
شتاب گیری اقتصاد استان با منطقه ویژه شهرضا
وفات حضرت 
خدیجه )س( را به 
تمامی مسلمانان 
جهان تسلیت  
می گوییم

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی خبر داد
کلیات الیحه کاهش ساعت 
کار زنان شاغل تصویب شد 3

 گاوخونی بزرگترین 
تصفیه کننده گنداب بود   بیس بال کامال در 46

حاشیه ذهن اداره کل  نشینان 

اتفاق نظر اعضای اتحادیه اروپا 
درباره خاتمه تحریم های ایران

سلول درمانی به کمک درمان
 چین و چروک آمد

راه اندازي خط یک مترو
 تا دو ماه آینده

مرغ قیمت گرفت 
 گوشت قرمز ؛32 هزار تومان

 یارانه نقدی تیرماه هفته آینده 
واریز می شود

نا[
ایم

[

قنات ۲۵۰۰ ساله وزوان ثبت 
یونسکو می شود

ش��هردار وزوان اصفهان گفت: قنات ۲۵۰۰ ساله وزوان اصفهان که در 
عمق ۳۰۰ متری از سطح زیرزمین قرار دارد در سال ۷۹ به عنوان آثار 
ملی به ثبت میراث فرهنگی رسید و پرونده آن در حال ثبت در یونسکو 
است.اباذر صرامی پیرامون معرفی ظرفیت های شهر وزوان اظهار کرد: 

شهر وزوان یکی از توابع شهرستان شاهین شهر و میمه بوده ..

قیمت موبایل کاهش یافت 
4

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

شاعران پارسي گوبه اصفهان مي آیند
مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری

رییس اتحادیه تعمیرکنندگان و فروشندگان موبایل اصفهان

علیرضا قزوه از برگزاری نخستین همایش بین المللی شاعران 
پارسی زبان طی سه روز در شهرهای تهران و اصفهان خبر داد.

مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری گفت: این همایش 
یک روز پس از دیدار س��االنه ش��اعران با مقام معظم رهبری 
یکشنبه ۲۲ تیر ماه )1۵ رمضان( در شهر اصفهان آغاز می شود 

و چهارشنبه ۲4 تیر در تهران به کار خود پایان می دهد.
او ادام��ه داد: ۲۰ ش��اعر پارس��ی زبان از کش��ورهای ایران، 
افغانستان، تاجیکستان، هندوس��تان، پاکستان و روسیه در 
روز ش��نبه ۲1 تیرماه با مقام معظم رهبری دی��دار خواهند 
داشت و بعد از آن نیز روز یکش��نبه ۲۲ تیرماه در تاالر سوره 

ش��هر اصفهان نخستین روز از همایش ش��اعران پارسی زبان 
برگزار می شود.

این ش��اعر اظهار ک��رد: در این مراس��م از تالش ه��ای ادبی 
“فرزانه خجندی” شاعره نام آش��نای تاجیک تقدیر و تجلیل 
خواهد ش��د. در این مراسم همچنین 1۰ ش��اعر پارسی زبان 
از کش��ورهای همسایه و 1۰ ش��اعر پارس��ی زبان از ایران به 
ش��عرخوانی می پردازند.قزوه ب��ا بیان این ک��ه دومین روز از 
همایش شاعران پارسی زبان دوشنبه ۲۳ تیر از ساعت 18 در 
تاالر مهر حوزه هنری در تهران برگزار می شود، عنوان کرد: در 

دومین روز از این مراسم از “ظهیر احمد صدیقی”...
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کاهش آلودگی هوا با 
واگذاری خدمات به پست

مدیر کل پس��ت اس��تان اصفهان با بیان اینکه ای��ن اداره کل 
دارای 1۰68 واحد پستی است،افزود:این 16۰8 واحد پستی 
شامل ۲۲ اداره،هفت ناحیه پستی،۹ آژانس پستی،۳66 دفتر 
خدمات ارتباطی و پیش��خوان دولت،11 دفتر مشترک پست 
مخابراتی،سه دفتر پست روستایی،14۵ نمایندگی پستی،4۵۰ 

دفتر ICT  روستایی می شود.سعید رجالی که ...
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ش�رکت آب منطق�ه ای اصفه�ان در نظ�ر دارد انج�ام خدم�ات انتظام�ی ، حفاظ�ت فیزیک�ی و مراقب�ت  از ادارات و تاسیس�ات تابع�ه ی خ�ود را 
از طری�ق مناقصه ی�ک مرحل�ه ای عمومی به واجدین ش�رایط تائید  صاحیت ش�ده توس�ط نی�روی انتظام�ی جمهوری اس�امی ایران و س�ایر مراجع ذیص�اح واگذار 
نماید . ل�ذا از کلی�ه  مناقصه گران واجد ش�رایط تقاضا می ش�ود حداکث�ر ظرف م�دت ده روز از تاریخ انتش�ار نوب�ت دوم آگهی ، ضمن اعام آمادگی نس�بت به ارس�ال 
 س�وابق و خاص�ه اطاع�ات خ�ود ب�ه دفت�ر ام�ور بازرگان�ی ش�رکت اق�دام نماین�د. لطف�ا جه�ت دریاف�ت اطاع�ات بیش�تر ب�ه وب س�ایت ش�رکت به نش�انی

 http://www.esrw.ir قسمت مناقصه های امور بازرگانی مراجعه فرمایید. 
1( مبلغ برآورد خدمات بیست و دو میلیارد و دویست میلیون ریال می باشد . 2(مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه هفتصد  میلیون ریال می باشد . 3( نوع تضمین مطابق آیین نامه 

تضمین معامات دولتی خواهد بود . 
نشانی : اصفهان ، پل خواجو ، بلوار آئینه خانه ، شرکت آب منطقه ای اصفهان                                                                        امور بازرگانی  تلفن 36631490 

فراخوان مناقصه ی یک مرحله ای عمومی 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای  اصفهان 

م الف 8340

نوبت اول 



اخبار کوتاهيادداشت

دنیا به جمهوری اسالمی ايران 
نیازمند است

فرمانللده نیروی دریایللی ارتش گفللت: دنیا به جمهوری اسللامی 
ایران نیازمند اسللت و ما موقعیت بسللیار ویژه و مهمللی داریم که 
 اثرات مهمللی می توانیللم در جهللان داشللته باشللیم.امیر دریادار

 »حبیب اهلل سللیاری« فرمانده نیروی دریایی ارتش در این مراسللم 
ضمن آرزوی قبولی طاعللات و عبادات در ماه مبللارک رمضان طی 
سخنانی با اشللاره به مقوله تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن علیه 
نظام جمهوری اسللامی ایران اظهار داشللت: امروز دشمن روی دو 
موضوع اقتصاد و جنگ نرم پافشللاری می کند و راه مبارزه در مقابل 
جنگ اقتصادی، اقتصاد مقاومتی با عزم ملی و همت جهادی است.

وی تصریح کرد: هدف دشمن در جنگ نرم، تسلط بر مغزها و افکار 
ملت به خصوص جوانان بوده و همیشه به دنبال تغییر در باورهایمان 
است و تغییر در باور باعث تغییر در رفتار می شود که موجب دستیابی 

دشمن به اهداف از پیش تعیین شده خواهد شد.

 تیم مذاکره کننده هسته ای
 بايد هوشیاری به خرج دهد

عضو کمیسللیون امنیت ملی و سیاسللت خارجی مجلس شللورای 
اسامی گفت: الریجانی در جلسه کمیسللیون ضمن مثبت ارزیابی 
کردن اصل مذاکرات معتقد بود تیم مذاکره کننده در شرایط حساس 
باید در مذاکرات هوشیاری به خرج دهد تا منافع ملت را تامین کند.

ابراهیم آقامحمدی در خصوص جلسلله کمیسللیون امنیت ملی با 
حضور علی الریجانی رییس مجلس شللورای اسامی برای بررسی 
روند مذاکرات هسته ای گفت: الریجانی ضمن اینکه اصل مذاکرات 
را مثبت ارزیابی کرد بر لزوم حفظ هوشللیاری در تصمیم گیری ها 
در این برهه حساس تاکید داشت.نماینده مردم خرم آباد ادامه داد: 
الریجانی معتقد اسللت تیم هسته ای باید  هوشللیاری به خرج دهد 
تا نتیجه مذاکرات طوری نباشد که جمهوری اسامی متضرر شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: رییس مجلس معتقد است 
نفس مذاکرات ترفند غرب را باطل می کند اما در مذاکرات باید منافع 

کشور حفظ شود.

دوازده کالن شهر کشور در معرض 
بحران آب قرار دارند

 عضو کمیسللیون عمران مجلس شللورای اسللامی اظهار کرد: 12 
کان شهر کشور در معرض بحران آب قرار دارند و به همین دلیل روز 
گذشته زمان اصلی جلسه کمیسللیون عمران مجلس صرف بررسی 

این مشکل شد.
چهاردولی بللا اشللاره به خطللر بحللران آب در سراسللر کشللور و 
احتمال جیره بنللدی آب در برخللی از مناطق، گفت: روز گذشللته 
کمیسللیون عمران با حضور قائم مقللام وزیر نیرو موضللوع بحران 
آب و راهکارهللای برون رفت از آن را بررسللی کردنللد و محمودی 
قائم مقللام وزیر گزارشللی را در مورد وضعیت آب کشللور و احتمال 
 جیره بندی در برخی از مناطق کشللور به اطاع اعضای کمیسیون 

رساند.
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وزیر کشور در دستورالعملی به استانداران، خواستار جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی 2
شد.در دستور العمل رحمانی فضلی آمده است:الزم است دقت نظر مضاعف، با اعمال مدیریت صحیح در نظارت 
و کنترل ساخت و سازها در محدوده، حریم )باالخص حاشیه شهرها( و خارج از حریم شهرها، به کار گرفته شود.

سللفیر اسللپانیا در تهران گفللت: تحریم هللا علیه تهللران نه تنها 
مشکل آفرین بلکه غیر منطقی هم شده اند؛ همه کشورهای اتحادیه 
اروپایی، خواهان تغییر شرایط و تجدید روابط سنتی خود با ایران 
هستند. »پدرو وبه نا« سفیر اسپانیا در تهران در دیدار  محمدعلی 
نجفی مشاور رییس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی 
با تاکید بر اینکه تحریم ها علیه تهران نه تنها مشکل آفرین بلکه غیر 
منطقی هم شده اند، اظهارداشت: همه کشورهای اتحادیه اروپایی، 

خواهان تغییر شرایط و تجدید روابط سنتی خود با ایران هستند.

پدرو وبه نا گفت: اسپانیا به دلیل عضویت در اتحادیه اروپا مجبور بوده 
قوانین تحریم های اعمال شده علیه ایران را رعایت کند اما در عین 
حال همواره با تهران روابط حسنه ای داشته و از همین رو هیچ گاه 
اجازه ندادیم ایران هراسی در اسللپانیا رواج یافته و گسترش پیدا 
کند.وی افزود: مادرید بی صبرانه منتظر به ثمر رسیدن مذاکرات 
بین ایران و گروه کشورهای 1+۵ اسللت و البته کشورهای زیادی 
از جمله کشللورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان ادامه وضع فعلی 
نبوده و درباره لزوم خاتمه یافتن تحریم هللا علیه ایران در اتحادیه 

اروپا اجماع نظر وجود دارد.سفیر اسللپانیا در تهران اظهارداشت: 
مادرید به عنوان یکی از بزرگ ترین خریداران نفت ایران در بحبوحه 
بحران اقتصادی مجبور شد از نفت ایران چشم پوشی کند که این 
زیان زیادی را متوجه ما کرد و در واقع اسپانیا نیز یکی از قربانیان 
تحریم ها علیه تهران است.سفیر اسپانیا با ابراز خرسندی از تحرک 
جدی دولت یازدهم در عرصه دیپلماتیک، از سللفر وزیر صنعت، 
تجارت و گردشگری کشللورش تا پایان تابستان و نیز برنامه ریزی 
برای سللفر هیات های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی اسپانیا 
به ایران خبر داد و اظهار امیدواری کرد که سللفر وزیر امور خارجه 
کشورمان به اسپانیا نیز به زودی انجام شود.دکتر نجفی نیز در این 
دیدار با مفید و سللازنده توصیف کردن سللفر چندی قبل خود به 
این کشور گفت: ایران و اسللپانیا زمینه های خوبی برای گسترش 
روابط دوجانبه دارند.دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی با اظهار 
خشللنودی از تحقق بخش عمده ای از برنامه های از پیش طراحی 
شده برای گسترش همکاری های تهران – مادرید تصریح کرد که 
با به نتیجه رسیدن گفت وگوهایی که بین ایران و گروه کشورهای 
1+۵ در جریان است، فضای مناسبی برای گسترش روابط ایران با 
دیگر کشورها و به خصوص اسپانیا که همواره روابط قابل قبولی با 
ایران داشته است، فراهم خواهد شللد.نجفی با بیان اینکه اقتصاد 
ایران و اسپانیا از جهات مختلف مکمل یکدیگر هستند و دو کشور 
زمینه های خوبی بللرای همکاری های فرهنگی نیللز دارند، اظهار 
داشللت: امیدوارم حصول توافق بین ایران و 1+۵ تا بیستم جوالی 
)2۹ تیرماه (، موقعیت مناسبی را برای بازگشت روابط دو کشور به 
سطح قابل قبول طرفین ایجاد کند. البته چنانچه تا این تاریخ هم 
توافقی حاصل نشود ما نگرانی نداریم و معتقدیم با یک فاصله زمانی 

دو تا سه ماهه امکان حصول توافق وجود دارد.

هیأت دولت به ریاسللت حسللن روحانی رییس جمهور کشورمان 
تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهمترین مسایل و مباحث 
اجرایی روز کشور با یکدیگر تبادل نظر کردند.در این جلسه گزارش 
کمیسیون لوایح درباره »الیحه جامع وکالت دادگستری« از سوی 
هیأت وزیران مورد بررسللی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب 
رسید. این الیحه شامل مواردی از قبیل کلیات الیحه، تشکیات، 
ورود به حرفه وکالللت، حقوق و تکالیف حرفلله ای وکیل، مقررات 

انتظامی و صندوق حمایت وکای رسمی است.
در ادامه این جلسه نیز تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی 
پس از بحث و بررسی به تصویب هیأت وزیران رسید.بر این اساس، با 
تصویب دولت، مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل 
در خارج از کشور افزایش یافت.الگوی مصرف آب و برق حوزه های 

علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های 
دینی از دیگر مواردی بود که در جلسه دیروز هیأت دولت به تصویب 
رسید.اختصاص اعتبار به آسیب دیدگان ناشی از وقوع سیل و برف و 

کوالک در استان های زنجان، مازندران، هرمزگان، همدان، اردبیل 
و سیستان و بلوچستان از دیگر مصوبات جلسه روز گذشته هیأت 
وزیران بود.همچنین با تصویب دولت، مبلغ 40 میلیارد ریال اعتبار 
به منظور تأمین هزینه های پشتیبانی، آواربرداری و ارایه خدمات 
فنی و مدیریتی در مناطق خسللارت دیده اسللتان های خراسان 
جنوبی، اصفهللان و هرمزگان، به بنیاد مسللکن انقاب اسللامی 
اختصاص یافت.دولت بللا اختصاص مبلغ 10 هللزار میلیارد ریال 
اعتبار به منظور پیش بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، 
سوانح و بحران ها به جمعیت هال احمر جمهوری اسامی ایران 

موافقت کرد.
اختصاص مبلللغ 10 میلیارد ریللال بابت تقدیللر از معلمان نمونه 

کشوری نیز از دیگر مصوبات جلسه اخیر هیأت وزیران بود.

سفیر اسپانیا عنوان کرد 

اسپانیا از قربانیان اين تحريم است

اتفاق نظر اعضای اتحادیه اروپا درباره خاتمه تحریم های ایران

استاد اخاق و عرفان حوزه علمیه با اشاره به اهمیت آرامش 
در زندگی انسللان، گفت: امنیت یکی از نعمت هایی است که 
خداوند به انسان عطا کرده اسللت و اهمیت بسیار زیادی در 

زندگی انسان دارد.
آیت اهلل محمللد ناصللری ضمللن تأکید بللر پرهیللز از دنیا 
پرسللتی و بندگی کردن بللرای هللوا و هوس، اظهللار کرد: 
انسللان باید از مللال انللدوزی به بهانلله آینده نگللری پرهیز 
 کنللد و تکیلله بر خداوند داشللته باشللد نلله بر کیسلله پول

 خود.
وی با اشللاره به این کلله مال و ثللروت ظرفیللت می خواهد، 
 ادامه داد: برخی از یاران نزدیک و اصحللاب پیامبر بودند که
  پللس از این که به مللال و ثللروت رسللیدند از مسللیر دین

 خللدا منحللرف شللدند و حتللی بلله جایللی رسللیدند 
نللکار می کردنللد، مللال و   کلله ضروریللات دیللن را ا
 ثللروت و هللوا و هللوس انسللان را از بندگللی خللدا

  باز مللی دارد و موجب می شللود که انسللان آخللرت خود را 
تباه سازد.

اسللتاد اخاق و عرفللان حوزه علمیلله تصریح کرد: انسللان 
باید به قدر امللرار معللاش و ضروریات زندگللی و حفظ آبرو 
به کسللب و کار و درآمد بپردازد و مواظب باشللد که به جای 
 بندگللی خدا بندگللی هوا و هللوس و مللال دنیللا را به جای

 نیاورد.
 پیامبر اکرم همللواره برای خللود و اهل بیللت و محبان دعا 
می کردند که رزق و روزی بلله اندازه گذران زندگی و کفاف و 

حفظ عفت و عفاف آن ها باشد.
آیت اهلل ناصری، زندگی همراه بللا آرامش را یکی از ملزومات 
زندگی انسللان دانست و متذکر شللد: انسللان باید دعا کند 
کلله خداونللد زندگی همللراه بللا آرامش بلله او عطللا کند و 
 حیاتی همراه با آرامش داشللته باشللد زیرا آرامللش یکی از
  مهم ترین نعمت هایی است که انسان از آن می تواند برخوردار

 شود.

دستورالعمل رحمانی فضلی به استانداران 

آيت اهلل محمد ناصری:

بايد تکیه بر خداوند داشته باشیم  
نه بر کیسه پول خود

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: روابط عمومی ها نقد منصفانه 
از مدیران دستگاه های اجرایی با هدف تقویت نقاط مثبت و کاهش 

ضعف را به صورت جدی انجام دهند.
قاسللم سلیمانی دشللتکی در آیین معارفه مدیرکل روابط عمومی 
استانداری چهارمحال و بختیاری، روابط عمومی را دارای موقعیتی 
حساس و آیینه تمام نمای دولت اعام کرد و گفت: تحرک قوی تر و 

تقویت همدلی، همفکری و تعامل در روابط عمومی های دستگاه های 
اجرایی ضرورت دارد.

وی افزود: بهترین نظرسنجی ها در مورد نقاط ضعف و قوت همواره 
براساس ارتباطات قوی از روابط عمومی ها اعام می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بررسی میدانی دیدگاه های مردمی 
نسبت به مسایل مختلف از سوی روابط عمومی ها را ضروری اعام 
کرد و ادامه داد: روابط عمومی ها همچنیللن باید انعکاس عملکرد 
مدیران برای اطاع رسللانی به مردم را جزو برنامه هللای اولویت دار 

خود قرار دهند.
وی تصریللح کرد: روابللط عمومی ها بایللد در مورد مسللایل روز به 
مدیللران برناملله اجرایللی ارایلله داده و الگودهللی و جهت دهللی 
 طبق اصللول و معیارهای علمللی را در راس برنامه هللای خود قرار 

دهند.
سلیمانی دشتکی خاطرنشان کرد: مستندسازی از عملکرد مدیران 
دستگاه های اجرایی و فعالیت های دولت در روابط عمومی ها باید به 

صورت ویژه دنبال و اجرایی شود.
وی اظهار کرد: روابط عمومی ها نقد منصفانه از مدیران دستگاه های 
اجرایی با هدف تقویت نقاط مثبت و کاهش ضعف را به صورت جدی 

انجام دهند.
در این آیین، سللید قدیر مرتضوی به عنوان مدیرکل جدید روابط 

عمومی اسللتانداری چهارمحللال و بختیاری معرفللی و از خدمات 
محمدحسین پردل، سرپرست پیشین این اداره کل تقدیر شد. 

کلیات اجرایی 43 طرح اشتغال زا در چهارمحال و بختیاری تصویب 
شد

اسللتاندار چهارمحللال و بختیللاری گفللت: کلیللات اجرایللی 
 43 طللرح اشللتغال زا در کارگللروه اشللتغال ایللن اسللتان 

تصویب شد.
قاسم سلیمانی دشتکی در کارگروه اشتغال اسللتان چهارمحال و 
بختیاری گفت: اعضای این کارگروه کلیات اجرایی 43 طرح تولیدی 
اشتغالزا در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات را تصویب کردند.

اسللتاندار چهارمحللال و بختیللاری تأکیللد کللرد: بللرای اجرای 
 ایللن طرح هللا بیللش از 400 میلیللارد ریللال اعتبللار در نظللر 

گرفته شده است.
وی افللزود: بللا بهره بللرداری از طرح هللای یللاد شللده زمینلله 
 اشللتغال مسللتقیم 171 تللن و تثبیللت شللغل ۵46 تللن فراهم 

می شود.
سلیمانی دشللتکی تصریح کللرد: برای بهره بللرداری سللریع تر از 
طرح هللای تصویبی در کارگروه اشللتغال چهارمحللال و بختیاری 
 همکاری تمامی مسللووالن، بانک هللا و سللرمایه گذاران با یکدیگر

 ضرورت دارد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی چهارمحال و بختیاری 
گفت: ستاد انتفاضه و قدس شللوراي هماهنگي تبلیغات اسامي 
استان چهارمحال و بختیاري در راستاي مشارکت دادن هنرمندان 
و بهره مندي از آثار ارزشمند آنان در فضاسازي تبلیغي راهپیمایي 
عظیم روز جهاني قدس مسللابقه بزرگ طراحي پوستر روز جهاني 

قدس را برگزار می کند.
 علی گرجللی اظهارکللرد: روز جهاني قللدس، فریللاد مظلومیت، 
قدس فریاد خامللوش، قللدس نمادمظلومیللت و حقانیت، قدس  
وجدان بیللدار تاریللخ، قللدس  فریاد »هللل من ناصللر ینصرني« 
 و قللدس تجلللي اسللام خواهي و آزادي از بخش های ویللژه این

 فراخوان  است.
 وی قدس یستادگي و مقاومت اسامي، قدس امتحان بزرگ الهي 
براي ملل مسلمان، قدس عرصه ي نبرد مظلومان ظلم ستیز، قدس 
فراتر از یک نقطه ي کوچک جغرافیایي، قدس تاقي جبهه ي حق با 
قبیله شیطان وقدس خط مقدم نبرد تمام اسام با تمام کفر را از دیگر 

بخش های این فراخوان اعام کرد.
  گرجللی در خصللوص مشللخصات آثللار گفت: انللدازه آثللار باید 

۵0 *3۵ سللانتیمتر ، فضاي رنگي CMYK بللا فرمت TIFF و 
300dpi  باشد.

 وی افللزود: آثار ارسللالي توسللط یک هیات سلله نفره از اسللاتید 
 گرافیک داوري شللده و به پنللج اثر برگزیده، جوایز نفیسللي اهداء 

خواهد شد.
 به گفته وی، هر شللرکت کننده مي تواند حداکثر دو اثر خود را در 
قالب لوح فشرده به دبیرخانه شللوراي هماهنگي تبلیغات اسامي 

اسللتان چهارمحللال و بختیاري و یللا از طریق پسللت الکترونیک 
shahrekord@ccoip  ارسال کند.

 گرجی خاطرنشللان کرد: شللرکت کننللدگان باید مشللخصات 
خود)نام ونللام خانوادگي، شللماره تماس، آدرس پسللتي، میزان 
تحصیات و پسللت الکترونیکللي( را به همللراه اثر ارسللال کنند؛ 
همچنیللن برگللزار کننللده مجللاز اسللت در صللورت باالبللردن 
کیفیللت هنللري آثللار ارسللالي،  آن هللا را بلله نللام صاحللب اثر، 
  به چللاپ برسللاند و یللا در نمایشللگاه هللاي دیگللر بلله نمایش

 بگذارد.
 وی با بیان اینکه آثار ارسالي عودت داده نخواهد شد، گفت: شرکت 
در این مسابقه به منزله پذیرفتن شللرایط و مقررات برگزار کننده 

است.
 گرجی مهلت ارسال آثار را 2۹ تیرماه 13۹3 مصادف با 22  رمضان 
المبارک 143۵ دانست و گفت: عاقه مندان می توانند آثار خود را 
به آدرس شهرکرد، دروازه سامان، مجتمع ادارات فرهنگیان،شوراي 
هماهنگي تبلیغات اسامي اسللتان چهارمحال و بختیاري ارسال 

کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

روابط عمومی ها نقد منصفانه را به صورت جدی انجام دهند

مديرکل امور مالیاتی استان: 

مالیات تنها راه نجات کشور از 
تکیه بر درآمدهای نفتی

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری گفت: مالیات تنها 
راه نجات کشور از تکیه بر درآمدهای نفتی است.

بهادر بهمنی اظهار کرد: پرداخت درسللت و به موقع مالیات از 
سوی مردم دولت را در پیشبرد اهداف و برنامه ها کمک می کند.

وی افزود: در حال حاضر دولت جمهوری اسامی بر درآمدهای 
نفتی تکیه دارد و مشللارکت مللردم و به خصللوص بازاریان در 
پرداخت به موقع مالیات می تواند کشور را از تکیه بیش از حد به 

درآمدهای نفتی رهایی دهد.
بهمنی با بیان اینکه 31 تیرماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی اسللت، بیان داشت: بر اسللاس برنامه ریزی های صورت 
گرفته تسلللیم اظهارنامه در اسللتان چهارمحال و بختیاری به 
صورت الکترونیکی بوده و اظهارنامه دسللتی از مودیان مالیاتی 

دریافت نخواهد شد.
مدیللرکل امور مالیاتللی چهارمحللال و بختیاری گفللت: مردم 
برای تسلللیم اظهارناملله و پرداخت مالیات خللود می توانند به 
کافی نت های سللطح شللهر مراجعه کنند و امور مورد نظر خود 
را انجام دهند.وی ادامه داد: بللا انجام این کار به صورت رایانه ای 
عاوه بر باال رفتللن میزان دقت کار، کاهللش هزینه و همچنین 
صرفه جویی در وقت از دیگر مزایای تسلللیم اظهارنامه مالیاتی 
به صورت الکترونیکی در اسللتان چهارمحال و بختیاری است.

بهمنی تصریح کرد: مردم باید به موقع این امر مهم را انجام دهند 
تا بتوانند از معافیت های مالیاتی بهره مند شده و مالیات کمتری 

را پرداخت کنند.

 تولید 200 هزار اصله نهال 
در استان 

 رییس اداره فنی جنللگل داری وجنللگل کاری منابع طبیعی و
 آبخیز داری چهار محال و بختیاری از تولید 200 هزار اصله نهال 
در این استان خبر داد.شهرام جزایری  اظهار کرد: زراعت چوب 
در استان چهار محال و بختیاری از سال 84 آغاز شده است که 
اقدام موثری در جهت ایجاد اشتغال و توجه به ایجاد جنگل های 
مصنوعی است.وی افزود: در پنج هزار هکتار از اراضی این استان 
زراعت بصورت سنتی و یک هزار  هکتار در غالب طرح های معرفی 

شده از سوی منابع طبیعی و آبخیزداری این استان است.
برای اجرای این طللرح مجریان طرح از سللوی منابع طبیعی و 
آبخیز داری استان چهارمحال و بختیاری برای دریافت اعتبارات 
به بانک های عامل معرفی می شوند.جزایری به همکاری منابع 
طبیعی و آبخیزداری این اسللتان و مرکز تحقیقات کشللاورزی 
در این زمینه اشللاره کرد و گفت: این همکاری ها در راسللتای 
تولید واریته های سازگار و سریع الرشد است. در نهالستان های 
چهارتخته شهرکرد بالغ بر 1۵0 تا 200 هزار اصله نهال تولید شده 
اسللت که بخش اعظم گونه های زراعت چوب هستند.جزایری 
گونه های مورد اسللتفاده در زراعت چللوب را دو گونه صنوبر به 
نام های آلبا)سفید( و نیگزا) سللیاه ( معرفی کرد و گفت: هدف 
از زراعت چوب تولید چوب در کوتاه مدت و کاهش فشار از روی 
جنگل های طبیعی و تامین مصالح چوبی مورد نیاز بخش های 

مختلف اقتصادی است.

 طرح تشديد نظارت بر بازار 
چهارمحال و بختیاری 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از ادامه تشدید 
طرح نظارت بر بازار چهارمحال و بختیاری خبر داد.

نعیم امامی اظهار کرد: با توجلله به باال رفتن تقاضای مللردم در ماه مبارک 
رمضان طرح تشدید نظارت بر بازار اسللتان چهارمحال و بختیاری تا پایان 
این ماه ادامه خواهد داشللت.وی افزود: در حال حاضر 40 بازرس سللازمان 
صنعت، معدت و تجارت این استان بر 180 فروشگاه مجاز دولتی در سراسر 
این اسللتان به صورت شللبانه روزی نظللارت می کنند.امامی بیان داشللت: 
بازرسان ما گزارش های خود را به صورت روزانه ارسال می کنند و بر اساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته با متخلفان به شدت و مطابق با قانون برخورد 

خواهد شد.

 شناسايی ۳00 گونه گیاهان دارويی
 در استان

رییس مرکز تحقیقات کشللاوزی چهارمحللال و بختیاری گفللت: تاکنون 
300 گونه گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری شناسللایی شده است 
که می توان با تدویللن طرح جامع توسللعه گیاهان دارویی بلله رونق تولید 
گیاهان دارویی کمک کرد.روان بخش رییسیان در کارگروه توسعه گیاهان 
دارویی اظهار کرد: طرح جامع توسعه گیاهان دارویی توسط مرکز تحقیقات 
کشللاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری تا پایان تابستان امسال 
تدوین می شود.وی افزود: در این کارگروه وضعیت استان و کشور در زمینه 
کشت گیاهان دارویی، بازاریابی برای فروش و صنایع مرتبط مورد بررسی قرار 
گرفت.رییس مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری 
با اشللاره به تنوع گونه  های گیاهی در ایران و شرایط آب و هوایی منحصر به 
فرد نقاط مختلف کشور که رویشگاه های مختلفی از گیاهان دارویی را فراهم 
کرده است، گفت: تاکنون 300 گونه گیاهان دارویی در استان شناسایی شده 
است و گل گاوزبان و بابونه از گیاهان دارویی کشت شده در این استان است.

تخلفات صنفی در استان 40 درصد 
کاهش داشته است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهارمحال بختیاری گفت: تخلفات صنفی 
در چهار محال و بختیاری 40 درصد کاهش یافته است.محمود اسماعیلی 
با اشاره بر اینکه تخلفات صنفی در این استان 40 درصد کاهش یافته است، 
اظهار داشت: تعداد پرونده های وارده در سه ماهه اول سال جاری یک هزار 
و 200 فقره در سه حوزه خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کاال بوده 
است.وی با بیان اینکه بیشللترین تخلفات اصناف گران فروشی و عدم نصب 
اتیکت بر روی کاال ها بوده است، بیان داشت: نظارت بر مجموعه های صنفی 
بر عهده خود اصناف است.محمودی با اشاره بر اینکه فعالیت اصلی تعزیرات 
حکومتی نظارت ویژه بر بازار و رسللیدگی به پرونده های بهداشللت، دارو، 
خدمات، کاال و ... است، یاد آور شد: بازرسللان به صورت منظم از واحد های 

صنفی بازدید می کنند و با متخلفان برخورد می کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهارمحال بختیاری با بیان این که در سال 
گذشته پنج هزار  7۹0 پرونده وارده در این استان ثبت شده است که شش 
هزار پرونده مختومه شده است ، بیان داشت : در ایام نوروز امسال ۵00 فقره 

بازرسی نوروزی انجام شده است.
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در جلسه دولت صورت گرفت
اختصاص اعتبار برای تقدير از معلمان

فراخوان طراحي پوستر روز جهاني قدس در چهارمحال و بختیاری 



یادداشت

شاعرانپارسيگو
بهاصفهانميآیند

لملل��ی  علیرض��ا ق��زوه از برگ��زاری نخس��تین همای��ش بین ا
 ش��اعران پارس��ی زبان طی س��ه روز در ش��هرهای ته��ران و اصفهان

 خبر داد.
مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری گفت: این همایش یک روز 
پس از دیدار ساالنه شاعران با مقام معظم رهبری یکشنبه 22 تیر ماه 
)15 رمضان( در ش��هر اصفهان آغاز می شود و چهارش��نبه 24 تیر در 

تهران به کار خود پایان می دهد.
او ادامه داد: 20 ش��اعر پارس��ی زبان از کش��ورهای ایران، افغانستان، 
تاجیکستان، هندوستان، پاکستان و روسیه در روز شنبه 21 تیرماه با 
مقام معظم رهبری دیدار خواهند داش��ت و بعد از آن نیز روز یکشنبه 
22 تیرماه در تاالر سوره شهر اصفهان نخستین روز از همایش شاعران 

پارسی زبان برگزار می شود.
 ای��ن ش��اعر اظه��ار ک��رد: در ای��ن مراس��م از تالش ه��ای ادب��ی

 »فرزان��ه خجن��دی« ش��اعره نام آش��نای تاجی��ک تقدی��ر و تجلیل 
خواه��د ش��د. در این مراس��م همچنی��ن 10 ش��اعر پارس��ی زبان از 
 کشورهای همس��ایه و 10 ش��اعر پارس��ی زبان از ایران به شعرخوانی 

می پردازند.
قزوه ب��ا بیان ای��ن که دومی��ن روز از همایش ش��اعران پارس��ی زبان 
 دوش��نبه 23 تیر از س��اعت 18 در ت��االر مهر حوزه هن��ری در تهران

 برگزار م��ی ش��ود، عن��وان ک��رد: در دومی��ن روز از این مراس��م از 
»ظهی��ر احم��د صدیق��ی« ش��اعر پیشکس��وت کش��ور پاکس��تان 
 و »موم��ن قناع��ت« ش��اعر ش��هیر تاجیکس��تان تجلی��ل و تقدی��ر 

می شود.
او گفت: در این مراس��م ش��اعرانی همچون محمدعلی عجمی، طالب 
کری��م آذرخ��ش و فرزانه خجن��دی از تاجیکس��تان، بلرام ش��کال از 
هندوستان، آنا برزینا از روسیه، سید س��کندر حسینی، افسر رهبینی 
و سیدفضل اهلل قدسی از افغانس��تان حضور خواهند داشت و به همراه 
شاعرانی همچون علی معلم دامغانی، س��یدعلی موسوی گرمارودی، 
یوس��فعلی میرش��کاک، علیرضا ق��زوه، ناص��ر فیض، فاض��ل نظری، 
 س��عید بیابانکی و محمدحسین جعفریان از کش��ور ایران شعرخوانی

 می کنند.
مدی��ر مرکز آفرینش ه��ای ادبی حوزه هن��ری درباره س��ومین روز از 
برگ��زاری همایش ش��اعران پارس��ی زبان گفت: روز س��ه ش��نبه 24 
تیرم��اه نی��ز س��ومین جلس��ه از همای��ش ش��اعران پارس��ی زبان 
در موسس��ه فرهنگ��ی اوج ادام��ه خواه��د داش��ت. در این مراس��م 
 از تالش ه��ای ادب��ی »محمد عل��ی عجمی« ش��اعر تاجی��ک تجلیل

 می شود.
او خاطرنش��ان کرد: همایش سه روزه ش��اعران پارس��ی زبان با هدف 
تقویت زبان پارسی و تعامل بیشتر بین شاعران کشورهای پارسی زبان 
برگزار می ش��ود و امیدواری��م بتوانی��م دومین دوره ای��ن همایش را 
 س��ال آینده همزمان با دیدار ش��اعران با رهبر معظم انقالب اسالمی

 برگزار کنیم.
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پيشرفت ۵۰ درصدی آزادسازی ادامه خيابان صاحب الزمان
    شهردار منطقه 3 اصفهان اظهار داشت: آزادسازی ادامه خیابان صاحب الزمان)کمرزرین( تاکنون 50 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است.منصور نجفی با بیان این خبر گفت: آزادسازی ادامه خیابان صاحب الزمان 
 )کمرزرین( در دستور کار شهرداری منطقه 3 قرار دارد. وی افزود: تاکنون عملیات آزادسازی ادامه خیابان

 صاحب الزمان حدفاصل خیابان های کمال و میدان کمرزرین 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

3

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه خشکي زاینده رود یکي 
از چالش هاي اصلي اصفهان است گفت: حذف رودخانه 
زاینده رود یعني از دس��ت رفتن تمدن اصفهان که تنها 

متعلق به اصفهانیان نیست و متعلق به همه کشور است.
دکتر سید مرتضي سقاییان نژاد با اعالم این مطلب اظهار 
داش��ت: مترو و زاینده رود مهم تری��ن چالش هاي پیش 
 روي اصفهان هستند که شهروندان اصفهاني از آن ها رنج

 مي برند. وي با اش��اره به تدوام برداش��ت ه��اي آب در 
باالدست گفت: در زمینه آب اصفهان شدیدا نگران هستم 

و حذف زاینده رود یعني از دست رفتن تمدن اصفهان. 
تمدنایرانزميندراصفهانتبلوریافتهاست

دکتر سقاییان نژاد با اشاره به اینکه شهرداري اصفهان با 
105 سال فعالیت از نظر قدمت دومین شهرداري کشور 
است عنوان کرد: تمدن ایران زمین در اصفهان تبلور یافته 

و این شهر در سه دوره پایتخت کشور بوده است. 
وي به ش��کل گیري مکتب اصفهان توس��ط مالصدرا و 
میرفندرس��کي نیز به عنوان یکي دیگ��ر از ظرفیت هاي 
اصفهان اشاره کرد و گفت: پیشتاز بودن اصفهان در دوران 
مبارزات انقالب اسالمي و دوران دفاع مقدس نیز از دیگر 

ظرفیت هاي اصفهان است. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه اکنون اصفهان پس از تهران 

بیشترین تعداد دانشجو را دارد و کریدور علمي و فناوري 
کشور است افزود: ۷0 درصد فوالد کشور و 12 درصد برق 
کشور در اصفهان تولید مي شود و اصفهان قطب صنعت 

کشور است. 
دکتر سقاییان نژاد در رابطه با دالیل تاخیر در راه اندازي 
مترو تصریح کرد: اصفهان از اولین ش��هرهایي در کشور 
اس��ت که راه اندازي مترو در آن مورد توجه قرار گرفت و 

مطالعات آن 12 سال به طول انجامید. 
وي اذعان داش��ت: نبود وحدت در مدیریت از مهم ترین 
عواملي بود که راه اندازي مت��رو را به تاخیر انداخت و اگر 
تشکیالت مترو را مطالعه کنیم متوجه مي شویم که نبود 
وحدت در مدیریت پروژه مترو آشکار است و اگر وحدت 

در مدیریت نباشد با مشکل مواجه مي شویم. 
ش��هردار اصفهان با بیان اینکه تمرکز گرایي براي خرید 
واگن هاي مترو از دیگر عوام��ل تاخیر در راه اندازي مترو 
است بیان داشت: شرکت مادر تخصصي که اکنون فعال 
اس��ت در زماني ش��کل گرفت که اصل 44 مط��رح بود و 
قرار بود حتي ش��رکت هاي دولتي ب��ه بخش خصوصي 
واگذار شود. دکتر سقاییان نژاد ادامه داد: در چنین زماني 
 شرکت مادر تخصصي شکل گرفت و ادعایش این بود که 
مي خواهد 400 کیلومتر ریل گذاري در کشور انجام دهد 

لذا خرید واگن هاي مترو به صورت متمرکز به این شرکت 
واگذار شد و چنین شد که واگن هاي اصفهان، شیراز و تبریز 

با این معضل مواجه شد. 
وي افزود: اصفهان آماده امضاي قرارداد خرید واگن مترو با 
کشور اسپانیا بود که خرید واگن مترو به تاخیر افتاد و قرار 
ش��د واگن هاي مترو از چین خریداري شود که شش سال 
خرید واگن مترو در فعالیت هاي این شرکت گرفتار شد و 

هنوز که هنوز است این مشکل حل نشده است. 
 ش��هردار اصفهان اعتب��ارات را س��ومین عام��ل تاخیر در

 راه اندازي مترو اعالم کرد و گفت: بافت فرهنگي و تاریخي 
اصفهان چهارمین دلیلي بود که راه اندازي مترو را با تاخیر 
مواجه کرد و این ویژگي سبب شد که دست ما باز نباشد که 
مترو را از هر نقطه اي از شهر عبور دهیم و منازعاتي در این 

زمینه بوجود آمد. 
ت�ادوم�اهآین�دهف�ازاولخ�طی�كمت�رو

راهاندازيميشود
دکتر سقاییان نژاد عنوان کرد: اکنون دو ماه است که یک رام 
شامل پنج واگن به اصفهان رسیده و در مرحله تست است 
که نزدیک به 10 کیلومتر از مسیر خط اول متروي اصفهان 
ریل گذاري شده و 10 ایستگاه آماده است و تا دو ماه آینده 

فاز اول خط یک مترو راه اندازي مي شود. 
 وي اف��زود: ف��از دوم خ��ط مت��روي اصفه��ان با مش��کل

 ایستگاه هاي میدان امام حسین)ع( و میدان انقالب مواجه 
شده و براي حل مشکل هفته گذشته جلسه اي با مسووالن 
میراث فرهنگي کشور و اصفهان برگزار شد که انشااهلل هرچه 

سریع تر این موانع نیز برطرف مي شود. 
۷۰۰ميلي�اردتوم�انب�همت�رو امس�ال

اختصاصیافتهاست
ش��هردار اصفهان با بیان اینکه مطالعات خط دوم و س��وم 
متروي اصفهان در حال انجام اس��ت اذعان داشت: در حال 
حاضر 320 میلیارد تومان به مترو اختصاص یافته و حدود 
300 میلیارد تومان اوراق مشارکت و 150 میلیارد تومان 
فاینانس نیز پیش بیني شده است که در مجموع امسال ۷00 

میلیارد تومان به مترو اختصاص یافته است. 
دکتر سقاییان نژاد با اشاره به بحران آب در اصفهان تصریح 
کرد: در مورد آب اصفهان ش��دیدا نگران هس��تم و از همه 
افرادي که براي حل مش��کل آب اصفهان تالش مي کنند 

تشکر مي کنم. 
وي به تالش هاي اس��تاندار اصفهان براي حل مشکل آب 
اصفهان اش��اره کرد و گفت: یکي از حرکت هاي اس��تاندار 
اصفهان تصویب طرح ۹ ماده اي در شوراي آب بود ولي این 

طرح اجرا نمي شود. 
ش��هردار اصفهان ادامه داد: اس��تاندار اصفهان نیز نگراني 
 خود را از برداش��ت آب در باالدس��ت مطرح کرده است در

 صورتي که یکي از مواد این طرح ۹ ماده اي، برداشت نکردن 
آب در باالدست است. 

شهرداراصفهان؛

راه اندازي خط يك مترو تا دو ماه آينده

یادداشت

توزیع۵۰هزارسبدحمایتي
موادغذایيبيننيازمنداناصفهاني

به مناسبت ماه مبارک رمضان و به همت خیریه امام محمدباقر )ع(، 
50 هزار سبد حمایتي مواد غذایي بین نیازمندان و اقشار کم درآمد 

اصفهاني توزیع مي شود.
فضل اهلل کفیل فرمان��دار اصفهان ب��ه همراه رس��ول یاحي معاون 
سیاسي، امنیتي، اجتماعي استانداري اصفهان از فعالیت هاي خیریه 

امام محمد باقر )ع( بازدید کرد.
 این بازدید از مح��ل انبار خیریه ام��ام محمد باقر )ع( و س��بدهاي 
حمایتي مواد غذایي ویژه نیازمندان و اقش��ار ک��م درآمد جامعه به 

مناسبت ماه مبارک رمضان صورت گرفت. 
فرماندار اصفه��ان با اب��راز خرس��ندي از حضور فع��ال خیرین در 
عرصه هاي مختلف جامعه به ویژه اعضاي خیریه امام محمد باقر )ع( 
و حمایت از اقش��ار محروم و نیازمند اصفهاني، فعالیت این خیریه را 

قابل تحسین و تقدیر دانست.

روستایتاریخیابيانهنطنز
مرمتمیشود

سرپرس��ت میراث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری نطنز 
گفت: عملیات بازس��ازی و مرم��ت در بخش هایی از روس��تای زیبا 
 و تاریخی ابیان��ه نطنز با اختص��اص بودجه از مح��ل اعتبارات ملی

 آغاز شد.
حس��ین یزدانمه��ر ب��ا اش��اره ب��ه بازس��ازی آث��ار باس��تانی این 
شهرس��تان اظهار کرد: بازس��ازی خانه قائمی در نطن��ز که متعلق 
 به اواخر قاجاریه  اس��ت، با اختص��اص بودجه های ملی ب��ه این اثر

 آغاز شد.
وی پیرامون نقاطی که در این مرحله بازس��ازی می شود، افزود: در 
این مرحله، مرمت پشت بام، تعمیر سقف، تعویض تیرهای فرسوده، 
عایق بندی پشت بام، بدنه سازی و غیره بازسازی می شود.سرپرست 
میراث فرهنگی نطنز پیرامون میزان بودجه اختصاص یافته و محل 
تامین اعتبارات گفت: مبلغ بودجه اختصاص یافته برای بازس��ازی 
خانه قائمی در نطنز، 300 میلیون ریال ب��وده که از محل اعتبارات 

ملی تخصیص یافته است.

قنات۲۵۰۰سالهوزواناصفهان
ثبتیونسکومیشود

شهردار وزوان اصفهان گفت: قنات 2500 ساله وزوان اصفهان که در 
عمق 300 متری از س��طح زیرزمین قرار دارد در سال ۷۹ به عنوان 
آثار ملی به ثبت میراث فرهنگی رسید و پرونده آن در حال ثبت در 
یونسکو است.اباذر صرامی پیرامون معرفی ظرفیت های شهر وزوان 
اظهار کرد: ش��هر وزوان یکی از توابع شهرستان شاهین شهر و میمه 
بوده که با جعیتی بالغ بر پنج هزار نفر دارای پیش��ینه تاریخی چند 
هزار ساله بوده و پنج رش��ته قنات تاریخی، وجود چندین آبگیر در 
مزارع و مراتع با طبیعت بکر و زیبا، آث��ار تاریخی متعددی از جمله 
آس��یاب های آبی، تپه باس��تانی، قلعه تارخی، حمام ها و خانه های 

تاریخی از ظرفیت های تاریخی این شهر است.
وی با اشاره به ظرفیت های هم جوار ش��هر وزوان افزود: کاروانسرای 
عباس��ی، هم جواری با روس��تای ابیانه از خط ش��رق، هم جواری با 
زیستگاه حیات وحش موته از خط  غرب و در خط شمال شهر میمه 
اس��ت و بحث موقعیت منحصر به ف��رد جاده ترانزیت��ی اصفهان به 
تهران و وجود ش��هرک علمی تحقیقاتی و مراکز آموزش عالی مانند 
دانش��گاه پیام نور و بحث دسترس��ی به حمل و نقل عمومی و قطار 
سریع الس��یر اصفهان_تهران  و ظرفیت های عظیم منابع انس��انی 
 فرهیخته و نخب��ه از جمله ظرفیت های خوب این منطقه به ش��مار

 می رود.

وزیربهداشتخبرداد:

کمبود3۰هزارتختبيمارانروانی
درکشور

وزیر بهداش��ت گفت: در اجرای طرح تحول نظام سالمت به شدت 
نیازمند همکاری با پلیس آگاهی هستیم و این همکاری به خصوص 
در حوزه دارو و تجهیزات بیشتر حس می شود تا بتوانیم جلوی ورود 
دارو از مبادی غیرقانونی را بگیریم.دکتر سید حسن هاشمی در جلسه 
مشترک وزارت بهداشت و پلیس که صبح امروز در خصوص مدیریت 
پیشگیری از جرایم در حوزه پزشکی و قاچاق دارو در وزارت بهداشت 
تشکیل شد، با اش��اره به این که ثمره تالش های نیروهای انتظامی، 
امروز امنیت را برای کشور فراهم کرده است، گفت: دستگاهی مثل 
وزارت بهداش��ت که مسوولیت تامین س��المت و آرامش مردم را به 
عهده دارد، در انجام ماموریت هایش قطع��ا به کمک پلیس نیازمند 

است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه در بح��ث قاچ��اق دارو ض��رورت 
ای��ن همکاری ه��ا بس��یار حائ��ز اهمی��ت اس��ت، ادام��ه داد: در 
ح��ال حاض��ر داروه��ای روان گ��ردان، م��واد مخ��در و افیون��ی 
 ب��الی دایم��ی و روزاف��زون در بی��ن م��ردم ش��ده و زمین��ه
 به روز بسیاری از بیماری ها بخصوص ایدز را در جامعه فراهم می کند.

وزیر بهداشت با تاکید بر افزایش برخوردهای قانونی با منابع قاچاق 
دارو و افزایش پیگیری ها در این حوزه، افزود: قاچاق دارو علل زیادی 
دارد و تا به حال در این حوزه پیش��گیری های الزم صورت نگرفته و 
این در حالی اس��ت که هرچقدر دارو گران تر باشد، احتمال قاچاق 

آن بیشتر می شود.

ارای�هآموزشه�ایالزمبهنيروه�ایانتظام�یبرای
تشخيصهویتبيمارانروانی

دکتر هاش��می همچنی��ن در زمین��ه افزای��ش آم��ار بیماری های 
روان��ی در جامعه گف��ت: در کل کش��ور حداقل نیازمن��د 40 هزار 
تخ��ت بیم��اران روان��ی هس��تیم در حالی ک��ه حداکث��ر 10 هزار 
تخت در ش��رایط نه چندان اس��تاندارد در بیمارس��تان های کشور 
موج��ود هس��تند؛ ضمن ای��ن که خیل��ی از ای��ن بیم��اران نیز در 
 ش��رایط بس��یار نامناس��ب توس��ط خانواده ها در منازل نگهداری

 می شوند.
به گفت��ه وزی��ر بهداش��ت،درمان وآموزش پزش��کی  امی��د ما در 
زمین��ه افزایش تخت ه��ای روان��ی در بیمارس��تان ها ب��ه خیران 
 و نیکوکاران اس��ت ضمن ای��ن آمادگی ه��ای الزم را جه��ت ارایه

 آموزش های الزم به نیروهای انتظامی برای تشخیص هویت بیماران 
روانی داریم.

اخبارکوتاه
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عضوهياتریيسهکميسيوناجتماعیمجلس:

کلياتالیحهکاهشساعتکارزنانشاغلتصویبشد
مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریاصفهان:

توليدحدود4۲۰تندورریزنانخشكدراصفهان

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب کلیات 
الیحه کاهش ساعت کار زنان شاغل در این کمیسیون خبر داد و 

گفت: بر این اساس، تالش شده تا زنانی که دارای شرایط خاصی 
مانند داشتن فرزند معلول، کودک زیر هفت سال یا همسر از کار 

افتاده هستند، 3۶ ساعت در هفته فعالیت کنند.
عباس صالح��ی گفت: ادامه بررس��ی الیحه کاهش س��اعت کار 
زنان ش��اغل از مواردی بود که در جلسه روز یک شنبه کمیسیون 

اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید. 
نماینده مردم آشتیان، فراهان، خنجین، تفرش و رودبار در مجلس 
شورای اس��المی، درباره جزییات الیحه مذکور تصریح کرد: این 
الیحه به بانوانی اشاره دارد که دارای شرایط خاصی مانند داشتن 
فرزند معلول، کودک زیر هفت س��ال بوده یا همس��ر از کار افتاده 
هستند که بر این اساس ساعت کاری این افراد از 44 ساعت در هفته 

مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری اصفهان به 3۶ ساعت کاهش یافت. 

گفت: طی س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری ح��دود 420 تن 
 دور ری��ز ن��ان خش��ک در مناط��ق ش��هر اصفه��ان تولی��د 

شده است.
تیمور باجول با اشاره به تعداد ایس��تگاه های بازیافت فعال در 
سطح ش��هر اظهار کرد: در حال حاضر25 ایستگاه ساختمانی 
و 25 کانکس و غرفه بازیافت در مناطق مختلف شهر اصفهان 

فعال است.
وی با بیان اینکه براساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر 
شده است که هر س��اله پنج ایستگاه س��اختمانی بازیافت در 
اصفهان راه اندازی ش��ود، اضافه کرد: کانکس های بازیافت در 
مکان هایی که مش��کل ترافیکی وجود نداش��ته باشد، احداث 

می شود.

 

مسوول سلول درمانی پژوهشکده رویان از ایجاد اولین کارخانه 
سلول درمانی خاورمیانه در تهران، درمان بیماری های قلبی 
و عروقی با تزریق مغز اس��تخوان و نیز درمان چین و چروک 
از طریق سلول درمانی خبر داد.ناصر اقدمی گفت: معموالً در 
علم پزشکی زمانی که می خواهیم فناوری جدیدی را وارد بازار 
کنیم چند مرحله وجود دارد یکی اینکه منتظر باشیم ببینیم 
دنیا چه می کند چرا که ممکن است فعالیت های زیادی کنیم 
و بعد شکس��ت بخوریم در نتیجه در بهترین شرایط محصول 
و فناوری وارد می ش��ود این همان کاری است که بسیاری از 
کش��ورهای حاش��یه ما انجام می دهند.وی ادامه داد: در این 
ش��رایط زمانی که تکنولوژی تغییر کند نمی توانند خود را با 
آن وفق دهند چرا که از همان ابتدا این فناوری در کشورشان 
تولید نش��ده اس��ت.اقدمی گفت: روش دیگر آن است که از 
همان ابتدا در روند تولید فناوری وارد ش��ده و هزینه کنیم و 
در پایان صاحب آن شویم در این صورت می توانیم تغییرات 
الزم را اعمال کنیم و وابسته به دیگر کشورها نشویم در نتیجه 

محصول ارزان تری را برای کشور داشته باشیم.

خودکفاییکشوردربحثسلولدرمانی
مسوول سلول  درمانی پژوهشکده رویان تصریح کرد: اکنون 
کش��ور در بحث س��لول درمانی به همی��ن روش عمل کرده ، 
حدود 10 تا 15 سال است که این فناوری را تولید کرده ایم و 

در سطح جهانی به خوبی پیش رفته ایم.

توليدغضروفبرایدرمانآرتروز
اقدمی گفت: در بحث درمان بیماری آرتروز و غضروف سازی 
به خوبی از س��لول درمانی کمک گرفته ایم، این درمان 20 تا 
30 هزار دالر در خارج از کش��ور هزینه می شود در حالی که 

هزینه ای بیش از یک هزار دالر برای ایران ندارد.

رفعچينوچروکپوس�تبااس�تفادهازس�لول
درمانی

وی ادامه داد: همچنین در بیماری های پوستی و برای افرادی 
که دارای چین و چروک پوست شده اند سلول درمانی به کار 

گرفته می شود.
درمانبيماریهایقلبیباتزریقمغزاس�تخوان

برایاولينبار
اقدمی همچنین با اش��اره ب��ه روند رو به رش��د بیماری های 
قلبی در کشور و تعداد باالی مبتالیان قلبی افزود: در درمان 
بیماری های قلب��ی نیز از س��لول  درمانی کم��ک گرفته ایم 
به طوری ک��ه نمونه  ای س��اده از مغز اس��تخوان مبتالیان به 
بیماری های قلبی را گرفته، جدا می کنیم و در قلبشان تزریق 
می کنیم، ای��ن روش باعث کاهش میزان م��رگ و میر آنها و 

بهبود عملکرد قلبی شان شده است.

معاون طب س��نتی وزیر بهداشت نس��بت به رشد قارچ گونه 
عطاری های غیرمجاز در کشور هشدار داد و از مردم خواست 
که فریب تبلیغات مندرج در پشت شیش��ه این عطاری ها را 

نخورند.
دکتر محمود خدادوست ضمن اش��اره به عطار های با سابقه 
 و خوش س��ابقه که چند نس��ل عطار بوده اند و ب��ا این حرفه

 به خوبی آش��نا هستند، گفت: طی چند س��ال اخیر به دلیل 
اقبال مردم به استفاده از ظرفیت های طب سنتی، عطاری های 
زیادی ب��ه صورت قارچ گونه در کش��ور رش��د کرده اند که به 
اعتراف صنف عطار و س��قط فروش ک��ه زیرمجموعه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هستند، بسیاری از آنها مجوز فعالیت 

ندارند.
وی تبلیغاتی تحت عنوان داروهای ضدفشار خون، ضد چربی، 
چاقی و الغری، ضد ام .اس، ضد س��رطان و... در پشت شیشه 
عطاری ها را تخلف دانس��ت و گفت: بخش عم��ده ای از این 

تخلفات مربوط به عطاری هایی است که مجوز ندارند.
خدادوست تاکید کرد: فروش دارو در عطاری تخلف است؛ چه 

گیاهی و چه شیمیایی. عطاری های با سابقه نیز مفرده یا یک 
گیاه را می فروشند که البته با موارد تجویز و مصرف آن هم به 

خوبی آشنا هستند.
وی ادامه داد: به روایتی غیرمستند طی چند سال اخیر حدود 
15 هزار عطاری در کشور رش��د کرده اند و بخش عمده ای از 
آنها سابقه کار عطاری ندارند، سن شان کم است و بدون هیچ 
تجربه ای به این حوزه ورود کرده اند. طبیعی است که چنین 
مواردی به ف��روش داروهای بی نام و نش��ان ورود می کنند و 
بی تردید اقدامات آنها به نظام س��المت آس��یب می رساند و 

مشکالتی را برای مردم به دنبال دارد.
خدادوست به اقدامات انجام شده جهت ساماندهی عطاری ها 
اش��اره کرد و گفت: با این رویکرد نشس��تی با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، صنف عطار و سقط فروشان داشتیم و حتی 
در نشست هایی که با عطاری های باسابقه و با تجربه داشتیم، 
به این جمع بندی رسیدیم که بایدها و نبایدهایی را مشخص 
کنیم و به صنف مربوطه ابالغ شود تا عطارها ملزم به رعایت 
آنها باش��ند. به این ترتیب سیس��تم های نظارتی مربوطه در 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت و صنف مربوط��ه در بحث 
نظارت ها به این بایدها و نبایدها توجه کنند. به همین دلیل 

کمیته ای تشکیل شد تا این بایدها و نبایدها مشخص شود.
وی ضمن تاکید مجدد بر اینکه فروش دارو به ویژه داروهای 
ترکیبی بی نام و نشان به هیچ وجه در عطاری ها مجاز نیست، 
ادامه داد: مردم باید در این زمینه مراقبت کرده و از این موارد 
استفاده نکنند. مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات پزشکی 
قانونی نشان داد بسیاری از این داروهای ترکیبی که با ادعای 
صد درصد گیاهی ضدچاقی، الغری، ضد اعتیاد و ... به فروش 
می رسد، اساسا داروی شیمیایی است و مردم نباید فریب این 

تبلیغات را بخورند.

معاونطبسنتیوزیربهداشت:

رشدقارچیعطاریهایغيرمجاز
مسوولسلولدرمانیپژوهشکدهرویان:

سلولدرمانیبهکمكدرمانچينوچروکآمد



اخبار کوتاهيادداشت

 يارانه نقدی تیرماه هفته آينده 
واريز می شود

یاران��ه نق��دی 45500 تومانی تیرم��اه 93 هفته آینده به حس��اب 
سرپرستان خانوار واریز می شود.سومین یارانه نقدی 45 هزار و 500 
تومانی به ازای هر نف��ر در فاز دوم هدفمندی یاران��ه ها -مربوط به 
تیرماه 93 - هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

مبلغ یارانه نقدی در گام دوم هدفمندی یارانه ها همچنان 45 هزار 
و 500 تومان اس��ت که به تمام افرادی که در ای��ن مرحله ثبت نام 
کرده اند، تعلق می گیرد.بر این اس��اس، با احتس��اب این که بیش از 
74 میلیون ایرانی در س��ایت رفاهی ثبت نام کرده اند، دولت مبلغی 
حدود سه هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار ماهانه برای یارانه نقدی 

درنظر گرفته است.

 شتاب گیری اقتصاد استان
 با منطقه ويژه شهرضا  

نماینده مردم ش��هرضا در مجلس شورای اس��امی گفت: براساس 
برنامه ریزی انجام شده، عملیات احداث منطقه ویژه اقتصادی شهرضا 
هم زمان با هفته دولت آغاز می ش��ود.عوض حیدرپور اظهار کرد: در 
آخرین جلسه س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی ش��هرضا که با حضور 
اعضای سازمان و شرکت پاتله 2 در فرمانداری شهرستان برگزار شد، 
تصمیمات نهایی در خصوص مرحله واگذاری زمین و هماهنگی های 
زیرساختی در این زمینه با سازمان مناطق آزاد اتخاذ شد.وی ادامه 
داد: با توجه به این که بخش��ی از فعالیت های عمران��ی فاز اول این 
منطقه اجرایی شده و در همین راستا نسبت به تعیین مسووالن اجرا 
و پیگیری اقدام شده است انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد اتمام 
این مرحله از طرح باشیم.حیدر پور با اشاره به این که اتمام فازهای 
مختلف این منطقه بای��د مبتنی بر تدوین برنامه زمان بندی ش��ده 
اجرایی شود، افزود: تقس��یم کار بین مجموعه مسووالن شهرستان 
و س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان به شکلی است 
که امیدواریم شاهد دس��تیابی به نتایج مطلوب در این حوزه باشیم.

وی اضافه کرد: با اتمام عملیات احداث فاز اول منطقه ویژه اقتصادی 
شهرضا تا هفته دولت سال جاری، زمینه الزم برای ارایه مجوز نهایی 

منطقه نفت، گاز و پتروشیمی در شهرضا محقق می شود.

تولید دو هزار و 100 تن گوشت قرمز 
توسط عشاير فريدون شهر

 ریی��س اداره ام��ور عش��ایر فریدونش��هر گف��ت: ب��رای حمایت از
 صنایع دستی عشایر شهرستان فریدون شهر به اعتبار نیاز است که 
در حال حاضر هیچگونه اعتباری در ای��ن زمینه وجود ندارد.محمد 
قلی شیاس��ی اظهار داشت: س��اخت صنایع دستی عش��ایر از قبیل 
 قالی، گلیم و گبه به ش��کل های مختلف در بین زنان عش��ایر انجام

 می گیرد که این روند در طول سال با آموزش های مختلف و استفاده 
 از الگوه��ای جدید صورت م��ی پذیرد.وی با اش��اره ب��ه طرح های

 مرتع داری و توسعه و تقویت مراتع شهرس��تان فریدونشهر، افزود: 
عشایر این شهرستان با توجه به پروانه های چرا، که از اول خرداد ماه 
تا پایان مهرماه در اختیار دارند می توانند با رعایت، حفظ و حراست از 

مراتع قرق شده، علوفه مورد نیاز دام خود را تامین کنند.

 کاهش ۹0 درصدی مصرف آب 
در بزرگترين بیمارستان اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان گفت: در سال جاری 
مصرف آب در بیمارس��تان الزهرا به عنوان بزرگ ترین بیمارس��تان 
این استان 90 درصد در مقایس��ه با سال گذشته کاهش یافته است.

هاشم امینی افزود: با پایش انشعاب های پرمصرف در استان اصفهان، 
مراکز درمان��ی به عنوان یکی از مراکز پرمصرف شناس��ایی ش��دند 
که بیمارس��تان الزهرا به عنوان بزرگ ترین بیمارستان در میان 54 
بیمارستان استان نیز از این امر مستثنی نبود به طوری که براساس 
برآوردهای صورت گرفته، متوس��ط مصرف ماهانه بیمارس��تان ها 
یک هزار و ۸۶۸ مترمکعب در ماه بوده اس��ت. وی اظهار داش��ت: با 
تعامل و همکاری مناسب مسووالن بیمارستان الزهرا با شرکت آب 
و فاضاب استان، این بیمارستان توانست 90 درصد در مصرف آب 

صرفه جویی کند. 

 راه اندازی اينترنت پرسرعت 
در ۴0 مرکز تابعه مخابرات

 مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: سرویس اینترنت
 پر سرعت ADSL در 40 مرکز تحت پوشش اداره مخابرات مراکز 
تابعه شرکت مخابرات استان اصفهان راه اندازي شده است.حسین 
کش��ایی با اش��اره به این مطلب، اظهار داش��ت: با نصب تجهیزات 
DSLAM، س��رویس اینترنت پ��ر س��رعت ADSL در 40 مرکز 
تحت پوش��ش اداره مخابرات مراکز تابعه ش��رکت مخابرات استان 
اصفهان راه اندازي و بیش از70 درصد کل پورت هاي مراکز توسط 
مشترکان ثبت نام و تحویل اینترنت پرسرعت آن ها انجام شد. وی 
به نصب سوییچ در مراکز مخابراتی شهرستان فاورجان اشاره کرد 
و افزود: نصب سوییچ در مرکز کرسگان به تعداد 5۱2 شماره و مرکز 
باغ ابریشم به تعداد 440 شماره در شهرستان فاورجان انجام شد. 
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان ادامه داد: از جمله اقدامات 
شرکت مخابرات استان، تجهیزات Dslam در مرکز دیزیچه و مرکز 
شهید ضیایي ها شهر مبارکه اس��ت که به ترتیب به ظرفیت ۶40 و 

704 پورت نصب و راه اندازي شد. 

 مصرف بي رويه آب و استفاده 
از پمپ، اشكال شرعي و قانوني دارد

 فرماندار اصفه��ان گفت: مصرف ب��ي رویه آب و اس��تفاده از پمپ، 
اشکال ش��رعي و قانوني دارد و ش��هروندان بایس��تي توجه ویژه اي 
 در صرفه جویي آن و رعایت حق دیگر ش��هروندان داش��ته باش��ند.

فضل اهلل کفیل در نشس��ت بررسي مشکات آب ش��رب روستایي 
شهرس��تان اصفهان ضم��ن درخواس��ت از ش��هروندان عزیز براي 
صرفه جویي در مصرف آب ابراز داشت: با رعایت 25 درصدي مصرف 
آب، عاوه بر برخورداري همه مردم از این نعمت الهي، با جیره بندي 
نیز مواجه نخواهیم بود.وي با تأکید بر فرهنگ س��ازي صرفه جویي 
در مصرف آب، از مس��وولین آب و فاضاب روستایي خواست ضمن 
تشکیل کمیته نظارت و بازرس��ي با متخلفین و مشترکان پرمصرف 

در حوزه آب شرب برخورد کنند.  

۴
تردد بيش از دو ميليون وسيله نقليه در محورهاي مواصالتي استان 

  سرپرست مرکز مدیریت راه های اداره کل پایانه های استان اصفهان گفت: در هفته گذشته دو میلیون و 42۱ تردد در
 محور هاي مواصاتي استان اصفهان به ثبت رسیده است.محمدعلی اسماعیل زاده با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: 

این آمار توسط 5۸ دستگاه تردد شمار بر خط فعال در جاده هاي استان به ثبت رسیده است.
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در بین اقام مصرفی خانوارها در هفته گذشته، گوشت مرغ، لبنبات 
و تخم مرغ از جمله مواد خوراکی گران شده بودند.

در هفته منتهی به ۱3 تیرماه سال جاری قیمت لبنیات یک دهم 
درصد، تخم مرغ ۱.۶ درصد، سبزی های تازه 5.4 درصد و گوشت 
مرغ دو درصد افزایش یافت.بنابر اعام گ��زارش بانک مرکزی از 
متوس��ط قیمت خرده فروش��ی برخی از مواد خوراکی در تهران 
در هفته گذش��ته قیمت برنج، حبوبات، قند و شکر، چای و روغن 
نباتی نسبت به هفته ماه قبل آن ثابت مانده است.همچنین قیمت 

میوه های تازه 2.9 درصد، گوشت قرمز 0.۶ درصد کاهش داشت.

لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای ماست غیرپاستوریزه و 
پاستوریزه به ترتیب معادل ۱.4 درصد و 0.3 درصد افزایش یافت و 
قیمت سایر اقام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. این 
درحالی است که بهای تخم مرغ حدود ۱.۶ درصد افزایش یافته و 

شانه ای ۸400 تا 9۸00 به فروش رفته است.
برنج و حبوبات

در این هفته در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه دو معادل 0.۱ 
درصد کاهش یاف��ت و بهای برنج درجه یک ثاب��ت ماند .در گروه 

حبوبات قیمت اقام این گروه بدون تغییر بود.
میوه ها و سبزی های تازه

در هفته منته��ی به ۱3 تیرماه س��ال ج��اری در میادین زیرنظر 
ش��هرداری انجیر عرضه نشد و کدو س��بز عرضه کمی داشت، اما 
سایر اقام میوه و س��بزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در 
سطح پایین قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میوه و تره بار عرضه 
می شد.در عین حال میوه فروشی های سطح شهر اقام مربوط میوه 
و سبزی را عرضه کردند که در گروه میوه های تازه قیمت آلو 7.7 

درصد و هندوانه 3.3 درصد افزایش یافته است.

مدیر عامل کانون خبرگان کش��اورزی اس��تان اصفهان با بیان 
اینکه با ناب��ودی گاوخون��ی بزرگترین منبع تغذیه دام ش��رق 
اصفهان متاشی ش��ده، گفت: اعطای حقابه تاریخی ،قانونی و 
شرعی کش��اورزان حوضه آب ریز زاینده رود خود به خود منجر 
به احیاء این تاالب بین المللی خواهد شد.اسفندیار امینی اظهار 
داشت: افرادی که حق آبه محیط زیست تاالب گاخونی و حق آبه 
کشاورزان حوضه آب ریز زاینده رود را مجزا حساب کرده اند در 
محاسابات خود دچار اشتباه شده اند.وی با تاکید بر اینکه اعطای 

حق آبه تاریخی ،قانونی و ش��رعی کش��اورزان اصفهانی خود به 
خود منجر به احی��ای این تاالب بین المللی خواهد ش��د،افزود: 
شورای عالی آب ،در جلسه ۱3 فروردین ماه سال جاری تمامی 
آب چشمه دیمه که سرچش��مه زاینده رود است و نیز تونل اول 
کوهرنگ را به عنوان حق مسلم کش��اورزان این حوضه آب ریز 
اعام کرده است.امینی یادآور شد: البته در همین جلسه وزارت 
نیرو ح��دود ۱70 میلی��ون مترمکعب آب را به عن��وان حق آبه 
گاوخونی تعیین کرده اس��ت.امینی با بیان اینک��ه گاوخونی به 
طور کلی حق آبه مشخصی نداشته است، تصریح کرد: در فصل 
زمس��تان که زراعت متوقف می ش��د آب اراضی خود به خود از 
مس��یر های زیر زمینی و نیز زهکش وارد ش��ده به رودخانه این 
تاالب را پر می کرد اما از اول بهار تا اوایل پاییز با شروع کشت و 
کار و برداشت سنگین آب و کاهش آن در انتهای مسیر رودخانه 
این تاالب آب های ذخیره ش��ده را به شکل چش��مه به محیط 
 اطراف خود باز م��ی گرداند.امینی گفت: امروزه انواع و اقس��ام 
روش های تصفیه آب در جهان مورد مطالع��ه و کار قرار گرفته 
اما جالب آن است که محققان به سمت استفاده از گیاهان نی به 

عنوان تصفیه کننده گندآب و مواد متعفن پی برده اند.

مدير عامل کانون خبرگان کشاورزی استان:

گاوخونی بزرگترين تصفیه کننده گنداب بود  
گوشت قرمز کیلويی 32 هزار تومان

مرغ قیمت گرفت

 قیمت موبايل 
کاهش يافت 

تخفیف 30 درصدی 
بلیت قطار

مدیر بازرگانی و برنامه ریزی قطارهای شرکت رجاء گفت: شرکت حمل و نقل 
ریلی رجاء از دیروز تا پایان ماه مبارک رمضان، برای مس��افرانی که قصد سفر 
به مشهد مقدس و شمال کش��ور را دارند در برخی قطارها بهای بلیت را تا 30 

درصد تخفیف می دهد.
علیرضا س��لیمانی افزود: تا پایان ماه مبارک رمضان در مسیر مشهد مقدس 
برای مسافرانی که قصد سفر با قطارهای معمولی صندلی ) قطارهای شماره 
 350 و 35۱ (، دو طبقه صبا ) قطارهای شماره  3۸2 و 3۸3 (، تندروی پردیس
  ) قطاره��ای ش��ماره 374، 375، 37۶ و 377 ( و قط��ار س��بز

 ) با شماره 33۸ و 339 ( داشته باش��ند بهای بلیت تا 30 درصد تخفیف ارایه 
 می شود.وی گفت: برای مسافرانی که با قطار پارسی تهران-گرگان و بالعکس

 ) قطارهای شماره 222 و 223 ( به شمال کشور سفر می کنند نیز تخفیف بهای 
بلیت تا 30 درصد در نظر گرفته شده است.

رییس اتحادیه تعمیرکنندگان و فروشندگان موبایل اصفهان گفت: واردات 
موبایل به صورت انحصاری تنها توسط چند ش��رکت سبب شده تا زمینه 
قاچاق این کاال در کشور فراهم شود.مجید ساطعی در ارتباط با قیمت موبایل 
اظهار کرد: با توجه به این که قیمت دالر کاهش داشته و قیمت موبایل نیز به 
آن وابسته به عوامل مختلف است، در حال حاضر قیمت ها کاهش داشته و 
زمان مناسبی برای خرید مردم است.وی افزود: دالر کاهش داشته و درهم 
نیز کاهش قیمت داشته و حدود ۸40 تومان است و ۶0 تومان کاهش داشته 
و قیمت گوشی موبایل نیز به همین میزان کاهش داشته و در حال حاضر 
استقبال مردم برای خرید بسیار خوب است.رییس اتحادیه تعمیرکنندگان 
و فروشندگان موبایل اصفهان تصریح کرد: واردات این کاال در حال حاضر به 
صورت انحصاری توسط چند شرکت تهرانی انجام می شود و در اصفهان هیچ 

شرکتی حق واردات گوشی موبایل را ندارد.

رییس اتحادیه میوه و س��بزی اصفه��ان در خصوص گرانی 
اخیر قیمت هندوانه، گفت: نرخ این محصول حدود دو هفته 

گذشته در بازار اصفهان کیلویی 200 تومان بود و در حال حاضر 
با 550 تا ۶00 تومان عرضه می شود و گران نشده بلکه اکنون با 

نرخ واقعی به فروش می رسد. 
نوروز علی اسماعیلی در خصوص اینکه آیا صادرات هندوانه به 
عراق تاثیری بر بازار عرضه این محصول در اصفهان گذاش��ته 
است، اظهار داش��ت: هیچ گونه کمبودی در بازار نداریم و این 

محصول به وفور در دسترس مردم اصفهانی قرار دارد. 
وی ادام��ه داد: عدم صادرات ای��ن محصول برای کش��اورزان 
صرفه اقتصادی ندارد و جز ضرر و زیان هزینه ای دست آن ها را 
نمی گیرد. رییس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان با بیان این که 

سال گذشته محصول هندوانه روی دست کشاورزان مانده بود، 
تصریح کرد: تا دو هفته گذشته از سال جاری نرخ این محصول 
کیلویی 200 تومان بود و بسیاری از کش��اورزان با هزینه های 
س��نگین حمل بار دچار زیان ش��ده اند. وی افزود: کشاورزان 
محصول هندوانه خ��ود را کیلویی 200 تومان می فروش��ند، 
اما 400 تا 500 تومان باید برای کرای��ه حمل بار هزینه کنند. 
اسماعیلی اضافه کرد: برای مثال محصول کشاورزی دو میلیون 
تومان قیمت دارد باید پنج میلیون توم��ان هزینه برای کرایه 
حمل بار پرداخت کند که جز ضرر هزینه ای دست کشاورزان 
را نمی گیرد و این مساله در سال جاری سبب ناراحتی و حتی 

سکته برخی از کشاورزان مناطق چابهار شده است. 
وی با بیان اینکه عرضه هندوانه اکنون ب��ا 550 تا ۶00 تومان 
قیمتی واقعی است، یادآور شد: عرضه این محصول پایین تر از 
نرخ های باال ارزش ندارد، زیرا با وجود هزینه های سنگین حمل 
بار هزینه ای دست کشاورز را نمی گیرد. رییس اتحادیه میوه و 
سبزی اصفهان خاطر نش��ان کرد: محصول هندوانه از شیراز و 
نورآباد وارد اصفهان می شود. وی در خصوص گرانی نرخ خربزه، 
گفت: این محصول گران نشده بلکه نوبرانه است و مصرف آن در 

فصول تابستان و ماه رمضان بیشتر می شود. 
اسماعیلی با تاکید بر اینکه کشاورزی دومین صنعت هر کشوری 

است، بیان داشت: سازمان جهاد کش��اورزی باید با حمایت از 
کشاورزان نظارت بیشتری بر محصوالت کشاورزی داشته باشد. 
یکی از فروش��ندگان میوه و س��بزی در اصفهان با بیان این که 
قبل عید سال جاری نرخ هر کیلو هندوانه 350 تا 500 تومان 
بود، گفت: این محصول دو هفته گذش��ته با بهای 200 تا 300 
تومان عرضه می ش��د، اما اکنون در ماه رمضان به 700 تا ۸00 
تومان رسیده است. میرزاعلیان ادامه داد: نرخ هر کیلو هندوانه 
در بازار اصفهان 200 تا 300 تومان افزایش داشته است. وی با 
بیان اینکه کشت صیفی جات امسال بیشتر از حدمعقول است، 
اظهار داش��ت: در ماه رمضان عرضه و تقاضا افزایش می یابد و 
بهای هندوانه در میادین میوه و تربار اصفهان ۶00 تومان عرضه 

می شود و با اختاف 200 تا 250 در بازار به فروش می رسد. 

افزايش 3۷ درصدی نرخ هندوانه در میادين اصفهان 

مدیر کل پست اس��تان اصفهان با بیان 
اینکه ای��ن اداره کل دارای ۱0۶۸ واحد 
پس��تی اس��ت،افزود:این ۱۶0۸ واح��د 
پستی شامل 22 اداره،هفت ناحیه پستی،9 آژانس پستی،3۶۶ 
دفتر خدم��ات ارتباطی و پیش��خوان دولت،۱۱ دفتر مش��ترک 
پست مخابراتی،س��ه دفتر پس��ت روس��تایی،۱45 نمایندگی 
پستی،450 دفتر ICT  روستایی می شود.سعید رجالی که در 
جمع خبرنگاران صحبت می کرد، پوشش جمعیتی و مساحتی 
پست اس��تان اصفهان را بس��یار مطلوب ارزیابی کرد و گفت:هر 
واحد پستی 45۶9 نفر و ۱00 کیلومتر مربع را پوشش می دهد 
که از لحاظ استاندارد جهانی در وضعیت مطلوبی به سر می بریم.

وی به آمار ورودی و خروجی مرسوله های پستی استان اصفهان 
اشاره کرد و گفت:در سه ماهه اول س��ال روزانه ۸5 هزار مرسوله 
پستی به اصفهان وارد شده و روزانه 90 هزار مرسوله صادر شده 
و در مجموع تا پایان خرداد ماه 93 بیش از هفت میلیون مرسوله 

وارد و بیش از ۸ میلیون مرسوله خارج شده است.
رجالی خاطر نشان کرد:استان اصفهان دارای ۱۱0 نقطه ارتباطی 

است که 50 نقطه داخل استان و ۶0 نقطه خارج از استان است.
مدیر کل پس��ت اس��تان اصفهان افزود:900 صندوق پستی در 
سطح اس��تان اصفهان وجود دارد که قرار اس��ت تا پایان تیر ماه 
 س��ال جاری 200 صندوق دیگر نیز به آن افزوده شود که از این 

تعداد ،۱70 صندوق سهم شهرستان اصفهان است.
وی به قراردادهای منعقد ش��ده با ش��رکت پست اش��اره کرد و 
گفت:تعداد قراردادهای سراسری شرکت پست 73 فقره است و  
37 فقره قرار داد هم در استان اصفهان منعقد کرده ایم که  مشغول 

انجام آن هستیم.
مدیر کل پست اس��تان اصفهان به عملکرد سه ماه این اداره کل 
 اشاره کرد و افزود:انجام رسانی و تحویل 45 هزار فقره مربوط به

 اظهار نامه و گواه��ی پرداخت مودیان مالیات��ی، پنج هزار فقره 
تاییدیه تحصیل��ی ، ۱۸ هزار فق��ره عملیات اس��ناد هویتی ،دو 
 میلیون و چهارصد فقره قبوض پس��تی،نه هزار و شش��صد فقره

 آزمایش های پزشکی،27 هزار مورد گذرنامه،37 هزار و پانصد 
فقره سند مالکیت،34 هزار فقره اباغیه تامین اجتماعی و بیش 
از سه هزار ونهصد اباغ ثبت و اس��ناد  از جمله عملکرد اداره کل 

پست استان اصفهان در سه ماهه ابتدایی سال جاری بوده است.
رجالی خاطر نشان کرد:به طور مثال با توزیع سند مالکیت توسط 
پست ،از آذر ماه سال گذشته از یک و نیم میلیون سفر شهری جلو 
گیری شده است.رجالی از افزایش 20 درصدی تحویل مرسوالت 
خرید اینترنتی خبر داد و افزود:در زمینه خرید و فروش مرسوالت 
اینترنتی ۸9 هزار مرس��وله خرید از اصفهان به سایر نقاط کشور 
ارسال شده و 29 هزار مرس��وله اینترنتی هم به استان وارد شده  
 که شاهد رش��د 20 درصدی نسبت به س��ه ماهه سال گذشته 

 ب��وده ای��م.وی دو س��رویس »توزی��ع در زم��ان مق��رر« و
 »س��رویس کرای��ه در مقص��د« را از جمل��ه جدیدتری��ن 
س��رویس ه��ای اداره کل پس��ت اس��تان اصفه��ان ب��ر 
ش��مرد و افزود:ممک��ن تحوی��ل گیرن��ده مرس��وله پس��تی 
 صب��ح ه��ا حض��ور نداش��ته باش��د و تح��ت س��رویس

» توزی��ع در زم��ان مق��رر« 
ماموران پس��ت این مرسوله را 
در دو ش��یفت دو تا شش بعد 
از ظهر یا  ش��ش تا ده شب به 

گیرنده تحویل می دهند.
رجالی ب��ه ق��رار داد اداره کل 
پس��ت اصفهان با ش��هرداری 
اصفهان اشاره کرد و گفت:یکی 
از مهم ترین ق��رارداد های این 
اداره کل،ق��رارداد نص��ب و به 
هنگام سازی پاک های پستی 
با شهرداری اصفهان است که 
در مرحله اول مقرر ش��ده در 
چهار منطقه یک،سه،پنج و ۱2 
این کار انجام شود و شامل 292 
هزار پاک جدید می شود .وی 
خاطر نشان کرد:یک میلیون و 

چهار صد هزار پاک باید در شهر اصفهان نصب شود که این کار به 
مرور صورت می گیرد.رجالی انجام خدمات بانکی را یکی دیگر از 
خدمات جدید پست برشمرد و گفت:با توافق مدیریت پست بانک 
استان و اداره کل پست مقرر ش��ده خدمات بانکی شامل قبول و 
 پرداخ��ت حواله،دریافت و پرداخت قبوض،ارایه س��رویس های

 قرض الحسنه،قبول و پرداخت چک،پرداخت حقوق مستمری 
بگیران تامین اجتماعی، پرداخت س��ود سهام عدالت و خدمات 
متنوع دیگر در باجه های پستی انجام گیرد.رجالی از جلسه ای با 
مدیران استانی با محوریت استانداری اصفهان خبر داد و گفت:در 
این جلسه کلیه س��ازمان ها مکلف شدند تا جایی که امکان دارد 
خدمات خود را به پست واگذار کنند که این موضوع تاثیر بسیار 
 زیادی در کاهش سفرهای شهری و آلودگی های زیست محیطی

 خواهد داشت.رجالی بیان داشت:کمیسیون تنظیم مقررات اجازه 
افزایش قیمت 23 درصدی را به شرکت پست داده است ولی ما 
از این امکان اس��تفاده نکردیم و تا جایی که مقدور بود تعرفه ها 
با شیب بس��یار کمی افزایش یافت که به طور مثال قیمت پست 

پیشتاز  تنها ۱2 و نیم درصد افزایش داشت.

مدير کل پست استان اصفهان:

کاهش آلودگی هوا با واگذاری خدمات  به پست
 معاون بهره برداری شرکت

 آب و فاضالب استان

 پمپ ها ؛ میزان  توزيع آب 
را نامتعادل می کنند 

معاون بهره ب��رداری ش��رکت آب و فاضاب اس��تان 
اصفهان گفت: شرکت آبفا سعی بر آب رسانی تا طبقات 
اول و دوم را دارد اما رفتار ش��بکه متاثر از میزان آب و 
 مصرف مردم دارد و با عدم صرفه جویی شهروندان در 
 آب رس��انی به طبق��ات پایین ت��ر نیز دچار مش��کل

 می ش��ویم.مجتبی قبادیان در خصوص اینکه شرکت 
 آبفا در اوج مص��رف آب تا چ��ه طبقاتی را م��ی تواند

 آب رسانی کند، اظهار داشت: در شرایط کنونی پیک 
مصرف و کاهش س��ه متر مکعب بر ثانیه حجم آب در 
مخازن با توجه به اینکه ش��بکه آب رسانی استان ثقلی 
و با شیب زمین حرکت می کنند اکثر نقاط در ساعات 
پیک مصرف ب��ه دلیل کمبود آب با افت فش��ار مواجه 
می شوند که برخی شهروندان با نصب این پمپ ها بر 
این شرایط س��خت دامن می زنند. وی با بیان این که 
با پمپاژ آب از سوی برخی مش��ترکان خانگی، میزان 
ذخایر مخازن ذخیره آب اس��تان به حداقل می رسد، 
تاکید کرد: شرکت آبفا س��عی بر آب رسانی تا طبقات 
اول و دوم را دارد اما رفتار ش��بکه متاثر از میزان آب و 
مصرف است و اگر مردم 25 تا 30 درصد صرفه جویی 
کنند کمتر دچار افت فشار آب خواهیم بود.وی تصریح 
کرد: البت��ه در اوج مصرف آب و کاهش افت فش��ار در 
ش��بکه ممکن اس��ت حتی آب به طبقه دوم هم نرسد 
 اما اگر میزان مصرف آب از س��وی مردم کمتر باش��د

 آب رس��انی تا طبق��ات باالتر نی��ز ام��کان دارد. وی 
با اش��اره به اینکه با عدم ت��وازن بین می��زان مصرف 
 و تولی��د، حدود س��ه مترمکعب کمب��ود آب در طرح

 آب رس��انی اصفهان بزرگ داریم که ناش��ی از کاهش 
ش��دید آب دهی چاه های فلمن اس��ت، اظهار داشت: 
با توجه به کمبود میزان ذخیره آب در مخازن ذخیره 
و همچنین افزایش مصرف در س��اعات پیک با کاهش 
فشار آب روبرو هستیم. قبادیان با بیان اینکه متاسفانه 
برخی ش��هروندان بدون رعایت اصول فنی نس��بت به 
نصب پمپ به صورت مس��تقیم بر روی ش��بکه اقدام 
کردند، افزود: این اقدام عاوه بر تضییع حقوق مردم و 
همسایگان مجاور سبب ایجاد شرایط نامتعادل بر روی 
شبکه و میزان توزیع فشار در تمام مناطق می شود.وی 
تاکید کرد: مشترکانی که با نصب پمپ به طور غیرمجاز 
بر روی ش��بکه اقدام می کنند موجب می شوند فشار 

الزم آب به طور بهینه به مناطق اطراف نرسد.

يكی از مهم ترين 
قرارداد های اين 
اداره کل،قرارداد 
نصب و به هنگام 
سازی پالک های 

پستی با شهرداری 
اصفهان است که 

در مرحله اول 
شامل چهار منطقه 

می شود  محسن 
سعیدی فر
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ابالغ وقت رسیدگی
23947 در خصوص پرونده كالسه 93-164 خواهان محمود كوهی دادخواستی مبنی 
مديريت محمد  به  راد  كرايه  اتوميل  به طرفيت  تحويل خودرو  و  استرداد  تقاضای  بر 
نصيری تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/5/18 ساعت 9 تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب 
– روبه روی مدرسه نيلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 
در  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  اختالف اصفهان مراجعه و نسخه  شورای حل 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف 8191 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23948 شماره ابالغيه: 9310100354202928 شماره پرونده: 9209980354200093 
خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  دوز  چرم  رسول  خواهان   920759 بايگانی:  شماره 
محمدرضا عليخانی به خواسته اعسار از پرداخت محكوم به تقديم دادگاههای عمومی 
جزايی  عمومی  دادگاه   116 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به كالسه 9209980354200093  و  ارجاع   344 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  كل 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/06/02 و ساعت 11:45 تعيين شده است به علت 
آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.  م الف:7404 اسماعيلی 

منشی شعبه 116 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
وقت دادرسی 

23949 ابالغ وقت دادرسی به 1- شبنم روستايی 2- محمد آقامرادی موضوع شكايت 
خانم نازنين غفرانی مبنی بر سرقت گوشی كه تحت كالسه 930011 ثبت شعبه 111 
كيفری شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ به وسيله 
نشر آگهی شده است كه مراتب طبق ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری برای يك 
نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدينوسيله به 
تاريخ 93/6/8 ساعت 12 جهت رسيدگی در شعبه 111  ابالغ می شود كه در  نامبرده 
دادگاه عمومی جزايی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال 
اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غيابا رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد 

شد. م الف:7392 فرخنده خوی مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
وقت دادرسی 

23950 ابالغ وقت دادرسی به آقای حميد فروغی فرزند حسين موضوع شكايت شورای 
هماهنگی مبارزه با موادمخدر مبنی بر سرقت كه تحت كالسه 921395 ثبت شعبه 111 
كيفری شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ به وسيله 
نشر آگهی شده است كه مرابت طبق ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری برای يك 
نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدينوسيله به 
نامبرده ابالغ می شود كه در تاريخ 93/6/11 ساعت 11 جهت رسيدگی در شعبه 111 
دادگاه عمومی جزايی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال 
اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غيابا رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد 

شد. م الف:7393 فرخنده خوی مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
وقت دادرسی 

به آقای علی مختارزاده فرزند جعفرقلی موضوع شكايت  ابالغ وقت دادرسی   23951
ثبت  كه تحت كالسه 921224  بدنی عمدی  ايراد صدمه  بر  مبنی  عليرضا محبی  آقای 
شعبه 111 كيفری شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ 
به وسيله نشر آگهی شده است كه مرابت طبق ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری 
می گردد  منتشر  و  درج  محلی  كثيراالنتشار  های  روزنامه  از  يكی  در  نوبت  يك  برای 
بدينوسيله به نامبرده ابالغ می شود كه در تاريخ 93/6/5 ساعت 11/30 جهت رسيدگی 
در شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و يا 
عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غيابا رسيدگی و رای مقتضی 
صادر خواهد شد. م الف:7394 فرخنده خوی مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی 

اصفهان
ابالغ رای 

23952 كالسه پرونده: 1654/91 شماره دادنامه: 93/3/27-494 مرجع رسيدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف خواهان: عباسعلی سبزيان نشانی: اصفهان-خ اميركبير-بعد از 
چهارراه هزاردستان-جنب تعميرگاه خليج فارس-فروشگاه اصفهان هود وكيل: حسين 
محمديان نشانی: اصفهان-خ شيخ صدوق شمالی-خ شيخ مفيد-ساختمان عقيق-طبقه 
مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی:  شفيعی  ساالری  جهانگير  خوانده:  اول-واحد1 
عهده  به   89/2/15 مورخ   249200 شماره  به  چك  فقره  يك  بابت   20/000/000 وجه 
بانك كشاورزی به انضمام هزينه دادرسی –حق الوكاله وكيل-خسارت تاخير تاديه با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم 
اختالف: در  مينمايد. رای قاضی شورای حل  به صدور رای  آتی مبادرت  به شرح  و 
آقای  طرفيت  به  محمديان  حسين  وكالت  با  سبزيان  عباسعلی  آقای  دعوی  خصوص 
جهانگير ساالری شفيعی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال وجه چك به شماره 
249200-89/2/15 به عهده بانك كشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه 
پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  يد  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتويات  به 
توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته 
و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثبات به نظر می 
رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين 
دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و 106/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و 
هزينه نشر آگهی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )89/2/15( 
تا تاريخ اجرای حكم درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 
مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان 

ميباشد. م الف:7812 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

مرجع   452-92/3/26 دادنامه:  شماره  1862/92ش6ح  پرونده:  كالسه   23953
فرزند  نوربخش  مهرداد  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   6 شعبه  رسيدگی: 
پرستو2-طبقه3- جنوبی-كوچه14-ساختمان  صدوق  شيخ  اصفهان-خ  نشانی:  باقر 
قربانی  علی   -2 محمدعلی  فرزند  اخگری  مرتضی   -1 خواندگان:  نوربخش  منزل 
فرزند عباس هر دو به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: پس از ارجاع 

پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
طرفيت  به  نوربخش  مهرداد  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  می نمايد.  رای 
خواندگان 1- مرتضی اختگری 2- علی قربانی به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 
شماره  به  ليفان  سواری  خودروی  دستگاه  يك  به  وارده  خسارات  درصد   50( ريال 
انتظامی 118ن64ايران13 مستند به نظريه كارشناسی در تامين دليل كه طی آن ميزان 
خسارات وارده به مبلغ 70/000/000 ريال تعيين گرديده به انضمام هزينه های دادرسی 
جلسه  در  وی  اظهارات  و  خواهان  تقديمی  دادخواست  مفاد  پرونده  محتويات  به  نظر 
دادرسی و با عنايت به كروكی تصادف ونظريه كارشناس رسمی دادگستری به شماره 
ثبت 93/2/3-157 كه طی آن ميزان خسارات وارده به اتومبيل خواهان را با ارزش سال 
آگهی  نشر  طريق  از  كارشناسی  نظريه  گرديده  تعيين  ريال   74/000/000 مبلغ   1393
به خواندگان ابالغ گرديده و در فرجه قانونی مصون از اعتراض واقع شده است و با 
التفات به اينكه خواهان در جلسه اول دادرسی افزايش خواسته داده و تقاضای مطالبه 
با وصف  اينكه خواندگان  و  نموده است  از محضر شورا  را  مبلغ 50/000/000 ريال 
ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگرديده و اليحه ای نيز به شورا تقديم نداشته 
اند فلذا نظر به موارد صدراالشعار دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخيص داده و 
مستندا به مواد 1و2 قانون مسئوليت مدنی و مواد 515و519و522 قانون آيين دادرسی 
مدنی رای بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 37/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 104/000 ريال هزينه دادرسی و مبلغ يك ميليون ريال )1/000/000ريال( هزينه 
كارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غيابی است و ظرف 

مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد 
می گردد.  اعالم  و  صادر  دعوی  رد  قرار  خواهان  خواسته  مازاد  خصوص  در  ضمنا 

م الف:7817 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسيدگی:  مرجع   522-93/4/9 دادنامه:  شماره   45/93 پرونده:  كالسه   23954
هشت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: زهرا كريمی فرزند علی نشانی: اصفهان-
ميرزائی  اعظم  خوانده:  چهارم  واهب-ک71-پالک6-طبقه  حميد  ارتش-كوچه ش  فلكه 
فرزند حسين نشانی: مجهول المكان خواسته: الزام خوانده نسبت به نقل و انتقال سند 
انضمام  به  قانونی  و  رسمی  دفاتر  از  يكی  در   09131089278 شماره  به  همراه  خط 
با عنايت به محتويات پرونده و  هزينه دادرسی مقوم به 50/000/00 ريال گردشكار: 
از  استعانت  با  اعالم ختم رسيدگی  اعضای محترم شورا ضمن  نظريه مشورتی  اخذ 
در  شورا:  قاضی  رای  می نمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند 
خصوص دعوی خواهان زهرا كريمی فرزند علی به طرفيت اعظم ميرزايی به خواسته 
الزام خوانده نسبت به نقل و انتقال سند خط همراه به شماره 09131089278 در يكی 
با  ريال   50/000/000 به  مقوم  دادرسی  هزينه  انضمام  به  قانونی  و  رسمی  دفاتر  از 
توجه به اسناد و مدارک و محتويات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسيدگی و 
انجام پذيرفته  مالحظه شناسنامه تلفن همراه 09131089278 نزد خواهان و استعالم 
شركت مخابرات اصفهان كه مالكيت خط تلفن همراه را به نام خوانده اعالم نموده و 
صلح نامه ابرازی و با عنايت به عدم حضور خوانده و مصون ماندن دعوی از هرگونه 
ايراد و اعتراض شورا به استناد ماده 198 قانون آيين دادرسی مدنی دعوی خواهان 
را محمول بر صحت تشخيص داده و حكم بر محكوميت خوانده به حضور در يكی از 
دفاتر خدمات همراه شركت مخابرات و انتقال سند خط تلفن همراه 09131089278 به 
نام خواهان و پرداخت مبلغ 106/000 ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه های نشر آگهی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهی در 
م الف:7818 شعبه هشتم حقوقی  محاكم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

23955 شماره دادنامه: 9309970354500418 شماره پرونده: 9209980359501114 
محمد  آقای  وكالت  با  نسب  دانش  علی  آقای  شاكی:   921231 شعبه:  بايگانی  شماره 
دانشور به نشانی خيابان شيخ صدوق-خيابان شيخ مفيد-پالک1-ط3 متهم: آقای بهنام 
غضنفرپور به نشانی مجهول المكان اتهام: فروش مال غير گردشكار: دادگاه با توجه به 
محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. 
دائر  ديگر(  مشخصات  غضنفرپور)بدون  بهنام  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای 
وكالت  با  مرتضی  فرزند  نسب  دانش  علی  آقای  موضوع شكايت  غير  مال  فروش  بر 
آقای محمد دانشور بدين شرح كه شاكی اظهار داشته به موجب قرارداد اجاره مورخه 
92/4/31 يك دستگاه ليفتراک به مشخصات مضبوط در پرونده را به متهم اجاره داديم 
كه پس از مدتی متوجه شديم آن را به شخص ديگر فروخته است و تقاضای رسيدگی 
داريم دادگاه با توجه به محتويات پرونده تحقيقات به عمل آمده ادعای آقای سيد رامين 
موسوی كه طی اليحه صفحه 22 پرونده مدعی خريد ليفتراک گرديده عدم حضور و 
دفاع موثر از ناحيه متهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام متهم را به 
شرح فوق محرز تشخيص و مشاراليه را به استناد ماده 1 از قانون راجع به مجازات 
انتقال مال غير و ماده 1 از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا اختالس و كالهبرداری 
به تحمل يك سال حبس و پرداخت 600/000/000 ريال جزای نقدی در حق صندوق 
دولت و رد عين دستگاه مذكور در حق شاكی محكوم می نمايد رای صادره غيابی است 
و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه است. م الف:7666 رستم 

پور رئيس شعبه 119 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

23956 شماره دادنامه: 9309970353400453 شماره پرونده: 9209980358601896 
باغ  خ  نشانی  به  صفا  نوری  احمد  آقای  شاكی:   930074 شعبه:  بايگانی  شماره 
جوهری  كبری  خانم  متهم:  موسويان-پ09355260872-2  شاهد-ک ش  فردوس-ک 
به نشانی مجهول المكان اتهام: سرقت گوشی تلفن همراه گردشكار: دادگاه با توجه به 
محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. 
نام خانم كبری جوهری مبنی بر سرقت يك  به  اتهام متهم  رای دادگاه: در خصوص 

شكايت  حسب   358313044368103 سريال  شماره  به  همراه  تلفن  گوشی  دستگاه 
از مالكيت  دليلی كه حكايت  اينكه شاكی هيچگونه  از  آقای احمد نوری صفا صرفنظر 
وی نمايد ارائه ننموده است نظر به اينكه در شكايت اوليه شاكی مذكور اعالم گرديده 
است  بوده  نشسته  درتاكسی  وی  كنار  در  كه  فردوس  باغ  خيابان  جنب  در  كارگری 
گوشی وی را سرقت كرده است و مشخص گرديده در حوزه قضايی تهران آن تلفن 
فعال و استفاده كننده خانم فوق الذكر بوده است و با عنايت به فقد ادله اثباتی شرعی و 
قانونی مفيد علم و يقين و حاكميت اصل برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی رای بر 
 برائت متهم مذكور صادر و اعالم می گردد.م الف:7760 مرادی رئيس شعبه 108 دادگاه 

عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

23957 شماره دادنامه: 9309970361500503 شماره پرونده: 9309980361500027 
شهرک  نشانی  به  صفوری  شيما  خانم  خواهان:   930033 شعبه:  بايگانی  شماره 
وليعصر-مشفق كاشانی-فرعی16-پ37 خوانده: آقای علی اصغر صفوری به نشانی 

محتويات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشكار:  ازدواج  در  اذن  خواسته:  مجهول المكان 
پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
فرزند  صفوری  اصغر  علی  آقای  طرفيت  به  اصغر  علی  فرزند  صفوری  شيما  خانم 
علی حسين )مجهول المكان( به خواسته اجازه ازدواج،در اين پرونده مالحظه می شود 
خواهان در جلسه دادرسی بيان نمود كه )... من 27 ساله هستم و خانه دار هستم و 
كارشناسی كامپيوتر دارم و پدرم 16 سال پيش كه از مادرم طالق گرفت رفت وهيچ 
خبری از وی نيست و من او را از آن مدت تاكنون مشاهده نكرده ام مدت شش ماه است 
كه با آقای مصطفوی 27 ساله و فوتباليست آشنا شدم و قصد دارم طبق مهريه اعالم 
شده با وی ازدواج كنم لذا تقاضای اجازه ازدواج را دارم در ضمن ايشان جوانی متعهد 
و با اخالق است و هيچ سابقه كيفری ندارد همچنين مالحظه می شود برادر خواهان نيز 
در جلسه دادرسی صحت ادعای خواهان را تاييد نمود علی هذا دادگاه با توجه به مفاد 
دادخواست و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و با عنايت به صورت قباله ارائه شده 
از جانب خواهان و توجها نظر به استشهاديه ارائه شده در خصوص وضعيت اخالقی 
آقای مصطفوی مستندا به ماده 1043 قانون مدنی به خواهان اجازه داده می شود با 
آقای محمد سعيد مصطفوی دارانی فرزند رسول ازدواج نمايد رای صادره غيابی و 
ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و ظرف بيست روز پس از 
آن قابل تجديد نظرخواهی در محاكم تجديد نظر استان اصفهان می باشد. م الف:7753 

شفيع زاده رئيس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

23958 شماره دادنامه: 9309970361500382 شماره پرونده: 9209980361501576 
خانم  وكالت  با  بروجنی  قدسی  فرزين  آقای  بايگانی شعبه: 921658 خواهان:  شماره 
پنجم-آپارتمان705  پارسيان-طبقه  باال-مجتمع  چهارباغ  نشانی  به  منشی  صديقه 
عدم  گواهی  صدور  خواسته:  مجهول المكان  نشانی  به  عزيزی  مريم  خانم  خوانده: 
پرونده ختم  با بررسی محتويات  دادگاه  به درخواست زوج گردشكار:  امكان سازش 
در  دادگاه:  رای  می نمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  زير  شرح  به  و  اعالم  را   رسيدگی 
با وكالت خانم منشی  ا...  آقای فرزين قدسی بروجنی فرزند هدايت  خصوص دعوای 
مالحظه  پرونده  اين  در  به خواسته صدور حكم طالق  عزيزی  مريم  خانم  طرفيت  به 
می شود وكيل خواهان بيان نمود كه )... زوجين در سال 1374 با همديگر ازدواج كرده 
به  زوجه   1390 سال  در  باشند  می  ساله   16 ارشيا  نام  به  فرزند  يك  دارای  و  اند 

همراه پسرش به امريكا سفر كرده و تاكنون به ايران بازنگشته است و موكل دراينجا 
دليل عدم حضور همسرش می باشد  به  زيادی  و دچار مشكالت  كند  زندگی می  تنها 
نيز خروج  اداره مهاجرت  امكان سازش داريم در ضمن  تقاضای صدور گواهی عدم 
ايران  در  زوجه  كه  زمانی  تا  موكل  است  نموده  تاييد   1390/5/30 درتاريخ  را  زوجه 
بوده نفقه وی را پرداخت كرده در خصوص مهريه نيز موكل در زمان اجرای صيغه 
طالق حاضر است مهريه را نقدا پرداخت كند( عليهذا دادگاه با توجه به مفاد دادخواست 
مالحظه سند نكاحيه و با توجه به اظهارات وكيل خواهان در جلسه دادرسی و توجها 
اداره گذرنامه  از  نظر به نظريه كلينيك بهزيستی و با توجه به استعالم به عمل آمده 
كه حكايت از خروج زوجه در تاريخ 1390/5/30 می باشد و سابقه ورود وی به ايران 
دفاع  نگرديد و  دادرسی حاضر  اينكه خوانده در جلسه  به  نظر  توجها  ندارد و  وجود 
موثری جهت رد ادعای خواهان به دادگاه ارائه ننمود لذا مستندا به ماده 1133 قانون 

مدنی و مواد 24و27و29و34 قانون حمايت خانواده گواهی عدم امكان سازش زوجين 
صادر و اعالم می گردد نوع طالق رجعی می باشد و عده طالق سه طهر می باشد رعايت 
مفاد 1134و1135و1140و1141 قانون مدنی حسب مورد بر عهده مجری صيغه طالق 
می باشد اجرای صيغه طالق منوط به پرداخت مهريه زوجه به نرخ روز می باشد در 
اين خصوص حقوق خود  در  اينكه زوجه  به  نظر  مالی زوجه  خصوص ساير حقوق 
را مطالبه ننمود دادگاه مواجه با تكليف نمی باشد نفقه ايام عده به مبلغ هفت ميليون و 
پانصد هزار ريال بر عهده زوج می باشد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهی 
در محاكم تجديد نظر استان اصفهان می باشد.م الف:7754 شفيع زاده رئيس شعبه 27 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

23959 شماره دادنامه: 9209970352400264 شماره پرونده: 8509980352400282 
شماره بايگانی شعبه: 850282 خواهان: آقای مجيد جانقربان با قيموميت آقای عباس 
جانقربانی با وكالت عليرضا حمزه به نشانی اصفهان-بلوار وحيد-حدفاصل پل وحيد 
گستر  عدل  حقوقی  اول-واحد3-موسسه  امين-ط  خدماتی  تجاری  خاقانی-مجتمع  و 
اعاده  به نشانی مجهول المكان خواسته: درخواست  تركيان  آقای محمد جواد  خوانده: 
با  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده  محتويات  بررسی  با  دادگاه  گردشكار:  دادرسی 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: 
با  با قيموميت آقای عباس جانقربانی  در خصوص دادخواست آقای مجيد جانقربانی 
شماره رای  به  نسبت  تركيان  محمدجواد  آقای  بطرفيت  حمزه  عليرضا  آقای   وكالت 
سازمان  اعالم  حسب  اوال  اينكه  به  نظر  632/85ح24  پرونده  در   87/3/6-870258
آتش نشانی و خدمات ايمنی شاهين شهر 6313-91/11/2 حريق مغازه خوانده اعاده 
فيمابين  قرارداد  تاريخ  و  است  افتاده  اتفاق   85/1/16 مورخ  در ساعت 1/29  دادرسی 
ثانيا برخی از شهود تعرفه خواهان پرونده  پايان تاريخ 85/1/5 اعالم گرديده بود  تا 
اصلی در پرونده 122/85 و 59 شعبه 4 دادياری عليه خواهان اعاده دادرسی شكايتی 
تعرفه  ديگر  و شهود  می باشد  موارد جرح شهود  از  كه  نموده  مطرح  كالهبرداری  بر 
خواهان پرونده اصلی داللت بر صحت ادعای خواهان دعوی اصلی بر درخواست و 
تمديد قرارداد فيمابين آنان پس از تاريخ 85/1/5 نمی نمايد فلذا خوانده دعوی اصلی 
برای تاريخ 85/1/6 مسئوليتی در قبال مغازه خوانده و اجناس موجود در آن نداشته و 
نظريه كارشناسی مستند رای مورد اعاده دادرسی به جهت مسئوليت قراردادی اظهار 
نظر گرديد با وصف فوق دادگاه مستندا به مواد 435و438و197 قانون آيين دادرسی 
مدنی رای مورد اعاده دادرسی نقض و حكم به بی حقی خواهان دعوی اصلی صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غيابی است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
اين دادگاه می باشد.م الف:7756 قربانی رئيس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23960 شماره ابالغيه: 9310100350601947 شماره پرونده: 9209980350601300 
هوشنگ  دكتر  سرپرستی  به  اصفهان  دانشگاه  خواهان   921476 بايگانی:  شماره 
اصفهان  اجتماعی  امور  و  كار  سازمان   -1 خواندگان  طرفيت  به  دادخواستی  طالبی 
كار  اداره  رای  به  اعتراض  غيرمالی  دعاوی  ساير  خواسته  به  هارونی  حسين   -2 و 
تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ششم 
باال خ شهيد  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 310 ارجاع و به كالسه 
9209980350601300 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/06/26 و ساعت 10:00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده رديف دوم و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد.  م الف:7471 شعبه ششم  دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

23961 شماره ابالغيه: 9310100350601944 شماره پرونده: 9209980350601194 
شماره بايگانی: 921351 خواهان علی مرتضوی دادخواستی به طرفيت خواندگان 1- 
يدا... بياتی و 2- عبدالرحيم ميرزاعليان به خواسته تسليم مبيع )تحويل مورد معامله( 
مالی منقول 22945 كيلو آهن تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  ششم  شعبه  به  رسيدگی  جهت 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق 310 ارجاع و به كالسه 9209980350601194 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی 
آن 1393/06/26 و ساعت 09:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  وكيل  درخواست  و  اول  رديف 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی 
ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.  م الف:7472 شعبه ششم  

دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

23962 شماره ابالغيه: 9310100350601942 شماره پرونده: 9209980350600671 
به طرفيت خوانده داود  بايگانی: 920747 خواهان حسين يزدانی دادخواستی  شماره 
مطالبه  و  وجه چك  مطالبه  و  دادرسی  مطالبه خسارات  به خواسته  روحانی شهركی 
جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم  تاديه  تاخير  خسارت 
رسيدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
آن  رسيدگی  وقت  كه  گرديده  ثبت   9209980350600671 كالسه  به  و  ارجاع   310
خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  است  شده  تعيين   11:00 ساعت  و   1393/06/26
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.  م الف:7473  شعبه ششم  دادگاه  عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

23963 شماره ابالغيه: 9310100350601930 شماره پرونده: 9309980350600319 
خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  پورشعبان  علی  خواهان   930353 بايگانی:  شماره 
مرتضی قيصری به خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه 
خسارات دادرسی تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی 
به شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 310 ارجاع 
 1393/06/26 آن  رسيدگی  وقت  كه  گرديده  ثبت   9309980350600319 كالسه  به  و 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  است  شده  تعيين   08:30 ساعت  و 
وكالی خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی 
دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  می شود 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.  م الف:7474  شعبه ششم  دادگاه  عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

23964 شماره ابالغيه: 9310100350601886 شماره پرونده: 9309980350600299 
شماره بايگانی: 930333 خواهان غالمرضا محمدی حسين آبادی دادخواستی به طرفيت 
خوانده محمد احمدی به خواسته مطالبه وجه چك و مطالبه خسارات دادرسی و تامين 
اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان  تقديم  تاديه  تاخير  مطالبه خسارت  و  خواسته 
اصفهان  عمومی)حقوقی( شهرستان  دادگاه  شعبه ششم  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده 
استان  كل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
ثبت گرديده كه  به كالسه 9309980350600299  ارجاع و  اتاق 310  اصفهان طبقه 3 
وقت رسيدگی آن 1393/06/24 و ساعت 09:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  وكيل خواهان  و درخواست  بودن خوانده 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی 
ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
م الف:7475 شعبه ششم   گردد.  رسيدگی حاضر  فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دريافت 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23965 شماره ابالغيه: 9310100351801386 شماره پرونده: 9209980351801647 
شماره بايگانی: 921941 خواهان منيژه شيخ مورچگانی دادخواستی به طرفيت خوانده 
مهريه  مطالبه  و  دادرسی  هزينه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  مورچگانی  عرب  علی 
تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه هجدهم 
دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
اتاق 220 ارجاع و به  شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 
كالسه 9209980351801647 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/06/12 و ساعت 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعيين شده است   10:45
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
اعالم نشانی كامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
حاضر گردد.  م الف:7412 نوری منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده(

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

23966 شماره دادنامه: 9309970361500553 شماره پرونده: 9209980361501852 
اصفهان- نشانی  به  رخ  بستام  بهاره  خانم  خواهان:   921962 شعبه:  بايگانی  شماره 

اميد رقيمی  آقای  بلوار چمران-كوچه طاليی-مجتمع چمران-بلوکb-واحد61 خوانده: 
ختم  دادگاه  گردشكار:  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته:  مجهول المكان  نشانی  به 
در  دادگاه:  رای  می نمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  زير  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی 
خصوص دعوی خانم بهاره بستام رخ فرزند يوسف به طرفيت آقای اميد رقيمی فرزند 
عليرضا )مجهول المكان( به خواسته صدور حكم طالق در اين پرونده مالحظه می شود 
خواهان در جلسه دادرسی بيان نمود )ما بيش از 5 سال است ازدواج كرديم و فاقد 
فرزند مشترک هستم و تاكنون زندگی مشترک را آغاز نكرديم و در دوران عقد هستيم 
 90 مهرماه سال  از  همسرم  است  ذكر  به  الزم  است  نگرفته  تمكين خاص صورت  و 
تاكنون به كشور انگليس رفته و بازنگشته است و بيش از 1 سال است از وی خبری 
ندارم ايشان در اين مدت هيچ نفقه ای پرداخت نكرده است ضمن اينكه در خصوص نفقه 
نيز اقدام نموده ام )شورای حل اختالف( در خصوص مهريه نيز اقدام نموده ام لذا با 
توجه به مدارک ترک منزل وی و عدم پرداخت نفقه و تخلف وی از شروط ضمن العقد 
قبال طالق  در  را  ام  مهريه  از  1 سكه  در ضمن  دارم  را  تقاضای صدور حكم طالق 
بذل كردم( مالحظه می شود گواهان خواهان در جلسه دادرسی حاضر شدند و صحت 
ادعای خواهان را تاييد نمودند همچنين استعالم به عمل آمده از اداره گذرنامه حكايت 
از آن دارد كه زوج در تاريخ 1390/7/21 شيراز را به مقصد تركيه ترک و تاكنون به 
كشور بازنگشته است عليهذا دادگاه با توجه به موارد بيان شده و توجها نظر به اينكه 
دفاع  و  نگرديد  حاضر  دادرسی  جلسه  در  آگهی  نشر  طريق  از  ابالغ  رغم  به  خوانده 
موثری جهت رد ادعای خواهان به دادگاه ارائه ننمود مستندا به ماده 1119 قانون مدنی 
به  حكم  صدور  1391 ضمن  مصوب  خانواده  حمايت  قانون  24و27و29و33  مواد  و 
احراز تخلف زوج از بندهای يك و هشت شروط ضمن عقد حكم به طالق زوجه صادر 
و اعالم می گردد در صورت عدم حضور زوج جهت اجرای صيغه طالق زوجه می تواند 
به وكالت از زوج خود را مطلقه بنمايد نوع طالق با توجه به غير مدخوله بودن زوجه در 
بائن است و عده طالق سه طهر می باشد رعايت مفاد مواد 1134و1135و1140و1141 
حكم  اعتبار  مدت  می باشد  طالق  صيغه  مجری  عهده  بر  مورد  حسب  مدنی  عمومی 
غيابی و ظرف  ابالغ رای رسمی می باشد رای صادره  تاريخ  از  ماه   6 صادره ظرف 
از  پس  روز  بيست  ظرف  و  شعبه  اين  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاريخ  از  روز  بيست 
 آن قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديد نظر استان اصفهان می باشد. م الف:7755 

شفيع زاده رئيس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

23967 شماره دادنامه: 9309970350600275 شماره پرونده: 9209980350601021 
الهام  خانم  وكالت  با  عبادی  مجيد  آقای  خواهان:   921154 شعبه:  بايگانی  شماره 
ملت-ساختمان  بانك  قدس-جنب  اصفهان-خمينی شهر-ميدان  نشانی  به  عليرضائی 
امير-ط دوم-واحد4 خوانده: آقای حميدرضا بخشی به نشانی مجهول المكان خواسته ها: 
دادرسی  خسارات  مطالبه   -3 تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه   -2 چك  وجه  مطالبه   -1
گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه: در خصوص دعوای آقای مجيد عبادی فرزند رسول با وكالت خان الهام 
عليرضايی به طرفيت آقای حميدرضا بخشی فرزند هوشنگ به خواسته مطالبه وجه 
ريال   6/200/000 مبلغ  به   92/7/10 مورخ   9221090 های  شماره  به  چك  فقره  هفت 
 92/7/25 مورخ   9221097 و  ريال   8/500/000 مبلغ  به   92/7/15 مورخ   922098 و 
و  ريال  مبلغ 20/000/000  به  ريال و 5908818 مورخ 92/8/20  مبلغ 4/500/000  به 
5908819 مورخ 92/8/22 به مبلغ اخيرالذكر وهمگی عهده پست بانك ايران و 85328 
مورخ 92/7/30 به مبلغ 5/000/000 ريال . 85329 مورخ 92/8/30 به مبلغ اخيرالذكر 
هر دو عهده بانك ملی ايران و وجه دو فقره فاكتور جمعا به مبلغ 49/267/000 ريال 
بانضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه از توجه به دادخواست تقديمی وكيل خواهان 
و با توجه به تصاوير مصدق چكهای ياد شده و گواهينامه های عدم پرداخت صادره 
مطالبه جهت  در  مطروحه  دعوای  اينكه  به  عنايت  با  و  عليه  محال  بانكهای  ناحيه   از 
دادگاه  است  مانده  مصون  خوانده  دفاع  و  ايراد  هرگونه  از  مستندات  و  چكها  وجه 
به مواد  از جهت مطالبه وجه هفت چك وارد تشخيص و مستندا  را  دعوای مطروحه 
249و313 قانون تجارت و مواد 515و519 قانون آيين دادرسی مدنی رای بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 69/200/000 بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسی و 
حق الوكاله وكيل برابر تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور گواهينامه های عدم 
 پرداخت لغايت اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد دعوا نسبت به 
مطالبه وجه فاكتورها به لحاظ اينكه فاكتورهای استنادی فاقد امضا خوانده می باشد و 
اثباتی محسوب نمی گردد و از ناحيه وكيل خواهان دليل يا مدرک ديگری ارائه  دليل 
 نشده است مستندا به ماده 1257 قانون مدنی محكوم به بطالن است رای صادره غيابی

  و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه است.م الف:7483 
محمدی رئيس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اخطار اجرایی
23968 كالسه: 92-1151 به موجب رای شماره 43 تاريخ 93/1/26 حوزه 28 شورای 
حل اختالف اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه تقی رحمانی خواجه لنگی فرزند 
پنج  و  مبلغ چهل  پرداخت  به  به نشانی مجهول المكان  محكوم است  آزاد  حسين شغل 
ميليون ريال )45/000/000 ريال( به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الوكاله وكيل 
تاخير  پرداخت خسارات  به  به عنوان خسارت دادرسی  و يكصد و بيست هزار ريال 
و تاديه از تاريخ سررسيد چكها لغايت زمان وصول در حق خواهان حسين مينائيان 
فرزند علی شغل آزاد با وكالت سمانه قاسمی به نشانی اصفهان-خ استانداری-كوچه 
قانون   34 ماده  می گردد.  اعالم  و  صادر  احكام  اجرای  عشر  نيم  و  نادری-پالک14 
است  مكلف  عليه  محكوم  شد،  ابالغ  عليه  محكوم  به  اجرائيه  كه  همين  احكام:   اجرای 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد 
 يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی
  كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.  م الف:7810 

شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

23969 كالسه: 92-1129 به موجب رای شماره 75 تاريخ 93/2/7 حوزه 22 شورای 
نشانی  به  ُجنادله  جمال  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  اختالف  حل 
مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
يكصد و چهار هزار ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی 
در حق محكوم له و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 409250-89/2/1 تا 
تاريخ اجرای حكم در حق خواهان حسين حسين مينائيان با وكالت سمانه قاسمی به 
نشانی اصفهان-خ نيكبخت-ماكان5-ط2-واحد27 و پرداخت نيم عشر حق االجرا.ضمنا 
 خوانده محكوم به پرداخت هزينه های نشر آگهی می باشد. ماده 34 قانون اجرای احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند 
 كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر
خود  دارايی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  بايد  نداند،  اجرائيه  مفاد  اجرای  به   
م الف:7811  نمايد.   اعالم  صريحا  ندارد،  مالی  اگر  و  كند  تسليم  اجرا  قسمت  به   را 

شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

 معادالت کواچ و شاگردانش
 به هم خورد!

با پایان یافتن مرحله گروهی رقابتهای لیگ 
جهانی والیبال چه��ره پنج تیم حاضر در 
مرحله نهایی این مسابقات مشخص شد و 
یک تیم دیگر ه��م در روز 21 تیر به این 
جم��ع می پیوندد ت��ا مرحل��ه نهایی این 
مسابقات با حضور شش تیم از روز 25تیر 
در شهر فلورانس ایتالیا رقابت خود را آغاز 

کنند.
در آخرین ش��ب مرحله گروهی این مسابقات تیم ملی برزیل در شهر 
میالن برابر ایتالیا سه بر یک برنده شد تا جواز حضور در مرحله نهایی را 
کسب کند. در این بین ایتالیا و ایران بیشترین تالش را به کار گرفتند تا 

برزیل را از گردونه مسابقات حذف کنند.
 ایتالیایی ها بعد از اینکه دور رفت را با اقتدار پشت سر گذاشتند در دور 
برگشت با تیم جوان و دوم خود به لهستان و ایران سفر کردند و چهار 
بازی خود را واگذار کردند تا زمینه های صعود این دو تیم را فراهم کنند.

از طرفی تیم ایران هم بر اساس یک باور عمومی در زمین لهستان هر 
دو بازی را واگذار کرد تا لهستان امتیازات الزم را برای پیشی گرفتن از 

برزیل کسب کند. 
همزمان ایتالیا در دو بازی پایانی خود با تمام قوا برابر برزیل قرار گرفت 
تا با شکست شاگردان» رزنده« سد راه صعود طالیی پوشان به مرحله 
نهایی شود اما در خانه خود حریف پرافتخارترین تیم دنیا نشد تا برزیل 
نه به کمک برد و باخت های مصلحتی، بلکه قدرت و تالش جوانمردانه 
خودش بتواند گام به مرحله نهایی گذارد. این اتفاق خبر خوشایندی 

برای دیگر مدعیان نبود.

رونالدو: برزیل هنوز شانس اول 
قهرمانی است

رونالدو می گوید با وجود مصدومیت نیمار 
برزیل هم چنان ش��انس بیش��تری برای 

قهرمانی در جام جهانی دارد.
مصدومیت نیم��ار در چند روز گذش��ته 
بیش��تر اخبار جام جهان��ی را تحت تاثیر 

قرار داده است.
رونالدو، مهاجم س��ابق تیم ملی برزیل با 
اشاره به این موضوع به سایت فیفا گفت: 
همه از مصدومیت نیمار کمی ترسیده اند. هیچ شکی در این نیست که 
برزیل یک ستاره را از دست داد و یکی از مهم ترین تهدیدهایش در خط 
حمله را دیگر در اختیار ندارد. با این حال ما باید با فشار بیشتری کار 
کنیم. دیدار با آلمان یک بازی ب��زرگ بین دو ابر قدرت فوتبال جهان 

است.

اوباما در تماس با دروازه بان آمریکا 
چه گفت؟

باراک اوباما رییس جمهور آمریکا در تماس 
تلفنی با دو تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال 
این کشور از جمله »تیم هاورد« دروازه بان 
این تیم، از عملکرد آن��ان در جام جهانی 

برزیل تقدیر کرد.
عصر ایران به نقل از رسانه های آمریکایی 
نوش��ت: آمریکا با وجود باخت از بلژیک و 
حذف از مسابقات جام جهانی در مرحله 
یک ش��انزدهم، به دلیل ارایه بازی خوب مورد تحس��ین آمریکایی ها  

قرار گرفت.
اوباما در تم��اس تلفنی اش خطاب ب��ه دروازه بان تی��م آمریکا اظهار 
ک��رد: وقتی به کش��ورت برمی گ��ردی نمی دانم چگون��ه از جمعیت 
 هوادارانت نجات پیدا می کنی. مجبور خواهی شد ریشت را بزنی تا تو را 

نشانسند.
دروازه بان تیم آمریکا در بازی های جام جهانی، یکی از ستارگان این 

تیم بود.

نیمار دنیا را شوکه می کند؟
س��تاره برزیل می خواهد هر طور شده در 

فینال جام جهانی به میدان برود.
نیمار که در بازی مقابل کلمبیا به شدت 
مصدوم شد، با اعالم پزشک این تیم باید 
چهار تا شش هفته  از میادین به دور باشد.

با وجود ارزیابی ک��ه از میزان مصدومیت 
نیم��ار و غیب��ت قطع��ی او در ادام��ه 
ج��ام جهان��ی 2014 برزی��ل ش��ده، 
 خود این بازیکن دوس��ت دارد هر طور ش��ده به فین��ال جام جهانی 

برسد.
روزنامه  »گلوبو اسپورت« برزیل گزارش��ی در این رابطه نوشته است: 
با وجود این ک��ه مصدومیت نیم��ار او را به طور قط��ع از جام جهانی 
محروم کرده، اما امکانی وجود دارد که او بتواند با انجام برخی تزریق ها 
مصدومیت خود را ب��رای یک روز هم که ش��ده بهبود بخش��د و اگر 
 برزیل توانست به فینال برس��د در »ماراکانا« کنار هم تیمی هایش به 

میدان برود.

دروازه بان جدید تیم فوتبال 
استقالل قرارداد دو ساله بست

دروازه بان برزیلی که م��د نظر کادرفنی 
اس��تقالل ق��رار گرفته ب��ود با ای��ن تیم 

قراردادی دو ساله بست.
به نقل از سایت باش��گاه استقالل، رافائل 
داس��یلوا دروازه ب��ان برزیل��ی م��د نظر 
کادرفنی استقالل بعد از انجام تست های 
 پزشکی با آبی پوشان قراردادی دو ساله

بست. 
 این دروازه بان 30 ساله روز گذشته در تمرین استقالل با لباس شخصی 
حاضر شد و با حضور در دفتر باشگاه اس��تقالل، با این تیم قراردادش 

را منعقد کرد.
استقالل پیش تر محسن فروزان را به خدمت گرفته بود. سیدمهدی 
رحمتی دروازه بان پیش��ین اس��تقالل با جدایی از این تیم به پیکان 

پیوسته است.

بسته پیشنهادی 80 درصدی 
کفاشیان به کی روش 

رییس فدراسیون فوتبال معتقد است 80 درصد با کارلوس  
کی روش توافق شده و تنها 20 درصد جزییات قرارداد باقی 

مانده است.
علی کفاشیان ارایه بسته پیشنهادی به کارلوس کی روش 
را حل شدن 80 درصد توافق با این مربی پرتغالی ارزیابی 
کرد و گفت: بس��ته  پیش��نهادی ارایه ش��ده به کارلوس 
کی روش این طور نیست، مواردی هست که فرق دارد،  این 
پیشنهاد محرمانه است و تا زمانی که قراردادی امضا نشود، 

هیچ چیز قطعی نیست.
درباره جزییات پیشنهاد 1.4 میلیون یورویی فدراسیون 
به کی روش گفته شده بود، بسته پیشنهادی به کی روش 
»تقریبا« به شرح زیر اس��ت بدان معنا که طبیعتا ممکن 
است در مواردی چون جابجایی تقدم و تاخیر ذکر بندهای 
هفت گانه یا نوع ادبیات به کار گرفته ش��ده نیز تغییراتی 

باشد.
کفاشیان در حالی که قرارداد قبلی کی روش را به دالر و به 
ارزش 1.5 میلیون بسته بود، در این مرحله مبلغ قرارداد را 
به یورو پیشنهاد داده است. او از افزایش دستمزد کی روش 
به شیوه»کاهش دستمزد دس��تیاران و در مقابل افزایش 
دستمزد س��رمربی«خبر داد و گفت: دستمزد کی روش 
نسبت به قبل افزایش می یابد چون فعالیت هایی انجام داده 
است ولی از مبلغ قرارداد دستیارانش کاسته ایم و بنابراین 

رقم پیشنهادی  به او افزایش یافته است.
وی که با شبکه خبر گفت وگو می کرد، رقم قرارداد منتشر 
ش��ده، مدت و شروط پیش��نهادی به کی روش را تکذیب 
نکرد و ادامه داد: فکر می کنم کی روش پیشنهاد فدراسیون 
را بپذیرد و معتقدم در حال حاضر تنها 20 درصد ش��امل 
جزییات قرارداد باقی مانده اس��ت. بنابراین احتماال او در 
ایران می ماند مگر این که پیشنهادی از جای دیگر داشته 

باشد که در این صورت از آن اطالعی ندارم.
رییس فدراسیون در حالی از موافقت 80 درصدی کی روش 
با پیشنهاد فدراسیون صحبت می کند که این مربی هنوز 
پاسخش نسبت به بسته پیش��نهادی فدراسیون را اعالم 
نکرده است. پیش از این هم کی روش ارقامی که کفاشیان 
درباره درخواست او اعالم کرده بود را کامال تکذیب کرده 
بود!حاال جو مخالف��ان کی روش هم ب��رای ادامه نیافتن 
هم��کاری وی با فوتبال ای��ران و دالیلی که م��ی آورند و 
 شنیده می شود. در این روزهاقابل توجه است .کسانی که

 کی روش را بنز نمی دانند!

زاویه

6
لیگ فوتسال شروع نشده به چالش کشیده شد

لیگ برتر فوتسال ایران در حالی از تاریخ 13 شهریورماه آغاز خواهد شد که از همین حاال 
بحث فشردگی مسابقات و تالش برای اتمام آن تا قبل از سال جدید به مهم ترین دغدغه های 

کمیته فوتسال تبدیل شده است که زور باشگاه ها چربید و لیگ یک ماه به تعویق افتاد.

رییس کمیته بیس بال استان اصفهان گفت: متاسفانه طی چهار 
س��ال فعالیت، هیچ امکاناتی در اختیار رشته بیس بال قرار داده 
نشده و گاهی اوقات فکر می کنیم برای مسووالن ورزشی استان 

وجود نداریم.
وحید باطنی اظهار کرد: از مس��ووالن ورزش��ی استان همیشه 
از تعداد بازیکنان و بیمه شدگان ورزش��ی رشته بیس بال سوال 
می ش��ود اما در بخش قهرمانی ش��اخص اصلی باید کسب مقام 
باشد، تعداد بیمه شده ورزشی در ورزش همگانی اهمیت دارد که 
تعداد بیشتری را باید درگیر کند زیرا هدف، سالمت و فراگیری 

ورزش در جامعه است.
وی با بیان این که در بخش قهرمانی ش��اخص اصلی باید کسب 
مدال باشد، تصریح کرد: رشته بیس بال هر چند کامال در حاشیه 
ذهن اداره کل  نش��ینان اس��ت اما دو مقام قهرمانی، شش نایب 
قهرمانی، یک مقام سومی در لیگ و معرفی ده ها نفر به تیم ملی از 

افتخارات بی نظیر این رشته در استان اصفهان است.
وی افزود: بیس بال در جهان و در آس��یا بسیار پر طرفدار است و 
بیس بال ایران نیز در رده 45 جهان قرار دارد، رتبه ای که نزدیک 
به رده بندی بسیاری از رشته هایی است که میلیاردها تومان در 

آنها هزینه می شود.

باطن��ی در م��ورد 
امکانات مورد 

رشته تصریح نی��از این 
ن ک��رد: اگ��ر تع��داد  گا بیمه ش��د
به هم��ان مقدار نیز این رش��ته کم است 

حمایت ق��رار بگیریم انتظ��ار م��ی رود مورد 
فعالیت، هی��چ امکاناتی در اما متاسفانه طی چهار سال 

اختیار ما قرار داده نشده و گاهی اوقات فکر می کنیم اصال وجود 
نداریم.

انتظار حمایت داریم
باطنی ب��ا بیان اینک��ه بیس ب��ال اس��تان اصفهان ک��ه پس از 
افتخارآفرینی های زیاد در س��ال های 83 تا 87 روز های بدی را 
پشت سر می گذاشت، تاکید کرد: از سال 1390 با حمایت های 

مالی گروه صنعتی پلیمر اس��پادانا ب��ه دوران اوج خود نزدیک و 
نزدیک تر می شود، سال گذشته بود که وقتی تیم جوان پاورپایپ 
برای دومین بار پا در رقابت های لیگ بیس بال کش��ور گذاشت 
موفق به کسب مقام سوم لیگ بیس بال کشور شد و امروز شش 

بازیکن خود را به تیم ملی معرفی کرده است.
وی ادامه داد: رجبعلی برزگر، شهاب گردان و نیما باقری نیا نیز که 
در لیست 60 نفری دعوت شدگان به تیم ملی هستند، در فصل 
گذشته لیگ در تیم پاورپایپ بازی می کرده اند اما درسال جدید 

قراردادی با تیم اصفهانی ندارند.
باطنی افزود: ت��ا امروز حدود 40 میلیون توم��ان از محل جذب 
اسپانسر دراین رشته هزینه کرده ایم و نتیجه آن نیز کسب مقام 
سوم در لیگ و معرفی 9 بازیکن به تیم ملی کشور بوده است، آیا در 
اختیار قرار دادن هفته ای سه ساعت زمین چمن از توان اداره کل 
خارج است؟ آیا امکان در اختیار قراردادن پایگاه قهرمانی در زمانی 

که بازیکنان قادر به تمرین باشند کاری دشوار است؟
حدود 32 نامه به افراد مختلف باطن��ی ادام��ه داد: 

از رییس هی��ات، رییس 
اداره شهرستان، معاون 
مع��اون  کل،  اداره 
مالی، مدی��ر کل و... 
قرار گرفته تا 

سی  ر ز اداره کل در با
و ای��ن خصوص  ش��ده  نوش��ته 

همواره پس از دستور پرداخت کنار گذاشته شده است.
رییس کمیته بیس بال اس��تان اصفهان افزود: در سال های دور 
رشته بیس بال درسراسر کشور با اسامی زیادی چون پله چفته، 

آبده، الک دولک، چلتوپ، گوچویی، گل بی بی ش��ده، زنجیرپله، 
توپ کاج، توپ گل و چوگو در استان های اصفهان، سمنان، بوشهر، 
چهارمحال و بختیاری و هرمزگان بازی می شده و به همین دلیل 
می توان گفت بیس بال ریشه در بازی های بومی محلی ایران دارد 

و یک رشته ایرانی است.
اردوی تیم ملی بیس بال به کشور نپال

سرمربی تیم ملی بیس بال گفت: این اردو برای سفر به کشور نپال 
و انجام چند بازی دوستانه در این کش��ور برای آمادگی پیش از 

رفتن به مسابقات بین المللی کشور تونس است.
مهرداد حاجیان پیرامون اردوی تیم مل��ی بیس بال اظهار کرد: 
اردوی انتخابی تی��م ملی بیس بال ای��ران با حض��ور 60 نفر از 
ورزشکاران این رش��ته از 16 تیرماه سال جاری به مدت پنج روز 
در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد و این اردو به 

منظور شناسایی و آمادگی بازیکنان تشکیل می شود.
وی با بیان این که 60 نفر از بهترین بازیکنان ایران در اردوی تیم 
ملی حضور پیدا می کنند، تصریح کرد: این اردو برای سفر به کشور 
نپال و انجام چند بازی دوستانه در این کشور برای آمادگی، پیش 

از رفتن به مسابقات بین المللی کشور تونس است.
س��رمربی تیم ملی بیس بال ادامه داد: در مسابقات تونس برای 
برخی از کشورها دعوت نامه فرستاده شده و پس از اعالم آمادگی 
تیم ها مشخص می شود چند کشور در این رقابت ها حضور پیدا 

می کنند.
وی با بیان این که در حدود 18 نفر بازیکن در انتخاب نهایی تیم 
ملی بیس بال جهت اعزام به رقابت های بین المللی تونس حضور 
خواهند داشت، افزود: در گذش��ته بازی های خارجی زیادی 

ر  ا گ��ز نمی ش��د اما از بر
زمان��ی که 
مدیری��ت 
انجم��ن 
عوض 

ش��ده 
تحول بس��یار خوبی در این 

رش��ته ص��ورت گرفت��ه و دعوت 
نامه های بیشتری برای تیم ملی ارسال 

می شود.

لزوم  گوشه چشم مسووالن به پاورپایپ

بیس بال کامال در حاشیه ذهن اداره کل  نشینان 
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راه اندازی 6 مدرسه 
تخصصی ورزشی 

 یا هزینه بدهید یا 
به خانه  برگردید

سیدهاشم برقعی  رییس اداره تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: در سال تحصیلی آتی شش مدرسه تخصصی 
ورزش در شهر اصفهان ایجاد می شود و درس تربیت بدنی جزو الینفک 

دروس آموزش و پرورش است، 
وی با بیان اینکه با توس��عه مدارس تخصصی ورزش در اصفهان، ورزش 
دانش آموزان هشت ساعت می ش��ود، افزود: در سال تحصیلی آتی شش 
مدرس��ه تخصصی ورزش در ش��هر اصفهان ایجاد و فعال می ش��ود و با 
راه اندازی این مدارس باید برای ورزش دانش آموزان برنامه داشته باشیم.

رییس اداره تربیت بدنی و س��المت اداره کل آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان ب��ا تاکید ب��ر این که در گذش��ته ما همیش��ه مته��م بودیم که 
دانش آموزان از زنگ ورزش تنها به عنوان یک سرگرمی استفاده می  کنند، 
تصریح کرد: اما از سال 1388 تاکنون طرحی به عنوان طرح رویکرد نوین 

درس تربیت بدنی در اصفهان کلید خورده است.

ملی پوش روئینگ 8 نفره گفت: برای برگزاری اردو از ما خواس��ته اند 
 که پول خوابگاه و غذا را خودمان بدهی��م و در غیر این صورت باید به خانه

 برگردیم.
مس��عود محمدی درباره اتفاقات رخ داده تیم ملی هش��ت نفره روئینگ و 
عدم برگزاری اردوها، گفت: سه ماه پیش به ما گفتند باید به فرانسه بروید 
و اگر بتوانید تایم الزم را بزنید برایتان مربی خراجی می آوریم. ما هم همان 
 رکورد را کسب کردیم در حالی که قایقرانان دیگر هیچ کدام به این صورت

 نبودند.
وی ادامه داد: ما رکورد پن��ج دقیقه و 50 ثانیه را ثب��ت کردیم. بعد از این 
مسابقات قرار ش��د به ارومیه برویم و دوباره گفتند باید به رکوردی که آنها 
می خواهند برسیم، تا به بازی های آسیایی اعزام شویم، اما وقتی به ارومیه 
 رفتیم به ما گفتند یا هزین��ه اردوها را باید خودتان بدهی��د یا به خانه تان

 برگردید. 

تحقیر ستاره برزیل

مصدومیت ستاره تیم فوتبال برزیل اگرچه برای هواداران فوتبال این کشور 
موضوعی دردناک بوده اما خوشحالی برخی از هواداران آرژانتینی را به همراه 
داشته است.ضربه زانوی »خوان زونیگا«، مدافع تیم ملی فوتبال کلمبیا، سبب 
شکستن مهر کمر نیمار شد و وی با چشمانی اشکبار، جام جهانی را ترک کرد.

مارسلو پس از فوت اسطوره زندگی اش
مارس��لو مدافع تیم ملی فوتبال برزیل پدر بزرگ خودش را از دست 
داد.بازیکن تیم فوتبال رئال مادرید پس از درگذشت پدربزرگش به 
انتشار عکس��ی در صفحه ش��خصی خودش در اینیستاگرام نوشته 

است:»اسطوره من؛یک ستاره دیگر به آسمان اضافه شد.«

انتقاد از فان خال
فابیو کاناوارو به انتقاد از لوئیس فان خال به دلیل تصمیمش برای 
تعویض دروازه بان در دیدار مقابل کاستاریکا پرداخت. فان خال 
در دقایق پایانی وقت های اضافه تیم کرول را به جای دروازه بان 

اصلی این تیم جاسپر سیلسن وارد زمین کرد.

چک ضمانت 800 میلیونی سید جواد هاشمی دست اسپانسر!

هنرمندان پول سفر به جام جهانی را از کجا آوردند؟
یکی از خبرس��ازترین اتفاقات جام جهانی برزیل ، س��فر گروه هنرمندان برای تهیه 

مستندی از حاشیه های این مسافرت بود.
با گذش��ت بیش از یک هفته از بازگش��ت کاروان اعزامی تیم ملی و همراهان به جام 
جهانی ، همچنان تب حاشیه های سفر هنرمندان به برزیل داغ است؛ این که این گروه 

نزدیک به 20 نفره چه دستاوردی برای سفر به برزیل داشته اند.
 این که چگونه رفته اند و چقدر هزینه کردند. این گروه که قرار بود با اسپانسری هومن 
طالبی به این سفر اعزام ش��وند و چهره هایی چون رضا گلزار را در جمع خود داشته 
باشند با حذف طالبی و کنار کشیدن او از اسپانسرینگ با مدیریت جواد هاشمی عازم 
این سفر شدند و اسپانسرینگ شان را هم پرویز بک زاده ، مسوول تور تعطیالت رویایی 
بر عهده گرفت. توری که نماینده انحصاری فدراس��یون برای اع��زام هواداران به این 
رقابت ها بود اما تنها 39 مس��افر را غیر از هنرمندان به این سفر برد و حاال برای اعزام 
همان 39 نفر و به دلیل ش��کایت های مختلف و البته اتفاقاتی که از سوی نمایندگان 
اعزامی سازمان گردشگری ارایه شده ، فعالیتش به حالت تعلیق در آمده است تا بتواند 

رضایت شاکیان را جلب کند. 
البته به عکس خیلی از مس��افرانی که این روزه��ا گالیه هایی از این تور و ترانس��فر 
 مس��افران داش��ته ان��د ، هنرمن��دان از این س��فر رضایت داش��تد و غیر از مش��کل

 اتوبوس گردی های طوالنی برای دیگر امکاناتی که در اختیار داشتند ، راضی بودند. 
آنها در این سفر ، دو بار و در دو تایم مختلف قبل از بازی با آرژانتین و بوسنی ، با ملی 
پوشان در یک هتل بودند. آنها البته از این اردوی 15 روزه خود ، بیش از 100 ساعت 
فیلم گرفته اند تا تبدیل به س��ی دی هایی برای توزیع در شبکه نمایش خانگی شود.  
سریالی که ساختش بر عهده سید جواد هاشمی است. این جواد هاشمی بود که برای 
بردن این دوستانش به برزیل با آژانس مسافرتی به توافق رسید و این آژانس را اسپانسر 

گروه کرد. او البته به ازای این اسپانسرینگ ، چک ضمانتی 800 میلیون 
تومانی به بک زاده ، مدیر آژانس داده و  قرار این دو به این صورت است که 
اگر سی دی های این مستند به هر دلیلی در شبکه نمایش خانگی توزیع 
نشود ، او این هزینه سفر همراهانش را می پردازد. این یعنی تور تعطیالت 
رویایی برای سفر وی آی پی در هتل های پنج ستاره از هنرپیشه ها نفری 

40 میلیون تومان گرفته است .
چکی که اگر به هر دلیلی پاس نش��ود این هنرپیش��ه س��ینما باید دفتر 
کارش در خیاب��ان ولیعصر را به عن��وان غرامت به جایش بپ��ردازد. این 
 که ای��ن 100 س��اعت» راش« هنرمندان غی��ر از خری��د و فوتبال بازی

 کردن های شان چه اتفاق دیگری دارد ، مساله ای است که آن ها به زودی 
باید با آماده شدن این پکیج به آن پاسخ دهند. پکیجی که شاید به گوشه 
ای از این همه حاشیه های یک سفر پایانی ببخشد.پرویز بک زاده در گفت 
 و گو با خبرآنالین ؛ اینکه اسپانسر این مس��افرت شده را تایید می کند و

 می گوید:» ما هزینه این س��فر را تامین کردیم و قرار شد به ازای آن هم 
 این سی دی تکثیر و توزیع ش��ود.« او درباره چک ضمانت هم می گوید:
 » بله ما یک سری قول و قراری با آقای هاشمی داریم. اگر به هر دلیلی این
  س��ی دی ه��ا تولید نش��ود ، حق موسس��ه ما چه م��ی ش��ود؟«آیا این

 س��ی دی ها می توانند اثربخش باش��ند و فضای عمومی تلطیف ش��ود 
 یا همچنان این حاش��یه ه��ا ادامه خواهد داش��ت. حاش��یه هایی که از

 عکس های ارسالی هنرمندان به تهران شروع ش��د و به جایی رسید که 
نماینده منتسب به کمیسیون اصل 90 مجلس برای این سفر پر حاشیه به 

شدت از محمدرضا شریفی نیا انتقاد کند.
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آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
يكباب  تشكيل  جمعًا   2/14151 انضمام  به  كه  يكبابخانه  ششدانگ  حدود  تحديد  چون 
مجزي  ثبتي  يك  بخش  آباد  درفضل  واقع   2/14153 شماره  پالک  است  راداده  خانه 
فرزند  عبدالستارصدري  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  كه  شهرضا   2/2480 از  شده 
اينك  نيامده  به عمل  ثبت  به علت عدم حضورمتقاضی  است  ثبت  محمدعلي درجريان 
بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملك 
لذابه  خواهدآمد0  وبعمل  شروع  درمحل  صبح   8 ساعت   1393/5/19 درروز  مرقوم 
موجب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد كه درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوريابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يكماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست راازمرجع ذيصالح 
قضايی اخذوبه اين اداره ارائه نمايدضمنًاچنانچه روزتحديدمواجه باتعطيلی پيش بينی 
 93/4/17 انتشار:  تاريخ  خواهدشد0  انجام  گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل  نشده 

ميرمحمدی رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا   
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

يكباب  تشكيل  جمعًا   2/14153 انضمام  به  كه  يكبابخانه  ششدانگ  حدود  تحديد  چون 
خانه راداده است پالک شماره 14151 / 2  واقع درفضل آباد بخش يك ثبتي مجزي 
شده از2/1370 و 1370/1 فرعي ازدواصلي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي 
حضورمتقاضی  عدم  علت  به  است  ثبت  درجريان  محمدعلي  فرزند  عبدالستارصدري 
ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای 
شروع  درمحل  صبح   8 ساعت   1393/5/19 درروز  مرقوم  تحديدحدودملك  نامبرده 
وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد كه 
درروزوساعت مقرردرمحل حضوريابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست 
ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست 
راازمرجع ذيصالح قضايی اخذوبه اين اداره ارائه نمايدضمنًاچنانچه روزتحديدمواجه 
باتعطيلی پيش بينی نشده گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل انجام خواهدشد0 تاريخ 

انتشار: 93/4/17 ميرمحمدی رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا   
تحدید حدود اختصاصی 

23849 شماره 103/93/1944/33 چون تحديد حدود ششدانگ ملك پالک شماره 5648 
واقع در كوی كبودان اردستان يك اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای محمدعلی سندی فرزند سيد عبدالحميد و غيره در جريان 
ثبت می باشد و تحديد حدود آن از نوبت خارج گرديده است و بايستی مجددا آگهی گردد 
اينك بنا به درخواست متقاضی و دستور اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز يك شنبه مورخه 1393/5/12 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين مجاور اخطار می گردد كه در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعترضات مجاورين و صاحبان امالک طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده های معترضين ثبت ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع 
ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند . م الف:146 

عصاری رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان 
فقدان سند مالکیت 

23873 شماره: 103/93/1113/337 خانم ها شكوه و فاطمه مظفريان فرزندان جهانگير 
به استناد دو برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است 
مدعی هستند كه سند مالكيت چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان يك باب خانه 
طلق به شماره هشتصد فرعی از 33-اصلی واقع در بخش 9 حوزه ثبتی نطنز استان 
اصفهان در صفحه 175 دفتر 47 امالک ذيل ثبت 2483 بنام اقدس كيهانيان فرزند حسين 
ثبت و صادر و تسليم گرديده و به موجب سند رسمی شماره 8830 مورخ 1391/06/16 
دفترخانه 168 نطنز به آنها انتقال قطعی يافته و معامله ديگری هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن يا از بين رفتن در اثر اسباب كشی از بين رفته/مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از 
آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا 
ارائه كننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر به متقاضی تسليم خواهد شد. 

م الف:85 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
اجراییه 

23922 شماره اجراييه: 9310420351200101 شماره پرونده: 8909980351200097 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 890098 بموجب درخواست  شماره 
بازرگانی  شركت   -1 عليهم  محكوم   8909970351201523 مربوطه  دادنامه  شماره 
سها سپاهان به شماره ثبت 25622 به نشانی اصفهان-خ چهارباغ باال-مجتمع تجاری 
كوثر-طبقه دوم-واحد441، 2- حسنعلی رضايی فرزند رضا به نشانی شهرضا-خيابان 
اميركبير-پالک50، 3- محمود مرتضوی فرزند علی به نشانی مجهول المكان محكوم اند 
به صورت تضامنی به پرداخت 500/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 10/205/000 
ريال  و 5/016/500  بابت حق الوكاله  ريال  و 13/200/000  دادرسی  هزينه  بابت  ريال 
زمان  تا  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  همچنين  و  واخواست  هزينه  بابت 
در  بود  احكام خواهد  اجرای  عهده  بر  آن  محاسبه  كه  براساس 18% ساليانه  وصول 
حق خواهان بانك صادرات اصفهان به مديريت عامل آقای محمدرضا عرفانی به نشانی 
اصفهان-ميدان آزادی-ابتدای خ سعادت آباد-ساختمان مركزی و نيم عشر اجرايی به 
مبلغ 25/000/000 ريال در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد 
صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام 
يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد. م الف:7675 

شعبه دوازدهم دادگاه عمومي)حقوقي( شهرستان اصفهان
اجراییه 

23923 شماره اجراييه: 9310420351400128 شماره پرونده: 9209980351400137 
شماره  به  مربوط  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   920137 شعبه:  بايگانی  شماره 
 -2 خويان  ملك  محمدصادق   -1 عليهما  محكوم   9209970351401323 دادنامه 
امام خمينی-مقابل بانك سرمايه-جنب  محمدعلی روشنی هر دو به نشانی اصفهان-خ 
سپه محكومند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 74/289/000 ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/485/780 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه براساس 
شاخص بانك مركزی از تاريخ سررسيد 91/2/8 تا زمان وصول در حق محكوم له امير 
و  بهار-پ69  آتشگاه-ک سجاد-ک  اصفهان-خ  نشانی  به  مرتضی  فرزند  نژادمحمدی 
مبلغ 3/714/450 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بايست پرداخت نمايند. 
رعايت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م در مورد محمدصادق ملك خويان الزاميست. محكوم 
عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود 
بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 

61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای 
احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائيد. م الف:7677 شعبه چهاردهم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان
اجراییه 

23925 شماره اجراييه: 9310420350700131 شماره پرونده: 9109980350701484 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 911527 بموجب درخواست  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9209970350701953 محكوم عليه سهيال وكيلی سهرفروزانی 
 75/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان  نشانی  به  مرتضی  فرزند 
و  دفتری  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   1/550/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ريال 
نيز به پرداخت خسارت تاخير تاديه بر مبنای نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول 
به نشانی اصفهان- احمدرضا  فرزند  اورگانی  منا كريمی  له  وجه آن در حق محكوم 

ريال   3/750/000 مبلغ  پرداخت  و  وليعصر-ک صالحی-پ75  كاوه-شهرک  خ  انتهای 
بابت حق االجرا نيز بر عهده محكوم عليه می باشد. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد 
صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام 
يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد. م الف:7679 

صادقی هاردنگی مدير دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومي)حقوقي( شهرستان اصفهان
اجراییه 

23926 شماره اجراييه: 9310420350200095 شماره پرونده: 9209980350201011 
شماره بايگانی شعبه: 921143 بموجب درخواست اجراي حكم غيابی مربوطه به شماره 
دادنامه مربوطه 9209970350201895 محكوم عليه سعيد خليفه فرزند غالمحسين به 
نشانی مجهول المكان محكوم است به 1- پرداخت مبلغ يكصد و چهل ميليون ريال بابت 
اصل خواسته و نيز مبلغ دو ميليون و هشتصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسی 
و  بدوی  مرحله  در  قانونی  تعرفه  مطابق  وكيل  حق الوكاله  درصد  شصت  پرداخت  و 
براساس  حكم  اجرای  لغايت  چك  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  پرداخت 
له:  دولت. مشخصات محكوم  در حق صندوق  نيم عشر حق االجرا  تورم 2-  شاخص 
مهدی كاغذچی فرزند مرتضی به نشانی خ هشت بهشت غربی-تقاطع ملك-مجتمع بنا 
گستران با وكالت سهراب صالحی فرزند يدا... به نشانی اصفهان-خيابان شيخ صدوق 
شمالی-ساختمان 384-طبقه دوم-دفتر آقای مجتبی داوری. محكوم عليه مكلف است 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرائيه ظرف  ابالغ  از  پس  اجرائيه:1-  ابالغ  ازتاريخ 
و  حكم  اجرا  كه  كند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محكوم  پرداخت  برای  گذارد.2-ترتيبی 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 
اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
فرار  برای  ليكن  ايد  بوده  به  محكوم  پرداخت  و  حكم  اجرای  به  قادر  كه  معلوم شود 
بدهيد  دارايی خود  از  واقع  يا صورت خالف  نكنيد  را معرفی  اموال خود  پرداخت  در 
بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای 
احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 
دادگاه عمومي)حقوقي(  دوم  دفتر شعبه  مدير  نژاد  م الف:7684 موسوی  نمائيد.  توجه 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

23927 شماره دادنامه: 9109970350201788 شماره پرونده: 8709980350200760 
آقای  وكالت  با  طاهری  محمدرضا  آقای  خواهان:   870763 شعبه:  بايگانی  شماره 

كردستان- به  مالصدرا-نرسيده  ونك-خ  تهران-ميدان  نشانی  به  شريفی  اسماعيل 
سعيدی  مائده   -2 و  ناظمی  حامد   -1 و  انداز-ط3-واحد10  مسكن-چشم  ساختمان 
پمپ  شميران-جنب  دروازه  سمت  بهارستان-به  تهران-ميدان  نشانی  به  دو  هر 
همگی  شكيبا   -4 شيفته،   -3 مجيد،   -2 رضوان،   -1 خواندگان:  قائن-پ42  بنزين-ک 
جنوبی-انتهای  22بهمن-درب  بست  خانه-بن  آيينه  اصفهان-بلوار  نشانی  به  ايرانپور 
بن بست-سمت چپ-منزل ايرانپور و 5- محمد، 6- شاداب ايرانپور هر دو به نشانی 
مجهول المكان، 7- خانم گيتی ايرانپور به نشانی اصفهان-ميدان آزادی-خ هزارجريب-

كوی جديد استادان-گلستان دوم-پ6 خواسته ها: 1- الزام به تحويل آپارتمان 2- الزام 
الزام به تفكيك آپارتمان 4- مطالبه خسارت تاخير انجام تعهد  به تكميل آپارتمان 3- 
5- الزام به تنظيم سند رسمی انتقال گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم 
رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رای 
می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمدرضا طاهری فرزند سيدرحيم با 
وكالت آقای حامد ناظمی و اسماعيل شريفی به طرفيت خواندگان 1- رضوان رهنما 

2- مجيد و 3- شيفته و 4- شيكبا و 5- محمد و 6- شاداب همگی ايرانپور و 7- گيتی 
ايرانپور به خواسته الزام به تكميل آپارتمان موضوع قرارداد 81/10/14 مقوم به پنجاه 
تنظيم  به  الزام  و  ريال  ميليون  بيست و يك  به  تفكيك آن مقوم  و  ريال  ميليون  و يك 
سند رسمی انتقال مقوم به بيست و يك ميليون ريال و تحويل ملك مقوم به بيست و 
يك ميليون ريال و مطالبه خسارات تاخير انجام تعهد قراردادی مقوم به بيست و يك 
ميليون ريال و خسارات دادرسی و حق الوكاله با توجه به محتويات پرونده و با توجه به 
تصوير مصدق مبايعه نامه و قرارداد مورخه 81/10/14 كه حكايت از فروش آپارتمان 
مذكور از سوی مرحوم مورث خواندگان اول الی ششم پرونده داشته و با توجه به 
اظهارات وكيل خواهان مبنی بر اينكه موكل وی به تعهدات قراردادی خود عمل نموده 
ولی تاكنون خواندگان از اجرای تعهدات خود امتناع ورزيده اند و از اين جهت به موكل 
وی خسارات هنگفتی وارد شده و با توجه به دفاع خواندگان اول الی ششم مبنی بر 
اينكه چون خواهان به تعهدات مالی خود اقدام ننموده قرارداد فسخ شده ولی دليل و 
مدركی جهت صحت ادعای خود ارائه نداده اند و با توجه به دفاع وكيل خوانده هفتم و 
ارائه تصوير دادنامه های 939-88/5/10 شعبه دوم تجديد نظر مركز استان اصفهان و 
8601622 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان كه حكايت از عدم تقصير وی در 
عدم تحويل و انتقال آپارتمان نسبت به فرد ثالث ديگری دارد و با توجه به ارجاع امر 
اينكه  به كارشناس و نظريه وی به شماره 4152-88/12/16و753-89/3/11 مبنی بر 
مجموعه نه واحده بوده و هنوز سفت كاری آن به پايان نرسيده و طبقه چهارم اساسا 
بنا نشده و بدون انجام كل عمليات ساختمانی امكان بهره برداری و تفكيك و انتقال از 

واحد خواهان نبوده و از 83/3/20 زمان تحويل آپارتمان تا تاريخ كارشناسی به مدت 
74 ماه تاخير در تحويل روی داده است كه مبلغ خسارت آن را يكصد و هفتاد و يك 
ميليون و دويست و چهل هزار ريال برآورد نموده و با توجه به اعتراض خواندگان و 
ابالغ اخطاريه به ايشان جهت هماهنگی با هيات كارشناسان برای اجرای قرار و عدم 
همكاری ايشان و خروج آن از اعداد داليل ايشان و با توجه به انجام استعالم ثبتی و 
و  دانسته  برصحت  محمول  را  خواهان  دعوی   91/3/23-1004 به شماره  آن  جوابيه 
الی هفتم را ملزم  اول  مستندا به مواد 198و515و519 آيين دادرسی مدنی خواندگان 
و محكوم به تحويل و خواندگان اول الی ششم را به تكميل واحد آپارتمانی خريداری 
شده به شرح طبقه اول روی پيلوت از سمت غرب و همچنين پرداخت خسارت ناشی 

از تاخير در انجام تعهد از 83/3/20 تا 88/12/20 به ميزان يكصد و هفتاد و يك ميليون 
و دويست و چهل هزار ريال و مبلغ شش ميليون و هفتاد و شش هزار ريال بابت هزينه 
دادرسی و شصت درصد حق الوكاله در مرحله بدوی در حق خواهان محكوم می نمايد 
و در خصوص خواسته الزام به تفكيك و انتقال با توجه به عدم وجود پايان كار در 
خصوص كل مجموعه نه واحدی و اينكه تفكيك مجموعه منوط به تكميل كل مجموعه 
پذير  امكان  آپارتمان خريداری شده  انتقال شش دانگ واحد  نيز  تفكيك  بوده و بدون 
نمی باشد لذا دعوی خواهان قابل استماع نبوده و مستندا به ماده 2و3آيين دادرسی 
مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می نمايد و در خصوص خوانده هفتم 
تكميل و  به  الزام  دادنامه های استنادی دعوی  احراز عدم تقصير وی طی  به  با توجه 
خسارت ناشی از تاخير تعهد را محمول بر صحت ندانسته و مستندا به ماده 197 آيين 
دادرسی مدنی حكم به بی حقی خواهان صادر می نمايد رای صادره حضوری بوده و 

ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ دادنامه قابل تجديد نظر خواهی در محاكم تجديد نظر 
عمومی  دادگاه  دوم  رئيس شعبه  معقولی  م الف:7688  می باشد.  اصفهان  استان  مركز 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

23928 شماره دادنامه: 9309970350600421 شماره پرونده: 9209980350601098 
شماره بايگانی شعبه: 921232 خواهان: آقای حميد عابدی با وكالت خانم هاجر قاسمی 
آفتاب  رانندگی  آموزشگاه  سوم-جنب  الغدير-تقاطع  ابريشم-بلوار  شهر  نشانی  به 
خوانده: آقای علی معينی به نشانی مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- 
مطالبه خسارات دادرسی گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای حميد عابدی فرزند عبدالصمد با وكالت خانم هاجر قاسمی به طرفيت آقای علی 
معينی فرزند مرتضی به خواسته مطالبه مبلغ 300/000/000 ريال وجه يك فقره چك 
انضمام مطلق خسارات  به  ايران  ملی  بانك  به شماره 881850 مورخ 91/6/16 عهده 
و  يد خواهان  در  اصول مستندات  بقای  به  توجه  از  تاديه  تاخير  و خسارت  دادرسی 
گواهی عدم پردخت صادره از سوی بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
حكايت  كه  دليلی  خوانده  اينكه  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و 
دعوای  دادگاه  اند  ننموده  ابراز  و  اقامه  باشد  داشته  دعوی  بطالن  يا  دين  پرداخت  از 
مطروحه را محمول بر صحت تشخيص و به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
بابت  پرداخت مبلغ 6/055/000 ريال  بابت اصل خواسته و  مبلغ 300/000/000 ريال 
هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه قانونی و همچنين خسارت تاخير تاديه 
آن  كه محاسبه  تاريخ وصول  تا   )91/6/10( پرداخت  گواهينامه عدم  تاريخ صدور  از 
در حق  می باشد  احكام  اجرای  عهده  بر  مركزی  بانك  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس 
خواهان صادر و اعالم مينمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين دادگاه است و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در 
دادگاه تجديد نظر خواهد بود. م الف:7691 محمدی رئيس شعبه ششم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
اجراییه 

23929 شماره اجراييه: 9310420350800140 شماره پرونده: 9209980350800217 
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   920223 شعبه:  بايگانی  شماره 
9310090350801217 و شماره دادنامه مربوطه 9209970350800985 محكوم عليه 
 250/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان  نشانی  به  مهرداد  احمد 
با احتساب خسارت دادرسی )5025000ريال( و حق الوكاله  بابت اصل خواسته  ريال 
حق  در  چكها  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  انضمام  به  )7200000ريال( 
محكوم له علی اكبر حاجی آبادی با وكالت مريم مهديان يزدی به نشانی خ نيكبخت-
مقابل دادگستری-ساختمان ماكان5-ط2-واحد23. رای صادره نسبت به خوانده غيابی 
بوده و حق االجرا 12500000ريال می باشد كه بر عهده محكوم عليه است. محكوم عليه 
ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به  از  ابالغ اجرائيه:1- پس  ازتاريخ  مكلف است 
موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
قسمت  به  را  خود  دارايی  جميع  روز صورت  ده  مهلت  بايد ظرف  نداند  اجرائيه  مفاد 
از  بعد  سال  سه  ظرف  گاه  هر  نمايد  اعالم  صريحا  ندارد  مالی  اگر  كند.  تسليم  اجرا 
به بوده  به اجرای حكم و پرداخت محكوم  قادر  انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از 
به  از مفاد اجرائيه متعسر باشد  يا قسمتی  دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی 
آئين  قانون  و  مدنی  احكام  اجرای  قانون  به  ميباشد  مدنی  احكام  اجرای   34 ماده  از 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی 
مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد. م الف:7692 هاشمی مدير دفتر شعبه هشتم دادگاه 

عمومي)حقوقي( شهرستان اصفهان
اجراییه 

23930 شماره اجراييه: 9310420350800139 شماره پرونده: 9209980350800215 
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   920221 شعبه:  بايگانی  شماره 
9310090350801216 و شماره دادنامه مربوطه 9209970350800983 محكوم عليه 
 100/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان  نشانی  به  عشقی  مهران 
با احتساب خسارت دادرسی )2145000ريال( و حق الوكاله  بابت اصل خواسته  ريال 
حق  در  چكها  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  انضمام  به  )3600000ريال( 
با وكالت مريم مهديان يزدی به نشانی خ نيكبخت- اكبر حاجی آبادی  له علی  محكوم 
مقابل دادگستری-ساختمان ماكان-ط2-واحد23. رای صادره نسبت به خوانده غيابی 
بوده و حق االجرا 5000000 ريال می باشد كه بر عهده محكوم عليه است. محكوم عليه 
ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به  از  ابالغ اجرائيه:1- پس  ازتاريخ  مكلف است 
موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود 
بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای 
احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 
10آبان  مصوب  مالی  های  محكوميت  اجرای  نحوه  قانون  مفاد  همچنين  و   79/1/21
1377 توجه نمائيد. م الف:7693 هاشمی مدير دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومي)حقوقي( 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

23931 شماره دادنامه: 9309970352700476 شماره پرونده: 9209980364901750 
راه  سه  نشانی  به  منصوری  مسعود  آقای  شاكی:   921283 شعبه:  بايگانی  شماره 
آقای   -2 همتيار  مصطفی  آقای   -1 متهمين:  دستگاه-پ15  افيونی-ک  ش  كهندژ-ک 
ابراهيم بختياروند همگی به نشانی مجهول المكان اتهام: ضرب و جرح عمدی گردشكار: 
مبادرت  ذيل  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده  محتويات  بررسی  با  دادگاه 
منصوری  مسعود  آقای  شكايت  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نمايد.  رای  صدور  به 
فرزند موسی عليه آقايان 1- ابراهيم بختياروند 2- مصطفی همت يار و هر دو دائر بر 
مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدی دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده، 
در  مطلع  اظهارات  نحوه  قانونی،  پزشكی  گواهی  انجام شده، شكايت شاكی،  تحقيقات 
صفحه 6 و مفاد كيفرخواست صادره پيوستی و عدم حضور متهمان در جلسه دادگاه 
و در نهايت عدم دفاع موثر از خويش در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته 
مستندا به مواد 462-488-2-709-710 و لحاظ مناط مواد 368و369 از قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 و ماده 42 قانون مجازات اسالمی تعزيرات و 217 قانون آيين 
دادرسی كيفری متهمان موصوف الذكر را باالشتراک و التساوی جهت داميه جلوی سر 
و داميه بين انگشتان دوم و سوم دست چپ جمعا به پرداخت سه صدم ديه كامله و 
از نوع انتخابی در حق شاكی محكوم می نمايد مهلت پرداخت ديه از زمان وقوع حادثه 
)1392/2/9( به مدت يكسال می باشد رای صادره غيابی و ظرف ده روز پس از ابالغ 
دادگاه   101 رئيس شعبه  ذبيحی  می باشد.م الف:7694  دادگاه  همين  در  واخواهی  قابل 

عمومی جزايی شهرستان اصفهان
حصر وراثت

23933 آقای محمدرضا جوادی دارای شناسنامه شماره 446 به شرح دادخواست به 
كالسۀ 102/93 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان قربانعلی جوادی بشناسنامه 1 در تاريخ 93/3/2 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اسماعيل جوادی 
فرزند قربانعلی، ش.ش 175 )فرزند متوفی( 2- مژگان جوادی فرزند قربانعلی، ش.ش 
453 )فرزند متوفی( 3- مريم جوادی فرزند قربانعلی، ش.ش 143 )فرزند متوفی( 4- 
حميدرضا جوادی فرزند قربانعلی، ش.ش 43 )فرزند متوفی( 5- ابراهيم جوادی فرزند 
قربانعلی، ش.ش 14 )فرزند متوفی( 6- مهرگان جوادی فرزند قربانعلی، ش.ش 4 )فرزند 
محمدرضا   -8 متوفی(  )فرزند   24 ش.ش  قربانعلی،  فرزند  جوادی  بابك   -7 متوفی( 
جوادی فرزند قربانعلی، ش.ش 446 )فرزند متوفی( 9- حفيفه محمدی فرزند نجفعلی، 
ش.ش 12 )همسر متوفی(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه 
نوبت پی در پی آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران

ابالغ
23934 بانك صادرات با وكالت الهام نم نبات دادخواست تجديدنظرخواهی از دادنامه 
شماره 9202312 به طرفيت مجتبی تابال مهر به اين دفتر تقديم كه به كالسه 881065 
تجديد  تقاضای  و  نظرخوانده  تجديد  بودن  مجهول المكان   لحاظ  به  و  ثبت  تجديدنظر 
نظرخواه و به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب در يك نوبت در يكی 
از روزنامه های كثيراالنتشار محلی چاپ و منتشر و از تجديد نظرخواه دعوت می گردد 
ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دريافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم تجديد نظر اليحه دفاعيه خود را جهت ارسال به مرجع تجديد نظر تقديم دفتر 

دادگاه نمايد. م الف: 7682 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
وقت دادرسی 

صبح   10/30 ساعت   1393/6/31 رسيدگی:  وقت   910808 پرونده:  كالسه   23935
خواهان: احمد قديری خوانده: اصغر-مسعود-منصور همگی رئيسی خواسته: مطالبه 
وجه خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 7 
حقوقی ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ 
نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی 

حضور به هم رساند. م الف:7681 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
وقت دادرسی 

23936 كالسه پرونده: 921360 وقت رسيدگی: 1393/5/29 ساعت 9/30 صبح خواهان: 
معصومه نمازی با وكالت كاظم جمالی و خانم سعادت خوانده: علی حمدان پور فرزند 
دادگاههای  تسليم  دادخواستی  خواهان  اجرايی  عمليات  ابطال  خواسته:  عبداالسالم 
وقت رسيدگی  و  گرديده  ارجاع  7 حقوقی  به شعبه  كه جهت رسيدگی  نموده  عمومی 
تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
جرايد  از  يكی  در  نوبت  يك  مراتب  مدنی  دادرسی  آيين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و 
كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور به هم رساند. م الف:7680 

شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ

23937 شماره ابالغيه: 9310100350602093 شماره پرونده: 9209980350600639 
شماره بايگانی: 920714 واخواه آقای منصور تانوردی پور به طرفيت واخوانده آقای 
حميدرضا لك نسبت به دادنامه غيابی شماره 9309970350600185 واخواهی نموده 
و دادخواست واخواهی خويش را تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 
اتاق 310 ارجاع و به كالسه 9209980350600639 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی   3
آن 1393/06/11 و ساعت 9:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن واخوانده 
و درخواست واخواه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا واخوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف:7689  شعبه ششم  دادگاه  عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

23938 شماره ابالغيه: 9310100350602016 شماره پرونده: 9309980350600335 
اصفهان  شفق  ستوده  شركت  و  كدخدايی  سعيد  خواهان ها   930377 بايگانی:  شماره 
دادخواستی به طرفيت خواندگان 1- جواد قديری و 2- هادی شكری و 3- اميد اميری 
به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه وجه بابت قرارداد عادی و تامين خواسته 
تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ششم 
باال خ شهيد  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 310 ارجاع و به كالسه 
9309980350600335 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/06/30 و ساعت 11:00 
بودن خوانده رديف دوم و درخواست وكيل  به علت مجهول المكان  است  تعيين شده 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
 حاضر گردد.  م الف:7690  شعبه ششم  دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

                                            ابالغ وقت رسیدگی
23939 در خصوص پرونده كالسه 92-152 خواهان قاسم قاسميان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت اكبر حيرت تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ 93/5/22 ساعت 16/15عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:7712 شعبه 29حقوقی مجتمع شماره2شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
23940 در خصوص پرونده كالسه 48/93 خواهان ابراهيم عباسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت عباس براتی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/5/14 
ساعت 16 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
م الف:7711  اتخاذ می شود.  مقتضی  تلقی و تصميم  ابالغ شده  حضور وقت رسيدگی 

شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
تاسیس 

23942 شماره: 103/93/1356/66 خالصه شركت نامه و اساسنامه شركت بازرگانی 
تالش كاران فالورجان با مسئوليت محدود كه در تاريخ 93/04/04 تحت شماره 2311 و 
تحت شناسه ملی 14004169309 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 93/04/04 از 
لحاظ امضاء ذيل ثبت تكميل گرديده برای اطالع عموم در روزنامه رسمی كشور و يكی از 
جرايد محلی آگهی می شود 1- موضوع شركت: تامين نيروی انسانی موقت،عقد قرارداد 
با اشخاص حقيقی و حقوقی،شركت در نمايشگاههای داخل وخارج از كشور،خريد و 
فروش آهن آالت و فلزات ابنيه و محوطه سازی سد و پل سازی و جاده سازی اخذ و 
اعطای نمايندگی در داخل و خارج از كشور،دريافت تسهيالت از بانكهای خصوصی و 
دولتی در داخل وخارج از كشور،ترخيص كاال،خريد و فروش،صادرات و واردات كليه 
از مراجع ذيصالح  اخذ مجوز  از  انجام موضوع شركت پس  بازرگانی  كاالهای مجاز 
امكان پذير می باشد ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت 
نمی باشد 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت: زرين 
شهر-خيابان شهيد مدنی-پالک24-كدپستی8471988756، 4- سرمايه شركت: مبلغ يك 
ميليون ريال نقدی می باشد كه تماما و نقدا پرداخت و در اختيار مديرعامل شركت قرار 
اداوی دارای  الشركه-مجيد  امير سالمی پاک دارای 990/000 ريال سهم  گرفته است 
10/000 ريال سهم الشركه 5- اولين مديران شركت: مجيد اداوی فرزند حسين متولد 
1365 كدملی 1111915131 كدپستی 8451843949 به سمت رئيس هيات مديره و امير 
سالمی پاک فرزند عبدالباری متولد 1360 كدملی 1829540777 كدپستی 8451114453 
بهادار  اوراق و اسناد مالی و  انتخاب و كليه  نامحدود  به سمت مديرعامل برای مدت 
مهر شركت  با  همراه  مديرعامل  امضاء  با  اداری  و  عادی  اوراق  و  تعهدات شركت  و 
معتبر می باشد ممنوعيتهای مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و126 اليحه 
باشد.  نمی  مديرعامل  مديره  هيات  اعضا  از  يك  هيچ  تجارت مشمول  قانون  اصالحی 

م الف:272 پورمقدم رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

َعَلْی�َک  الُْمَتَوکِّلی�َن  ِم�َن  فی�ِه  اْجَعْلن�ى   »اَلّلُه�مَّ 
ئِزی�َن لََدیْ�َک َواْجَعْلن�ى فی�ِه  َواْجَعْلن�ى فی�ِه ِم�َن الْفاَّ
بی�َن اِلَْی�َک بِِاْحس�انَِک ی�ا غایَ�َة الّطالِبی�َن.«  ِم�َن الُْمَقرَّ
»خدایا مرا در این روز از متوکالن درگاهت قرار ده و مقرر نما 
در این روز از کامروایان حضرتت و مقربان درگاهت باش�م به 

حق احسانت ای نهایت همه جویندگان«

سالم بى جواب
روزي سقراط ، حکيم معروف يوناني، مردي را ديد که خيلي ناراحت 
 و متاثراس��ت. علت ناراحتي اش را پرس��يد ،پاس��خ داد:»در راه که
  مي آمدم يک��ي از آش��نايان را ديدم.س��ام کردم جواب ن��داد و با

 ب��ي اعتناي��ي و خودخواه��ي گ��ذ ش��ت و رف��ت و م��ن از اي��ن 
طرز رفت��ار او خيل��ي رنجيدم.«س��قراط گفت:»چ��را رنجيدي؟« 
م��رد ب��ا تعج��ب گف��ت :»خ��ب معل��وم اس��ت، چني��ن رفتاري 
ناراح��ت کنن��ده است.«س��قراط پرس��يد:»اگر در راه کس��ي 
 را م��ي دي��دي ک��ه ب��ه زمي��ن افت��اده و از درد وبيماري ب��ه خود

 مي پيچ��د، آيا از دس��ت او دلخ��ور و رنجي��ده مي ش��دي؟«مرد 
گفت:»مس��لم اس��ت ک��ه هرگ��ز دلخ��ور نمي ش��دم.آدم ک��ه از 
بيمار بودن کس��ي دلخ��ور نمي شود.«س��قراط پرس��يد:»به جاي 
دلخوري چه احساس��ي مي يافت��ي و چه م��ي کردي؟«مرد جواب 
داد:»احساس دلسوزي و شفقت و سعي مي کردم طبيب يا دارويي 
به او برسانم.«س��قراط گفت:»همه اي��ن کارها را ب��ه خاطر آن مي 
کردي که او را بيمار مي دانستي،آيا انس��ان تنها جسمش بيمار مي 
شود؟ و آيا کسي که رفتارش نادرست اس��ت،روانش بيمار نيست؟ 
 اگر کس��ي فکر و روانش س��الم باش��د،هرگز رفتار ب��دي از او ديده

 نمي ش��ود؟بيماري فکر و روان نامش »غفلت« است و بايد به جاي 
دلخوري و رنجش ،نسبت به کسي که بدي مي کند و غافل است،دل 
سوزاند و کمک کرد و به او طبيب روح و داروي جان رساند.پس 
از دست هيچکس دلخور مشو و کينه به دل مگير و آرامش 
خود را هرگز از دس��ت مده و بدان که هر وقت کسي 

بدي مي کند، در آن لحظه بيمار است.

دعای روز دهم 

حکایت

در واقع، ش��ادمانی و لذت بردن از زندگی، اهداف مشترک همه 
انسان هاست. با اين تفاس��ير چرا برخی از افراد از زندگی خود 

لذت نمی برند؟
روان شناسان داليل متعددی را برای لذت نبردن افراد از زندگی 

را مطرح ساخته اند که در ادامه به بررسی آن ها پرداخته ايم.
پ�ول: گرچه برخی تحقيقات نش��ان می دهند اف��راد با درآمد 
باال، نسبتاً ش��ادترند، اما تحقيقات و مطالعات بسياری در روان 
شناسی حاکی از اين است که پول و شادی همواره مازم و همراه 
نيستند، اين تحقيقات نشان می دهد زمانی که نيازهای اساسی 
برآورده می شود، درآمد تأثير چندانی بر شادی ندارد. بنابراين 
می توان گفت پول و ثروت شرط الزم برای لذت بردن از زندگی 

است نه شرط کافی.
 س�المتى: در تحقيقات��ی که اخيراً ني��ز ب��ر روی آن ها تأکيد

 می شود، نشان داده ش��ده داشتن سامت جسمی و تندرستی 
برای کسب شادی الزم است، اما از طرف ديگر نيز اعتقاد بر آن 
است که سامتی به تنهايی نمی تواند شادمانی و لذت از زندگی 
را تبيين کند. چه بس��يار افرادی هستند که از سامت جسمانی 
برخوردارند، اما از زندگی خود لذت نمی برند و بالعکس افرادی 
نيز هستند که با وجود عدم س��امتی و حتی داشتن معلوليت، 

ميزان شادکامی خود را متوسط و باالتر از آن ارزيابی می کنند.
عادت: بر اساس نظريه خوگيری، به محض آنکه به يک فعاليت 

لذت بخش خو گرفتيم، آن فعاليت ديگر توانايی ش��اد کردن ما 
را ن��دارد؛ در واقع ديگر ت��ازه، بديع و غير تک��راری نخواهد بود. 
همچنين زندگی ابعاد گوناگون��ی دارد که لذت فقط يک بعد آن 
است و در نهايت لذت گرايی صرف نمی تواند ارمغان آور زندگی 

کامل و چند بعدی باشد.
ش�رایط ویژه: گروهی نيز، که ش��ايد تعداد آن ها کم نباش��د، 

معتقدند لذت بردن از زندگی نيازمند ش��رايط و امکانات خاصی 
است و تا اين امکانات فراهم نش��ود نمی توان شاد بود. برای اين 
افراد داشتن پول، شهرت، ش��غل مناسب، زمانی کافی و خانواده 
مناسب جزء عوامل الزم و ضروری برای ش��ادی جستن و لذت 
ب��ردن از زندگی اس��ت؛ اما غافل از آن که ش��ايد هي��چ گاه اين 
ش��رايط با هم مهيا نش��وند و جالب آن که در صورت مهيا شدن 
 هم، اين گونه افراد داليل و بهانه های بيش��تری برای شاد بودن

 می خواهند.
نداشتن هدف: از سويی، برخی افراد نمی توانند از زندگی لذت 
ببرند چون ه��دف و برنامه ای در زندگی خ��ود ندارند. اين افراد 
معتقدند بايد زندگی را رها کرد و بدون ه��دف و برنامه بود تا از 
زندگی لذت برد. در حالی که بدون هدف زندگی کردن و نداشتن 
 برنامه خود می تواند عامل دوری از شادی و عدم لذت از زندگی

 شود.
به عنوان جمع بندی بايد گفت احس��اس رضايت از زندگی يک 
حس درونی اس��ت که هر چند ممکن اس��ت تحت تأثير بعضی 
واقعيت های بيرونی )مثًا ميزان اشتغال، سطح درآمد، شرايط 
اجتماعی و...( قرار بگيرد، الزاماً وابس��ته به اين متغيرها نيست و 
ماهيت کامًا مس��تقل و درونی دارد. به عبارتی ديگر فقط خود 
فرد می تواند حس کند چقدر از زندگی رضايت دارد )هر چند اين 

رضايت به نظر ديگران غير منطقی باشد(.

لذت ببر، منتظر چه هستى؟

هرچند ضرر چربی، قند و نمک در فس��ت فودها برای سامت بدن 
موضوع جديدی نيست اما نکته تازه امکان انتقال تاثير سوء اين مواد 

بر ميکروب های معده و DNA از والدين به فرزندان است.
در اين بررسی متخصصان تغذيه و سامت بر تاثير چشمگير مصرف 
موادغذايی کم ارزش بر ميکروب های معده و DNA تاکيد و خاطر 
نشان کردند که عادات غذايی از والدين به کودکان منتقل می شوند و 
برای فرزندان پيامد بيماری زايی دارند.دکتر »ايان ميلز«، متخصص 
اصلی اين مطالعه از موسسه ملی آلرژی و بيماری های عفونی گفت: 
مصرف فس��ت فودها احتمال ابت��ا به التهاب،  عفونت،  س��رطان و 
بيماری های آلرژيک و خودالتهابی را افزايش می دهد. زمانی که فرد 
مقدار زيادی مواد خوراکی ناسالم مصرف می کند اين نوع رژيم غذايی 
حتی بر ساختار مولکول های وراثتی DNA و ميکروب های معده 
نيز تاثير سوء می گذارد. در حقيقت تغذيه نادرست و سبک زندگی 
ناسالم، تعادل باکتری های معده را بر هم می زند و عليه سيستم ايمنی 
فعاليت می کند.به گفته پزش��کان، اين نگرانی وجود دارد که عدم 
تغيير در سبک زندگی و نوع مواد خوراکی مصرفی با تاثيرگذاری بر 
DNA ميکروب های معده به نسل های بعد منتقل شود.به گزارش 
ايس��نا به نقل از مديکال ديلی، نتايج مطالعات پيشين نيز حاکی از 
آن است که نوع رژيم غذايی مادر بر DNA کودک تاثير می گذارد.

تحقيقات جديد نش��ان داد که فقط 25 دقيق��ه تمرکز حواس 
می تواند ميزان اس��ترس را کم کند.محقق��ان گفتند: فقط 25 
دقيقه تمرکز حواس و مراقبه می تواند در از بين بردن استرس اثر 
قابل توجهی داشته باشد.»ديويد کرسول« محقق اين تحقيقات 
در اين باره گفت: اکثر مردم از تمرکز حواس و مراقبه در کاهش 
استرس استفاده می کنند اما ما در مورد اينکه شما چه مقدار بايد 
اين عمل را انجام دهيد کم می  دانيم.در اين تحقيقات،  محققان 
2 گروه از شرکت کنندگان را با استفاده از دو روش مورد آزمايش 
قرار دادند.به گروهی شامل 31 ش��رکت کننده، تمرکز حواس 
آموزش داده ش��دند و آنها به مدت 25 دقيقه به مدت س��ه روز 
تمرين داده شدند.اين تمرکز حواس به عنوان آگاهی لحظه به 

لحظه از افکار ما، احساسات، احساس بدن و محيط اطراف بود.
بر اس��اس گزارش پايگاه خبری يو پی آی، س��ه روز پس از اين 
تمرين ها، ش��رکت کنندگان آماده بودند تا تمرين های سخت 
رياضی و منطق را حل کنند.پس از آن، آنها از نظر سطح استرس 
و نمونه بزاق و ميزان کورتيوزل )هورمونی که برای کمک به بدن 
در شرايط باال بون فشار خون منتشر می شود( مورد رده بندی 
قرار گرفتند.محققان دريافتند که افرادی که از تمرين های تمرکز 

حواس برخوردار بودند استرس کمتری داشتند.

ديابت، يکی از بيماری های عصر مدرنيته نام گرفته اس��ت. 
 اکن��ون محقق��ان معتقدند داروه��ای ديابت گاه��ی اوقات 
می توانند آسيب بيش��تری را به ش��خص وارد کنند.ديابت 
ن��وع دو در نتيجه عدم توانايی بدن در توليد انس��ولين کافی 
يا ناتوانی از اس��تفاده بهينه از انس��ولين بروز می کند که به 
اصطاح »مقاومت به انس��ولين«در بيماران ديابتی رخ داده 

است.
عوارض جانب��ی داروهای دياب��ت و تزريق مداوم انس��ولين 
در بيم��اران ديابت��ی م��ی تواند تاثي��رات معکوس��ی مانند 
افزاي��ش وزن را در برداش��ته باش��د. محقق��ان دانش��گاه 
انگلس��تان معتقدند: »پزش��کان بايس��تی مصرف دارو را در 
دو س��وم بيم��اران ديابتی که قند خونش��ان کم��ی باالتر از 
حد معمول اس��ت را متوق��ف نمايند و رژيم ه��ای غذايی و 
 فعاليت های ورزش��ی را جايگزين دارو نمايند.«وی در ادامه

 می گويد:»بسياری از بيماران ديابتی به دليل ترس از حادتر 
شدن شرايط بيماری ترجيح می دهند که تا سال ها و گاهی 
اوقات تا پايان عمرشان به تزريق انسولين بپردازند در صورتی 
که اگر از عوارض اين تزريق ها آگاهی داش��ته باش��ند ديگر 

تمايلی به اين امر ندارند. 

عادات غذایى به ارث 
مى رسند

 کاهش استرس فقط با
 25 دقیقه تمرکز حواس

تأثیر معکوس تزریق 
انسولین

ذخيره کردن گوش��تِ  م��رغ را از اس��تخوان های آن 
جدا کرده، سپس با يک س��لفون )محافظ(، گوشت و 
اس��تخوان ها را به طور جداگانه بپوشانيد. بعد فويل را 
دور گوشت بپيچيد. با اين روش می توانيد آن ها را به 
مدت س��ه ماه در فريزر نگه داری کنيد؛ به ياد داشته 
باشيد که آن ها را با گوش��ت های نپخته در يک طبقه 
داخل فريزر ق��رار ندهي��د. می تواني��د از آن در تهيه 
غذاهايی مانند کاری مرغ با هل، س��وپ مرغ و ذرت، 

ساالد مرغ با چاشنی هويج و سيب استفاده کنيد.

ذخیره کردن گوشت گوسفند
گوشِت باقی مانده را از اس��تخوان  جدا کنيد. فويل را 
دور گوشت پيچيده و هنگام استفاده آن را برش دهيد. 
بگذاريد گوشت کامًا خنک ش��ود، سپس آن را فريز 
کنيد. اين نوع گوش��ت ها را می توانيد به مدت يک تا 
سه روز در يخچال و به مدت سه ماه در فريزر نگه داری 
کنيد، همچنين می توانيد از آن در تهيه غذاهايی مانند 
هوموس با گوشت، پای گوشت و سيب زمينی استفاده 
کنيد. از استخوان های گوس��فند نيز می توانيد برای 

تهيه استاک استفاده کنيد.

ذخیره کردن ماهى
ماهی را در يک ظرف پاستيکی گود قرار داده، دِر آن 
را ببنديد يا درون بشقابی گذاشته و با سلفون روی آن 
را کامًا بپوش��انيد و طبق��ه آن را در فريزر از غذاهای 
نپخته مجزا کني��د؛ دقت کنيد که قب��ل از قرار دادن 
آن در يخچال يا فريزر، ماهی بايد کامًا خنک باش��د. 
ماهی را می توانيد به مدت يک تا دو روز در يخچال و 
تا سه ماه در فريزر نگه داری  کنيد. همچنين می توانيد 
در غذاهايی مانند پای سالمون، پاستا با ماهی، ساالد 

و کيک ماهی استفاده کنيد.

ذخیره کردن گوشت گاو
گوشت باقی مانده را از استخوان جدا کرده و به قطعات 
کوچک برش داده و در يک ظرف پاس��تيکی دردار 
 بريزيد. اج��ازه دهيد تا گوش��ت کاماً  خنک ش��ود.

 می توانيد آن را به مدت دو تا سه روز در يخچال و به 
مدت سه ماه در فريزر نگه داريد. همچنين می توانيد 
در غذاهاي��ی مانند پای گوش��ت، س��االد گوش��ت، 
بيف اس��تراگانف، خوراک قارچ و گوش��ت اس��تفاده 
نماييد. از استخوان های گوشت گاو نيز می توان برای 
تهيه استاک استفاده کرد. دقت داشته باشيد که آن ها 

را به طور جداگانه در فويل بپيچانيد و فريز کنيد.
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زنگ خطر افزایش مرگ های
 ناشى از قرص برنج

آرام آرام سلول های حياتی بدن را تسخير می کند؛ احساس سوزش شديد در 
قلب و کليه ها، سوزشی که کم کم بيشتر می شود و به سطح پوست می رسد 
و همراه با آن احساس شديد تشنگی و عطش تمام وجود فرد را فرا می گيرد، 
پس از آن بسته به مقاومت بدن از يک ساعت تا نهايت يک روز جريان خون 

در رگ ها از حرکت می ايستد.
مرگ پايان استعمال فس��فيد آلومينيوم ، سلفوس يا همان قرص برنج است 
و بر اساس آمار های موجود عمده مصرف کنندگان اين آفت کش برنج راهی 
برای بازگشت به زندگی نداشته اند؛ افرادی که يا به قصد خودکشی اقدام به 
تهيه و بلع اين قرص سه گرمی کرده اند يا بی اطاعی و اشتباه سهوی آنان را 

به مرگ کشانده است.
قرص برنج که با اسامی فسفيد آلومينيوم يا س��لفوس نيز شناخته می شود 
در چند سال اخير قربانيان زيادی گرفته اس��ت بطوری که تنها در سالی که 
گذشت 661 تن از ايرانيان به علت مسموميت ناش��ی از مصرف قرص برنج 
جان خود را از دست داده اند. قربانيانی که 382 نفرشان را مردان و 279 نفر 
ديگرشان را زنان شامل می شوند و بر اساس آماری که سازمان پزشکی قانونی 
کشور در اختيار ايسنا قرار داده استان تهران، گيان و مازندران به ترتيب با 
230 ، 103 و 70 قربانی درصدر استان های دارای بيشترين قربانی قرار دارند.

آماری که از افزايش 10.5 درصدی نسبت به سال 91 حکايت دارد. بطوری 
که در آن سال 598 نفر شامل 320 مرد و 278 زن جان خود را به علت مصرف 

قرص برنج از دست دادند.
همچنين تقسيم عدد کشته شدگان درپی مصرف قرص برنج بر روزهای سال 
حاکی از اين است که در سال 92 به طور متوسط حدود دو نفر به علت مصرف 

اين ماده جان خود را از دست داده اند.

افزایش مرگ های ناشى از قرص برنج در سال 93
اما آنچه که زنگ خطر افزايش مرگ های ناش��ی از ق��رص برنج را به صدا در 
آورده ، افزايش 18.4 درصدی آن در فروردين و ارديبهشت ماه امسال است. 
در اين دو ماه 122 نفر به علت مصرف قرص برنج جان خود را از دست داده اند.

از قرص های فسفيد آلومينيوم برای کشتن آفت های موجود در محصوالت 
زراعی به ويژه برنج استفاده می شود و کشور هندوستان از کشورهای دارای 
آمار باال در اين خصوص است اما موضوع نگران کننده استفاده از اين قرص 3 

گرمی برای خودکشی است.
گرچه پزش��کی قانون��ی آمار تمام��ی مرگ های ناش��ی از اين ماده س��می 
را خودکش��ی اع��ام نمی کند ام��ا حدود نيم��ی از اي��ن مرگ ه��ا در پی 
اقدام ب��ه خودکش��ی رخ داده اس��ت و بدتر اينک��ه پس از مص��رف حدود 
1.5 گ��رم از اين ماده امکان بازگش��ت ب��ه زندگی کاه��ش می يابد و حتی 
 اقدام��ات پزش��کان ني��ز در اين خص��وص ني��ز غالبا ب��ا شکس��ت روبه رو 

می شود.
موضوع ديگر استنشاق گاز برخاسته از اين قرص است؛ در اين موارد عمدتا 
افراد به شکل ناخواسته اقدام به بوييدن اين قرص ها می کنند که در اين موارد 
نيز احتمال مسموميت و حتی مرگ وجود دارد. به نظر می رسد بايد تدبيری 
برای نحوه فروش و عرضه اين قرص انديشيده شود چراکه همچنان قرص های 
برنج در برخی عطاری ها و فروشگاه های محصوالت کشاورزی با قيمتی پايين 

به فروش می رسد.

اثرات پروبیوتیک 
در کم کردن وزن

فرآورده ه��ای پروبيوتيک ح��اوی باکتری هايی هس��تند که 
اثرات مفيدی در س��امت مصرف کننده دارند و موجب وزن 

سالم می شوند.
 فلور روده انسان حاوی انواع باکتری هاس��ت؛ بسياری از اين 
باکتری ها برای گوارش بهينه غذا مفيد هس��تند و دسته ای از 
اين آنها که به باکتری های پروبيوتيک معروف هستند عاوه 
بر کمک به گ��وارش مولکول های پيچي��ده، ترکيباتی مانند 
ويتامين ها و آنتی بيوتيک ه��ای مختلف را توليد می کنند که 

برای بدن مفيد است.
بهتر است بدانيد منبع باکتری های پروبيوتيک لبنيات و ميوه ها 
هستند؛ فرآورده های پروبيوتيکی حاوی باکتری های مفيدی 

هستند که اثرات مفيدی در سامت مصرف کننده دارند.
مجموعه ای از مطالعات نشان داده اند که فلور روده اشخاصی 
که اضافه وزن دارند و به خصوص افراد چاق دارای ويژگی های 
خاصی اس��ت که منجر ب��ه عدم تع��ادل بين ان��واع مختلف 
باکتری های روده می شود و اين مطالعات نش��ان داده اند که 
مکمل ه��ای پروبيوتيک برای ک��م کردن وزن بهت��ر از رژيم 

غذايی هستند.
يک تيم پزشکی در دانشگاه الوال در کبک � کانادا برای آزمون 
اين فرضيه که پروبيوتيک  می تواند به توازن پويايی ميکروبيوت 
روده کمک کند و به نفع باکتری هايی اس��ت که موجب وزنی 
سالم در انسان می ش��وند، 125 نفر داوطلب که دارای اضافه 
وزن بودند را به مدت س��ه ماه در يک رژيم غذايی قرار دادند.

در آغاز شرکت کنندگان به دو گروه تقس��يم شدند؛ نيمی از 
آنها از دو قرص در روز که حاوی پروبيوتيک )الکتوباسيلوس 
رامنوس��وس( بود مصرف کردند در حالی که گروه دوم  نوعی 

دارو نما مصرف می کردند.
پس از 12 هفت��ه از رژيم غذايی، نتايج ط��رح اوليه برای همه 
يکس��ان بود؛ محققان در اين آزمون مش��اهده کردند مصرف 
کنندگان پروبيوتيک به طور متوس��ط 4/4 کيلوگرم کاهش 
وزن داش��تند و در مقابل گروه دوم ک��ه دارونما مصرف کرده 
بودند 2/6 کيلوگرم کاهش وزن داش��تند و اين نتايج در زنان 
دو برابر مردان بود.پس از 12 هفته ديگر گروه دوم که دارونما 
مصرف می کردند وزنی ثابت داشتند در حالی که گروه اول که 
پروبيوتيک مصرف می کردند به طور متوس��ط  5.2 کيلوگرم 
وزن کم کردند.مص��رف پروبيوتيک تولي��د لپتين )هورمون 
گرسنگی( می کند و گرسنگی را کاهش می دهد؛ اما اين اثرات 
در مردان مشابه نبود و محققان معتقدند اين موضوع شايد به 
مقدار مصرف آنها ربط داشته باشد.برای اينکه باکتری ها در فلور 
روده مفيد واقع شوند و به طور موثر رشد کنند بايد يک محيط 
حمايتی که نياز به يک رژيم غذايی درست دارد، يعنی چربی 

کمتر و فيبر بيشتر، مصرف شود.

يک متخصص طب سنتی علت بوی بد دهان را به هنگام روزه داری توضيح داد و گفت: يکی از 
داليل بوی بد دهان،بخارهای معده است که برای رفع درد معده، توصيه می شود، شويد خشک 

را با آب جوشانده و با عسل مصرف کنند.
غامرضا کردافش��اری گف��ت: علت ب��وی ب��د ده��ان روزه دار س��وختن اخ��اط غليظ در 
معده بر اثر م��زاج گرم ويژه م��اه مبارک رمضان اس��ت. حاصل اين س��وختن با بخار ناش��ی 
 از رطوب��ت معده ترکي��ب می ش��ود و راه ده��ان را پيش می گيرد و به س��مت م��ری و حلق

 می رود.
وی ادامه داد: البته اگر روزه دار دچار بيماری عفونی لثه و دندان يا عفونت هايی مانند سينوزيت 
باشد بر اثر به هم پيوستن مواد صعود کننده با مواد نزول کننده، بوی بد دهان دو برابر می شود.

در اين ميان سينوزيت يکی از ش��ايع ترين ترشحات عفونی اس��ت که بوی عفونت را تشديد 
می کند.

اي��ن متخصص ط��ب س��نتی اف��زود: بنابراين ب��رای بدبوي��ی دهان س��ه دلي��ل بخارهای 
متصاع��ده از معده ب��ه دهان،عفونت های نزله ای مانند س��ينوزيت که از مغز به س��مت حلق 
 می آيند و عفونت لث��ه و دن��دان از عوامل مه��م و تأثيرگذار ب��رای ايجاد بوی ب��د در هنگام 

روزه داری است.
کردافشاری در مورد راه های درمان و پيشگيری از بوی بد دهان گفت: يکی از راهها اين است 
که قبل از خوردن سحری 3 قاشق غذاخوری ترنجبين را در يک ليوان گاب که به حد جوش 
رسيده مخلوط و با شکر يا عسل شيرين کرده و ميل کنند و حداقل تا 15 دقيقه چيزی نخورند.

عالج بوی بد دهان در ماه رمضان

عکس نوشت

حضور علیرضا حقیقى در کنار 
کودکان محک
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