4/16 لغايت روز چهار شنبه مورخ 93/4/18 

تاریخ تحویل پاکت های مناقصه : تا پايان وقت اداری روز يكشنبه مورخ 93/4/29 
تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ93/4/30 

مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه : مبل�غ ضمانتنامه در وجه اداره كل ثبت  اس�ناد و امالک اس�تان اصفهان  ضمنا به پيش�نهاداتی ك�ه فاقد ضمانتنامه يا امض�ا ء مخدوش و 
 مش�روط و ضمانتنامه های كمتر از ميزان مقرر ، چک تضمين ش�ده و چک ش�خصی و نظايرآن وپيش�نهاداتی كه پ�س از انقضاء مدت مق�رر در آگهی واصل ش�ود ،مطلقا ترتيب

 اثر داده نخواهد شد. ) در ضمن مبلغ ضمانتنامه  در اسناد مناقصه درج گرديده است ( 
))ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .(( 

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک : بلوار دانشگاه - خيابان توحيد - بعد از چهارراه پليس - طبقه چهارم.  تلفن 7-36289124                       فاکس: 36289105
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اخبار کوتاهيادداشت

اعالم قطعی های گاز به مشترکان 
اصفهانی از طريق سیستم هوشمند

سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان گفت: در راستاي 
رضايتمندي مشترکان گاز اصفهان برای نخستین بار در شرکت گاز 
استان، قطعی های گاز به مشترکان از طريق سیستم »برود کست« 

اعالم شد.
س��ید حس��ن موس��وی با بیان اينکه اين ش��رکت با ه��دف ارتقاء 
رضايتمندی مشترکان استفاده از تکنولوژی های نوين را در سرلوحه 
کار خود قرار داده اس��ت، اظهار داش��ت: برای نخس��تین بار در اين 
ش��رکت، از تکنولوژي »برود کس��ت«)Broadcast( برای اطالع 
رساني هاي منطقه اي شرکت گاز استان اصفهان استفاده می شود.

وی افزود: از طريق اين تکنولوژی در منطقه ای که به علت تعمیرات 
شبکه های گازرسانی يا هرگونه توسعه خدمات گاز منطقه بايد قطع 
شود، می توان قطعی گاز را با يک دامنه برد تعريف شده به ساکنان 

منطقه اعالم کرد.

صنعت نساجی می تواند از بزرگترين 
صنايع کشور باشد

ريیس ات��اق بازرگانی،صنايع،مع��ادن و کش��اورزی اصفهان گفت: 
صنعت نساجی می تواند از بزرگترين صنايع کشور باشد.

 خسرو کس��ائیان اظهار کرد: صنعت نساجی، صنعتی سنتی در دنیا 
اس��ت که البته الیاف و مواد جديدی به آن وارد شده اما در حاضر در 
اصفهان که استانی سرآمد در صنعت نساجی بود به آن بی توجه ای 

می شود.
وی افزود: اگر در اين صنعت سرمايه گذاری شود به طور حتم می تواند 
نیاز داخلی را برطرف کند و به میزانی که سرمايه گذاران نیز پشیمان 

نباشند برای آنها سودآوری داشته باشد.
ريیس ات��اق بازرگانی،صنايع،معادن و کش��اورزی اصفه��ان با بیان 
اينکه تا زمانی که صاحبان صنايع نس��اجی نتوانن��د در اين  حضور 
داشته باش��ند و با هم رقابت کنند، متضرر می ش��وند، تصريح کرد: 
اگر به تعرفه های گمرکی، مالیات و ... توجه کافی نش��ود نساجی ها 

نمی توانند حرفی برای گفتن داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: اگر از اين صنعت به درستی حمايت شود صنعت 

نساجی می تواند يکی از بزرگترين و بهترين صنايع کشور باشد.
کسائیان اضافه کرد: اگر حمايتی که از صنعت خودروسازی می شود 
در اين بخش نیز منظور شود نساجی می تواند در بسیار موارد حرف 

اول را بزند.
وی اذعان داش��ت: در حال حاضر بیش��تر مواد اولیه مورد نیاز برای 
صنعت نساجی از مواد پتروشیمی تامین می شود و کشور ما نیز در اين 
نفت و صنايع پتروشیمی عملکرد خوبی دارد پس با مورد حمايت قرار 
دادن صنعت نساجی در تمام زمینه ها به ويژه مواد اولیه می توانیم به 

اين صنعت جانی دوباره ببخشیم و سبب رونق آن بشويم.
ريیس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان در خصوص 
ماشین آالت مورد نیاز اين صنعت نیز اظهار کرد: در گذشته با توجه 
به اينکه کارگاه های نساجی به روش س��نتی عمل کار می کردند به 
تعداد کارگر بیشتری احتیاج داشتند اما امروز با مدرنیزه شدن اين 
ماش��ین آالت به تعداد کارگ��ر کمتری احتیاج دارن��د و محصوالت 

تولیدی آنها از لحاظ کیفی نیز رشد خوبی داشته است.

اعالم آمادگی 6 مشترک صنعتی 
برای مشارکت در ذخیره عملیاتی

ريیس گروه مديري��ت مصرف ب��رق اصفهان گفت: تاکنون ش��ش 
مشترک صنعتی بزرگ با مجموع ديماند قرارداد 15 مگاوات، تقاضای 
خود را برای مشارکت در طرح ذخیره عملیاتی صنايع اعالم کرده اند.

امی��ر امامت جمعه با بی��ان اينکه همه س��اله در ايام گرم تابس��تان 
ب��ه منظ��ور کاه��ش می��زان مص��رف ب��رق راهکاره��ای مختلف 
مديري��ت بار و مص��رف بهینه انرژی مط��رح می ش��ود، اظهار کرد: 
اواخر س��ال گذش��ته اجرای طرح ذخیره عملیاتی ب��ه عنوان يک 
طرح موفق و ش��ناخته ش��ده در س��طح دنی��ا از جمل��ه طرح های 
 مديريت ب��ار بود که ب��ه منظور اج��را در دوره اوج بار در س��ال 93 

ابالغ شد.
وی افزود: اين طرح ش��امل مش��ترکان ديماندی با قرارداد بیش از 
يک هزار کیل��ووات و کنتور چندزمانه و قابل قرائت از راه دور اس��ت 
که شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان در اين زمینه به عنوان يک 
شرکت پیشرو به عنوان الگوی ديگر شرکت های توزيع در پیاده سازی 

اين طرح سرآمد است.
ريیس گ��روه مديريت مصرف ب��رق اصفهان تصريح کرد: ش��رکت 
توزيع برق اصفه��ان از زمان ابالغ اجرای ط��رح و هم زمان با تدوين 
نظام نامه اجراي��ی اين ط��رح در ش��رکت توانیر و تامی��ن نرم افزار 
مناس��ب برای يکپارچه کردن اجرای اين طرح در س��طح کش��ور، 
از طريق دفت��ر مديريت مص��رف ش��رکت توزيع برق شهرس��تان 
اصفهان ب��ا قصد اطالع رس��انی طرح برای مش��ترکان مش��مول از 
 طري��ق مکاتبه مس��تقیم اطالع رس��انی ک��رد که نتاي��ج خوبی در

 بر داشت.

گردهمايی رسانه های  برتر جهان 
برای هماهنگی خبری جاده ابريشم 

نمايندگان 100 رسانه  برتر جهان از 11 کش��ور دنیا از جمله ايران 
برای هماهنگی اطالع رسانی پروژه کمر بند اقتصادی جاده ابريشم 

در پکن گرد هم آمدند.
به نقل از ای س��ی ان اس، پايگاه خبری چین، ح��دود 100 نماينده 
رسانه  از 11 کشور جهان در پکن گرد هم آمده اند تا درباره چگونگی 

همکاری خبری در باره کمربند اقتصادی جاده ابريشم بحث کنند.
مس��ووالن، ديپلمات ها و نمايندگان رس��انه ای از کشورهای چین، 
روسیه، هندوس��تان، ايران و  برخی کشورهای آس��یای مرکزی در  
نشس��ت همکاری رس��انه ها در باره کمر بند اقتصادی جاده ابريشم 

حضور دارند.
نايب ريیس کمیته ملی، کنفرانس مشاوره ای سیاسی مردم چین در 
سخنرانی اش گفت: چین به دنبال اين است که همکاری رسانه ها را 

با کشورهای مرتبط در کمربند اقتصادی جاده ابريشم تقويت کند.
خانم لی همچنین خاطرنش��ان کرد:بحث در باره نقش رسانه ها در 
ايجاد جاده ابريش��م برای ارتقای درک دو جانبه و همکاری سودآور 

بین کشورها بسیار اهمیت دارد.
در پروژه کمر بند اقتصادی جاده ابريشم 40 کشور آسیايی و اروپايی 

و سه میلیارد جمعیت درگیر خواهند شد.

4
وضعیت صنعت در استان  مناسب نیست 

عضو هیات ريیسه خانه صنعت و معدن اصفهان گفت: انتظار ما برای بهبود بیشتر وضعیت صنعت در اين استان 
واقع بینانه بود.محمدرضا برکتین با اشاره به وضعیت صنعت در استان اصفهان اظهار داشت: متأسفانه وضعیت صنعت 

در استان اصفهان زياد مناسب نیست.
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مديرعامل بانک قرض الحسنه رسالت، انديشیدن تمهیدات درست 
 از طرف بانک و همچنین اراي��ه وام های خرد و کوچک را از جمله 

مهم ترين مواردی دانست که از سوی بانک دنبال خواهد شد.
محمدحسین حسین زاده با اشاره به تجربه 20 ساله اين بانک در 
امر قرض الحسنه گفت: ديگر بعد از بیست سال می توانیم بگويیم 
در مساله قرض الحسنه تخصص داريم و در صورت حمايت نقش 

ارزنده تری ايفا خواهیم کرد.حسین زاده عالوه بر خدمات بانکی 
از جمله؛ بانک��داری الکترونیک – اينترنت بان��ک و همراه بانک، 
 اعطای تسهیالت 200 میلیون ريالی با اقساط حداکثر 60 ماهه را

 مهم ترين محصول بانک قرض الحسنه رسالت دانست.
وی همچنین از اشاعه فرهنگ قرض الحسنه به صورت حرفه ای و 
تخصصی در قالب انجمن مستقل حامیان قرض الحسنه نیز خبر 
داد و گفت: با توجه به ريشه مذهبی و تاريخی اين سنت پسنديده 
، به هرنحوه اين فرهنگ گسترش بیشتری پیدا کند، به نفع مردم 
 خواهد ب��ود. در بطن اين موضوع خیر و احس��ان نهفته اس��ت و 
قرض الحسنه می تواند در جهت ارتقای سطح رفاه مردم خدمات 
ارزنده ای اراي��ه دهد؛ بنابراين الزم بود ک��ه پايگاهی در قالب يک 
انجمن مردمی و مس��تقل برای حمايت از قرض الحسنه و اشاعه 
فرهنگ آن در س��طح جامعه تشکیل ش��ود .قرار است يک سری 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی در اين مجموعه برگزار ش��ود و با 
تالش هايی که صورت خواهد گرفت سعی داريم بطور اخص اين 

فرهنگ شايسته در میان مردم بیش از بیش تقويت شود.

 

استقبال مردم از سی ان جی س��بب افزايش شمار خودروهای 
دوگانه سوز کشور به بیش از چهار میلیون و 120 هزار دستگاه 
ش��ده که در نتیجه آن سهم »س��ی ان جی« در سبد سوخت 
ناوگان حمل و نقل کشور به 23 درصد رسیده است.مدير طرح 
احداث جايگاه های سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ايران گفت: قیمت ارزان، کمک به پاکیزگی هوا و س��الم 

سازی محیط زيست ش��اخصه های مهمی هستند که توسعه 
صنعت» سی ان جی« را در کشور ضروری کرده است.

منصور رياحی احداث جايگاه های »س��ی ان جی«، گسترش 
آنها در نقاط مختلف کشور، همچنین گازسوز کردن خودروها 
 و توس��عه اس��تفاده از »س��ی ان جی« به جای بنزي��ن را زير

ساخت های استراتژی توس��عه صنعت» سی ان جی« خواند و 
گفت: طی چند سال گذش��ته در هر يک از دو بخش )جايگاه 
و گازس��وز کردن خودرو( گام های خوبی برداشته شده است؛ 
اما بايد ش��تاب گیرد.وی گف��ت: فعالیت 2210 ب��اب جايگاه 
عرضه سوخت پاک »س��ی ان جی«، احداث يک هزار جايگاه 
 جديد در پنج س��ال آينده و تامین تجهیزات فنی جايگاه های

» سی ان جی« با سرمايه گذاری بخش خصوصی، گام نخست 
اجرايی کردن استراتژی توس��عه صنعت» سی ان جی« است 
که فعالیت خوبی در اين بخش به ش��مار می آيند.در گام دوم 
استراتژی توسعه صنعت سی ان جی نیز فعالیتهايی انجام شده 

است؛ اما بايد شتاب گیرد.

با استقبال مردم صورت گرفت 

افزايش  سهم »سی ان جی« در سبد سوخت ناوگان
مديرعامل بانک قرض الحسنه رسالت اعالم کرد

ارايه وام های خرد و کوچک را در دستور کار داريم

 ارايه خدمات مالی 
به 857 میلیون نفر

130 شغل درکشاورزی 
آران و بیدگل

مدير جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت: در سال زراعی جاری 130 فرصت 
شغلی جديد در حوزه صنايع و مکانیزاسیون کشاورزی اين شهرستان ايجاد 

شده است.
حسن فتاحی اظهار داش��ت: با انجام خاک ورزی حفاظتی و تسطیح اراضی 
کشاورزی، ضريب مکانیزاسیون اين شهرس��تان در بخش کشاورزی به 11 
درصد رس��یده و در يک س��ال اخیر 29 هزار و 830 تن فرآوری محصوالت 

کشاورزی نیز در اين شهرستان صورت گرفته است.
وی افزود: ش��ش هزار هکتار از 21 ه��زار هکتار اراضی کش��اورزی آران و 
بیدگل زير کش��ت غالت، دو هزار هکتار ذرت، ه��زار و 800 هکتار صیفی، 
هزار و 200 هکتار پنبه و س��ه هزار و 150 هکتار باغ پس��ته است که از اين 
 میزان س��االنه 165 هزار تن محص��والت زراعی در اين شهرس��تان تولید 

می شود.

دبیرکل سازمان ملل متحد اعالم کرد: در حال حاضر، تعاونی ها در بخش 
مالی به 857 میلیون نفر در جهان که شامل میلیون ها انسان فقیر می شود، 
خدمات مالی را اريه می دهند.به نقل از مرکز اطالعات سازمان ملل متحد، 
بان کی مون، در پیامی به مناس��بت روز جهانی تعاونی ها) 5 ژوئیه 2014 
برابر 14 تیرماه( اعالم کرد: در حال حاضر، تعاونی ها در بخش مالی به 857 
میلیون نفر در جهان که شامل میلیون ها انسان فقیر می شود، خدمات مالی 
را ارايه می دهند.در پیام دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است: تعاونی ها به 
جوامع در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه کمک می کنند تا انرژی 
ايجاد کرده، عرضه آب را مديريت نمايند و خدمات اساسی ارايه دهند. وی 
افزود: تعاونی ها به ويژه برای کش��اورزی، امنیت غذايی و توسعه روستايی 
دارای اهمیت هستند.وی می گويد تعاونی ها که مالکیت آنها با اعضا است، 

به وسیله اعضا هدايت می شوند و کسب و کاری در خدمت اعضا هستند.

پروژه بازيافت پس��ماند موجود در »تنگ جوزدان« ذوب آهن 
اصفهان در انجمن سبز اروپا ثبت شد. در منطقه موسوم به تنگ 
جوزدان در نزديکی ذوب آهن اصفهان، ضايعات ناشی از فعالیت 

بخش کک سازی اين مجتمع ريخته می شود.
 به نق��ل از رواب��ط عمومی ذوب آه��ن اصفهان اين پ��روژه به 
دنبال ارزيابی هفته گذش��ته تیمی از ارزيابان انجمن مديريت 
س��بز اروپا و انجمن مديريت س��بز اي��ران، ثبت ش��د.در اين 
ارزيابی، تی��م ارزياب آخرين اقدامات انجام ش��ده در خصوص 
پ��روژه بازيافت پس��ماندهای موجود در حوضچ��ه های تنگه 
جوزدان و مدارک و مس��تندات الزم را در حوزه های زيس��ت 
 محیطی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی از نزديک بررس��ی

 کرد. 
مع��اون منابع انس��انی و ام��ور اجتماعی ذوب آه��ن اصفهان 
در اي��ن ب��اره گف��ت: در ذوب آهن اصفه��ان با صرف��ه هزينه 
 تحقیقاتی قابل توجه و با همت مديريت های ارش��د پژوهش و 

کک س��ازی، محصولی که برای کارخانه مش��کالتی به وجود 
 آورده و ق��رار بود ب��ا نظر س��ازمان حفاظت محیط زيس��ت از

 نقطه ای به نقطه ديگر منتقل شود به محصول با ارزش مناسب 
تبديل می شود.

نعمت اهلل محس��نی افزود: با اي��ن حرکت در چند م��اه آينده 
 حوضچه ه��ای منطق��ه تنگ��ه ج��وزدان از ضايع��ات بخش 

کک سازی ذوب آهن پاکسازی خواهد شد.
وی تصري��ح ک��رد: در ذوب آه��ن اصفه��ان هی��چ چی��ز 
غی��ر قاب��ل مصرف��ی تولی��د نم��ی ش��ود و ه��ر محصول��ی 
 ناش��ی از فرآين��د تولی��د را ب��ه عن��وان کاال محس��وب

می کنیم.وی با اش��اره به بازديد تیم ارزياب انجمن س��بزاروپا 
اظهار ک��رد: کريم زاي��ن  دبیر کل اي��ن انجمن، ضم��ن ابراز 

 خرس��ندی از حض��ور در ش��رکت ذوب آه��ن اصفه��ان از
 فعالیت های زيست محیطی در اين شرکت به خصوص پروژه 
بازيافت پس��ماندهای منطق��ه تنگه ج��وزدان قدردانی کرد و 
 خواستار ادامه روند مثبت اتخاذ ش��ده در حوزه محیط زيست

 شد.
انجم��ن مديريت س��بز اروپا هر س��ال پ��روژه های زيس��ت 
محیطی انجام گرفته در س��طح جه��ان را از ديدگاه زيس��ت 
 محیط��ی، اقتص��ادی، اجتماع��ی و تکنولوژی م��ورد ارزيابی

 قرار می دهد. 
پ��روژه بازيافت پس��ماندهای منطقه تنگه ج��وزدان به عنوان 
پنج پ��روژه برتر از بی��ن ده ها پروژه معرفی ش��ده در س��طح 
کش��ور، موفق به کس��ب و گذراندن الزامات انجمن مديريت 

س��بز اروپا و ثب��ت در اي��ن انجمن بی��ن المللی شد.ش��رکت 
س��هامی ذوب آه��ن اصفهان ب��ا ظرفی��ت تولی��د 2.8 )دو و 
هش��ت دهم( میلیون تن ان��واع مقاطع فوالدی س��اختمانی 
 و صنعت��ی در 45 کیلومت��ری جن��وب غرب��ی اصفه��ان

 قرار دارد.

در ذوب آهن اصفهان هیچ چیز غیر قابل مصرفی تولید نمی شود

پروژه بازيافت پسماند ذوب آهن در انجمن سبز اروپا ثبت شد

مدت هاست  که چشم س��رمايه گذاران تاالر شیشه ای به رنگ 
قرمز قیمت ها و شاخص عادت کرده اس��ت.ديگر از آن روزهای 
طاليی بورس خبری نیست و چش��م امید همه سرمايه گذاران 
 به تدبیر دولت و س��کان دار بورس اوراق بهادار علی صالح آبادی 
است؛مردی که از هشت س��ال پیش فرمان ماشین بورس را در 
دست دارد و توانسته اين بازار را از تالطم های مختلف به شرايط 
امروز برساند. مردی  که در دولت حسن روحانی، همچنان رياست 

بورس را بر عهده دارد.
صالح آبادی در گفتگو با تجارت فردا،بازار س��رمايه را تاثیر پذير 
از اخبار مختلف م��ی داند و می افزايد:» در هفته های گذش��ته 
تحوالت زيادی در حوزه های سیاس��ی و اقتص��ادی رخ داده که 
بر روند بازار س��هام تاثیرگذار بوده اس��ت. به طور مثال؛ در سال 
گذشته قیمت گاز پتروشیمی ها در حدود سه سنت بود اما به 13 
سنت افزايش يافت. اين طبیعی است که 4/5 برابر شدن قیمت 
گاز بر بازار تاثیر بگذارد و باعث ريزش شاخص شود. چراکه عمده 
هزينه پتروشیمی ها نرخ خوراک است. وقتی نرخ خوراک چند 
برابر قبل گران می شود بر سوددهی شرکت ها تاثیر می گذارد. به 
نظر شما در بورسی که نزديک به 40 درصد شرکت ها مستقیم و 
غیرمستقیم به صنعت پتروشیمی ارتباط دارد، نبايد انتظار داشته 
باش��یم افزايش نرخ خوراک باعث ريزش شاخص و افت قیمت 
شود؟ به همین علت بود وقتی نرخ خوراک پتروشیمی افزايش 
يافت مدتی بورس را تحت تاثیر قرار داد و به ش��کل قابل  توجه 
ای شاخص ريزش داشت. بورس نس��بت به تصمیم گیری های 
اقتصادی واکنش نش��ان می دهد. حتی در زمین��ه افزايش نرخ 

بهره مالکانه معادن که در حدود 25 تا 30 درصد بورس را صنايع 
مرتبط به سنگ آهن تشکیل می دهند باز هم باعث افت شاخص 
شد.«ريیس سازمان بورس بورس اوراق بهادار کمبود نقدينگی و 
 عوامل روانی را از عوامل افت بورس قلمداد می کند و می گويد:

» بس��یاری از بنگاه های ما با کمبود نقدينگ��ی مواجه اند. يعنی 
کمبود نقدينگی هم يکی از عوامل افت بورس است. اين مساله 
را می توانید در کاهش حجم معامالت به خوبی مش��اهده کنید. 
البته در نظر داشته باشیم؛ دولت يازدهم برنامه هايی برای خارج 
ش��دن از رکود دارد. در زمینه مهار تورم خوش��بختانه دولت به 
توفیقاتی رسیده است. اما امروز در بازار س��رمايه، مساله اصلی 
خروج از رکود است که اثرات خود را به شکل کمبود نقدينگی بر 
بازار گذاشته اس��ت.«صالح آبادی ادامه می دهد:»از طرف ديگر 
عامل روانی نیز در بازار سرمايه بسیار تاثیر گذار است و بخشی از 
افت بازار نیز به همین مساله برمی گردد. در حال حاضر نیز نقش 
عامل روانی در بورس باالست. البته اين مساله تنها مختص بورس 
کشورمان نیست بلکه بیشتر بورس های بزرگ دنیا نیز از عامل 
روانی به ش��کلی تاثیر می گیرند که حتی ش��اهد سقوط برخی 
از بورس های بزرگ به همین علت بوده ايم. ما در بورس س��عی 
می کنیم حداقل به شکلی با هشدار دادن و حمايت از بازار میزان 
تاثیرگذاری عوامل روانی را کاهش دهیم اما واقعیت اين است که 
هیچ تصمیمی در خود بورس نبوده که بر بازار اثر منفی بگذارد.«

 صالح آبادی بر نقش س��ازمان بورس در حمايت از بورس تاکید 
می کند و می افزايد:» به هر حال آنچه وظیفه س��ازمان بورس 
اس��ت در جهت حمايت از بازار را انج��ام داده و خواهد داد. مثاًل 

بازار گردانی يکی از ابزارهای حمايتی است که در جهت تنظیم 
نقدشوندگی بازار اثرگذار است. در دنیا اين شیوه با اقبال مواجه 
شده است. با بازار گردانی تالش می ش��ود تا بازار با صف خريد و 
فروش مواجه نش��ود. تالش بر اين بوده تا نقدش��وندگی بازار به 
هر شکلی وجود داشته باشد. خوش��بختانه در اين زمینه موفق 
شده ايم، حتی در نوسانات شديد بازار نقدشوندگی وجود داشت. 
بسیار کم پیش آمد که در بازار صف های خريد و فروش سنگینی 
داشته باشیم، اگر هم بوده س��ريعاً جمع شده اند. لذا در تالشیم 
خاصیت نقدشوندگی بازار را بیش��تر از قبل تقويت کنیم. «وی 
ادامه می دهد:»در همین راس��تا صندوق های بازار گردانی هم 
طراحی ش��ده اند. به همین علت هفته گذش��ته، مجوز صندوق 
بازار گردانی به دو ش��رکت داده شد. بر اين اس��اس سهامداران 

عم��ده می توانن��د س��هام 
گروه های خود را بازار گردانی 
کنند. البت��ه بازار گردانی به 
معنای حمايت نیس��ت که 
قیمت ه��ا را ب��اال و پايی��ن 
ببرند بلکه مفهوم آن تامین 
نقدشوندگی آن سهم هاست. 
مزايايی برای اي��ن صندوق 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
که از جذابی��ت برخوردارند 
و می توانند به نقدش��وندگی 
ب��ازار کمک کنن��د. از طرف 
ديگر ايجاد ب��ازار بلوک نیز 
در جه��ت حماي��ت از بازار 
راه ان��دازی ش��د. قب��اًل بازار 
معام��الت عم��ده و خ��رد 
وجود داش��ت اما بین اين دو 

بازار خالی ب��ود که بازار بل��وک را ايجاد کردي��م. راه اندازی اين 
ب��ازار می توان��د در جهت تس��هیل و تس��ريع رون��د معامالت 
بلوک��ی تاثیرگ��ذاری داش��ته باش��د و باع��ث رش��د معامالت 
 شود.«صالحی آبادی خطاب به سرمايه گذاران بورس می گويد:

» س��رمايه گذاران باي��د ديد بلندم��دت را همچنان ب��ر تفکر و 
تحلیل های خود حاکم کنند. بازار سرمايه نوسان دارد، نمی توان 
يک مقطع کوتاه را معیار عملکرد قرار داد. اگر به توصیه هايی که 
به کرات در گذش��ته کرده ايم عمل کنند مطمئناً در اين بازار در 
بلندمدت برنده هس��تند. بايد بر اين مساله نیز تاکید کنم وقتی 
شاخص بازار سهام افت می کند نبايد بگويیم حال بورس خراب 
ش��ده اس��ت. بورس تنها بازار سهام نیس��ت مجموعه بزرگی از 
بازارهای مختلف است، نمی توان با افت بازار سهام تمام عملکرد 
اين مجموعه را زير س��وال برد. از طرف ديگر به مردم که سهام 
در بورس دارند توصیه می کنم حوصله و صبر داش��ته باشند در 
بلندمدت با بهبود وضعیت سیاس��ی و اقتصادی کشور روزهای 

خوبی در انتظار بورس است.«

صالح آبادی: روزهای خوب در پیش است 

قفل بورس در انتظار کلید تدبیر
ريیس کل بانک مرکزی

 عزم جدی بانک ها
 برای وصول معوقات

ريیس کل بانک مرکزی با بی��ان اينکه حجم مطالبات 
معوق نظام بانکی از نس��بت های قابل قبول به مراتب 
بیشتر است تاکید کرد که تمامی اين معوقات ناشی از 

فساد ويا سوء جريان خاصی نیست.
ولی اله سیف در پی اعالم دادستان کل کشور مبنی بر 
اينکه عزم جدی در بین بانک ها برای پیگیری مطالبات 
معوق بانکی وجود ندارد اظهار کرد: مبنای نظر ايشان 
را نمی دانم ولی آنچه مسلم اس��ت اخیرا در ارتباط با 
مطالبات غیر ج��اری با عزم ج��دی اقداماتی در نظام 

بانکی شروع شده است.
وی تاکی��د کرد: بنابر مصوبه س��تاد مبارزه با مفاس��د 
اقتصادی، بان��ک مرکزی مراتب را پیگی��ری و يکی از 
اقدامات مهم ارائه لیستی از پرونده های عمده مطالبات 
معوق نظام بانکی ک��ه در مراجع مختل��ف قضائی در 
دست اقدام هستند، بود. پرونده هايی که از قبل ارجاع 
ش��ده ولی بنابر داليل مختلف هنوز منت��ج به نتیجه 

نهايی نشده اند.
ريی��س ش��ورای پ��ول و اعتب��ار ادام��ه داد: در اي��ن 
رابط��ه از بان��ک ها خواس��ته ش��د ک��ه هر ي��ک 20 
پرونده مهم مط��رح در مرج��ع قضايی را ک��ه نیاز به 
تس��ريع در رس��یدگی و اع��الم رای نهاي��ی دارن��د 
اعالم کنند . بر اين اس��اس لیس��ت جامع��ی از 575 
 پرون��ده ک��ه بی��ش از30 درص��د کل مطالب��ات

 غیر جاری را تشکیل و تنظیم شد و متعاقباً به ريیس 
قوه قضايیه و دادستان کل کش��ور ارسال شد .در عین 
حال توضیحاتی هم حضور قوه قضايی��ه ارايه و تقاضا 
ش��د با توجه به تخصصی بودن و اهمیت پرونده های 
مطالبات غیر جاری بانک ها رسیدگی به آنها به محاکم 
تخصصی ارجاع شود که خوش��بختانه اين تقاضا مورد 
استقبال ايشان قرار گرفت و دستور الزم را صادر کردند 
و اخیراً مطلع شدم که قرار است يک مجتمع تخصصی 
برای اين امر شروع به فعالیت کند.وی اضافه کرد: حجم 
مطالبات معوق نظام بانکی از نسبت های قابل قبول به 
مراتب بیشتر اس��ت يعنی اصوالً حداکثر تا پنج درصد 
می تواند طبیعی جلوه کند ولی در مورد کش��ور ما به 
15درصد رسیده اس��ت که البته داليل خاص خود را 
دارد و بايستی نظام بانکی کشور در اين خصوص مورد 
حمايت قرار گیرد تا بتواند هر چه بیشتر با وصول اين 
گونه مطالبات حمايت جدی تری از رش��د و توس��عه 

اقتصادی کشور به عمل آورد.

نبايد بگويیم حال 
بورس خراب شده 

است. بورس تنها بازار 
سهام نیست مجموعه 

بزرگی از بازارهای 
مختلف است، 

نمی توان با افت بازار 
سهام تمام عملکرد 

 اين مجموعه را
 زير سوال برد



یادداشت

دوره هفتم تخصصی نش��ریه گزارش موس��یقی، وی��ژه »ریچارد واگنر« آهنگس��از ش��هیر آلمانی به 
 همراه ی��ک س��ی دی صوت��ی از گزی��ده آث��ار وی در 104 صفح��ه به س��ردبیری س��روش ریاضی 

منتشر شد.
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شماره جدید »گزارش موسیقی« منتشر شد

عقِل نویسنده، در قلم اوست

هفتیادداشت

سر خط

 تازه ترین آلبوم ساالر عقیلی 
به بازار آمد

آلبوم وطن به خوانندگی ساالر عقیلی و آهنگس��ازی نوید دهقان و 
اجرای گروه قمر منتشر شد.آلبوم موسیقی قمر به عنوان تازه ترین کار 
ساالر عقیلی به آهنگسازی نوید دهقان و با اجرای گروه موسیقی قمر 
توسط شرکت ایران گام منتشر و به بازار آمد. در این آلبوم تصنیف بهار 
آمد، ساز و آواز، تصنیف بوی خوش عید، تکنوازی کمانچه 1، تصنیف 
نغمه نوروزی، تکنوازی تار، تصنیف آواز کرک، تکنوازی کمانچه ۲ و 

تصنیف وطن عرضه شده اند . 

»فراتر از شادمانی« 
در فرهنگسرای خانواده 

ویژه برنام��ه »فراتر از ش��ادمانی« از امروز  به م��دت ده روز ویژه ماه 
مبارک رمضان در مجموعه فرهنگسرای خانواده برگزار  می شود. 

رییس این فرهنگس��را با بیان این مطلب عنوان کرد: این  همایش با 
محوریت بیان تکنیک های مباحث روانشناس��ی و دینی به س��بک 
پذیرش و تعهد در خانواده ها جهت افزایش ش��ادمانی  اصیل برگزار 
می ش��ود.  ارباب��ان در ادامه گفت: س��خنران این وی��ژه برنامه دکتر 
»محمدرضا عابدی« اس��تاد دانشگاه و مش��اور خانواده است که به 
 بیان موضوعات مختلف در  زمینه تکنیک های ش��ادمانی در خانواده

 می پردازد.  
وی تصریح کرد: حضور در این همایش برای عموم شهروندان آزاد و 
رایگان بوده و عالقه مندان می توانن��د جهت حضور در این برنامه به 
فرهنگسرای  خانواده واقع در خیابان الهور، خیابان مفتح شرقی بعد 

از ورزشگاه پیروزی مراجعه کنند.  
گفتنی اس��ت؛ این همایش از 14 تا ۲4 تیرماه از س��اعت 14 تا 1۶ 
بعدازظهر در فرهنگسرای خانواده واقع در خیابان الهور، خیابان جی 

شرقی برگزار می شود. 

نماینده ایکوموس از مسجد جامع 
اصفهان بازدید کرد

معاون میراث فرهنگی کش��ور گف��ت: نماینده ایکوم��وس با حضور 
در شهر اصفهان به بررس��ی وضعیت نگهداری، چگونگی حفاظت و 
حریم اثر میراث جهانی مسجد جامع اصفهان پرداخت. محمدحسن 
طالبیان گف��ت: کارلو بارباتو، نماینده ایکوموس از س��وی یونس��کو 
برای سرکش��ی، بررس��ی چگونگی حفاظت و وضعیت حریم مسجد 
جامع اصفهان و به ویژه میدان عتیق از روز یکش��نبه در این شهر به 

سر می برد.
معاون میراث فرهنگی با اشاره به اینکه نماینده ایکوموس روز اول از 
مسجد جامع اصفهان بازدید کرد و وضعیت حفاظت این اثر را مورد 
بررسی قرار داد، افزود: بازدید از بافت، بازار و فضای اطراف میدان امام 
علی که در کنار مس��جد جامع اصفهان واقع شده از دیگر برنامه های 
نماینده ایکوموس طی چند روز گذش��ته بوده است.وی افزود: هدف 
نماینده ایکوموس از سفر به اصفهان سرکشی و ارزیابی شرایط مواجه 

با حریم مسجد جامع این شهر است.

در تقویم رسمی کش��ورمان،  امروز 
مصادف ب��ا  چهاردهم تیرم��اه، به 

عنوان »روز قلم« ثبت شده است.
چهارده��م تیرماه در س��ال 1۳۸1 
پس از پیش��نهاد انجمن قلم ایران 
و تصوی��ب ش��ورای عال��ی انقالب 
فرهنگی، به عن��وان »روز قلم« در 
تقویم ثبت ش��د.البته توجه به قلم 
در سرزمین ما پیش��ینه ای دیرینه 
دارد. سده ها پیش در ایران باستان، 
تیرگان )س��یزدهم تیرماه( یکی از 
مهم ترین جشن های ایران باستان 
بوده که آیین های مخصوصی داشته 
و یکی از آن ها پاسداش��ت قلم بوده 
اس��ت.یکی از دالیلی که برای این 
جشن ذکر ش��ده، این است که در 
این روز، هوشنگ، پادشاه پیشدادی 
ایران، نویس��ندگان و کاتب��ان را به 
رسمیت ش��ناخت و آنان را گرامی 
داشت. مردم جش��ن گرفتند و آن 
جشن به یاد ارجمندی قلم بر جای 
ماند. دلیل دیگری هم که برای این 
جشن ثبت ش��ده، این است که به 
نوشته ی ابوریحان بیرونی، سیزدهم 
تیرماه، روز س��تاره ی تیر یا عطارد 
است و چون عطارد، کاتب ستارگان 
است، می توان سیزدهم تیرماه را روز 
نویس��نده نامید.قلم در دین مبین 
اس��الم از جای��گاه واالی برخوردار 
است چرا که اندیشه های ناب و راز و 
اندوخته های بشری را برای نسل ها  
روایت می کند . قلم، منشأ هدایت و 

آگاهي بشر است تا آن جا که زندگي 
بشر را به دو دوران تقسیم مي کنند: 
دوران تاریخ و دوران پیش از تاریخ. 
دوران تاریخ، از زماني آغاز مي شود 
که خْط اختراع و انس��ان دس��ت به 
قلم شد و توانس��ت ماجراي زندگي 
و تجربه هاي خ��ود را بر صفحه هاي 

کاغذ بنویسد.
گاه در کالم امیر بیان، حضرت علي 
علیه الس��الم مي خوانیم که: »عقِل 
نویس��نده، در قلم اوس��ت« و گاه از 
زبان رسول مکّرم اسالم مي شنویم 
که س��ه صداس��ت که حجاب ها را 
پاره مي کند و به پیشگاه با عظمت 
خدا مي رسد و یکي از آن ها صداي 
گردش قلم ه��اي دانش��مندان به 
هنگام نوشتن است. خداوند متعال 
در قرآن مجی��د هم، گاه ب��ه قلم و 
نوشته آن سوگند یاد مي کند و گاه، 
آن را وسیله تعلیم خود برمي شمارد، 
هر آینه عظم��ت و بزرگي قلم، این 
س��الِح انسان س��از را بیش تر درک 
مي کردیم.گ��ردش نی��ش قل��م بر 
صفحه کاغذ است که سرنوشت بشر 
را رقم مي زند. چه عهدنامه ها و صلح 
نامه ها که ملّت��ي را ذلیل و کوچک 
س��اخت و چه فتواها که مردماني را 
از زبوني نج��ات داد.روز قلم ، بهانه 
خوبی است برای تقدیر از آنانی که 
ش��رافت جوهر را به به��ای زمین و 
آسمان نفروختند  و جز در بیان حق 

و حقیقت بر کاغذ ثبت نکردند .

ماه رمض��ان امس��ال در بعضی از کش��ورها ب��ا تعطیالت 
مدارس مصادف شده اس��ت.در ماه رمضان امسال به دلیل 
مقارن ش��دن با تعطیالت م��دارس برخی از گردش��گران 
ترجیح م��ی دهند ای��ن م��اه ی��ا قس��متی از آن را که به 
 عبادت ش��ان لطمه نزند  در کش��وری با فرهنگی متفاوت

 بگذرانند.
در بس��یاری از کش��ورهای مس��لمان رمضان را به عنوان 
 جش��ن نعم��ات خداون��دی تلق��ی ک��رده و بس��یاری از 
برنامه ها و ح��راج ها مخصوصا در اق��الم غذایی در این ماه 

انجام می شود.
برای مس��لمانانی که در کشورهای غیر مس��لمان زندگی 
 م��ی کنند این ماه بس��یار س��خت م��ی گذرد ام��ا حضور

 آن ها در یک کشور مسلمان و یا کشورهایی که مسلمانان 
 زی��ادی دارند م��ی تواند ای��ن ای��ام و عب��ادت آن را لذت 
بخش کند.به همین دلیل گردشگری رمضان مخصوصا در 
سالیان اخیر رونق بسیاری داشته است و برخی از کشورها 
در این رویداد س��رآمدند.در این گزارش به این کش��ورها 

اشاره شده است.

انگلیس
کشور انگلیس و به خصوص شهر 
لندن را گلدان ذوب فرهنگ های 
گوناگون می نامند چرا که در این 
کش��ور ه��م مس��لمانان زیادی 
زندگی می کنند و هم اینکه آنها 
آزادانه می توانند فرایض و رسوم 

خود را به جا بیاورند.
در این ماه قهوه خانه ها و رس��توران های مخصوص اعراب 
خاورمیانه و همچنین ایرانی ها و ترک ها و پاکستانی ها به 
خدمات مخصوص سحری و افطار مشغولند ، فروشندگان 
غذاهای حالل گوشتی در این ماه رونق بیشتری در کسب و 

کار خود مشاهده می کنند .
 وج��ود بازارها عرب��ی ، غذاه��ای کن��ار خیابان��ی هنگام

 افطار ،شیرینی فروش��ی های لبنانی و فعالیت فوق العاده 
مس��اجد در این ماه دلیل خوبی برای جذابیت ش��هرهای 
بزرگ انگلیس برای گردش��گران ماه رمضان است. در این 
ماه هتل های انگلیس هم برای پذیرایی از مهمانان مسلمان 
روزه دار تجهیز می ش��وند و خدمات خاص این ماه را ارایه 

می دهند.

مالزی
علی رغم گرما و رطوبت باالی شهرهای مالزی در این ماه ، 
گردش��گران بس��یاری مالزی را 

بهشت ماه رمضان می دانند.
خدم��ات حرف��ه ای هت��ل ها ، 
بازارهای شبانه و اغذیه خیابانی 
و متنوع مال��زی از جذابیت های 
 ای��ن کش��ور ب��رای مس��لمانان

است .مس��لمانان روزه دار عالوه  
بر بهره مندی از زیباترین طبیع��ت روی زمین و همچنین 
مساجد بزرگ و مدرن می توانند از غذاهای سنتی مالزی که 
معموال با برنج و شیر نارگیل درست شده و بسیار مقوی هم 
هستند، اس��تفاده کنند همچنین خوراک» چیکن رایس« 
با» کاری« که از غذاهای محبوب ماه رمضان مسلمانان در 

مالزی است.
 حراج ها و فروش های ویژه ماه رمضان هم از جذابیت های 

گردشگری رمضان در مالزی است.

ترکیه
هر جا سخن از گردشگری است 
نام ترکیه نیز در آن بین هس��ت. 
در عرصه گردشگری رمضان نیز 
ترک ها حرف ه��ای زیادی برای 
گفت��ن دارند.ترکی��ه اگ��ر چ��ه 
محس��وب  الیی��ک   کش��وری 
می ش��ود اما به دلی��ل فرهنگ 
اسالمی اکثر مردم، مس��لمانان در این کش��ور که به قصد 

گردشگری حالل می آیند احساس بدی نخواهند داشت .
در این کش��ور در حالی که خوردن و نوشیدن آزاد است اما 
اکثر مردم از این عمل در مال عام اح��راز می کنند و فضای 

رمضان در استانبول احساس می شود .
 در اکثر ش��هرها این کش��ور رس��تورانها و اغذیه فروش��ی 
ها با پ��رده پایی��ن کش��یده خدم��ات ارایه م��ی دهند و 
بس��یاری از رس��توران ها مش��روب ارایه نم��ی کنند و کال 
 عرض��ه مش��روب در این م��اه در ترکی��ه بس��یار محدود
  می ش��ود مخصوصا اینکه اردوغان جدیدا قوانین محدود

 کننده ای برای تبلیغ و نمایش مشروبات الکلی وضع کرده 
اس��ت. در ترکیه رس��توران ها و هتل ها به نح��و دلپذیری 
ب��رای پذیرایی افطار آماده ش��ده اند و لیس��تی از غذاهای 

متنوع ترک��ی اعم از انواع کباب و ش��یرینی جات س��نتی 
 ترکی را ارایه می دهند که برای گردشگران بسیار جذاب

 است.
اسپانیا

این کش��ور با پیش��ینه ای که 
 مس��لمانان در آن ب��ه ج��ا 
گذاشته اند دارای فرهنگی غنی 
از تقابل فرهنگی بین اس��الم و 
فرهن��گ اندلس��ی اس��ت.در 
اسپانیا نیز جمعیت مسلمانان 
بعد از فرانسه و انگلیس رکوردار 
است و بس��یاری از شهرهای بزرگ اس��پانیا در ماه رمضان 
 خدم��ات مخصوص به ای��ن ماه را ب��رای مس��لمانان ارایه 
می کنند. اسپانیا بعد از بحران اقتصادی بزرگ که در سالیان 
قبل این کشور را تا مرز ورشکستگی برد به جادوی حیاتی 
گردش��گری بیش��تر متمایل شد و مس��ووالن گردشگری 
اسپانیا عالوه بر پذیرایی از خیل بی شمار گردشگران اروپای 
شمالی و مرکزی که به سواحل جنوب اسپانیا عالقه مندند 
برای گردشگری حالل گردشگران مسلمان نیز برنامه ریزی 
کرده اند.بسیاری از هتل ها در اسپانیا آرم صد در صد حالل 
را نصب می کنند و برخ��ی از آنها با ارایه من��و و رژیم های 
خاص برنامه سم زدایی از بدن را برای مهمانان خود تدارک 
می بینند. منوی س��حری و افطار ش��امل ترکیبی ماهی، 
 س��بزیجات و میوه جات که همگی به زب��ان عربی ترجمه

 شده اند.

امارات متحده عربی
امارات در ماه رمضان حال و هوای 
 دیگ��ری دارد و بس��یاری از

  مس��لمان ه��ای منطق��ه برای 
بهره گیری از برنامه های فرهنگی 

به امارات می روند
و  کش��ور  ای��ن  .مس��ووالن 
اهتم��ام  ک��ه  دب��ی  ام��ارت 
خاص��ی ب��ه بخ��ش گردش��گری دارن��د در هن��گام ف��را 
 رس��یدن ای��ن م��اه طی��ف گس��ترده ای از برنام��ه های

 فرهنگی - رس��انه ای تدارک می بینند جش��ن ها و برنامه 
 های ویژه با محوریت قرآن به توریست های مسلمان ارایه

 می ش��ود.عالوه بر آن تورهای ویژه افطار در صحرا و چادر 
همرا با سرو بهترین آشپزخانه های عربی و قلیان مخصوص 
از جذابی��ت های ویژه ام��ارات در این ماه حت��ی برای غیر 
مسلمانان  اس��ت.هتل های مجلل این کش��ور برای برنامه 
رمضان آمادگی ویژه دارند و در پروازهای امارات در هنگام 
افطار بس��ته ای ش��امل خرما ، یک نوش��یدنی لبنی ،یک 

ساندویچ و بطری آب ارایه می شود.

سفره های آسمانی به گستره جهانی مسلمانان 

گردشی در آداب رمضان کشورها 
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ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع  ح/33  92-1665ش  کالسه:   448-93/3/20 دادنامه:  شماره   23889
شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای محمد مهرعلیان نشانی: 
اصفهان-خ آتشگاه-بعد از خ قدس-جنب فرش متحد الماس-نمایشگاه اتومبیل امیرعلی 
وکیل: آقای مجید ضیغم زاده نشانی: اصفهان-میدان بزرگمهر-ابتدای خ بزرگمهر-نبش 
کوی معراج-ساختمان سجاد-دفتر وکالت خواندگان: 1- شرکت تعاونی مسکن گلکار 
به شماره ثبت 13549 نشانی: اصفهان-میدان شهدا-اول خ کاوه-جنب بیمه ایران ، 2- 
آقای محمدرضا ناطقی، 3- خانم فاطمه مهدوی پیکانی، 4- خانم صدیقه کیانی، 5- خانم 
ابراهیم  آقای  کیانی، 8-  آقای محمدباقر  کیانی، 7-  ابوالفضل  آقای  کیانی، 6-  خدیجه 
کیانی، 9- آقای نصرا... کیانی، 10- آقای علی کیانی، 11- آقای محمد کیانی همگی به 
نشانی: مجهول المکان خواسته: الزام خواندگان به انتقال سند رسمی تمامت ششدانگ 
از پالک 2250و4261و2250/4803و2249 واقع  ثبتی 15537 فرعی  آپارتمان به پالک 
در بخش 6 ثبتی اصفهان مقوم به 11/000/000 ریال و مطالبه کلیه هزینه و خسارات 
دادرسی و حق الوکاله شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی آقای مجید ضیغم زاده به وکالت از آقای محمد مهرعلیان فرزند مهدی به طرفیت 
خواندگان 1- شرکت تعاونی مسکن گلکار به شماره ثبت 13549 به مدیریت آقایان نادر 
سلطانی و سعید حیدری، 2- آقای محمدرضا ناطقی، 3- خانم فاطمه مهدوی پیکانی، 4- 
خانم صدیقه کیانی، 5- خانم خدیجه کیانی، 6- آقای ابوالفضل کیانی، 7- آقای محمدباقر 
کیانی، 8- آقای ابراهیم کیانی، 9- آقای نصرا... کیانی، 10- آقای علی کیانی، 11- آقای 
دستگاه  یک  سند رسمی ششدانگ  انتقال  به  خواندگان  الزام  خواسته  به  کیانی  محمد 
آپارتمان به پالک ثبتی 15537 فرعی از پالک 2249/2250/2250/4261/4803 واقع در 
بخش 6 ثبت اصفهان مقوم به 11/000/000 ریال و مطالبه کلیه هزینه های دادرسی با 
توجه به قولنامه عادی مورخ 81/5/7 ارائه شده توسط وکیل خواهان که حاکی از خرید 
یک دستگاه آپارتمان مسکونی در حال ساخت واقع در سپاهان شهر بلوک 8 توسط 
خوانده ردیف دوم از مورث خواندگان ردیفهای سوم تا یازدهم دارد و قرارداد اجرای 
عملیات ساختمانی به شماره 160/گ مورخ 77/5/6 بین مورث خواندگان ردیفهای سوم 
تا یازدهم و شرکت تعاونی مسکن گلکار با مدیریت آقایان سعید حیدری و نادر سلطانی 
ارائه شده توسط وکیل خواهان و اظهارات نامبرده در شرح دادخواست و الیحه تقدیمی 
646/ل مورخ 92/12/19 مبنی بر اینکه به موجب قرارداد ابرازی بین مورث خواندگان 
ردیفهای سوم تا یازدهم و شرکت تعاونی گلکار ششدانگ آپارتمان مورد خواسته به آن 
مرحوم واگذار شده و نامبرده مورد خواسته را به موجب قولنامه عادی مورخ 81/5/7 
به شماره 17807  وکالت  و طی سند  می نماید  واگذار  دوم  ردیف  و خوانده  موکل  به 
مورخ 81/5/7 ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شصت حوزه ثبتی اصفهان به نامبردگان 
قولنامه عادی  انتقال سند می دهد و خوانده ردیف دوم در ظهر  وکالت در تحویل و 
کلیه حق و حقوق خود را نسبت به آپارتمان موضوع خواسته به موکل واگذار می نماید 
 86/3/30 مورخ  103/ک  شماره  مکتوبه  موجب  به  موکل  و  می نماید  واگذار  موکل  و 
آپارتمان موضوع خواسته را تحویل و تاکنون در اختیار دارد و متاسفانه قبل از آماده 
یازدهم  الی  فیه مورث خواندگان ردیفهای سوم  متنازع  آپارتمان  تفکیکی  اسناد  شدن 
فوت نمود و تاکنون خواندگان نسبت به انتقال سند رسمی آپارتمان موصوف اقدامی 
ننموده اند و گواهی حصر وراثت شماره 4391 مورخ 87/8/18 صادره از شعبه اول 
شورای حل اختالف اصفهان که داللت بر وراث حین الفوت مورث خواندگان ردیفهای 
قانونی در جلسه رسیدگی  ابالغهای  اینکه خواندگان علی رغم  یازدهم دارد و  تا  سوم 
حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان 
از اعتراض و پاسخ استعالم انجام شده از اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
طی نامه شماره 103/92/926/35 مورخ 92/12/26 که داللت بر مالکیت خوانده ردیف 
اول دارد و نظریه کارشناسی انجام شده که حاکی از تطبیق پالک ثبتی با محل مورد 
ادعا دارد فلذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد به مواد 10و219و220 
قانون مدنی و 198و519 قانون آیین دادرسی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به 
حضور در دفتراسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی 
15573 فرعی از پالک 2250/4261/4803و2249 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به نام 
خواهان و پرداخت یکصد و بیست چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه کانون وکال و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 

اعالم می گردد و در خصوص خواندگان ردیفهای دوم الی یازدهم با استناد به بند 4 
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. م الف:6626 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

23890 شماره دادنامه: 9309970361700231 شماره پرونده: 9209980361701118 
غزال)سهامی  رعنا  بستنی  تولیدی  شرکت  خواهان:   921128 شعبه:  بایگانی  شماره 
به  علیرضا حمزه  آقای  وکالت  با  اشراقی  و حسین  مدیریت حسن خراعی  به  خاص( 
تجاری  دریاچه-مجتمع  باغ  چهارراه  و  وحید  پل  وحید-مابین  اصفهان-بلوار  نشانی 
خدماتی امین-طبقه1-واحد3 خوانده: خانم نوشین زندی گندمی به نشانی مجهول المکان 
خواسته: وجه چک گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی علیرضا 
به طرفیت  ثبت 4166  با شماره  بستنی رعنا غزال  تولیدی  از شرکت  با وکالت  حمزه 
فقره  به خواسته مطالبه 80/000/000 ریال وجه دو  نوشین زندی گندی فرزند جواد 
چک به شماره های 1- 766928-91/9/30و 2- 918014-91/5/30 به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به تصویر مصدق چکها و گواهینامه های عدم 
پرداخت استنادی و با عنایت به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی علی رغم ابالغ 
قانونی و عدم ایراد و دفاعی از ناحیه وی دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص و 
انقالب در  مستندا به مواد 522و519و198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
امور مدنی و ماده 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت هشتاد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و همچنین هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 
تغییر  براساس  پرداخت  هنگام  لغایت  از چکها  یک  هر  زمان سررسید  از  تادیه  تاخیر 
شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

م الف:6512 حاجیلو رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

23891 شماره دادنامه: 9309970350600085 شماره پرونده: 9209980350600578، 
 ،920638 شعبه:  بایگانی  شماره   9209980350600558  ،9109980350601306
911338، 920618 خواهان ها: 1- خانم اقدس صنایع با وکالت آقای هوشنگ اسماعیلیان 
نیکبخت-طبقه5-واحد213،  اداری  دادگستری-مجتمع  نیکبخت-جنب  خیابان  نشانی  به 
آقای محمدعلی  ارانی، 4-  آقای علیرضا شیاسی  ارانی، 3-  ابراهیم شیاسی  آقای   -2
ارک-کوچه شهید  کاخ-کوچه  خ  خ جی-انتهای  ابتدای  نشانی  به  ارانی همگی  شیاسی 
ارانی  محمدعلی شیاسی  آقای   -6 ارانی،  ابراهیم شیاسی  آقای   -5 حسین زاده-پ40، 
حسین زاده-پ40،  شهید  ارک-ک  کاخ-ک  خ  جی-انتهای  خ  ابتدای  نشانی  به  همگی 
7- آقای علیرضا شیاسی ارانی به نشانی ابتدای خ جی-انتهای خ کاخ-کوچه ارک-ک 
شهید حسین زاده-پ40 خواندگان: 1- آقای محمدعلی شیاسی ارانی، 2- آقای علیرضا 
شیاسی ارانی، 3- آقای ابراهیم شیاسی ارانی همگی به نشانی ابتدای خ جی-انتهای خ 
کاخ-جنب مسجد حضرت حجت-ک شهید حسین زاده-پ40، 4- خانم اقدس صنایع با 
دادگستری-مجتمع  نیکبخت-جنب  خیابان  نشانی  به  اسماعیلیان  هوشنگ  آقای  وکالت 
اداری نیکبخت-طبقه5-واحد213، 5- آقای علیرضا دهقان به نشانی اصفهان-خ جی-

جنب بانک تجارت-قنادی قصرفردوس)فعال مجهول المکان( خواسته ها: 1- تجویز انتقال 
منافع به غیر، 2- ورود و تقدیم دادخواست تقابل در 91/1338ح6، 3- جلب ثالث)مالی 
منقول و غیر منقول(، 4- تخلیه گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
اقدس صنایع  مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوای خانم 
ابراهیم   -1 آقایان  طرفیت  به  اسماعیلیان  هوشنگ  آقای  وکالت  با  محمد  سید  فرزند 
به خواسته  فرزندان حسنعلی  ارانی  علیرضا شهرت همگی شیاسی  2- محمدعلی 3- 
تجویز انتقال منافع یک باب مغازه شیرینی فروشی واقع در خیابان جی-جنب خیابان 
کاخ-جزئی از پالک ثبتی 15190/1052 باقیمانده مجزی شده از 762 فرعی و 781 فرعی 
بخش پنج ثبت اصفهان و دعاوی تقابل و جلب ثالث خواندگان به طرفیت خواهان و آقای 
علیرضا دهقان به خواسته تخلیه مغازه موصوف به لحاظ انتقال به غیر و مجلوب ثالث 
آقای علیرضا دهقان به انضمام خسارات دادرسی از توجه به دادخواستهای تقابل و 
جلب ثالث که به موجب آن خواهانها دعاوی مذکور اعالم می دارند مستاجر مغازه به 

نام خانم صنایع مبادرت به واگذاری مغازه موصوف بدون إذن و اجازه آنها به مجلوب 
ثالث آقای دهقان نموده است و در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر واگذاری تقاضای 
معاینه و تحقیقات محلی را نموده اند و با توجه به مدافعات خوانده که اعالم می دارد 
محل را واگذار نموده است لکن افرادی را به عنوان مباشر در مغازه استخدام نموده 
است و با توجه به تصویر مصدق جواز کسب مغازه که به نام مستاجر سابق )خانم 
صنایع( میباشد و با توجه به گواهی اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینی اصفهان که 
داللت بر عدم واگذاری مغازه دارد و با توجه به تصاویر قراردادهای فی مابین مستاجر 
با مستخدمین مشارالیها و فیشهای پرداخت حقوق و پرداخت حق بیمه آنان و با عنایت 
به اینکه نتیجه تحقیقات و معاینه محلی داللت بر واگذاری مغازه ندارد و کلیه مستندات 
یاد شده موید رابطه کارگر و کارفرمایی فی مابین مستاجر با مستخدمین و شاغلین 
محل دارد و استخدام کارگر از ناحیه مستاجر واگذاری عملی به غیر تلقی نمی گردد 
دادگاه دعوای تقابل و جلب ثالث را وارد ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی 
رای بر بطالن دعاوی یاد شده و نسبت به دعوای اصلی با توجه به نتیجه دعاوی طاری 
دفترخانه شماره 82  نامه رسمی شماره 137/1/10-67166  اجاره  و تصویر مصدق 
دعوای  مستاجر  پیشه  و  پرداخت حق کسب  به  موجر  آمادگی  اطالع  عدم  و  اصفهان 
مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 
سال 1356 رای بر تجویز انتقال منافع مغازه یاد شده صادر و اعالم مینماید مستاجر 
مکلف است از تاریخ ابالغ رای قطعی ظرف مهلت شش ماه نسبت به انتقال منافع به غیر 
با شرایط مندرج در قرارداد فی مابین در دفترخانه اسناد رسمی مربوطه اقدام نماید 
ابالغ ظرف  تاریخ  از  االثر می باشد رای صادره حضوری و  اال حکم صادره ملغی  و 
مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است. م الف:6398 

محمدی رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

23892  شماره دادنامه: 9309970350600196 شماره پرونده: 9209980350600967 
شماره بایگانی شعبه: 921080 خواهان: آقای منوچهر عیدیوندی به نشانی اصفهان-خ 
هاشمی  علیرضا  آقای   -1 خواندگان:  جعفری  نقاشی  و  سجاد-ک26-پ2-صافکاری 
اصفهان-خ  نشانی  به  منش  قناعت  آقای حمیدرضا  وکالت  با  اسالمی  آقای حسن   -2
شیخ صدوق شمالی-خیابان کاخ سعادت آباد-ساختمان وکال-واحد دوم 3- خانم زهرا 
محسنی 4- آقای مصطفی هاشمی دهنوی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 
تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   -3 چک  وجه  مطالبه   -2 دادرسی  خسارات  مطالبه   -1
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه: در خصوص دعوای آقای منوچهر عیدی 
اقبال به طرفیت آقایان 1- مصطفی هاشمی دهنوی فرزند رضا خواندگان  وند فرزند 
استرداد  خواسته  به  منش  قناعت  حمیدرضا  آقای  وکالت  با  چهارم  و  ردیفهای سوم 
الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 223/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 
و  ریال   136/000/000 مبالغ  به  ترتیب  به  717825-91/10/30و91/7/27-256497 
و  دادرسی  هزینه های  احتساب  با  ایران  ملی  بانک  عهده  دو  هر  ریال   127/000/000
تصاویر  به  توجه  با  و  خواهان  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
مصدق چکهای یاد شده و گواهینامه های عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه 
هر دو به تاریخ 92/3/5 و با عنایت به اینکه چک شماره 717825 از ناحیه خواندگان 
ردیفهای اول و دوم صادر شده است و چک شماره 256497 از ناحیه خوانده ردیف 
اول صادر و پرداخت وجه آن از ناحیه خواندگان ردیفهای سوم و چهارم ضمانت شده 
است و با رد مدافعات وکیل خواندگان ردیفهای سوم و چهارم با ادعای امانی بودن چک 
در نزد آقای جعفری و اینکه گواهینامه های عدم پرداخت خارج از مهلت قانونی صادر 
شده است به لحاظ اینکه ادعای امانی بودن چک در مقابل دارنده فعلی موجه نبوده و 
خواندگان اخیرالذکر ظهر چک را به عنوان ضامن امضا کرده اند نه به عنوان ظهرنویس 
انتقال چک دادگاه دعوای مطروحه را نسبت به وجه چک شماره 717825 و با  جهت 
کسر مبلغ چهل میلیون ریالی پرداختی بالمناصفه از هر دو چک و تا مبلغ 116/000/000 
ریال و نسبت به خواندگان ردیفهای اول و دوم و نسبت به وجه چک شماره 256497 
و با کسر مبلغ پرداختی به شرح فوق تا مبلغ 107/000/000 ریال و نسبت به خواندگان 
ردیفهای اول و سوم و چهارم وارد تشخیص و مستندا به مواد 249و313و402 قانون 
تجارت و مواد 515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی رای بر محکومیت تضامنی 
محکومیت  و  ریال   116/000/000 مبلغ  پرداخت  به  دوم  و  اول  ردیفهای  خواندگان 

تضامنی خواندگان ردیفهای اول و سوم و چهارم به پرداخت مبلغ 107/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان و 
نسبت به بیش از مبالغ یاد شده به لحاظ فقد دلیل کافی اثباتی رای بر بطالن دعوا صادر 
و اعالم می نماید رای صادره نسبت به محکوم علیهای ردیفهای اول و دوم غیابی و از 
تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به محکوم 
قابل تجدید نظرخواهی  ابالغ  از تاریخ  یاد شده  علیهای دیگر حضوری و ظرف مهلت 
دادگاه  ششم  شعبه  رئیس  محمدی  م الف:6397  است.  نظراستان  تجدید  دادگاه   در 

عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

23893 شماره درخواست: 9310460368400003 شماره پرونده: 8809980350901201 
هفت  حسن  آقایان  به  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی   910057 شعبه:  بایگانی  شماره 
برادران فرزند رضا و حمید و مجید و خانمها پروین و نسرین و مهشید شهرت همگی 
منتشره  لوایح  تبادل  آگهی  پیرو  مانی  عبدالحسین  آقای  و  عبدالحسین  فرزندان  مانی 
ابالغ  موضوع   1390/11/5 مورخ   708 شماره  به  رود  زاینده  ایران  بام  روزنامه  در 
وکالت  با  فروتن  مرتضی  آقای  فوق  افراد  به  و ضمائم  تجدیدنظرخواهی  دادخواست 
و  و حمید  فرزند رضا  برادران  هفت  آقایان حسن  به طرفیت  اسدا... حسین پور  آقای 
مجید و خانمها پروین و نسرین و مهشید مانی فرزندان عبدالحسین و عبدالحسین مانی 
به خواسته  آقایان هوشنگ شیخ و عباسعلی ملک پور دادخواستی  )مجهول المکان( و 
تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 1281-900997 مورخ 90/9/5 صادره از شعبه 9 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان تقدیم که جهت رسیدگی مرحله تجدید نظر به این شعبه 
ارجاع و به کالسه 910057ت/4 ثبت و برای روز یک شنبه مورخه 93/6/16 ساعت 10 
صبح وقت رسیدگی جهت رسیدگی و ادا توضیح از تجدید نظرخواه تعیین شده است 
بنا به تقاضای تجدید نظرخواه و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی درج و آگهی می شود و از خواندگان تجدید نظر مجهول المکان 
اصفهان  نظر  تجدید  دادگاه  چهارم  شعبه  در  فوق  مقرر  وقت  در  تا  می شود  دعوت 
اصفهان-ط  نظر  تجدید  دادگاههای  نظر-مجتمع  باال-چهارراه  چهارباغ  خ  در  واقع 
این صورت دادگاه غیابا  ششم-شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر حاضر شود در غیر 
 رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف:6404 افتخاری مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه 

تجدید نظر استان اصفهان 
ابالغ رای 

قشنگ   -1 خواهان:   260-93/2/25 دادنامه:  1931/92 شماره  پرونده:  23894 شماره 
بهشت-محله  آتشگاه-خ  اصفهان-خ  نشانی  به  دو  هر  جار  بی  فرشاد   -2 دریکوند 
آزادگان-کوی اندیشه-بن بست اندیشه-انتهای بن بست-درب سبز رنگ، خوانده: اکرم 
و  تصادف  از  ناشی  خسارات  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  دهاقانی  داودی 
هزینه های دادرسی،کارشناسی گردشکار: قاضی شورا با مالحظه محتویات پرونده و 
نظریه مشورتی اعضای شورا کفایت و ختم بررسی را اعالم و با استعانت از خداوند 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا: در خصوص  متعال 
بیست  و  نهصد  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  باال  خوانده  طرفیت  به  خواهان  دادخواست 
به  تصادف  از  ناشی  خسارات  بابت  تومان+150/000تومان(   770/000( تومان  هزار 
به نظریه کارشناس فنی وقوع تصادف  با توجه  اضافه هزینه دادرسی و کارشناسی 
بین سواری تویوتا به شماره 384هـ27ایران-13 متعلق به خواهان و وانت نیسان به 
شماره 972م12ایران-13 به رانندگی خوانده محرز بوده و خوانده مقصر شناخته شده 
دلیل شعبه 14 شورای  تامین  پرونده  در  دادگستری  کارشناس  نظریه  است و حسب 
تصادف  این  وقوع  اثر  در  خواهان  اتومبیل  بر  وارده  خسارات  اصفهان  اختالف  حل 
مبلغ هفت میلیون ریال طبق نظر کارشناس تعیین گردیده است لذا قاضی شورا دعوی 
مدنی  قانون مسئولیت  مواد 1و2  استناد  با  و  داده  ثابت تشخیص  و  وارد  را  خواهان 
به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519  مواد  و 
هزینه  بابت  ریال  هزار  و صد  وارده  بابت خسارات  ریال  میلیون  هفت  مبلغ  پرداخت 
هزینه  بابت  ریال(  هزار  پانصد  و  میلیون  تومان)یک  هزار  پنجاه  و  یکصد  و  دادرسی 
کارشناسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
 غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. م الف:6636 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

نکونام: پيراهن مسي را من گرفتم
در حالي که جواد نکونام پس از بازگشت 
به ايران بعد از مسابقات جام جهاني 2014 
گفته بود پيراهن ليونل مسي را نگرفته اما 
اين بار در اظهار نظري کامال متفاوت اعالم 
کرد که پيراهن کاپيتان تيم ملي آرژانتين 
را گرفته اس��ت.نکونام پيش از اين گفته 
بود: »م��ن بازي هاي ملي زي��ادي دارم. 
مقابل آلم��ان و برزيل در گذش��ته بازي 
کرده ام و مي توانس��تم پيراهن بازيکنان بزرگي را بگيرم اما اين کار را 
نکردم و اينکه گفته شده من پيراهن مسي را گرفته ام، صحت ندارد. من 
شش سال در الليگا مقابل مسي بازي کردم و به راحتي مي توانستم در 
آن زمان از او پيراهن بگيرم. داشتن پيراهن مسي افتخار است و کساني 
که در مورد گرفتن پيراهن از مسي حاشيه درست کرده اند اگر مسي را 
ببينند گريه مي کنند. پيراهن تيم ملي ايران با ارزش تر از پيراهن مسي 
است.«نکونام اما در برنامه زنده تلويزيوني 2014 گفت که پيراهن مسي 

را پس از بازي با آرژانتين گرفته و اکنون در منزلش است.

 احتمال تعویض چهارم
 در وقت هاي اضافه

فدراسيون بين المللي فوتبال )فيفا( امکان 
تعويض چه��ارم بازيکن��ان در وقت هاي 
اضافه را براي مس��ابقات دوره آينده جام 
جهاني بررس��ي مي کن��د.ژرارد هوليه از 
اعضاي ارش��د گروه مطالعات فني فيفا با 
اعالم اين خبر اف��زود: اين پيش��نهاد به 
هيأت بين المللي قانون گ��ذاري فوتبال 
)IFAB( ارايه خواهد شد.وي تأکيد کرد 
که شخصا موافق تعويض چهارم در وقت هاي اضافه است چون به حفظ 
طراوت بازي که از ويژگي هاي جام جهاني است، کمک مي کند.هوليه 
افزود: شايد متوجه شده باشيد که در اين جام جهاني همه چيز خيلي 
سريع اتفاق مي افتد. سرعت مسابقات به حدي باال است که تا کنون 29 
گل توسط بازيکنان ذخيره زده ش��ده و اين در نوع خود يک رکورد به 
ش��مار مي رود.فيفا دو س��ال پيش نيز با بيان اينک��ه تعويض چهارم 
احتمال مصدوميت را در مسابقات مراحل حذفي جام جهاني کاهش 
مي دهد، اين پيش��نهاد را به هيأت قان��ون گذاري اراي��ه داده بود اما 

نتوانست 75 درصد رأي موافق اعضا را کسب کند.

پرونده دیدار فجر - پيکان بسته شد
رييس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال 
راي قطعي ديدار پلي آف تيم هاي پيکان و 

فجر سپاسي شيراز را اعالم کرد.
اسماعيل حسن زاده درباره شکايت باشگاه 
فجرسپاسي شيراز از تيم پيکان به دليل 
استفاده از سعيد حالفي در ترکيب خود 
و اينکه مدعي بودند حالفي کارت پايان 
خدمت جعلي دارد، اظهار داش��ت: راي 
اين پرونده صادر شده و ش��کايت فجري ها مردود است، چرا که تمام 
فعاليت هاي فوتبالي حالفي تا پايان خرداد 93 به استناد کارت پايان 
 خدمت س��ازمان وظيفه عمومي درس��ت بوده و تاييد ش��ده اس��ت.

وي ادام��ه داد: اگ��ر چ��ه حالف��ي از تيرم��اه مش��مول س��ربازي 
مي ش��ود و بايد خودش را به ي��گان خدمتي معرفي کن��د اما کارت 
پايان خدم��ت وي تا پاي��ان خ��رداد 93 جعلي نبوده اس��ت. ضمن 
اينک��ه ابط��ال کارت خدمت فعل��ي اين بازيک��ن هي��چ ارتباطي به 
 فعاليت هاي قبل��ي او در تيم ه��اي پي��کان و داماش گي��الن ندارد.

حسن زاده در پايان گفت: شکايت فجري ها از تيم پيکان و سعيد حالفي 
مختومه شد و تغييري در نيتجه پلي آف تيم هاي پيکان و فجر سپاسي 

ايجاد نمي شود.

تيموریان: مي گفتند شانسي به جام 
جهاني رسيدیم

هافبک تيم ملي فوتب��ال ايران مي گويد 
خيلي ها قبل از ج��ام جهاني مي گفتند 
حضورمان در جام جهاني شانسي بوده اما 
ديديد که در اين مسابقات شانس با ما يار 
نبود. آندرانيک تيموريان درباره بازي ايران 
در ج��ام جهاني اظهار کرد: خدارا ش��کر 
توانستيم خودمان را به فوتبال دنيا نشان 
دهيم.وي همچنين در باره اشک هايش در 
پايان بازي ايران مقابل آرژانتين نيز گفت: تالش کرديم نتيجه خوبي 
بگيريم و اشک هايم به خاطر اين بود که نمي توانستيم به دور بعد صعود 
کنيم. همه به دور بعد و بازي مقابل فرانسه فکر مي کردند اما متاسفانه 
اين گونه نشد. صحنه پنالتي که روي اش��کان انجام شد از چشم داور 
پنهان ماند و اين خيلي براي ما ناراحت کننده بود. خيلي ها قبل از جام 
جهاني مي گفتند حضورمان در جام جهاني شانسي بوده اما ديديد که 

در اين مسابقات شانس با ما يار نبود.

 کاپلو به مجلس دوماي روسيه
 خواهد رفت

پارلمان روس��يه به دنبال کس��ب نتايج 
ضعيف تيم مل��ي فوتبال اين کش��ور در 
جام جهاني 2014 برزي��ل از فابيو کاپلو 
خواس��ت تا در صحنه علني حضور يابد و 
پاسخگوي س��وال نمايندگان دوما باشد. 
تيم ملي فوتبال روس��يه با هدايت فابيو 
کاپلو نمايش ضعيفي در برزيل داشت و با 
دو تساوي و يک شکس��ت در قعر جدول 
 رده بندي قرار گرفت و نتوانست جواز صعود به دور بعد را به دست آورد.

رس��انه هاي روس��ي خبر دادند که به دنبال نتايج ضعيف روسيه در 
جام جهاني پارلمان اين کشور کاپلو را دعوت خواهد کرد تا درباره علت 
نتايج ضعيف اين تيم صحبت کند. قرار است در چند روز آينده کاپلو به 
همراه دستيارانش در صحن علني پارلمان حضور يابد تا داليل خود را 
درباره نتايج ضعيفش تيم��ش در برزيل بيان کند. بع��د از کاپلو هم 
فدراسيون فوتبال روس��يه و وزارت ورزش اين کشور بايد پاسخگوي 
پرسش نمايندگان باشند. در سال 2018 جام جهاني به ميزباني روسيه 
برگزار خواهد شد و ميزبان جام بيست و يکم مي خواهد از امتياز ميزباني 

خود نهايت استفاده را ببرد و عنوان قهرماني را به دست آورد.

 موفقيت تيم ملي صرفا 
به خاطر کي روش نبود

عضو کميته فني و توس��عه فدراس��يون فوتب��ال تاکيد 
کرد: »بر اس��اس نظر جمعي اعضاي کميته فني، کارنامه 
کي روش قابل قبول اس��ت. هرچند در موفقيت به دست 
آمده، خيلي ها زحمت کش��يدند به هر حال فدراس��يون 
پاي اين مربي ايس��تاد و انعطاف پذيري زيادي در مقابل 
ناس��ازگاري هايي که بعضا پيش مي آمد نشان داد. ضمن 
اينکه سازمان ليگ هم برنامه ي فش��رده اي را اجرا کرد تا 
زمان براي آماده سازي تيم ملي فراهم شود. بنابراين يک 
کار گروهي که آخرين مرحله آن تالش و سخت کوش��ي 
بازيکنان بود، عملک��رد خوبي را براي تي��م ايران در جام 
جهاني به جاي گذاشت.« محمد احساني  افزود:»ما البته 
قدردان زحم��ات کي روش که يک مربي حرفه اي اس��ت 
خواهيم بود. او نظم و انضباط تيمي را به ما هديه داد. دفاع 

تيم ملي منسجم و منضبط بود. 
ميزان دوندگي بازيکنان با حدود دو ماه تمرين فشرده دو 
تا سه کيلومتر براي هر مسابقه افزايش يافت. اين ساختار 
تيمي و جلس��ات تمريني منظم و بابرنام��ه کاري بود که 
او در فوتبال م��ا اجرا مي ک��رد.« وي در بيان نکات منفي 
کارنامه کي روش نيز گفت:» يک��ي از موضوعات مد نظر 
همه ما مساله دستياران کي روش خواهد بود. شرايط در 
زماني که کي روش تازه به فوتبال ما آم��د به گونه اي بود 
که از طرفي فدراس��يون س��عي در تعامل هرچه بيشتر با 
 او داش��ت و کميته فني هم قالب و شکل منسجم کنوني

 را نداش��ت. در نتيجه روند همکاري دو طرف به گونه اي 
پيش رفت که ب��ا ضعف هايي هم��راه بود. م��ا معتقديم 
کي روش و هر مربي ديگري حق ن��دارد فوتبال و مربيان 
ما را کوچک بشمارد اگرچه او توهيني به فوتبال ما نکرده 
اس��ت. منظور من ه��ر کار غير اصولي خ��ارج از تعهدات 
مسووليتي سرمربي تيم ملي اس��ت. همچنين دو مربي 
خارجي که يک��ي از آن ها اتفاقا پرتغالي ه��م بود و هر دو 
را خود کي روش ب��ه اي��ران آورده بود، وس��ط کار از تيم 
جدا شدند. حتي دس��تيار ايراني او يعني اميد نمازي هم 
از تيم ملي رفت و او دس��تياري بود ک��ه خود کي روش به 
تيم آورد. مجيد صالح هم که همين اواخ��ر به کادر فني 
اضافه شد پيش از جام جهاني کناره گيري کرد! اين مسايل 
بايد ريشه يابي شود. کفاش��يان تعامل زيادي با کي روش 
داش��ت و به جرات مي توانم بگويم اگر م��ن جاي او بودم، 
 در همان اوايل نمي توانس��تم با ک��ي روش تعامل خوبي

 برقرار کنم.«

زاویه

6
درخواست برزيل براي بازي دوستانه با تيم ملي ايران

رييس فدراسيون فوتبال از درخواست برزيلي ها براي انجام ديدار دوستانه با تيم ملي ايران 
خبر داد.علی کفاشيان گفت: برای اين که يک بار ديگر با برزيل بازی انجام دهيم مسلما نياز 

به پول داريم .

خس��رو حيدری يکی از بازيکنان ايران در ج��ام جهانی بود که 
تجربه حضور در اين مسابقات مهم بين المللی را به کارنامه خود 
اضافه کرد.اين بازيکن تيم اس��تقالل که جام جهانی 2014 را 
جام شگفتی ها می داند در مورد عملکرد تيم ملی ايران در اين 
جام می گويد:» ما در دو بازی ابتدايی فوق العاده عمل کرديم و 
همانطور که ديديد حتی می توانستيم آرژانتين را هم شکست 
دهيم. ما در بازی با بوس��نی برد می خواستيم ولی فکر می کنم 
چون تجربه بازی های تدارکاتی بزرگی را نداشتيم در آن مسابقه 
شکست خورديم.« خسرو حيدری، بازی ايران و آرژانتين را يکی 
 از به ياد ماندنی ترين بازی های ايران قلم��داد می کند و ادامه

 می دهد:» ش��ما ديديد تيم هايی مثل اسپانيا خيلی زود از اين 
مسابقات حذف شدند اما ما تا روز آخر شانس داشتيم و شايد اگر 
تجربه بيشتری داشتيم می توانستيم در همين بازی با آرژانتين 
هم دروازه مان را هم بس��ته نگه داريم.« وی در مورد داوری اين 
بازی اظهار م��ی کند:» صددرصد آن صحن��ه پنالتی بود البته 
کی روش از قبل از بازی های جام جهانی به ما اعالم کرده بود که 
قطعاً داوران با ما نيستند و حواسمان بايد به اين موضوع باشد. 
سياست برگزارکنندگان جام های جهانی اين است که تيم های 
بزرگ را در جام نگه دارند چون از همه لح��اظ برای آنها خوب 
است. به طور مثال اگر ما کوچک ترين حرکتی انجام می داديم 
داور اخطار می داد اما در صحنه هاي��ی که بازيکنان بزرگ خطا 
می کردند واکنشی از خود نداشت. کی روش با اين آمادگی هايی 
که به ما از قبل داده بود نشان داد که هم مربی بسيار بزرگی است 

و باالخره او تجربه حضور در چند جام جهانی را دارد. «

عملکرد خوبی در جام داشتم
 خس��رو حيدری از عملکرد خود در تيم ملی دف��اع می کند و

 می گويد:» همانطور که می دانيد پست اصلی من دفاع راست 
بود و از 50 بازی که برای تيم ملی انجام دادم در 40 مسابقه دفاع 
راست بازی کردم. من رقبايی مثل عليرضا جهان بخش و مسعود 
شجاعی داشتم ولی همان طور که ديديد در بازی اول از بين 22 
بازيکن حاضر در زمين دونده ترين بازيکن شناخته شدم آن هم با 
اختالف زياد. ما بسته بازی می کرديم و در بازی با آرژانتين اعتماد 
به نفس بازيکنان ما زياد بود. من حتی فکرش را هم نمی کردم 
در بازی با آرژانتين بازی نکنم. درست زمانی که ارنج تيم را اعالم 
 کردند متوجه ش��دم که در ترکيب نيستم«حيدری می افزايد:

» من به نظر کی روش احترام می گذارم و به خودم می بالم که با 
مربی مثل او کار می کنم. همانطور که می دانيد هم پستی های من 
کسانی بودند که در اروپا بازی می کردند، مثل شجاعی، دژاگه 

و جهانبخش و من تنها بازيکن شاغل در ليگ ايران بودم که در 
آن پس��ت بازی می کردند به همين دليل فکر می کنم علمکرد 

خوبی داشتم.«
بوسنی شایسته صعود بود

بازيکن تيم ملی ايران به شکست در مقابل بوسنی اشاره می کند 
و می گويد:» بوسنی دو بازی اولش را باخته بود و شما ديديد که 
آنها در مقابل نيجريه مستحق برد بودند، حتی مقابل آرژانتين 

پاياپای بازی کردند و من فکر می کنم بوسنی شايسته 
صعود از اين گروه بود. در کل آن مسابقه برای ما 

متفاوت بود چون آنها برای اعاده حيثيت آمده 
بودند و ما بيشتر چشم به ضد حمله داشتيم. 
خدا را شکر می کنم که موفق شديم در اين 
جام گل بزنيم چون اگر نمی زديم خيلی بد 

می شد. «

اميدوارم کی روش بماند
» اميدوارم که کی روش قراردادش تمديد شود و در 
فوتبال ما بماند. «اين جمله خواسته خسرو حيدری 

است.وی با بيان اين مطلب می افزايد:» جدا 
از بحث فنی او از لحاظ روانشناس��ی 

خيلی ب��ا بازيکن��ان تيم ملی 
کار کرد، او قب��ل از بازی با 

نيجريه به ما گفت، اين 
مسابقه فقط فوتبال 

نيس��ت و مثل دو 
چش��م و گ��وش 
ش��ما می مان��د 
که باي��د از آن 
مراقبت کنيد 
و از اين بازی 
هم بايد برنده 
بيرون بياييد. 
ش  و ک��ی ر

همه جوره روی 
مث��ل تيم کار کرد درست 

صعود تيم به سه بازی نهايی جهت 
جام جهانی. مهم ترين مساله ای که در اين 
تيم حکم فرما بود رفاقت ب��ود و منيت در 
آن وجود نداش��ت همه می خواستند که 

تيم موفق شود و خدا هم به کس��انی که همدل هستند بيشتر 
نگاه می کند. «

از آلمان پيشنهاد دارم
اين س��تاره تيم اس��تقالل در مورد تيم هايی که به او پيشنهاد 
قرارداد داده اند،می گويد:»من يک پيشنهاد از نورنبرگ آلمان 
دارم که هنوز هم منتفی نشده است. آنها در بازی با آرژانتين به 
سختی خود را به برزيل رسانده بودند که بازی من را ببينند ولی 
قسمت نبود که در آن ديدار کامل بازی کنيم. البته همين اآلن 
که با شما صحبت می کنم يک پيشنهاد از بوندسليگای دو دارم 
که همين امروز می توانم با آن تيم قرارداد ببندم ولی فعالً در حال 

بررسی همه چيز هستم. «

استقالل خانه من است
حيدری اس��تقالل را خانه خود می داند و می گويد: 
استقالل خانه من اس��ت ولی بايد پذيرفت که ما 
هم از جام جهانی آمده اي��م و بازيکن جام جهانی 
هستيم. احس��اس می کنم مس��ووالن استقالل 
چون مثاًل م��ن در بازی با آرژانتي��ن کمتر بازی 
کردم نگاه ديگ��ری دارند، فکر می کنم باش��گاه 
نبايد م��د نظرش اين باش��د که اگر بازيکنی س��ه 
بازی فيکس بازی کرده بايد باالترين پول را بگيرد. 
همه می دانند خسرو حيدری از خيلی از بازيکنان 
اين تيم تأثيرگذارتر ب��وده و اگر مبنای 
مس��ووالن اس��تقالل دقايق 
بازی در جام جهانی 
آنه��ا  اس��ت 
م��اًل  کا
اش��تباه 

می کنن��د. 
اين س��ليقه يک 
مربی اس��ت ک��ه از 
بازيکنش چند دقيقه 

استفاده کند.

بازیکن تيم ملی فوتبال:

سياست برگزارکنندگان جام های جهانی این است که تيم های بزرگ را در جام نگه دارند

خدا را شکر در اين جام گل زديم
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 پيشنهادات آلماني
 و اسپانيایي به پوالدي

 مسي غير قابل 
فروش است

تيم ملي فوتبال کش��ورمان اعالم کرد که از تيم هاي آلماني و اسپانيايي 
پيشنهاد دارد.

بعد از درخش��ش مهرداد پوالدي در ترکيب تيم ملي فوتبال کشورمان 
در رقابت هاي ج��ام جهاني 2014 برزيل صحبت از حض��ور اين بازيکن 
در تيم ه��اي مط��رح اروپاي��ي به مي��ان آمد ک��ه البته اي��ن صحبت ها 
رس��مي نبود. مهرداد پ��والدي در اين باره گفت: در اي��ن خصوص هنوز 
 تصمي��م نگرفت��ه ام و مديربرنامه هاي��م کارهاي��م را پيگي��ري مي کند.

وي در پاس��خ به اين س��وال که از چ��ه تيم هايي پيش��نهاد دارد، گفت: 
چون هنوز چيزي رس��مي نش��ده نمي توانم در اين باره صحبتي کنم اما 
از ليگ هاي اس��پانيا و آلمان پيش��نهادهايي دارم که به زودي همه چيز 
مشخص خواهد شد.گفته شده مدافع تيم ملي فوتبال کشورمان احتماال 

برای بستن قرارداد عازم کشور ترکيه شده است.

رييس باش��گاه بارس��لونا اعالم کرده ليونل مس��ي غير قابل فروش است 
 و اين بازيکن يکي از ارکان باش��گاه براي س��اخته ش��دن يک بارسلوناي 

جديد است.
ج��وزپ ماري��ا بارتوم��و  در اي��ن زمينه گف��ت: ت��ا آنجايي ک��ه مي دانم 
مس��ي نمي خواه��د از بارس��لونا ب��رود. م��ا چن��دي پي��ش ب��ه او يک 
 ق��رارداد جدي��د پيش��نهاد کردي��م و او ه��م از ب��ودن در اينج��ا 

خوشحال است.
بارتومو همچنين اعالم کرده اگر ژاوي هرناندس بخواهد بارس��لونا را ترک 
کند جلوي او را نمي گيرد. وي در اين خصوص ه��م عنوان کرد: ژاوي اين 
آزادي را دارد که هر تصميمي که دوست دارد را بگيرد و ما هم به آن احترام 

مي گذاريم. 
او در هر حال روزي به باشگاه بازمي گردد زيرا مي دانيم که او مي تواند به يک 

مربي بزرگ بدل شود.

ستاره بارسلونا هدف جدید آرسن ونگر
سرمربی آرسنال به دنبال امضای قرارداد با ستاره بارسلونا 
اس��ت. آرس��نال 40 ميليون يورو برای خريد الکس��يس 
سانچس کنار گذاشته و به نظر می رسد بتواند در راه خريد 

اين بازيکن بهتر از ليورپول عمل کند. 

اتلتيکو مادرید خواهان ناواس
دروازه ب��ان تيم ملي فوتبال کاس��تاريکا مورد توجه س��ران اتلتيکو 
مادريد قرار گرفته اس��ت. کيلور ناواس که اکنون در ترکيب باشگاه 
 لوانته به ميدان مي رود مورد توجه سران اتلتيکو مادريد قرار گرفته

 است.

مارادونا در راه ونزوئال
اس��طوره فوتبال آرژانتين اعالم ک��رد دوس��ت دارد در مورد مربيگ��ری در تيم 
ملی ونزوئال با ريي��س جمهور اين کش��ور گفت وگو کند. مارادون��ا در اين زمينه 
 گفت: ب��ه دنب��ال پروژه های ج��دی هس��تم و دوس��ت دارم هداي��ت ونزوئال را 

به دست بگيرم. 

کاپيتان اسبق تيم ملی ایران:

محبوبيت کی روش بيشتر شده است
محمد پنجعلي يکي از پيشکس��وتاني بود که تيم ملي ايران را 
در س��فر به برزيل همراهي کرد. او که خودش سال ها بازوبند 
کاپيتاني تيم ملي را بر بازو مي بست، در مورد عملکرد شاگردان 
 ک��روش در جام جهان��ي 2014 گف��ت: »با توجه ب��ه بضاعت

 فوتبال م��ان بچه ه��ا خيلي خ��وب کار کردند. انتظ��ارات را 
نبايد الک��ي باال ب��رد. در جام جهان��ي همه تيم ه��ا حرفه اي 
هس��تند به غير از تي��م ايران. اما بچ��ه ها با ه��وش و ذکاوتي 
که به خرج دادن��د نمايش قاب��ل قبولي را به اجرا گذاش��تند. 
 به هر حال بر خ��الف انتظار خيلي ها ما در ج��ام جهاني زنگ

 تفريح نشديم.«
بعد از تس��اوي ايران برابر نيجريه انتقادها از س��بک بازي تيم 
ملي به اوج خود رس��يد و بعض��ي از مربيان داخل��ي تاکتيک 
هاي کروش را »ترس��و« خواندند. با اين ح��ال نمايش خوب 
ملي پوش��ان برابر آرژانتين باعث ش��د محبوبي��ت کروش در 
ميان مردم بيش از گذش��ته ش��ود. پنجعلي در مورد تاکتيک 
هاي تيم ملي در جام جهاني 2014 مي گوي��د: »بهترين کار 
 را کروش کرد. هر مربي ديگري هم ج��اي او بود همين کار را 

مي کرد.
 حتي تيم هاي درجه دوم اروپايي هم مقابل تيم هاي قوي دفاع 
مي کنند و به فکر ضد حمله هستند. اگر مي خواستيم در جام 
جهاني با تفکر تهاجمي کار کنيم اتف��اق بازي آخر در دو بازي 

ديگر هم تکرار مي شد.«
پيشکسوت باشگاه پرس��پوليس در پاسخ به اين سوال که آيا با 

تمديد قرارداد کارلوس کروش موافق است، گفت: »من هرگز 
چنين حرفي نزدم. عملکرد تيم ملي در جام جهاني قابل قبول 
بود اما اين ذات فوتبال ماست. بازيکنان ايراني باهوش و خالق 
هس��تند و معموال در بازي هاي بزرگ کم نمي آورند. از طرفي 
هم اگر ما در هر بازي 10 گل مي خورديم باز هم کروش مقصر 
نبود. من کال به اسامي اعتقادي ندارم و به نظرم اولويت با بهبود 

وضعيت زيرساخت هاست.
 اگر صد تا مربي خارجي درجه يک هم بياوريم، بدون داش��تن 
زيرساخت مناس��ب فايده اي نخواهد داش��ت. همين حاال هم 
تيم ملي نسبت به گذشته تغيير خاصي نکرده است.«پنجعلي 
ادامه داد: »من حداقل فکر مي کنم مربي ايراني از نظر مسايل 
روحي و رواني شناخت بيشتري روي بازيکنان دارد و مي تواند 

بهتر باشد.
 اگر قرار باشد هزينه زيادي کنيم و در پايان تيم ملي دستاورد 
خاصي نداش��ته باش��د، بهتر اس��ت از مربيان ايراني استفاده 
 ش��ود. ما به جام جهاني رفتيم اما در پايان کار خاصي از پيش

 نبرديم.«
مدافع س��ال هاي دور پرس��پوليس و تيم ملي در مورد تجربه 
 سفر به کش��ور برزيل گفت: »فوتبال برزيل با کمترين هزينه

 حرفه اي است. اين کشور چند هزار تيم در رده هاي پايه دارد 
و هزينه زيادي هم براي آن نمي کند. 

ديدي��د که در ج��ام جهاني برزيل مس��ابقات از چ��ه کيفيتي 
برخ��وردار بود و س��رعت فوتبال تا چ��ه حد باال رفت��ه بود. از 

طرفي اس��تاديوم هاي ميزبان و جو حاکم 
بر آنها ه��م روي کيفيت مس��ابقات تاثير 

زيادي داش��ت و م��ي توان گفت ک��ه برزيل 
ميزبان شايسته اي براي جام جهاني بود.«محمد 

پنجعلي در پايان خاط��ره اي از دوران حضورش در 
برزيل تعريف کرد: »بعد از اينکه بازي ايران و آرژانتين 

به پايان رس��يد، يکي از هواداران ايراني حال و 
روز خوبي نداش��ت و روي زمين افتاده 

بود. وقتي جلو رفت��م ديدم که يک 
 فرد خارجي در حال دزديدن کيف

 اوست. 
من هم س��ريعا پليس را صدا زدم 
و او کيف را انداخ��ت و فرار کرد. 
مردم با آمبوالنس تماس گرفتند 
و من هم کيف او را برداشتم و به 
هتل رفتم. در کيف او 17 هزار 
دالر، پن��ج هزار پ��ول برزيلي 

و يک س��اعت رولکس بود! 
هر چه در هت��ل دنبال او 

گشتم پيدايش نکردم 
و فهميدم که او همراه 
با کاروان ب��ه برزيل 
نيام��ده و در هت��ل 

ديگري اقامت دارد. سرانجام بعد از چند روز 
آن فرد را در نزديکي مجسه حضرت مسيح 
پيدا کردم و کيف را به او دادم. او هم کلي 
از من تش��کر کرد و گفت چه کار برايت 
بکنم؟ من هم يک مرکز بهزيستي را به او 
معرفي کردم و گفتم اگر دوس��ت دارد به 

آنجا کمک کند. 
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ابالغ نظریه کارشناسی 
23244 نظر به اینکه در پرونده اجرایی 350/92ج ح8 ورثه مرحوم آقای حسین خالف 
به آقای محمد،جواد،مجده، بتول،مهدی،معصومه،لیال،فاطمه،رقیه همگی فرزندان مرحوم 
حسین خالف محکوم به پرداخت پنج ششم از نصف دیه کامل یک مرد مسلمان از اموال 
مورث خود در حق آقای سید قاسم عمادی با وکالت کاظم نوروز جمشید می باشد و 
خانم فاطمه و معصومه و آقای مهدی خالف اعالم گردیده که مجهول المکان می باشند 
با عنایت به اینکه پالک ثبتی 15178 بخش 5 ثبتی اصفهان مالکیت مرحوم آقای حسین 
خالف به میزان یک دوم سهم از دویست سهم از چهار صد سهم یک حبه مشاع از 24 
حبه مزرعه دو دانگی از پالک ذکر شده توسط این اجرا توقیف گردیده است و توسط 
کارشناس رسمی دادگستری اعالم گردیده است محل بصورت یک باب منزل مسکونی 
قدیمی ساز در دو طبقه زیر زمین با همکف به شماره پالک 15178 بخش 5 ثبت اصفهان 
با سقف های تیرآهن و آجر، دیوارها آجری توپر، دربهای داخلی چوبی و خارجی فلزی 
با پنجره فلزی حال، پذیرایی و یک اتاق خواب، آشپزخانه، تا نصف کاشی کف موزائیک، 
کابینت فلزی زمینی، سرویس بهداشتی حمام و توالت سیستم گرمایشی، بخاری گازی، 
سرمایش کولر آبی، انشعابات موجود آب، برق، گاز، فاضالب با کف حیاط موزائیک با 
نما سنگ با پارکینگ غیر سقف یک واحد قدمت آن حدود 27 سال به مقدار حدود 90 
مترمربع عرصه و به میزان حدود 90 متر اعیانی که با قدمت محل و انشعابات کل بمبلغ 
920000000 ریال ازریابی می گردد لذا در راستای ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی 
با عنایت به اینکه امکان ابالغ به خانم معصومه، فاطمه، آقای مهدی خالف نمی شد لذا 
نظریه کارشناسی بوسیله نشر آگهی صورت گرفته و نمایندگان تا 3 روز پس از انتشار 
آگهی ابالغ نظریه کارشناسی  طی مراجعه به دفتر شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان 
واقع در خیابان شهید نیکبخت ساختمان کل دادگستری اصفهان طبقه سوم اتاق 315 
این اجرا اعالم  به  اعتراض دارند مراتب را کتبا  چنانچه که نسبت به نظر کارشناسی 
نمایند واالوفق مقررات قانونی اعمال خواهد شد. م الف:3616 مدیر اجرای احکام شعبه 

هشتم دادگاه حقوقی اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم اقدس صادقی حداد زواره فرزند ابراهیم باستناد دوبرگ استشهاد یه محلی که 
هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت یک حبه ونیم 
مشاع از72حبه ششدانگ یکباب دکان پالک 661 فرعی واقع در زواره شانزده اصلی 
گرمسیر  بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 73دفتر 16 امالک بنام اقدس صادقی 
حداد زواره فرزند ابراهیم ثبت و سند صادر وبه حکایت دفتر امالک معامله ای انجام 
سند  صدور  درخواست  باینکه  نظر  است  شده  مفقود  کشی  اسباب  اثر  ودر  نگردیده 
مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیراز آنچه در این آگهی ذکرشده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. ذبیح اله فدایی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک زواره
تحدید حدود اختصاصی 

و  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   103/93/9/337 شماره   2181
مشجر به شماره پالک 389 فرعی از شماره 141-اصلی واقع در باغستان پایین طرق 
جزء بخش 11 که به نام خانم نصرت غفاری طرقی فرزند حبیب ا... و غیره در جریان 
ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک 
به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در ساعت9صبح روز 1393/6/8 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که درساعت و روز 
مقرر در این آگهی درمحل حضور بهم رسانندضمنا اعترضات مجاورین و صاحبان 
پذیرفته  30روز  تا  تحدیدی  تاریخ صورتمجلس  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک 
خواهد شد.تاریخ انتشار:93/4/14 م الف:2مجتبی شادمان رئیس ثبت اسنادوامالک نظنز

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   523-93/3/29 دادنامه:  شماره   379/92 پرونده:  کالسه   23870
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ایرج خیراللهی نشانی: اصفهان-بازار 
دروازه اشرف-مقابل پاساژ صدر-فروشگاه خیراللهی خوانده: حمید بختیاری نشانی: 
به  به شماره 899869 مورخ 89/12/27  فقره چک  مجهول المکان خواسته: مطالبه یک 
عهده بانک ملت به مبلغ 22/850/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
اختالف: در  مینماید. رای قاضی شورای حل  به صدور رای  مبادرت  آتی  به شرح  و 
خصوص دعوی آقای ایرج خیراللهی به طرفیت آقای حیمد بختیاری به خواسته مطالبه 
مبلغ 22/850/000 ریال وجه چک به شماره 899869-89/12/27 به عهده بانک ملت به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثبات به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ بیست و دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و 106/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )89/12/27( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
 12 شعبه  م الف:6960  میباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   365-93/2/30 دادنامه:  شماره   1623-92 پرونده:  کالسه   23871
نشانی:  پورصیرفی  حمیدرضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   13 شعبه 
صدوق  شیخ  خ  نشانی:  فروشانی  محمدی  نرجس  وکیل:  حجتیه  اصفهان-بیمارستان 
مستانه  خوانده:  ساحل  امالک  ملی-مشاور  بانک  از  شرقی-بعد  نیکبخت  شمالی-خ 
نامجو-بلوک19-اتاق4  شهید  دفاع-شهرک  زرین شهر-صنایع  نشانی:  کاجی  صادقی 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  چک  وجه  مطالبه  خواسته: 
به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای 
دعوای  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح 
آقای حمیدرضا پورصیرفی با وکالت خانم نرجس محمدی فروشانی به طرفیت خانم 
شماره  چک  وجه  ریال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  کاجی  صادقی  مستانه 
بقای اصول  به  عنایت  با  قانونی  انضمام مطلق خسارات  به  ملی  بانک  041633 عهده 
ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  صادره  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات 
دارد و عدم حضور خوانده در  استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته  خوانده و 
دعوای  شورا  تکذیب  و  تعرض  هرگونه  از  خواسته  ماندن  مصون  و  رسیدگی  جلسه 
مواد  و  ق.ت  313و314  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
خواسته  اصل  بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم 

قانونی  تعرفه  مبنای  بر  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   110/000 و و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 92/9/25 لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر 
عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و 
ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای 
 عمومی حقوقی اصفهان است. م الف:6963 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                                    اخطار اجرایی
23872 شماره: 92-1096 به موجب رای شماره 55 تاریخ 93/1/25 حوزه 20 شورای 
فرزند  میرزایی  سمیه  خانم  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف  حل 
ریال  میلیون  پانزده  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  عباسعلی 
بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید 455939-91/6/31 لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا. مشخصات محکوم له: آقای مصطفی ملکیان فرزند عبدالرسول شغل نمایندگی 
بیمه به نشانی اصفهان-خیابان کمال-مقابل فضای سبز-پاساژ گلها-دفتر بیمه البرز. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
یا ترتیبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
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. شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف استان اصفهان  

ابالغ رای 
اصفهان- نشانی:  پورصیرفی  حمیدرضا  خواهان:   1624-92 بایگانی:  شماره   23875

بیمارستان حجتیه وکیل: نرجس محمدی فروشانی نشانی: خ شیخ صدوق شمالی-خ 
نیکبخت شرقی-بعد از بانک ملی-مشاور امالک ساحل خوانده: مستانه صادقی کاجی 
نامجو-بلوک19-اتاق4 خواسته: مطالبه  نشانی: زرین شهر-صنایع دفاع-شهرک شهید 
وجه چک گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای 
حمیدرضا پورصیرفی با وکالت خانم نرجس محمدی فروشانی به طرفیت خانم مستانه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک شماره 108645  به خواسته مطالبه  صادقی کاجی 
عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
و  رسیدگی  جلسه  در  خوانده  حضور  عدم  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان 
مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده لذا به استناد مواد 313و314 قانون تجارت مواد 198و515و519و522 
محکومیت  بر  حکم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون 
خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 110/000 ریال بابت 
تاخیر  قانونی و همچنین خسارت  تعرفه  مبنای  بر  هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 92/9/25 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام 
می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از 
انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:6964 کریمی زاده قاضی شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
23876 کالسه: 93-1456ش/13 به موجب رای شماره 1815 تاریخ 92/11/16 حوزه 13 
شورای حل اختالف اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا قاسمی نشانی 
اصل خواسته  بابت  ریال  مبلغ 35/000/000  پرداخت  به  است  المکان محکوم  مجهول 
و پرداخت مبلغ 103/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 90/3/15 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له سهراب سعیدی به 
نیم عشر دولتی. ماده  نشانی اصفهان-خیابان کشاورزی-بن بست آبان-پالک187 و 
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:6965 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
 14 شعبه  رسیدگی:  مرجع   1949/92 کالسه:   293-93/2/31 قرار:  شماره   23877
شهید  پروین-پل  نشانی:  مهابادی  جناب  حسین  غالم  خواهان:  اختالف  حل  شورای 
کاوه-اول  نشانی:  روزبهانی  مجید   -1 خواندگان:  وحدت-پالک14  بست  فارس-بن 
نشانی:  منتشی  علیرضا   -2 روزبهانی  سپه-نمایشگاه  بانک  چمران-روبروی  اتوبان 
مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمی خودرو شورا با عنایت به محتویات 
به صدور رای می نماید. رای  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 
به  مهابادی  جناب  حسین  غالم  خواهان  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای 
انتقال  به  الزام  به خواسته  منتشی  علیرضا  طرفیت خواندگان 1- مجید روزبهانی 2- 
مطلق  انضمام  به  811/13ی18  انتظامی  شماره  به  پژو206  خودرو  رسمی  سند 
خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی 
خواهان  ازطرف  شده  ارائه  های  قولنامه  خودرو،مالحظه  مالک  آخرین  خصوص  در 
و همچنین خوانده علی رغم ابالغ قانونی ماده 70 در جلسه رسیدگی حضور ندارد و 
الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا 
به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
مواد 10و219و220و221و223و225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم 
نام خواهان و  به  انتقال رسمی سند خودرو  به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 
پرداخت مبلغ یکصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی بر مبنای 
تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و نسبت به خوانده ردیف اول با استناد به ماده 
4-84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد م الف:6966 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

23878 شماره قرار: 93/3/31-475 کالسه: 49/93 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
اسماعیلی- شهید  اصفهان-مارچین-خ  نشانی:  جهانگیری  یدا...  خواهان:  اختالف  حل 
کوچه رضوانی-پالک12 وکیل: سکینه قجاوند نشانی: اصفهان-چهارراه رزمندگان-اول 
خ رباط دوم-ساختمان رسترا روز خواندگان: 1- مهرداد آژ 2- مجتبی قندی هر دو به 
نشانی: مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمی خودرو یک دستگاه پراید به 
شماره انتظامی 288هـ45ایران13 و استرداد مدارک خودرو و کلیه خسارات دادرسی و 
هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی شورا با عنایت به محتویات 
به صدور رای می نماید. رای  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی خواهان یدا... جهانگیری با وکالت خانم قجاوند 
انتقال سند  به  الزام  به خواسته  قندی  مجتبی   -2 آژ  مهرداد   -1 طرفیت خواندگان  به 
انضمام مطلق خسارات  به  انتظامی 288هـ45ایران13  به شماره  پراید  رسمی خودرو 
وارده با عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص 
آخرین مالک خودرو،مالحظه قولنامه های ارائه شده ازطرف خواهان و همچنین خوانده 

ندارد و الیحه  ماده 73)نشر آگهی( در جلسه رسیدگی حضور  قانونی  ابالغ  علی رغم 
لذا به  ثابت تشخیص داده  ننموده شورا دعوای مطروحه را وارد و  دفاعیه ای ارسال 
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 198  استناد 
مواد 10و219و220و221و223و225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم 
نام خواهان و  به  انتقال رسمی سند خودرو  به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 
بر  نیز حق الوکاله وکیل  و  دادرسی  بابت هزینه  ریال  ده هزار  و  مبلغ یکصد  پرداخت 
مبنای تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و نسبت به 
خوانده ردیف اول با استناد به ماده 4-84 قرار رد دعوی صادر می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدید نظرخواهی 
در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد م الف:6967 شعبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 19 حوزه   92/11/26 تاریخ   1242 شماره  رای  موجب  به   804-92 کالسه:   23879
شورای حل اختالف اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی چابکی نشانی 
سند  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفاتر  از  یکی  در  حضور  به  است  محکوم  مجهول المکان 
موتورسیکلت شیرویه cc 125 به شماره انتظامی 3838اهواز16 به نام محکوم له فاطمه 
محرابی به نشانی محمودآباد-فلکه دانشگاه صنعتی-خ سید مصطفی محمودآبادی-خ 
آسمان-ک یاس و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت. 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:6970 شعبه 19 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

خمینی  نشانی  صادقی  حاج  محمدعلی  خواهان:   92-1024 پرونده:  شماره   23880
شیخ  اصفهان-خ  نشانی  شکرایی  زینب  وکیل:  دام  فروش  شهرداری-میدان  شهر-خ 
صدوق شمالی-مجتمع دوم-طبقه دوم-واحد7 خوانده: محمدجواد عسگری فروشانی 
تادیه  تاخیر  انضمام  به  میلیون ریال  نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه چک چهل 
را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شورا  گردشکار:  دادرسی  هزینه  و 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی محمدعلی حاج صادقی با وکالت خانم زینب شکرایی به طرفیت آقای محمدجواد 
عسگری فروشانی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک چک به شماره 
های 965613-07-8719 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه 
عدم  گواهی  صدور  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310، 
313و307و315 قانون تجارت 198-515-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 100/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی طبق تعرفه بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 

از تاریخ سررسید چک تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:6972 منصوری قاضی شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

23881 شماره: 92-1700ش45ح به موجب رای شماره 1998 تاریخ 92/12/28 حوزه 
قاسمی  علیرضا  علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف  45 شورای حل 
فرزند خدابخش نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 110/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و نیز هزینه نشر با احتساب اجرای احکام در حق محکوم له علی رمضانی 
بختیاری-گهرو-حاجی  و  اصفهان-چهارمحال  نشانی  به  دانشجو  شغل  محمد  فرزند 
آباد-جنب مخابرات منزل رمضانی و پرداخت نیم عشر حق اجرا به حساب صندوق 
دادگستری. ماده 34 قانون اجرا ی احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
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:6985 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

23882 شماره دادنامه: 9209970350301944 شماره پرونده: 9209980350301303 
شماره بایگانی شعبه: 921303 خواهان: آقای یوسف خرقانی با وکالت آقای عطاءا... 
آقابابایی(- 11)شهید  شماره  کوچه  فیض-نبش  اصفهان-خیابان  نشانی  به  افشاری 

ساختمان سفیر-طبقه اول-واحد یک خوانده: آقای ساسان حشمت دهکردی به نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
یوسف  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید  رای  صدور  به  مبادرت  زیر 
بر  مبنی  دهکردی  حشمت  ساسان  آقای  بطرفیت  افشاری  عطاءا...  وکالت  با  خرقانی 
مطالبه مبلغ 84/500/000 ریال و مطالبه خسارات قراردادی،دادگاه از توجه به محتویات 
پرونده و مستندات ابرازی و با توجه به اظهارات شهود و مطلعین و اینکه خوانده در 
نیاورده است و در خصوص استحقاق دریافت  به عمل  قبال خواسته خواهان دفاعی 
لهذا خواسته خواهان را  تبرع می باشد  ننموده است و اصل بر عدم  اقامه  دلیلی  وجه 
دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  مواد  به  مستنداً  دانسته  به صحت  مقرون 
مدنی و ماده 265 قانون مدنی و ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکالی 
دادگستری حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 84/500/000 بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/690/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت دیرکرد از 
تاریخ مطالبه )92/10/14( لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد م الف:7001 

اسماعیلی رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

23883 شماره دادنامه: 9209970351301494 شماره پرونده: 8709980351300535 
شماره بایگانی شعبه: 870537 خواهان: خانم آناهیتا حسین پور دولت آبادی با وکالت 
آقای مهدی آجرلو به نشانی تهران-خ آیت ا... کاشانی-روبروی شهرداری منطقه5-خ 
آقای حسین  عقیل-ک هشتم-پ13-ط1-واحد2-کدپستی1481848183 خواندگان: 1- 
به  همگی  فرهنگ  منیژه  خانم   -3 سیاه  شاه  احمدرضا  آقای   -2 فرهنگ   – سیاه  شاه 
نشانی مجهول المکان 4- خانم شهین عسگری 5- آقای آرش حسین پور دولت آبادی 
مطالبه   -1 خواسته ها:  میخک-پالک94  اصفهان-خ  اصفهان-خانه  نشانی  به  همگی 
اجرت المثل 2- قلع و قمع مستحدثات 3- خلع ید گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
رای  می نماید  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
به  آجرلو  مهدی  وکالت  با  دولت آبادی  حسن پور  آناهیتا  دعوی  خصوص  در  دادگاه: 
طرفیت آرش حسین پور دولت آبادی و شهین عسگری و حسن شاه سیاه و احمدرضا 
شاه سیاه و منیژه فرهنگ اصفهانی به خواسته خلع ید مشاعی از پالک ثبتی 28/2528 
تصرف  ایام  اجرت المثل  مطالبه  و  مستحدثات  قمع  و  قلع  و  اصفهان  ثبت   14 بخش 
خواندگان از 79/7/17 لغایت زمان اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله 
خواهان  ابرازی  مستندات  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  کارشناسی  هزینه  و  وکیل 
واینکه به موجب دادنامه شماره 8809970351300956 مورخ 88/10/08 شعبه سیزده 
حقوقی اصفهان حکم به ابطال قرارداد مورخ 1379/7/17 نسبت به دو دانگ متعلق به 
خواهان صادر گردیده است و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورخ 
90/2/25 که اعالم داشته خواهان آناهیتا حسین پور دولت آبادی در پالک ثبتی موضوع 
دعوی به میزان دو دانگ مالکیت مشاعی دارد و با تحقیقات به عمل آمده از متصرفین 
به جز  گردید  معلوم  مذکور  مالکین  ملک مشاعی  بر روی  احداثی  واحدهای مسکونی 
دو واحد نیمه کاره که متصرفی نداشت تمامی واحدههای احداثی توسط خوانده آرش 
حسن پور دولت آبادی با قولنامه عادی به متصرفین فروخته شده است و یا اجاره داده 
شده است ضمن اینکه یک واحد مسکونی نیز در اختیار و تصرف ایشان بوده که در 
آن سکونت دارد و اقدامات خواندگان نسبت به احداث بنا بر روی ملک مشاع و فروش 
واحدهای مسکونی آن و اجاره بعضی به غیر بدون دخالت و رضایت خواهان صورت 
 260692 شماره  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  به  توجه  با  و  است  پذیرفته 
ایام تصرف خواندگان به نسبت  مورخ 92/6/29 که اعالم داشته جمع کل اجرت المثل 
آپارتمان  واحد  چهارده  مجموعًا  آن  روی  بر  که  مشاعی  دانگ  دو  از  خواهان  سهم 
احداث گردیده است مبلغ هفتصد و چهل و هفت میلیون و ششصد هزار ریال می باشد 
و نظریه های مذکور مصون از هرگونه تعرض باقی مانده است و خواندگان آرش حسن 
پور دولت آبادی و شهین عسگری علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده 
اند و دفاعی که موثر در دعوی باشد از خود به عمل نیاورده اند و خواندگان حسن شاه 
سیاه و احمدرضا شاه سیاه و منیژه فرهنگ اصفهانی علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از 
طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص 
علیهذا دادگاه به استناد مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 308 قانون 
مدنی حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید مشاعی از ملک موضوع دعوی به پالک 
ثبتی 28/2528 بخش 14 ثبت اصفهان و قلع و قمع مستحدثات و محکومیت خواندگان به 
پرداخت مبلغ هفتصد و چهل و هفت میلیون و ششصد هزار ریال بابت اجرت المثل ایام 
تصرف براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به نسبت تصرفات خواندگان و 
محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ چهارده میلیون و نهصد و نود 
و دو هزار ریال و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. و خواهان مکلف است در زمان اجرا نسبت به 
پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی اقدام نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد م الف:7003 طاوسی رئیس شعبه 

13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ تبادل لوایح 

23884 بدینوسیله به موجب مواد 346، 73 آ.د.م به تجدید نظر خوانده مجهول المکان 
نظرخواه  تجدید  می گردد:  ابالغ  زینعلی  مجید  نام  به  470/90ح/13  بدوی  پرونده 
ابوالفضل مومنی فرزند رجبعلی دادخواستی به خواسته تجدید نظرخواهی از دادنامه 
شماره 370-91 مورخه 91/3/21 به طرفیت شما تقدیم نموده که تحت شماره 91-141 
تاریخ 91/5/23 در این شعبه ثبت شده و از تاریخ انتشار این آگهی 10 روز فرصت 
دارید به دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت 
مراجعه و پس از اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوایح اقدام 
نماید. مراتب برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی و در صورت 
عدم حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

ارسال خواهد شد. م الف:7004 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

23885 شماره دادنامه: 9309970350500083 شماره پرونده: 9109980350501029، 
آقای حجت  بایگانی شعبه: 911041،911044 خواهان:  9109980350501032 شماره 
اسپنانی به نشانی فریدون شهر-خ نواب صفوی-ک مسلم-پ34 خواندگان: 1- خانم 
فرزانه آزادی فرد به نشانی اصفهان-پل فلزی-پل شیری-کوچه ویال-محله بیشه حبیب-
بر رودخانه-سمت چپ-منزل حاج اصغر خطیب 2- خانم زرین دخت بنایی 3- خانم 
فرزانه فروتن 4- خانم احترام فروتن 5- خانم فروزنده فروتن همگی مجهول المکان 6- 
امام حسین-شهرداری مرکزی اصفهان  به نشانی اصفهان-میدان  شهرداری اصفهان 
بیمارستان  عسگریه-جنب  اصفهان-خ  نشانی  به  همگی  پور  بهمن  رسول  آقای   -7
عسگریه-مغازه دنیای ارتباط 8- آقای سیروس آیرملوزاده همگی به نشانی اصفهان 
مشتاق دوم-کوی بوذرجمهر-بن بست شهید مرتضوی-پ10 خواسته ها: 1- الزام به 
انتقال مال غیر منقول 2- دستور موقت گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوای آقای حجت اسپنانی به طرفیت شهرداری اصفهان و آقایان و خانمها 

زرین دخت بنایی و فرزانه و احترام فروتن و سیروس آیرملوزاده و رسول بهمن پور و 
فرزانه آزادی و فروزنده فروتن به خواسته محکومیت خواندگان ردیف اول الی هشتم به 
تنظیم و انتقال رسمی تمامیت شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی به پالک ثبتی 13900 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 219/60 مترمربع از پالک های تفکیکی اصحاب هاشمی 
قطعه شماره 10- با توجه به مستندات پیوستی و دفاعیات نمایندگان شهرداری، زمین 
آقای سیروس  با وکالت  الدین فروتن  قوام  به ورثه مرحوم  به عنوان معوض  مذکور 
آیرملوزاده طی وکالت نامه های رسمی 58782و58783-84/3/22 و نوشته 84/9/20 
الذکر را به آقای  واگذار گردیده که طی قراردادهای عادی وکیل مذکور معوض فوق 
رسول بهمن پور و نامبرده به خانم آزادی فرد و وی به خواهان واگذار نموده و با 
عنایت به عدم حضور ورثه مرحوم فروتن و عدم تعرض آنان به صحت نوشته عادی 
84/9/20 که حاکی از اقرار به واگذاری زمین مذکور به آقای آیرملوزاده می باشد و با 
توجه به استعالم صورت گرفته دادگاه خواسته مطروحه را موجه تشخیص و مستندا 
به مواد 219و223 قانون مدنی شهرداری اصفهان را به انتقال مقدار 219/60 مترمربع 
از پالک 13900 بخش 5 اصفهان)اجرای احکام مکلف است با اخذ نظریه کارشناس مقدار 
متراژ مذکور را به سهم تبدیل و سپس حکم را به اجرا درآورد( در حق خواهان محکوم 
مینماید نسبت به سایر خواندگان به جهت عدم داشتن سابقه مالکیت رسمی و به عبارتی 
عدم توجه دعوی مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را نسبت به 
آنان صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ در 
دادگاههای تجدید نظر استان قابل اعتراض می باشد. م الف:7005 زباندان رئیس شعبه 5 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

23886 شماره دادنامه: 9309970350200183 شماره پرونده: 9209980350201013 
اکرم  خانم  وکالت  با  گاللی  ا...  حجت  آقای  خواهان:   921145 شعبه:  بایگانی  شماره 
یلدا-دفتر  رستوران  سیمین-روبروی  راه  اصفهان-سه  نشانی  به  ریزی  بهرامی 
وکالت-ط2 خواندگان: 1- آقای مجید کرد به نشانی مجهول المکان 2- آقای محمدمهدی 
وکیلی 3- خانم فرح بانو افتخاری همگی به نشانی شاهین شهر-گلدیس-فاز2-توسعه 
مسکن-فرعی9شرقی-پ266 خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان حجت 
محمد   -2 کرد  مجید   -1 خواندگان  طرفیت  به  بهرامی  اکرم  خانم  وکالت  با  گاللی  ا... 
مهدی وکیلی 3- فرح بانو افتخاری به خواسته مطالبه مبلغ دویست و ده میلیون ریال 
وجه چک به شماره 269161-92/9/15 عهده بانک ایران زمین تهران با احتساب هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساسا داللت بر 
اشتغال ذمه خواندگان در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خواندگان 
با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و 
نسبت به دعوی دفاع موثری به عمل نیاورده اند و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه 
اقامه نکرده اند لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خواندگان دعوی را وارد تشخیص 
آیین  قانون  مواد 198و515و519  و  تجارت  قانون  مواد 310و311و312  به  و مستندا 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 
را  خواندگان  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوب  آن  استفساریه  و  چک  قانون   2
متضامنا به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ چهار 
میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شصت درصد حق 
الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان 
محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه 
و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 
روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده رای بوده و پس از 20 
روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد. 

م الف:7011 معقولی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

23887 شماره دادنامه: 9309970354700278 شماره پرونده: 8909980358301256 
، 9009980358300130 شماره بایگانی شعبه: 900774، 900752 شکات: آقای افشین 
اعرابی با وکالت خانم زهره اعرابی به نشانی خ توحید-نبش خ حسین آباد-ساختمان 
مفتح-ک  شهر-خ  ملک  نشانی  به  عبدالهی  علیرضا  آقای   -2 عسگری-طبقه2-واحد2، 
بهارستان-خ عارف- به نشانی خ کاوه-خ  آقای سعید عزیزی  ش عبدالهی-پ25، 3- 

امام خمینی-خ  خ  نشانی  به  لطفعلیان  آقای رسول   -4 گلها-پ6،  گلستان-ک  12متری 
خ  نشانی  به  میرعالیی  امیر  آقای   -1 متهمین:  آرمان-پ1  پور-ک  مهدی  شهیدان 
مبارزان-چهارراه سوم-پ100، 2- آقای محمدامین جانقربان به نشانی خ بزرگمهر-خ 
آراسته-ک شهید مطهری-بن بست منصوری-منزل سوم-سمت چپ، 3- آقای محمد 
بحق، 4- آقای علیرضا نجاتی همگی به نشانی مجهول المکان 5- آقای قدیرعلی محمدی 
به نشانی درچه پیاز-دینان-خ گلزار شهدا-نرسیده به گلزار شهدا-روبروی جوشکاری 
صادقی اتهام: عضویت در شرکتهای هرمی با منظور اختالل در نظام اقتصادی کشور 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید رای دادگاه: در خصوص 
جانقربان  محمدامین   -3 محمدی  قدیرعلی   -2 زهرانی  بحق  محمد   -1 متهمین  اتهام 
فرزند جالل 4- امیر میرعالیی فرزند منصور دایر بر اخالل در نظام اقتصادی کشور از 
طریق فعالیت در شرکت هرمی موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب از بابت 
جنبه عمومی جرم و همچنین از بابت جنبه خصوصی جرم موضوع شکایت آقای افشین 
اعرابی با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره 9201509-92/11/16 این شعبه صادر 
گردیده و موضوع اتهام و رد مال نیز مشابه می باشد موضوع اعتبار امر مختومه را 
دارد مستندا به ماده 6 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعالم 
می گردد در خصوص شکایت آقایان سعید عزیزی،رسول لطفعلیان و علیرضا عبدالهی 
علیه متهم محمدامین جانقربان دایر بر رد مال دادگاه نظر به انکار مصرانه متهم و با 
عنایت به شرح شکایت شاکیان که وجود مورد نظر خود را به اشخاصی غیر از متهم 
و خصوصا علیرضا نجاتی داده اند و فیش واریز وجه ارائه ننموده اند مستندا به ماده 
177 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم موصوف در این قسمت صادر 
و اعالم می گردد در خصوص اتهام آقای علیرضا نجاتی مجهول المکان دایر بر اخالل در 
نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت در شرکت هرمی موضوع کیفرخواست دادسرای 
مالحظه  و  انتظامی  مامورین  گزارش  به  توجه  از  دادگاه  اصفهان  انقالب  و  عمومی 
اتهام انتسابی را محرز و مسلم  جینولوژی متهم و عدم حضور و دفاع از ناحیه وی 
می داند مستندا به ماده واحده الحاق یک بند یک تبصره به قانون مجازات اخالل گران 
در نظام اقتصادی کشور به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت سی و پنج میلیون 
ریال جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت دریافتی در حق صندوق دولت و رد مال 
در حق شاکیان خصوصی محکوم می گردد رای صادره در قسمت محکومیت غیابی و 
ظرف مهلت 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت 
 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. م الف:6520 

مفیدیان رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

23888 کالسه پرونده: 1770/92 شماره دادنامه: 93/3/28-460 مرجع رسیدگی: شعبه 
14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا علی اکبری نشانی: شهرضا-خ حافظ 
غربی-ابتدای ک ش مسروری-مغازه لحاف دوزی علی اکبری خواندگان: 1- ماشاءا... 
براتی  اکرم   -2 امانی-پ24،  ش  خجند-ک  پروین-آل  اصفهان-خ  نشانی:  مردانی 
پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  سند  انتقال  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  واشکنی 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  قاضی شورا  اعضاء، 
می نماید رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای علیرضا علی اکبری به طرفیت آقا 
ماشاءا... مردانی و خانم اکرم براتی واشکنی به خواسته الزام خواندگان به حضور در 
دفترخانه رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه پیکان مقوم به مبلغ 3/100/000 ریال 
و هزینه دادرسی و مطلق خسارات وارده نظر به دادخواست تقدیمی و صورت جلسه 
تنظیمی و بررسی اوراق و محتویات پرونده و اینکه خوانده ردیف اول در جلسه حضور 
و  نداشته  قانونی در جلسه رسیدگی حضور  ابالغ  با وصف  ولی خوانده ردیف دوم 
رسمی  وکالت  و  نامه ها  مبایعه  به  توجه  با  شورا  لذا  است  نکرده  ارائه  دفاعیه  الیحه 
موجود در پرونده که خوانده ردیف دوم به خواهان داده و تعویض پالک خودرو توسط 
خواهان انجام گردیده و با توجه به استعالم پلیس راهور که سند خودرو بنام خوانده 
ردیف دوم ثبت گردیده است دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 10-
بر محکومیت  قانون مدنی و مواد 198-515-519 ق.آ.د.م حکم   362-225-220-219
خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه و نسبت به انتقال سند خودرو پیکان سواری 
اول  ردیف  به خوانده  نسبت  و شورا  نماید  اقدام  بنام خواهان  پالک 13-773ل34  به 
صادره  رای  می دارد  اعالم  و  می نماید  صادر  دعوی  رد  قرار   84-4 ماده  استناد  با 
بیست  و ظرف  این شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  و ظرف  غیابی 
 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:6618 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان



امام صادق عليه السالم :
خداى عّزوجّل به موسى عليه السالم وحى كرد: اى موسى! به 
زيادى ثروت شاد مشو و در هيچ حالى مرا فراموش مكن، زيرا 
با زيادى ث��روت گناهان فراموش مى ش��ود و از ياد بردن من 

قساوت قلب مى آورد.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

بس�م اهلل الرحمن الرحيم اللهّم اعّنى فيِه على 
ِصياِمِه وقياِمِه وَجّنبنى في�ِه من َهَفواتِِه وآثاِمِه 
واْرُزْقنى فيِه ِذْكَرَك بِدواِمِه بتوفيِقَك یا هادَی 

الُمِضّلين.
خدایا یاری كن مرا در این روز بر روزه گرفتن 
و عب�ادت و بركن�ارم دار در آن از بيهودگى 
و گناهان و روزیم كن در آن ی�ادت را برای 
هميش�ه به توفي�ق خ�ودت ای راهنمای 

گمراهان. 

پند های لقمان به پسرش
روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند می دهم که کامروا 
شوی:اول این که سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!
ای��ن ک��ه در بهتری��ن بس��تر و رختخ��واب جه��ان   دوم 

 بخوابی!
 و س��وم ای��ن ک��ه در بهترین کاخ ه��ا و خان��ه های جه��ان زندگی

 کنی!!!
لقم��ان  گفت ای پدر م��ا یک خان��واده بس��یار فقیر پس��ر 

هستیم چطور من می توانم این کارها را 
انجام دهم؟ لقمان ج��واب داد:اگر 
کمی دیرتر و کمت��ر غذا بخوری 
ه��ر غذای��ی ک��ه م��ی خ��وری 
 طعم بهتری��ن غذای جه��ان را 
می ده��د. اگ��ر بیش��تر کار کنی 
و کم��ی دیرت��ر بخواب��ی در ه��ر 
ج��ا ک��ه خوابی��ده ای احس��اس 
 م��ی کن��ی بهتری��ن خواب��گاه 
جه��ان اس��ت. و اگ��ر ب��ا مردم 
دوس��تی کن��ی، در قل��ب آن ها 
ج��ای م��ی گی��ری و آن وق��ت 
 بهتری��ن خانه های جه��ان مال

 توست.

 چند توصيه به زنان باداری 
كه مى خواهند روزه بگيرند

اس��تاد دانش��کده طب سنتی 
دانشگاه تهران، گفت: مادران 
بارداری که قب��ل از بارداری و 
حین آن تغذیه مناسبی داشته 
و مواد غذایی کام��ل روزهای 
ب��ارداری را مص��رف می کنند 
می توانن��د روزه بگیرند و بقیه 
زنان باردار بای��د از روزه داری 

ماه رمضان اجتناب کنند.
دکتر غالمرضا کرد افش��اری، با بیان اینکه بهداشت دوران بارداری 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت، گفت: به ط��ور کلی غذا نخوردن 
در زمان بارداری سبب کاهش قندخون می شود و حتی در نخوردن 
غذا به مدت طوالنی، انرژی جنین از طریق روش های جبرانی تامین 
می شود.وی افزود: روزه داری ماه رمضان سبب اشکال در رشد داخل 
رحمی جنین نمی شود و وزن موقع تولد در نوزاد طبیعی گزارش شده 
است و روزه داری ماه رمضان اثری بر نمایه مایع آمنیوتیک و حجم آن 
ندارد و سبب ایجاد اجسام کتونی در خون و ادرار مادر باردار نمی شود.

کردافشاری افزود: مادران بارداری که قبل از بارداری و حین آن تغذیه 
مناسبی داشته اند، استفراغ دوران بارداری ندارند و مواد غذایی کامل 
روزهای ب��ارداری را مصرف می کنند می توانن��د روزه بگیرند و بقیه 
زنان باردار باید از روزه داری ماه رمضان اجتناب کنند.وی به مادران 
بارداری که در گرفت��ن روزه اصرار دارند، توصیه ک��رد که با کنترل 
وزن خود از اضافه وزن الزمی که باید در طی حاملگی کس��ب کنند، 
مطمئن ش��وند.زنان باردار برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنند 
 که تا حد ممکن استراحت منظم داشته باشند و از شرایط پردغدغه و

 اضطراب آور دوری کنند و تحت هر ش��رایطی آرامش خود را حفظ 
کنند.این متخصص طب س��نتی ادام��ه داد: اگر زنان باردار ش��اغل 
هس��تند، از کارفرمای خود تقاضا کنند که مدت زی��ادی را در بین 
کارهای خود استراحت کنند و یا در ماه رمضان مدت زمان کمتری 
را کار کنند.کردافشاری توجه به حرکات جنین در قبل از ماه رمضان 
و در طول این ماه را بسیار مهم دانست و گفت: در صورتی که جنین 
در طول روزه داری خیلی کمتر و یا خیلی بیشتر از قبل حرکت می 
کند باید حتما با پزشک در میان گذاشته شود.وی ادامه داد: همچنین 
اگر در طول روزه داری دردهایی مثل انقباضات زایمانی برای مادر به 
وجود آمد، حتما باید با پزشک خود تماس بگیرند.این استاد دانشکده 
طب س��نتی گفت: زنان باردار باید از مصرف خوراکی های مصنوعی 
 و صنعت��ی مانند آبمیوه های بس��ته بندی ش��ده، تنقالت ناس��الم،

 رنگ ه��ای خوراکی و فس��ت فوده��ا به ش��دت پرهی��ز کنند، به 
عالوه خوردن م��واد غذایی تل��خ و تند مانن��د زیتون تل��خ، فلفل و 
نیز لوبی��ا و کنجد خودداری کنند.کردافش��اری اف��زود: زنان باردار 
در م��اه رمضان بای��د از خوردن غ��ذای زیاد ب��ه یک ب��اره اجتناب 
کنند چرا که ای��ن کار باعث ایجاد فس��اد غذا در معده ش��ده و این 
مس��اله زیان بارترین بیم��اری ب��رای زن حامله اس��ت، همچنین 
باید از مص��رف غذاه��ای دیرهضم و س��نگین نیز اجتن��اب کنند.

ب��ه گفت��ه وی، زن ب��اردار بای��د از مصرف آب س��رد یا بس��یار داغ 
 و آب ی��خ در کل دوران ب��ارداری ب��ه خص��وص در م��اه رمض��ان 

جلوگیری کند.

دعای روز هفتم 

حکایت 

بنزین آبدار از جمله بنزین های پاک است که با ورودش به چرخه 
س��وخت، آلودگی هوا را از بین خواهد برد این محصول به تازگی 
توسط محققان یک شرکت دانش بنیان در ایران نیز تولید شده 

است. پیش از این ژاپن و آمریکا به این فناوری دست یافته بودند.
ایرج بازرگان ایده پ��رداز بنزین آبدار در گفتگ��و با خبرنگار مهر 
گفت:ایده بنزین آبدار در س��ال 2007 از کشور ژاپن گرفته شده 
و ما نیز با انجام آزمایشاتی توانس��تیم به صورت پیشرفته بنزین 

آبدار را تولید کنیم.
وی اف��زود: بنزین آبدار، حاوی بیس��ت در صد آب اس��ت که در 
مقایسه با بنزین های معمولی با وجود آب از مزیت های فراوانی 

برخوردار است.
این محقق یک شرکت های دانش بنیان با بیان اینکه مخلوط آب 
و بنزین مشکالتی را به وجود می آورد، گفت: با وجود اینکه بنزین 
و آب به راحتی مخلوط نمی شوند و مخلوط این دو منجر به کاهش 
ارزش حرارتی سوخت می شود اما ما توانستیم این مشکل را حل 

کنیم و پس از پنج سال تالش موفق به تولید بنزینی پاک، حاوی 
بیست درصد آب شدیم که این محصول در کاهش آلودگی های 

هوا تاثیر گذار است.
بازرگان با بیان اینکه در بنزین آبدار امالح مضر حذف شده است، 

اظهار داشت: بنزین حاوی 20 درصد آب، عدد اکتانی نزدیک به پنج 
برابر کمتر از بنزین معمولی دارد که همین، دلیل بر کاهش آلودگی 
هوا است و همچنین مصرف سوخت خودرو نیز کاهش پیدا می کند.

وی در خصوص تولید بنزین پاک اظهار امیدواری کرد و گفت: طی 
مذاکراتی که با پتروشیمی اراک شده است، قرار است بنزین پاک یا 

همان بنزین آبدار وارد چرخه سوخت شود.
 طرح بنزین آبدار در برخی کشورهای دیگر دنیا نظیر آمریکا نیز در 
حال اجرا است. این طرح به ماشین ها کمک می کند تا از مخلوط 
آب و بنزین استفاده کنند. در نتیجه استفاده از این محصول میزان 
انرژی مصرفی افزایش و گازهای گلخانه ای و آلودگی محیط زیست 
کاهش می یابد. محققان در خارج از کش��ور در تالش هس��تند تا 
برای استفاده بهینه از این بنزین قطعاتی نیز برای خودروها تولید 
کنند.اکنون طرح هایی نظیر خودروهای هیبریدی، خورشیدی و 
الکتریکی نیز برای کاهش آلودگی و استفاده بهینه از انرژی های 

پاک در حال استفاده است.

 كاهش آلودگى هوا و مصرف سوخت

لباس جدید شرکت »کابال« 
به نام ColorPhase رنگ 
خود را متناس��ب ب��ا فصول 

تغییر می دهد.
گفته می شود، این سیستم 
اولین لباس اس��تتار اس��ت 
که با رنگ  فعال شده توسط 
دم��ا و تغییر س��ریع، چاپ 

می شود.
زمانی که محیط بیرون در بهار و تابستان گرم تر می شود، این لباس 
سبزرنگ است و هنگامی که دما به زیر 18 درجه سانتی گراد افت 
می کند، رنگ سبز درس��ت مانند تغییر رنگ گیاهان در پاییز، به 

قهوه ای تبدیل می شود.
و  خورش��ید  ن��ور  رطوب��ت،  ب��دن،  گرم��ای  همچنی��ن 
 باده��ای خن��ک نی��ز می توانن��د موج��ب تغیی��ر رن��گ لباس

 مذبور شود. 

دانش��جویان انگلیسی 
دوربی��ن و نرم اف��زار 
تش��خیص چه��ره ای 
را اب��داع و در رادیویی 
جدید کار گذاش��ته اند 
که خلق و خ��وی کاربر 
را شناس��ایی ک��رده و 
آهنگی متناسب با مزاج 
وی را می نوازد. چنانچه 
شخص از این انتخاب راضی باش��د و لبخند بزند، رادیو صدای 
آهنگ را باال می برد اما چنانچه وی به آهن��گ اخم کند، رادیو 
موس��یقی دیگری را امتحان می کند و با نگاهی بسیار عصبانی 
نیز رادیو خام��وش می ش��ود.نمونه اولیه »رادی��وی راپورت« 
)Rapport Radio( مانند یک المپ استاندارد به نظر می رسد 
و دارای س��ر و گردنی خمیده ای است. س��ر این گجت میزبان 

بلندگو و وب کم بوده و ابزار رادیویی به یک رایانه  متصل است.

نیمکت هایی با تصاویر 
کتاب های کالسیک از 
»پیتر پن« تا »چگونه 
اژدهای خود را تربیت 
کنید« در س��طح شهر 
لن��دن نص��ب ش��ده 
اس��ت.این صندلی ها 
که توسط نویسندگان 
و هنرمن��دان طراحی 
شده اند، به ش��کل کتاب های باز هس��تند.انجمن ملی ادبیات 
انگلیس ای��ن ایده را به مرحله اجرا درآورده اس��ت. »کرس��یدا 
کوول«، خالق »چگونه اژدهای خود را تربیت کنید« درباره این 
طرح گفته است: خیلی هیجان زده ام که نیمکت  کتابم را طراحی 
کرده و س��اخته اند. این پروژه به تقویت غنای س��طح نگارش و 
استعداد تصویرگری در کشورمان کمک می کند. امیدوارم این 

طرح برای اهالی لندن یادآور لذت کتابخوانی باشد.

مجری ط��رح کالن رصدخانه ملی کامو کاش��ان 
گفت: بهره برداری از رصدخانه ملی کامو کاشان نیاز 
به ۹00 میلیارد ریال اعتبار دارد و تالش می کنیم 
که ساخت این مجموعه که نخستین رصدخانه از 

نظر دقت در جهان بوده را سرعت دهیم.
رضا منص��وری با بی��ان اینکه س��اخت رصدخانه 
مل��ی ای��ران در ارتفاعات کاش��ان تاکن��ون 20 
درصد پیش��رفت داش��ته، اظهار کرد: در صورت 
تامین اعتبارات این طرح ملی، چهار س��ال طول 
می کش��د تا به بهره برداری برسد.وی با بیان اینکه 
رصدخانه کاشان از نوع درجه یک و از نظر وسعت 
دوازدهمین و از نظر دقت نخستین رصد خانه دنیا 

به شمار می رود، بیان کرد: ایجاد این رصدخانه نماد توان علمی 
متخصصان و دانشمندان کشورمان بوده و یکی از برنامه های مهم 
کشور به ش��مار می رود.مجری طرح کالن رصدخانه ملی کامو 
کاشان خاطرنشان: این رصد خانه سفره گسترده علمی بوده که نه 
تنها محققان ایرانی بلکه محققان سراسر جهان اسالم، زمان هایی 
را برای رصد پدیده های سماوی در این رصد خانه رزرو می کنند.

وی بی��ان ک��رد: ط��رح رص��د خان��ه مل��ی کاش��ان، یک��ی 
 از ط��رح ه��ای کالن علم��ی اس��ت ک��ه ب��ا تاس��یس آن
 پیشرفت های وسیعی را برای جایگاه علمی کشور به دنبال دارد.

منصوری گفت: با تاس��یس رصد خانه ملی کاش��ان، ایران تنها 
کش��ور منطقه خاورمیانه اس��ت ک��ه دارای چنی��ن رصدخانه 
پیش��رفته ای اس��ت.وی بی��ان ک��رد: مطالع��ات م��کان یابی 
رصدخانه مل��ی ایران ب��ا در نظر گرفت��ن ویژگ��ی هایی نظیر 
 امکان دید مناس��ب آس��مان و تعداد ش��ب های ابری نه س��ال

 طول کش��ید.مجری ط��رح کالن رصدخانه ملی کامو کاش��ان 
طراحی و تعیی��ن مکان دقیق تلس��کوپ، ابزار رص��د و کنترل 
آلودگی ن��وری حوال��ی قل��ه گرگ��س را از دیگ��ر برنامه های 
اجرای این ط��رح اعالم کرد و گفت: س��اخت جاده دسترس��ی 

به طول 11کیلومت��ر وتامین مناب��ع آب، برق، کابل 
فیبرنوری و زیرس��اخت مخابراتی از نیازهای اساسی 
 ب��رای تس��ریع در س��اخت وتکمی��ل به موق��ع این

 طرح اس��ت.وی انتخ��اب منطقه قمصرکاش��ان به 
عنوان اولین پایلوت اجرای ش��هر نمون��ه با کمترین 
آلودگ��ی ن��وری را یک��ی از دس��تاوردها دانس��ت و 
اف��زود : با اجرای ای��ن طرح در آین��ده نزدیک قمصر 
 به عنوان ش��هر نمون��ه ای با کمتری��ن آلودگی نوری 
معرفی می ش��ود.منصوری ب��ه اهمیت وارد ش��دن 
به فناوری س��اخت قطعات تلس��کوپ اش��اره کرد و 
گفت: توس��عه این فناوری کمک زیادی به توس��عه 
س��ایر صنایع می کند و از این رو اگر بخواهیم کش��ور 
در عل��م، فن��اوری و تجاری س��ازی یافته های علم��ی متحول 
 ش��ود، راهی ج��ز این نداری��م ک��ه در طرح ه��ای کالن علمی

 س��رمایه گذاری و نظ��ارت کنیم.اجرای ط��رح رصدخانه ملی 
ایران از بهمن سال1382 با تش��کیل کمیته ای به نام کارگروه 
رصدخانه ملی در معاونت پژوهش��ی وزارت علوم، آغاز و در آبان 
ماه سال 1385 این طرح به پژوهشگاه دانش های بنیادی واگذار 
شد. این رصدخانه در ارتفاع 3 هزار و 600 متری قله »گرگش« 
 در روس��تای کامو در 80 کیلومتری جنوب غربی ش��هر کاشان

 ساخته می شود.

 استتار با تغيير
فصل

رادیویى كه با خلق و خوی 
كاربر تنظيم مى شود

مجری طرح كالن رصدخانه ملى:
دقيق ترین رصدخانه جهان در كاشان به بهره برداری مى رسد

نيمکت هایى از جنس 
ادبيات!

از جمله دالیل شایع سوء هاضمه عبارتند از پرخوری، 
تند خ��وردن، مصرف غذاه��ای چرب، مص��رف زیاد 
کافئی��ن، مصرف زیاد ال��کل، مصرف زیاد ش��کالت، 
عصبانیت و ش��وک عاطفی.تمامی این موارد منجر به 
س��وء هاضمه و بروز عالیمی نظیر آروغ زدن، سوزش 
و درد س��ر دل و نفخ و حالت تهوع می ش��ود.از جمله 

گیاهان موثر برای درمان چنین عالیمی عبارتند از:
 رازیانه

خاصیت درمانی ای��ن گیاه از زمان ه��ای قدیم مورد 
توجه بوده اس��ت . از برگ این گیاه می توان به عنوان 
چای استفاده کرد. این گیاه از ترکیبات اصلی داروهای 
مربوط به سوء هاضمه است . در رستوران های هندی 

از دانه این گیاه استفاده می شود.
بادرنجبویه

این گیاه از خانواده نعنا است و از زمان های قدیم برای 
درمان استرس، بی خوابی، کم اشتهایی و تسهیل در 

هضم استفاده می شده است.
 زردچوبه

این گیاه برای درمان درد معده، اسهال، گاز های روده 
ای، و نفخ معده بسیار مناسب است.

 زنجبيل
این گیاه از 2000 سال قبل تا کنون برای درمان کلیه 

اختالالت هضم مورد استفاده بوده است.
 برگ كنگر

این گیاه موجب تحریک کبد و صفرا می شود که این 
دو به نوبه خود نقش موثری در گوارش دارند.

دارچين  
دارچی��ن به هضم م��واد کمک می کند. س��ایر موارد 
مصرف این گیاه عبارتند از درمان س��ردرد، التهابات 
پوستی، اضطراب و تهوع، اس��هال ، دردهای قاعدگی 

و نفخ نیز هست.
 فلفل هندی

کمی گیج کننده به نظر می رس��د که یک چاش��نی 
نتیجه عکس داشته باشد؛ تا آنجا که تحقیقات نشان 
می داد اغلب چاش��نی جات موجب تحریک دستگاه 
گوارش می شدند ولی فلفل هندی موردی استثنا به 
نظر می رسد و بر عکس ادویه جات تند نقش موثری 

در از بین بردن نفخ، درد و حالت تهوع دارد.

 اشتباهاتى كه جيب تان
 را خالى مى كند

فروشندگان در حراج های فصلی معموال قیمت کاال ها 
را تا حد قابل توجهی کاهش می دهن��د اما این دلیل 
نمی شود که شما مجبور باش��ید خرید کنید. نخست 
اینکه به خاطر داشته باشید همیشه حراجی هایی در 
کار خواهند بود و این یک حراجی آخرین فرصت شما 

برای خرید کردن نیست.
فروشندگان و صاحبان کسب و کار ها ترجیح می دهند 

تا آنجا که امکان دارد به شما جنس بفروشند.
به همین خاطر توصیه های آن ها همواره به نفع ش��ما 
نخواهد بود اما ش��ما هم ممکن اس��ت هن��گام خرید 
اش��تباهاتی را مرتک��ب ش��وید که باعث ش��ود مبلغ 
بیشتری از آنچه الزم بود را خرج کنید. به همین خاطر 
هنگامی که به خرید می روید سعی کنید از اشتباهات 

زیر پرهیز کنید.
اجتناب از مقایسه قيمت ها

اگر بدبین بودن را کنار بگذارید ممکن است کاالیی را 
به مراتب گران تر بخرید. به همین خاطر هنگام خرید 

دست از مقایسه قیمت ها بر ندارید.
 گاهی با طی مس��افت چند خیاب��ان می توانید   همان 
کاال را به مراتب ارزان تر بیابید. همچنین برای برخی 
از کااله��ای دیجیتالی می توانید از جس��ت و جوهای 

اینترنتی بهره ببرید.
 اگر از قیمت کاال ها در دیگر فروشگاه ها مطلع باشید، 
آن وقت قدرت چانه زنی ش��ما در مقابل فروشنده نیز 
افزایش می یابد اما اگر فروش��نده احس��اس کند شما 
از اطالعات کافی در مورد بازار کاال بی بهره هس��تید، 
تالش می کند از بی اطالعی شما بهره ببرد تا شما را به 

خرید آن کاال ترغیب کند.
فراموش كردن بودجه بندی

همه پولی که در حس��اب بانکی ش��ما قرار دارد برای 
خرید کردن نیس��ت. ب��ه خصوص اکنون که بیش��تر 
خرید ها ب��ا عابر بانک انجام می ش��ود خط��ر اینکه از 
بودجه تعیین ش��ده ب��رای خرید ک��ردن فرا تر بروید 

بسیار زیاد است.
 پیش از خرید تعیین کنید که قصد دارید برای مثال 
چقدر پول برای شلوار بپردازید و به هیچ وجه از میزان 
تعیین شده فرا تر نروید. عادت به خرید کردن بیش از 
بودجه تعیین ش��ده به مرور زمان باعث خواهد شد تا 
بدهی ها از راه برس��ند. اگر نمونه خوبی در مورد افراد 
بدهکار سراغ ندارید بهتر اس��ت نگاهی به کشورهای 
بحران زده اروپا بیندازید. بدهی   همان بالیی را سر شما 

خواهد آورد که اکنون سر کشور یونان آورده است.
از خود بى خود شدن در حراجى ها

فروش��ندگان در حراج ه��ای فصلی معم��وال قیمت 
کاال ه��ا را ت��ا حد قاب��ل توجه��ی کاه��ش می دهند 
 اما ای��ن دلی��ل نمی ش��ود که ش��ما مجبور باش��ید 

خرید کنید. 
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عکس نوشت

خودرو بلوطى
یك فرد بازنشس�ته، دو س�ال تالش ك�رده و داخل 
و خارج خودروی خ�ود را با قطعات بلوط پوش�انده 
اس�ت.»مومير بوجي�ك« اهل بوس�نى و ی�ك فرد 
بازنشسته اس�ت.وی مدت دو س�ال روی خودروی 
قدیمى اش كار كرده تا آن را بازس�ازی كند اما اقدام 
وی متف�اوت اس�ت؛ وی با 50 ه�زار بل�وط، داخل و 
بيرون خودرو را پوشانده و خودروی بلوطى درست 

كرده است.
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