
توقف کالهبرداری از آب گل آلود قانون تجارت
آزمایش خون 
جدید برای 
تشخیص 
زودهنگام آلزایمر

پایان شرکت های کاغذی
چهارمحال و بختیاری قطب 

تولید نمد در کشور است انهدام ۱۰ شبکه گسترده 2
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خودروهای مدرن در سفرها ی 
تابستانی خدمات می دهند 

اعصاب از کار افتاده فرد  نابارور  
فعال می شود 

اصفهان
  خاموشی ندارد

»شهر رویا ها« در عید فطر
 بهره برداری می شود 

بنیاد نخبگان از طرح های فناور 
حمایت می کند
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خانواد ه های متوسط توان
 خرید خودرو ندارند 

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس با انتقاد از افزایش وام خودرو، 
گفت: رشد دو برابری وام خودرو به باال بردن نرخ تورم در جامعه منجر 
و نتیجه آن به زیان مش��تریان اس��ت.مجید منصوری بیدکانی درباره 
تاثیرات افزایش وام خودرو، بیان داشت: با وجودی که میزان فعلی وام 

خرید خودرو پاسخگوی قیمت های باالی خودرو نیست اما...

دست کشاورزان متخلف از برداشت پساب کوتاه می شود 4
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راه اندازی نخستین مرکز پردازش 
پسماند خشک کشور در اصفهان 

    مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري اصفهان

فرماندار اصفهان خبر داد: با جاده کشی در حاشیه زاینده رود 

 مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداري اصفهان از 
راه اندازی نخستین مرکز پردازش پسماند خشک کشور هم 
زمان با عید س��عید فطر در اصفهان خبر داد.اظهار داشت: در 
حال حاضر جدا سازی روزانه 50 تن مواد بازیافتی به صورت 
سنتی و دستی انجام می شود ولي با راه اندازی نخستین مرکز 
پردازش پسماند خشک در اصفهان جدا سازی مواد بازیافتی 

به صورت مکانیزه انجام مي شود.

وي با اشاره به مزایاي این طرح بیان داشت: کاهش هزینه ها، 
کم  شدن دخالت نیرو های انسانی،  رعایت بهداشت و مباحث 
زیس��ت محیطي و افزایش س��رعت عمل در فرآین��د کار از 
مهم ترین مزایای راه اندازی مرکز پردازش پس��ماند خش��ک 

محسوب می شود. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري اصفهان عنوان 
کرد: راه اندازي این مرکز هزینه اي بالغ بر 600 میلیون تومان..
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 ۲ میلیون زوج جوان 
در صف وام ازدواج

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بیش از دو میلیون زوج 
جوان در صف وام ازدواج هستند، گفت: کل منابع قرض الحسنه 
چهار هزار میلیارد تومان است، در حالی که در مجموع ۱۱ هزار 
میلیارد تومان منابع قرض الحسنه نیاز است.علی طیب نیا وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی مجلس با اشاره به مشکل 

عدم پرداخت تسهیالت قرض الحسنه برای ازدواج...
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اخبار کوتاهيادداشت

 ممنوع التصوير بودن خاتمی
 لغو شده؟

طیف نمایندگان حامی جبهه پایداری در تذکری خواس��تار اجرای 
مصوبه ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان ش��دن سید 
محمد خاتمی شدند.حجت االسالم سید محمد موسوی نژاد نماینده 
دشتستان در مجلس و عضو کمیسیون انرِژی درباره تذکری که او نیز 
خطاب به وزیر دادگستری امضا کرده است ، گفت: این موضوع مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی است و باید اجرایی شود. اگر هم مصوبه لغو 
شده است هم باید این امر اعالم شود.موسوی نژاد با بیان اینکه این 
مصوبه تاکنون لغو نشده است،گفت: مصوبه ای مبنی بر لغو ممنوع 
التصویر بودن خاتمی ابالغ نشده اس��ت و ربطی هم به دولت قبل یا 
بعد ندارد و باید اجرا شود. اگر این دولت این مصوبه را لغو کرده است 
باید آن را اعالم کند تا زمانی که حکم مصوبه لغو نش��ده است حکم 

مصوبه پا برجا است.

روحانی: دولت برای رونق اقتصادی 
برنامه دارد

رییس جمهور در جریان دیدار مسووالن و کارگزاران نظام با حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، با ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های 
گسترده دولت تدبیر و امید برای ارتقای جایگاه ایران اسالمی، گفت: 
دولت برنامه مدونی برای شکس��تن رکود و آغ��از رونق اقتصادی بر 
اس��اس اصول اقتصاد مقاومتی تدارک دیده است.حجت االس��الم 
والمس��لمین حس��ن روحانی در این دیدار اظهار ک��رد: دولت تمام 
موفقیت های خود را در س��ایه حضور، انس��جام و مش��ارکت مردم، 
هدایت های رهبر معظم انقالب، توجهات حضرت ولی عصر )عج( و 
لطف خداوند متعال می داند.روحان��ی به توجه ویژه دولت به تقویت 
شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: دانشگاه های ما امروز در 
مسیر عمق بخشیدن به علم هستند و ما باید از انتشار مقاالت علمی 

به اختراعات، ثبت برند و حتی بازاریابی برسیم.
 رییس جمهور افزود: همه س��ازوکارها در جهت تقویت این مس��یر

 پی��ش بینی ش��ده اس��ت و دولت ی��ک ه��زار میلیارد توم��ان در 
 چارچوب صن��دوق حمای��ت از ای��ن ام��ور اقتص��ادی، اختصاص

 داده است.

 اوباما: کف مطالبات مان تغییر
 نکرده است

باراک اوباما، ریی��س  جمهور آمریکا در یادداش��ت خود ب��ا تأکید بر 
ادعاهای پیش��ین غرب مبنی بر وجود فعالیت های نظامی در برنامه 
هس��ته ای ایران، گفت: ما تالش می کنیم تا اطمین��ان حاصل کنیم 
که ایران هیچ گاه به سالح هسته ای دس��ت پیدا نکند. رییس  جمهور 
آمریکا همچنین اظه��ار کرد: ما به  طور واضح مش��خص  کرده ایم که 
هرگونه توافق با ایران باید تضمین های محسوس و قابل راستی آزمایی 
در خصوص صلح آمی��ز بودن برنامه هس��ته ای این کش��ور بدهد. ما 
در طول این پروس��ه به  طور نزدیک با اس��راییلی ها رایزنی کرده ایم.

باراک اوباما در ادامه یادداش��ت خ��ود  گفت: ما هن��وز نمی دانیم که 
 آیا این مذاکرات ب��ه موفقیت می رس��د، اما کف مطالب��ات ما تغییر

 نکرده است.
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رییس جمهور پیشین کشورمان برای امروزچهارشنبه جمعی از تشکل های دانشجویی را برای مراسم افطار 2
دعوت کرده است.  این ضیافت افطاری قرار است در منزل احمدی نژاد برگزار شود.الزم به ذکر است که دفتر 

محمود احمدی نژاد مسوولیت دعوت از تشکل ها و اتحادیه های دانشجویی را برعهده دارد.

مسوول بسیج اساتید استان اصفهان گفت: عده ای توان دیدن و 
بیان حرکت و جهش علم��ی درون زای متکی بر توانمندی های 
داخلی جوانان را ندارند و این امر به خوبی در گفتار و رفتار آن ها 
مشهود است.علیرضا احسان دوس��ت ، در باب یکی از مهم ترین 
نکات و هش��دارهای بیان  شده از س��وی رهبر معظم انقالب در 
دیدار با اساتید کشور مبنی بر اینکه عده ای درصدد حذف کلمه 
دشمن هستند و به گونه ای برخورد می کنند که گویا این کلمه 
حساسیت زا است، اظهار کرد: همیشه در مسیر حرکت رو به جلو 
علمی و دانشگاهی کشور آسیب هایی وجود دارد که برخی از آن ها 

به تناسب زمان برجسته شده و بعضی محو می شود.

وی اضافه کرد: این نقاط تهدید و آسیبی که رهبر معظم انقالب 
در جلسه مطرح کردند، از آن دست خطراتی است که دیده بان 
تیزبین انقالب احتم��ال می دهند که در ش��رایط جدید مطرح 
می شود و آینده دانشگاه ها را در سال تحصیلی جدید تحت تأثیر 

قرار می دهد.
مسوول بسیج اساتید استان اصفهان تاکید کرد: با تغییر فضای 
دولت در سال گذشته برخی با توجه به حیطه های نفوذ خودشان 
و سالیق سیاسی حزبی که دارند دانشگاه و حوزه جوانان را باشگاه 
سیاسی خود قرار داده اند و سعی می کنند هم در عرصه انتصابات و 
هم بخش برنامه ریزی و تزریق تفکر برای محیط دانشگاه التهاباتی 
را به وجود آورند.احسان دوس��ت تصریح ک��رد: عده ای درصدد 
هستند در فضای کشور و با توجه به مذاکرات 1+5 و ایران لفظ 
دشمن را به نحوی کم رنگ کرده و یا از اذهان دور سازند و انگشت 
اتهام دشمن اصلی ایران به سمت آمریکا را به سمت دیگر کشورها 
سوق دهند و به تعبیر خود فضای آرامی در سطح منطقه و فراملی 
ایجاد کنند؛ این در حالی است که دشمنی آمریکا و حامیان غربی 

آن واقعیتی فراموش  نشدنی است.
وی با اش��اره به اینکه مورد مهم تر مطلب یادآور شده این است 
که عده ای توان دیدن و بیان حرک��ت و جهش علمی درون زای 
متکی بر توانمندی های داخلی جوانانی که توسط نظام جمهوری 
اسالمی ایران آغاز شده است را ندارند و این امر به خوبی در گفتار 
و رفتار آنها مشهود است و دایما بر شیپور وابستگی ما به غربیان 

می دمند.مسوول بسیج اساتید استان اصفهان تصریح کرد: امروز 
برخی با ترویج این نوع تفکر که باید از مبدأ علم جهان که غرب 
است، تبعیت کنیم در حال تزریق یاس و عدم خودباوری هستند.

وی با تاکید بر اینکه هشدارها و نکات به موقع و هوشمندانه رهبر 
معظم انقالب در دیدار اس��اتید کشور نش��ان از نگرانی عمیق و 
دغدغه مندی ایشان پیرامون مسایل آموزشی و فضای دانشگاهی 
کشور است، اضافه کرد: عملکردها، رفتارهای سیاسی و سلیقه ای 
و فاصله گرفت��ن از تخصص گرایی چنی��ن نگرانی هایی را برای 

رهبری به وجود آورده است.
احسان دوست در پاس��خ به این س��ؤال که مهم ترین سفارش و 
توصیه شما به جوانان برای قرار نگرفتن در چاله های سیاست بازی 
پیش رو در سال جاری چیس��ت، گفت: این امر ممانعت از ورود 
تفکرات غلط، تیزهوش��ی و حضور در صحنه قاطبه دانشجویان 
علی الخصوص جوانان و اس��اتید انقالبی و ارزش��ی را می طلبد، 
دانشجویان باید هوشمند باشند و مسایل منطقه ای، ملی و فراملی 

را به خوبی رصد کنند.
مسوول بسیج اساتید اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: حضور 
هوش��مندانه جوانان در خنثی س��ازی و محو کردن دیدگاه ها و 
تحلیل های نادرس��ت ناش��ی از تفکرات مرعوب و مغلوب غربی 
بسیار موثر است، همچنین ایجاد تشکل های علمی فعال در درون 
دانشگاه برای شناسایی ظرفیت ها و فرصت های آتی علمی کشور 

از دیگر پیشنهادات است.

مسوول بسیج اساتید استان :

عده ای توان دیدن جهش و حرکت علمی ایران را ندارند

منابع دیپلماتیک اعالم کردند: وزرای امور خارجه کشورهای عضو 
گروه 1+5 به منظور ش��رکت در دور ششم مذاکرات هسته ای ایران 

روز جمعه در وین گرد هم خواهند آمد.
به نقل از خبرگزاری ش��ینهوا، همزمان که به پایان ضرب االجل 20 
ژوئیه در مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 نزدیک می شویم وزرای 
امور خارجه پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل به عالوه آلمان 
قرار است روز جمعه به منظور پیشبرد این مذاکرات به وین پایتخت 

اتریش سفر کنند.
این منابع دیپلماتیک به خبرگزاری ش��ینهوا گفتند که جان کری، 
وزیر امور خارجه آمریکا پس از س��فرش به چین برای ش��رکت در 

نشست وزرای امور خارجه به وین خواهد رفت.
به نظ��ر می آی��د ای��ن دور از مذاک��رات آخرین فرصت ب��رای حل 
اختالفات بر س��ر برنامه هس��ته ای ایران باش��د. این در حالی است 
که روز گذش��ته آسوش��یتدپرس به نق��ل از دیپلمات ه��ای غربی 
 گزارش داد که مذاکرات هس��ته ای ایران پیش��رفت کمی داش��ته

 است.
ایران و گروه 1+5 در نوامبر س��ال 2013 در ژنو به یک توافق اولیه 
دس��ت یافتند که بر اس��اس آن ایران متعهد ش��د در ازای کاهش 
تحریم های اقتصادی غرب بخش��ی از فعالیت های هسته ای اش را 
به مدت ش��ش ماه به حالت تعلیق درآورد.این فرصت ش��ش ماهه 

هم اکنون رو به پایان است.
قدرت های جهانی از ای��ران می خواهند تا برنامه  هس��ته ای اش ر ا 
به منظور کاهش نگرانی های جهانی محدود کن��د اما تهران تأکید 
می کند که برنامه هس��ته ای اش صلح آمیز و حق مس��لم این کشور 

است.
به گزارش ایسنا، کش��ورهای غربی مدت هاس��ت ایران را به تالش 
برای دس��تیابی به ظرفیت ساخت سالح هس��ته ای متهم می کنند 
و می گویند که این کش��ور می تواند به سرعت به این سالح ها دست 
پیدا کند. این در حالی اس��ت که تهران همواره ای��ن اتهامات را رد 
و اعالم می کند که س��الح هس��ته ای در دکترین نظامی ایران هیچ 

جایگاهی ندارد.

دعوت احمدی نژاد از تشکل های دانشجویی برای افطار

 حضور وزرای خارجه 5+1 
در مذاکرات وين 

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری گفت: نمد مالی در چهارمحال و بختیاری مقام نخست 
کشور را به خود اختصاص داده است و سال گذشته نیز 13 هزار 
دالر صادرات نمد از استان صورت گرفت که نشان از مرغوبیت این 
کاال دارد.مهرداد رییسی اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری از لحاظ 
تولید صنایع دستی جز 10 استان برتر کش��ور است و در زمینه 
اصالت، نشان ملی و مهر اس��تاندارد صنایع دستی چهارمحال و 

بختیاری جز پنج استان برتر کشور به شمار می رود.
وی افزود: امروزه با صنعتی شدن، صنایع دستی به حرفه ای جانبی 
مبدل شده و جایگاه گذشته خود را به تدریج از دست داده است 
و متأسفانه از س��بد مصرف خانوارها خارج شده است.سرپرست 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
گفت: 259 رشته صنایع دستی شناسه دار در کل کشور وجود دارد 
که 75 رشته آن در سطح استان ش��امل 38 رشته بومی و مابقی 

غیربومی است که رشته های غیربومی با آموزش های آکادمیک 
و دانشگاهی در این استان رواج یافته است.رییسی تصریح کرد: 
صنایع دستی این استان تحت تأثیر تنوع شیوه های تولید بسیار 
متنوع است که در جامعه عشایری استان، صنایع مدرن و کارگاهی 
وجود ندارد و صنایع دستی تولیدی آنها بیشتر جنبه خود مصرفی 
دارد.وی افزود: فعالیت غالب عشایر استان در زمینه تولید سیاه 
چادر )بهون(، لب��اس محلی، چوقا، قالی و قالیچ��ه، گلیم و کاله 
نمدی و نوار وریس )برای تزیین( و نمکدان است.سرپرست میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: 
صنایع دستی عشایر ویژگی های منحصر به فردی دارد که دلیل آن 
عدم تشابه کارهایشان است چراکه از الگو و مدل خاصی در نقوش 
تولیدات خود استفاده نمی کنند و به  دلیل اینکه مواد اولیه آن پشم 
است شامل انواع بافت هاست و اغلب توسط زنان و دختران تولید 
می شود و مردان در تولید آن هیچ نقش��ی ندارند.رییسی افزود: 
نمد، قفل چالشتر، احجام سنگی و فلزی، گلیم، منبت و قالیچه 
از صنایع دس��تی بومی چهارمحال و بختیاری اس��ت که دارای 
نشان ملی و بین المللی است.وی گفت: نمد مالی در چهارمحال و 
بختیاری مقام نخست کشور را به خود اختصاص داده است و سال 
گذشته نیز 13 هزار دالر صادرات نمد از استان صورت گرفت که 
نشان از مرغوبیت آن اس��ت.وی تصریح کرد: هدف ما رشد همه 
جانبه صنایع دستی در افق 1404 است و حمایت از صنعتگران 
و هنرمندان حوزه صنایع دستی و اشتغال زایی از دیگر اهداف این 

اداره کل محسوب می شود.

 مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: 
پیش بینی می شود مشکل پروژه س��ه راهی هفشجان تا 40 روز 
آینده برطرف شده و به بهره برداری کامل برسد. علی علیخانی با 
بیان اینکه برخی پروژه های راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
به خاطر کمبود اعتبار به بهره برداری نرسیده است، اظهار داشت: 
سه راهی هفشجان – شهرکرد به علت کمبود اعتبار تا کنون به 
بهره برداری نرسیده است.وی تصریح کرد: 500 متر از عملیات 
خاکی این پروژه تا کنون انجام شده است که درصد باالیی از پروژه 
را به خود اختصاص داده و درصورت تامین اعتبار مابقی آن نیز به 

زودی انجام خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری یکی دیگر از 
مشکالتی که باعث شده این جاده به بهره برداری نرسد کمبود قیر 

دانست و یادآور شد: ما به دنبال این هستیم که هرچه سریعتر قیر 
را آماده کرده و سه راهی هفشجان - شهرکرد را در اولویت کاری 

قرار دهیم.وی ادامه داد: پیش بینی می شود تا 40 روز آینده مشکل 
این جاده برطرف شده و به بهره برداری کامل برسد.

علیخانی بیان داشت: بابت جاده مصطفی آباد نیز تا کنون اعتباری 
ابالغ نشده و به محض ابالغ اعتبار پیمانکار آن انتخاب خواهد شد 
تا کار را ش��روع کند.مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال 
و بختیاری یکی دیگر از مهم ترین مش��کالت شهر هفشجان را 
مشکل زمین های غیر رسمی خواند و عنوان کرد: پیگیری های 
 الزم نیز در این خصوص انجام ش��ده اس��ت.علیخانی محله تیر

 برزه ای را از زمین های غیر رس��می اعالم و تاکید کرد: در محله 
تیر برزه ای هفشجان تنها مجوز آب، برق، گاز ، تلفن و حل مشکل 
 سند برای کس��انی صادر خواهد شد که ساخت و س��از را انجام

 داده اند.

س��خنگوی کاترین اش��تون گف��ت:  موع��د مش��خصی برای 
پایان دور کنون��ی مذاکرات نیس��ت، مذاکرات تا دس��تیابی به 
 توافقنامه ای -صرف نظر از زمانی که خواه��د برد- ادامه خواهد

 یافت.
مایکل م��ان، س��خنگوی کاترین اش��تون  گفت: م��ا مذاکرات 
دوجانبه و چند جانب��ه با ایران را به منظور بحث درباره مس��ایل 
مش��خص، و ارزیابی همه مواض��ع و کاس��تن از اختالفات انجام 
می دهی��م.وی افزود: این ش��یوه متک��ی به مذاک��رات دوجانبه 
 اس��ت، و بهترین وس��یله ب��رای پیش��برد مذاکرات به ش��مار

 می رود.
مان در گفتگو با العالم در وین درباره مذاکرات عراقچی و اشمید 
ادامه داد: مذاکراتی سازنده در فضای کاری مثبت صورت گرفته 

است .

مایکل مان همچنین از برگزاری نشس��ت های فنی در س��طح 
کارشناسان دوطرف سخن گفت که درپی آن دیداری بین محمد 
جواد ظریف وزیر خارجه و کاترین اشتون برگزار می شود.مایکل 
مان همچنی��ن در گفت وگو ب��ا خبرنگاران تصری��ح کرد: موعد 

مشخصی برای پایان دور کنونی مذاکرات نیست.
 مذاکرات تا دس��تیابی به توافق نامه ای -صرف نظر از زمانی که 
خواهد برد- ادامه خواهد یافت.دو جلسه طوالنی برای تدوین پیش 

نویس توافق نامه نهایی برگزار شد. 
ولیام برنز معاون وزی��ر خارجه آمریکا در یکی از این دو جلس��ه 
ش��رکت داش��ت. جمع بندی مذاکرات دو جانب��ه و چند جانبه 
شیوه ای اس��ت که دوطرف از آن اس��تفاده کرده اند؛ به گونه ای 
 که به گفته مایکل مان، این ش��یوه به نزدیک ک��ردن دیدگاه ها 

کمک کرد.

سرپرست میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال و بختیاری قطب تولید نمد در کشور است

.اختصاص 8 میلیارد ريال برای 
ساخت آتش نشانی در فارسان 

امسال هشت میلیارد و 900 میلیون ریال اعتبار به منظور ساخت پنج 
ساختمان آتش نشانی به شهرداری های شهرستان فارسان اختصاص 
داده شده است و ش��هرداری ها باید تا موعد مقرر نسبت به جذب این 

اعتبار اقدام نمایند.
فیروز احم��دی از وقوع هش��ت حادثه آتش س��وزی در 40 هکتار از 
عرصه های منابع طبیعی شهرستان فارسان از ابتدای امسال تاکنون 
خبر داد و اظهار کرد: آمادگی و همکاری اعضای عضو س��تاد بحران 
 در رفع ای��ن حوادث در س��طح شهرس��تان فارس��ان می تواند موثر

 واقع شود.
وی بابیان چهار مرحل��ه در مدیریت بحران اف��زود: مرحله اول اصل 
پیشگیری اس��ت که کم هزینه اس��ت، مرحله دوم آمادگی است که 
نیازمند آموزش است.فرماندار فارسان با بیان مرحله سوم که مقابله 
با بحران است، گفت: بازسازی محل حادثه مرحله چهارم در مدیریت 
بحران محسوب می شود تا اثرات منفی ناش��ی از واقعه از ذهن مردم 

پاک شود.

 کشاورزان مبارزه با سن گندم
 را جدی بگیرند

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری 
 از ل��زوم مبارزه با س��ن گن��دم ک��ه از آفت ه��ای خطرناک اس��ت، 

خبر داد.
حس��ین برزگ��ر اظهارک��رد: خشکس��الی های پ��ی در پ��ی 
 و از بین رفتن بوت��ه زارها و گ��ون زار و مرات��ع از عوام��ل وجود این

 آفت است.
وی با اش��اره به این که مبارزه با این آفت به صورت کوتاه مدت و بلند 
مدت برای کنترل آفت صورت می پذیرد، گفت: متاسفانه شیوه مبارزه 
کوتاه مدت به صورت  مبارزه شیمیایی و با استفاده از سموم و مبارزه 
بلند مدت با استفاده از روش های غیر شیمیایی مانند تقویت مراتع، 
پرهیز از کشت غالت در اماکن س��ن خیز و رعایت آیش و استفاده از 

تناوب و حبوبات دیم است.

پرداخت ۹5 درصد هزينه های 
درمانی توسط دولت

نماین��ده مردم ش��هرکرد، بن و س��امان: پرداخت 90 ت��ا 95 درصد 
هزینه ه��ای درمانی توس��ط دول��ت،  تأمی��ن تجهی��زات و دارو در 
بیمارستان ها از خدمات ارایه شده برنامه تحول نظام سالمت است که 

توانسته دغدغه های بیماران را کاهش دهد.
س��عید زمانیان اظهار کرد: تعامل و همکاری دولت و مجلس س��بب 
ارتقای خدمات ارایه ش��ده به مردم و افزایش س��طح رضایت مندی 

آنها می شود.
وی افزود: سالمت اساس��ی ترین نیاز جامعه بشری است و تأمین این 
نیاز وظیفه همه مس��ووالن و خدمت گزاران نظام جمهوری اسالمی 

ایران است.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان گفت: پرداخت 90 تا 95 
درصد هزینه های درمانی توسط دولت،  تأمین تجهیزات و دارو 
 در بیمارس��تان ها از خدمات ارایه ش��ده در برنامه تحول نظام 

سالمت است.

کمبود کاال در چهارمحال و بختیاری 
مشاهده نمی شود

معاون برنامه ریزی و اش��تغال اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در ماه 
مبارک رمضان کمبود کاالی خاصی در بازار این استان مشاهده نمی شود.

اسماعیل عامری گلس��تانی ااظهار داشت: در این اس��تان بیش از 50 بازرس 
24 س��اعته بر بازار نظارت دارند و گزارش های خود را به صورت روزانه ارسال 
می کنند.وی افزود: در ماه مبارک رمضان با توجه به باال رفتن میزان تقاضای 
مردم برای جلوگیری از تخلفات احتمالی برخی از کسبه ما نظارت بر بازار این 

استان را تا پایان ماه مبارک تشدید کرده ایم.
عامری بیان داش��ت: در حال حاضر بازار استان چهارمحال و بختیاری شرایط 
آرامی را س��پری می کند و کمب��ود کاالی خاصی در این اس��تان به چش��م 
نمی خورد.معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
دستگاه های ذی ربط از جمله علوم پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات 
حکومتی باید نظارت دقیقی بر بازار داشته باشند و با متخلفان احتمالی مطابق 
با قانون رفتار کنند.این مسوول تصریح کرد: در استان چهارمحال و بختیاری 
بیش از 180 فروش��گاه مواد غذایی خود را به نرخ دولتی در اختیار مردم قرار 
می دهند و مردم در شهرستان های 9  گانه برای خرید مایحتاج خود می توانند 

به این فروشگاه ها مراجعه کنند.

مراسم اختتامیه  طرح ضیافت انديشه  
اساتید دانشگاه شهرکرد

  طرح ضیافت اندیشه  اساتید با حضور 120 نفر از اساتید دانشگاه شهرکرد، در 
دهه  اول ماه مبارک رمضان در این دانشگاه برگزار شد.

طرح ضیافت اندیشه  اساتید همزمان با ماه مبارک رمضان در دانشگاه شهرکرد 
آغاز و 16 تیر 93، ب��ا برگزاری مراس��م اختتامیه، که با حضور دکتر ش��ایان 

شامحمدی سرپرست دانشگاه شهرکرد برگزار شد به کار خود پایان داد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر جعفری مسوول نهاد نمایندگی ولی فقیه در 
دانشگاه شهرکرد، در مراسم اختتامیه  این طرح، ضمن ابراز خرسندی و تقدیر 
و تشکر از حضور اساتید در این طرح، رسالت بزرگ اساتید را تربیت نسل آینده 
دانست و افزود: در راستای تحقق این مهم ضیافت اندیشه، با هدف دانش افزایی 

و تعمیق بصیرت دینی برگزار شد.                                                                                    

 وجود 174 زندانی جرايم غیر عمد 
در استان 

مدیرکل اداره کل زندان ه��ا و اقدامات تامینی و تربیتی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری گفت:174 زندانی جرایم غیرعمد در استان چهار محال و بختیاری 

وجود دارد.
علی نظری با اش��اره به اینکه 174زندانی جرایم غیرعمد در این استان نیاز به 
کمک دارند ، بیان داش��ت: این تعداد زندانی نیاز ب��ه 103 میلیارد ریال برای 

آزادی از زندان دارند.
وی افزود: تعداد محکومین مال��ی 112 نفر، مهریه 44 نفر و دیه تصادفات 18 

نفر است.
وی با بیان اینکه به دنبال این هس��تیم که تعداد از زندانی��ان رابا اخذ رضایت 
از شاکین آزاد شوند، بیان داش��ت: در سال گذشته 194 زندانی با بدهی 200 

میلیارد ریال آزاد شدند

مديرکل راه و شهرسازی استان:

مشکل پروژه سه راهی هفشجان تا يک ماه ديگر حل می شود

موعدی برای پايان مذاکرات در وين مطرح نیست

مذاکرات عراقچی و اشمید سازنده بود
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یادداشت

 رشد 3/1 درصدی میزان والدت
 در استان

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت در سه ماهه جاری در 
استان اصفهان 19 هزار و 832 نفر در استان اصفهان متولد شدند 
که این رقم در مقایسه با سه ماهه سال گذشته رشد 3.1 درصدی 
داش��ته اس��ت.تورج حاجی رحیمیان با اش��اره به وقایع حیاتی 
والدت و فوت در سه ماه  گذشته اظهار کرد: در سه ماهه گذشته 
در استان اصفهان  19 هزار و 832 نفر متولد شدند که 10 هزار 

و 183 نفر نوزاد پسر و 9 هزار 649 نفر آنها نوزاد دختر هستند.
وی افزود: در سه ماهه جاری نیز  5 هزار و 662 نفر از هم استانی ها 
فوت و از گردونه جمعیت استان اصفهان خارج شدند که 3 هزار 

و 112 نفر آنها مرد و 2 هزار و 550 نفر آنها زن گزارش شده اند.
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به اینکه والدت در 
سه ماهه ابتدای س��ال گذش��ته 19 هزار و 227 نفر بوده است، 
تصریح کرد: در س��ه ماهه جاری نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذش��ته با افزایش 3.1 درص��دی جمعیت رو ب��ه رو بودیم،وی 
ادامه داد: جای بس��ی خرسندی اس��ت که در سه ماهه نخست 
س��ال جاری با کاهش 6.5 درصدی فوت مواجه بودیم و این در 
حالی اس��ت که تعداد فوت شدگان سال گذش��ته  6 هزار و 60 
نفر بوده اند که امسال با رشد منفی مرگ و میر رو به رو بوده ایم.

حاجی رحیمیان تاکید کرد: میانگین سنی فوت شدگان استان 
اصفهان در سه ماهه جاری در سنین 75 سال به باال است و تعداد 
فوت شدگان کودک زیر یک سال 87 نفر و یک تا 4 سال 50 نفر 

در سه ماهه جاری گزارش شده است.

بنیاد نخبگان از طرح های فناور 
حمایت می کند

  بنیاد نخبگان استان اصفهان از نخبگان و مخترعانی که صاحب
 طرح های فناور با قابلیت پذیرش در مراکز رشد هستند، حمایت 
مالی و معنوی می کند.کارشناس اختراعات و نوآوری های بنیاد 
نخبگان اس��تان اصفهان گفت: این بنیاد از صاحبان طرح های 
فناور تحت پوش��ش بنیاد ملی نخبگان که جهت پیشبرد طرح 
خود مایل به ورود به مرکز رش��د هس��تند، در قالب تسهیالت 
و خدمات حمایت م��ی کند.مرتضی یراقی اف��زود: این خدمات 
شامل ارایه مشاوره  های تکمیلی در رابطه با تشکیل تیم، مباحث 
حقوقی و مالکیتی طرح، نحوه تدوین طرح کسب و کار و معرفی 
س��ایر افراد عالقه مند برای حضور تمام وقت یا پاره وقت در تیم 
از بین اس��اتید، نخبگان و استعدادهای برتر اس��ت.وی در باره 
ارایه تسهیالت اظهار کرد: پرداخت کمک هزینه جهت تکمیل 
موارد ثبت طرح، نگارش طرح کسب و کار به مبلغ پنج میلیون 
ریال، اعطای مبلغ 30 میلیون ریال در بدو ورود به مرحله رشد 
مقدماتی و مبلغ 40 میلیون ریال در بدو ورود به مرحله رشد از 

جمله این تسهیالت است.
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واکسن مننژیت برای ۱۰۰ هزار زائر حج امسال تأمین شد
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی گفت: برای 100هزار نفری که امسال عازم سفر حج هستند 
به اندازه کافی واکسن مننژیت وجود دارد.حسام الدین مدنی گفت: خوشبختانه با تمهیداتی که 
اندیشیده شده است در تأمین واکسن های مورد نیاز حجاج هیچ مشکلی نداریم.وی افزود: برای 

100هزار نفری که هر ساله عازم سفر حج هستند به اندازه کافی واکسن وجود دارد.

3

ناباروری به روش بازتاب شناسی در اصفهان درمان می شود
رییس جمعیت مامایی اس��تان اصفه��ان گفت: با کمک 
شاخه ای از طب سوزنی که بر روی گوش انجام می شود و 
به روش بازتاب شناسی، برای نخستین بار در کشور، موفق 

به درمان و رفع عوامل ناباروری در زنان و مردان شدیم.
محبوبه والیانی با بیان اینکه ای��ن روش بر روی نقاطی از 
گوش که بازتاب ی��ا نماینده ای از دس��تگاه های مختلف 
بدن هستند، انجام می شود، اظهار کرد: دراین نوع از طب 
سوزنی، با تحریک کردن نقاطی از گوش انسان یا دانه های 
ریز موجود بر روی آن توسط سوزن یا دستگاهی که جریان 
الکتریسیته خفیفی را ایجاد می کند، می توان اعصاب ازکار 

افتاده مرتبط با ناباروری فرد را فعال کرد.
وی با اش��اره به اینکه با تحریک این نقاط بر روی گوش، 
دستگاه های مرتبط با ناباروری انسان از طریق انتقال انرژی 
و مریدین های بدن که محل انرژی های حیاتی فرد است 
ترمیم و بازیابی می ش��وند، افزود:  گوش انسان محل گذر 
سه عصب مهم بوده که به قسمت های مختلف بدن منتقل 
می ش��وند و می توانند با این روش از طب سوزنی، انرژی 
مورد نظر را در داخل بدن منتشر و عملکرد دستگاه های 
مختلف را اصالح کنند.عضو هیات علمی علوم پزش��کی 
اصفهان تصریح کرد: در مواردی ک��ه تخمدان خوب کار 

نمی کند، از طریق نقاط حساس این عضو بر روی گوش، 
عملکرد درس��ت آن را تحریک می کنیم و ب��ا این روش 
عملیات تخمک گذاری به حالت طبیعی خود بازمی گردد 
و آماده باروری می شود.وی با بیان اینکه تاکنون با استفاده 
از این روش موفق به درم��ان ناباروری بانوان و در مواردی 
آقایانی ش��ده ایم که تمایل به اس��تفاده از ای��ن روش را 
داشته اند، گفت: با موفقیت آمیز بودن این روش در درمان 
ناباروری بانوان، توانس��تیم از بین چهار نفر از آقایانی که 
دچار آزواسپرمی یا اختالل شدید در تعداد اسپرم بودند 
دو نفر را درمان کنیم که س��بب ب��اروری موفقیت آمیز 

همسران آنان شد.
والیانی با اشاره به اینکه روش طب سوزنی بر روی نقاطی از 
گوش برای درمان ناباروری افرادی که با مشکل آناتومیک 
روبه رو هس��تند کارآمد نیس��ت، خاطر نش��ان کرد: در 
مواردی که فرد دچار چس��بندگی هایی در داخل شکم و 
لگن است با اس��تفاده از این روش، چسبندگی به مرور از 
بین می رود و عملکرد این دو عضو بازیابی می ش��ود و به 
باروری کم��ک می کند.وی درباره مؤثر ب��ودن این روش 
در درمان ناباروری افرادی که با تنبل��ی تخمدان روبه رو 
هس��تند افزود: یکی از ش��ایع ترین علل نازایی تخمدان، 
پُرکیستی است که ما توانستیم با این روش در فعال کردن 

عملکرد این عضو به خوبی نتیجه بگیریم.مبدع این روش 
جدید همچنین اظه��ار کرد: همه عوام��ل و بیماری هایی 
که به نوع��ی مرتبط با عملکرد نادرس��ت تخمدان یا رحم، 
هیپوفیز و هیپوتاالموس هس��تند را می توانیم با اس��تفاده 
از شاخه ای از طب س��وزنی بر روی گوش درمان کنیم.وی 
گفت: با تحقیقات��ی که بر روی PCO ی��ا تنبلی تخمدان 
انجام شد اصالح هورمون ها را مشاهده کردیم و توانستیم 
عملکرد نادرس��ت دس��تگاه های مرتبط با ب��اروری بیمار 
 را اصالح، عواملی ب��روز نازایی اف��راد را رفع و ب��ه باروری 
موفقیت آمیز آن��ان کمک کنیم.ریی��س جمعیت مامایی 
استان اصفهان عواملی همچون آلودگی هوا، تغذیه نامناسب 
و استرس های شدید را ازعوامل ناباروری در زنان و مردان به 
ویژه در اصفهان دانست و تصریح کرد: تالش ما برای کشف 
راه های بیش��تری به منظور درمان کامل ناب��اروری و رفع 
مشکالت ناشی از عملکرد نادرست اعصاب مرتبط با باروری 
افراد، با اس��تفاده از تحریک نقاطی بر روی گوش همچنان 
ادامه دارد.وی بیان کرد: این طرح در مدت دو س��ال و نیم 
و با کمک 10 پژوهشگر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 اجرا ش��د و هم اکنون این روش در مرکز مش��اوره مامایی

 مهر مادر اصفهان انجام می شود و قرار است آموزش هایی 
برای استان های کرمان و اهواز هم در این زمینه ارایه شود.

والیانی همچنین با اش��اره به اینکه در ای��ن روش موفق به 
کاهش عالیم بیماری دیابت هم شدیم، افزود: تحقیقات ما 
نشان داد طب سوزنی بر روی نقاطی از گوش، برای تعادل 
بخشیدن به قند خون افرادی که به دیابت مبتال هستند مؤثر 
است و می تواند به کاهش مصرف انسولین، بهبود اشتهای 
فرد، رفع سوزش کف دس��ت و پاها و اختالالت بینایی در 
این بیماران کمک کند اما برای درم��ان کامل آن نیازمند 

تحقیقات بیشتری هستیم که در حال انجام است. 
 توزی�ع رای�گان مکمل ه�ای داروی�ی می�ان زنان

 باردار و کودکان
روستایی رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
ضمن اعالم جزئیات برنام��ه مکمل یاری ریزمغذی ها ویژه 
زنان باردار و کودکان زیر دو سال روستایی، از عملیاتی شدن 

این برنامه در آینده ای نزدیک خبر داد.
دکتر زهرا عبداللهی  گفت: این برنامه به صورت رایگان و از 
طریق شبکه های بهداشتی – درمانی کشور انجام می شود.

وی گفت: مادران بارداری که تحت پوشش این برنامه قرار 
می گیرند، مکمل آهن، اس��ید فولی��ک و مولتی ویتامین 

مینرال را به صورت رایگان دریافت خواهند کرد.

برای نخستین  بار در کشوربا طب سوزنی

اعصاب از کار افتاده فرد نابارور  فعال می شود 

یادداشت

راه اندازی نخستین مرکز پردازش 
پسماند خشک کشور در اصفهان 

     مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري اصفهان از راه اندازی 
نخستین مرکز پردازش پسماند خشک کشور هم زمان با عید سعید 
فطر در اصفهان خبر داد.اظهار داش��ت: در حال حاضر جدا س��ازی 
روزانه 50 تن مواد بازیافتی به صورت سنتی و دستی انجام می شود 
ولي با راه اندازی نخستین مرکز پردازش پسماند خشک در اصفهان 

جدا سازی مواد بازیافتی به صورت مکانیزه انجام مي شود.
وي با اش��اره به مزایاي این طرح بیان داش��ت: کاهش هزینه ها، کم  
ش��دن دخالت نیرو های انسانی،  رعایت بهداش��ت و مباحث زیست 
محیطي و افزایش س��رعت عمل در فرآیند کار از مهم ترین مزایای 

راه اندازی مرکز پردازش پسماند خشک محسوب می شود. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري اصفهان عنوان کرد: 
راه اندازي ای��ن مرکز هزینه اي بال��غ بر 600 میلی��ون تومان در بر 

داشته است.
باج��ول ادام��ه داد: این مرک��ز جهت فرهن��گ س��ازي در رابطه با 
 بازیافت نیز مي تواند بس��یار موثر باش��د و گروه هاي دانش آموزي

 مي توانند از این مجموعه بازدید کنند.وي  همچنین گفت: اصفهان 
بر اس��اس برنامه به سه مرکز پردازش پسماند خش��ک نیاز دارد که 
دومین مرکز نیز تا پایان سال جاري در منطقه 12 شهرداري اصفهان 

و سومین مرکز سال آینده احداث خواهد شد.  

 آغاز افتتاح مراکز مشاوره 
ازدواج از مهرماه

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: 
افتتاح مراکز مش��اوره ازدواج و تحکیم خانواده  مورد تایید سازمان 
نظام روانشناس��ی و وزارت ورزش و جوانان در تهران و مراکز س��ایر 
استا ن ها از هفته بزرگداشت ازدواج - که مصادف با مهرماه است- آغاز 
می شود و به تدریج تعداد این مراکز در سراسر کشور افزایش می یابد.

دکتر بهمن بهمنی با اعالم این خبر اظهار کرد: این مراکز با بهره گیری 
از نیروی متخصص و فرایندهای حرفه ای-تخصصی جدید و نظارت 

شده آغاز به کار می کنند و به متقاضیان خدمات ارایه می دهند.
وزارت ورزش و جوانان در دولت یازده��م در زمینه ازدواج اقدامات 
مختلف��ی را در دس��تور کار خ��ود ق��رار داده اس��ت ک��ه از جمله 
آن ها به س��اماندهی مراک��ز مش��اوره ازدواج، س��اماندهی مجمع 
 خیری��ن ازدواج و تعیی��ن تکیف س��ایت های همس��ریابی می توان

 اشاره کرد.

 مسابقه کتاب خوانی آنالین صدف
 در کتابخانه های عمومی استان 

کارش��ناس فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان 
از برگزاری اولین مس��ابقه کتاب خوانی آنالین با عنوان »صدف« با 
هدف ترویج فرهنگ حجاب در سطح این اس��تان خبر داد.حسین 
کبریای��ی زاده در خصوص این مس��ابقه اظهار کرد: منبع مس��ابقه 
کتاب احکام روابط زن و مرد و مسایل اجتماعی آنان نوشته مسعود 
معصومی از انتشارات قائمیه اصفهان تعیین شده که فایل الکترونیک 

آن بر روی سایت booki.ir  قابل دانلود است.
کارش��ناس فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان  
افزود: تمامی عالقه مندان می توانند با مراجعه به شبکه کتاب خوانان 
حرفه ای به آدرس booki.ir  در این مس��ابقه ک��ه به صورت چهار 
گزینه ای برگزار می شود شرکت کنند.کبریایی ادامه داد: این مسابقه 
 از 11 تیرماه آغ��از و مهلت ش��رکت در آن ت��ا 11 مردادماه خواهد

 ب��ود .وی خاطرنش��ان ک��رد: ب��ه اف��راد برگزی��ده جوای��ز 
 ارزن��ده ای از س��وی اداره کل کتابخانه ه��ای عموم��ی اس��تان

 اهدا می شود.

اصفهانی ها با اهداي نذورات 
مددجویان بهزیستی را یاری کنند

معاون مشارکت هاي مردمي اداره کل بهزیستي استان اصفهان گفت: 
در ایام ماه مبارک رمضان، مردم اصفهان مي توانند با اهداي نذورات 
و صدقات و همچنین کمک هاي نقدي، مددجویان بهزیستي را یاري 
کنند.علي اصغر ش��اهزیدي با اشاره به فرا رس��یدن ایام ماه مبارک 
رمضان، ابراز داشت: توزیع سبد کاالیي بین مددجویان تحت پوشش 

بهزیستي از برنامه هاي صورت گرفته در این ماه است. 
معاون مش��ارکت هاي مردمي اداره کل بهزیس��تي اس��تان گفت: 
همچنین شماره حساب سیبا 2173450241001 بانک ملي ایران 
براي دریافت متمرکز کمک هاي نقدي مردم به مددجویان بهزیستی 

درنظر گرفته شده است. 

اخبار کوتاه
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معاون شهردار اصفهان خبر داد:

»شهر رویا ها« در عید سعید فطر بهره برداری می شود 
سرپرست اداره مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان:

خودروهای مدرن در سفرها ی تابستانی خدمات می دهند 

توقف کالهبرداری از آب گل آلود قانون تجارت 

پایان شرکت های کاغذی 

معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان گفت: هم زمان با عید سعید 
فطر بهره برداری از شهر بازی »شهر رویا ها« در شهر اصفهان انجام 

می شود.
سیدمرتضی حس��ام نژاد با اش��اره به انجام 100 درصدی مراحل 
عمرانی پروژه شهر بازی »شهر رویا ها« اظهار کرد: خاک برداری های 

این پروژه در سال 1389 انجام شده است.
وی به زمان اجرای مراحل اجرایی این پروژه در بخش های مختلف 

اش��اره کرد و ادامه داد: عملیات اجرایی این پ��روژه در بخش های 
مختلف از جمله نصب تجهیزات، نرم افزار ها، سخت افزار ها، مراحل 

احداث و بخش های دیگر طی سه سال و نیم انجام شده است.
معاون مالی و اداری ش��هرداری اصفهان با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر توافقات الزم ب��ه منظور بهره برداری از این پروژه از س��وی 
شهرداری با شرکای چینی انجام شده، تصریح کرد: هیچ مشکلی 
در راس��تای بهره برداری از این پروژه به عن��وان یکی از مهم ترین 

پروژه های شهر اصفهان وجود ندارد.
وی به زمان بهره برداری از این پروژه اش��اره کرد و افزود: براساس 
برنامه ریزی ه��ای صورت گرفت��ه در این زمینه، هم زم��ان با عید 
سعید فطر بهره برداری از شهر بازی ش��هر رویا ها در شهر اصفهان 

انجام می شود.
مع��اون مال��ی و اداری ش��هرداری اصفهان بازگش��ت س��رمایه 
ش��رکت های چینی را از محل 28 درصد فروش بلیت به صورت 
ریال دانس��ت .وی تاکید کرد: از ابتدا مقرر شده بود که 28 درصد 
نرخ حاصل از فروش بلیت این شهر بازی به شرکای چینی اختصاص 

پیدا کند.

سرپرست اداره مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان 
اصفهان گفت: ناوگان جدید حمل و نقل در اس��تان اصفهان با 
خودرو هاي مدرن و مجهز از جمله خودروي س��واري سوناتا، 
هیوندا النترا و جیلي آماده ارایه خدمات به مردم در سفرهای 
تابستانی هستند.باقر کیانی با اشاره به اینکه استان اصفهان در 
تابستان سال گذشته میزبان بیش از چهار میلیون و 244 هزار 
مسافر طي 285 هزار سفر بوده است، اظهار داشت: با توجه به 
 زمان محدود س��فر ها پیش از ش��روع ماه رمضان ،پیش بیني

 مي شود امس��ال با شروع دور دوم س��فرهاي تابستاني شاهد 
افزایش پنج درصدي حجم سفرها نسبت به سال گذشته باشیم. 
وی افزود: اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي اس��تان اصفهان 
با هم��کاري کانون انجمن هاي صنفي، مدیران ش��رکت هاي 
حمل و نقل، انجمن هاي صنفي حمل و نقل اس��تان،اداره کل 
راه و شهر سازي، اورژانس جاده اي، هالل احمر، گشت پلیس و 
پایگاه هاي امداد خودرو در راه هاي مواصالتي استان آماده ارایه 
خدمت به مسافران و هم استاني ها است. سرپرست اداره مسافر 
اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان اصفهان ادامه داد: این 
اداره کل براي ارایه خدمات مناسبتر به مسافران و تامین رفاه 
آنان در طول سفر عالوه بر ناوگان اتوبوس، میني بوس و خودرو 
سواري، ناوگان حمل و نقل جدیدي با خودرو هاي مدرن و به 
روز راه اندازي کرده است.وي تصریح کرد: مردم استان اصفهان 
و مسافران مي توانند از خودروي سواري سوناتا، هیوندا النترا 
و جیلي به عنوان خودروهاي مدرن و مجهز درس��فرهاي خود 
استفاده کنند.گفتني است؛ بهره برداري رسمي از این ناوگان 
با پایان یافتن ماه مبارک رمضان و ش��روع دور دوم س��فرهاي 

تابستاني آغاز می شود.

مع��اون دادس��تان عمومی و انق��الب اصفه��ان و معاون 
پیشگیری از جرم دادسرا گفت: به نظر می رسد که اصالح 
قانون تجارت برای جلوگیری از رش��د ثبت شرکت های 
کاغذی ضرورت دارد.محمدرضا قنبری با اشاره به اینکه 
در حال حاضر در سراسر کشور شرکت هایی هستند که این 
شرکت ها وجود خارجی ندارند، اظهار کرد: این شرکت ها 
تنها با یک نام روی یک کاغذ ثبت شده هستند.وی با اشاره 
به یکی از مهم ترین مشکالت ناشی از شرکت های کاغذی 
اضافه کرد: ش��رکت های کاغذی نامی اس��ت که به مرور 
زمان روی برخی از شرکت هایی که اقدام به کالهبرداری 
از مردم می کنند گذاش��ته شده اس��ت.معاون دادستان 
عموم��ی و انقالب اصفه��ان و معاون پیش��گیری از جرم 

دادسرا با تاکید بر اینکه شرکت های کاغذی نه وجود خارجی و نه شخصیت حقوقی 
دارند و تنها به عنوان یک شرکت معرفی می شوند، تصریح کرد: نخستین ایرادی که 
می توان به روند ثبت شرکت ها گرفت این بوده که براس��اس قانون افراد می توانند با 
مبلغ بسیار کمی یک شرکت ثبت کنند.وی با بیان اینکه این موضوع نیز سبب شده 
تا افراد س��ود جو و کالهبردار با راه اندازی یک یا چند شرکت، کالهبرداری هایشان را 
به راحتی انجام بدهند، ادامه داد: ماده پنج قانون تجارت مقرر داشته است که هنگام 
تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های 
س��هامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.قنبری با اش��اره به اینکه با این 
موضوع این س��ؤال مطرح می ش��ود که ارزش یک میلیون ریال که از سال 1347 در 
قانون فوق تصویب شده آیا در حال حاضر کافی است، تاکید کرد: در سال تصویب این 

قانون یک میلیون ریال ارزش قابل توجهی داشته، 
اما مبلغ س��رمایه تاسیس ش��رکت باید با توجه به 
شاخص س��االنه بهای کاال و خدمات افزایش پیدا 
می کرده است.وی با تاکید بر اینکه چراکه  اگر قانون 
گذاران میزان سرمایه شرکت ها را براساس نرخ روز 
تعیین کنند، تأسیس شرکت برای هر فردی به این 
سادگی نخواهد بود، افزود: یکی دیگر از موضوعاتی 
که سبب افزایش بی حد و حصر شرکت های کاغذی 
می شود این است که به طور عموم افراد سود جو برای 
آن که ردی از خود برجای نگذارند، زمان تأس��یس 
ش��رکت نش��انی محلی را می دهند که برای مدت 
کوتاهی اجاره می کنند.معاون دادس��تان عمومی و 
انقالب اصفهان و معاون پیشگیری از جرم دادس��را با بیان اینکه در صورتی که هیچ 
نهادی در این زمینه نظارت خاصی ندارد، گفت: ثبت ش��رکت با مدارک جعلی یکی 
دیگر از ش��یوه های افراد کالهبردار برای رس��یدن به اهداف خود ب��وده، یعنی ثبت 
شرکت با اسناد و مدارک جعلی یا سرقتی است.وی با اشاره به اینکه موضوع دیگری 
که در مورد پدیده ش��رکت های کاغذی که به صورت عمده به شکل شرکت سهامی 
خاص تشکیل می شوند، این است که میزان تعهد هر یک از مؤسسان مبلغی است که 
پرداخت کرده اند، اظهار کرد: در شرکت های این چنینی هیچ کدام از مؤسسان تعهدی 
در برابر اشخاص و مش��تری ها ندارند و در هیچ مرجعی تعهد نمی سپارند و اغلب به 
 لحاظ این که با تایید مراجع قانونی فعالیت خود را آغ��از می کنند، مورد وثوق عموم

 مردم هستند.

انهدام 1۰ شبکه گسترده زیرزمینی مال خر در اصفهان
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان از انهدام 10ش��بکه 
زیرزمینی مال خر و پلمپ چندین واحد خریدار اموال 
مسروقه در طول سه ماهه نخس��ت امسال خبر داد و 
گفت: نیروی انتظامی استان اصفهان با قاطعیت نسبت 

به فعالیت این شبکه ها در اصفهان حساسیت دارد.
سردار  عبد الرضا آقاخانی با بیان این خبر اظهار کرد: 
یکی از عواملی که همواره س��بب ایج��اد انگیزه برای 
سارقان و بیشتر ش��دن فعالیت آنان در درون جامعه 
می ش��ود، فعالیت و تحرک اف��راد مال خر ب��وده و به 
همین دلیل این افراد از عناصر اصلی و زمینه س��از به 
وقوع پیوستن سرقت محسوب می ش��وند.وی افزود: 

بدون شک اگر س��ارق جایی و کس��ی را برای فروش 
اموال مسروقه خود نداشته باش��د، به یقین انگیزه ای 
هم در درون وی برای انجام س��رقت به وجود نمی آید 
و به فعالیت خود در این زمینه ادامه نمی دهد.فرمانده 
انتظامی اس��تان اصفهان بیان کرد: پلیس اصفهان با 
توجه به ای��ن موضوع، همواره تعقیب و دس��تگیری و 
جلوگیری از فعالیت افراد مال خر را در دستور کار خود 
داشته و هر بار که سارق یا س��ارقانی دستگیر شدند، 
س��راغ مال خرها را از آنان گرفته و با اعت��راف آنها به 
شبکه های زیرزمینی مال خران نفوذ کرده و آنها را به 

مراجع قضایی تحویل داده است.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مجوز )۱65۰35( نوبت  دوم 

۱- موضوع مناقصه : تهیه و تامین بخشی از کاال و اجرای عملیات حدود 2 کیلو متر خط تغذیه به قطر 4 الی ۱6 اینچ ) عمدتا ۱6 اینچ( جهت تکیل فاز 5 طرح جامع 
کاشان 

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خیابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 
3- مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ ۱393/۰4/29 
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 www.iets.mporg.ir: مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس

، www. nigo-isfahan.ir  یا با شماره تلفن های 36279869-۰3۱  امور قرار دادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند . 
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 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص



اخبار کوتاهيادداشت

 اتمام توسعه شبکه توزيع آب
 در فاز دو مسکن مهر زواره

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: توسعه شبکه 
توزیع آب در فاز دو مسکن مهر زواره به اتمام رسیده است.

هاشم امینی با اشاره به این مطلب، اظهار داش��ت: در پروژه توسعه 
شبکه توزیع آب در فاز دو مسکن مهر زواره ۴۰ کیلومتر لوله گذاری 
با استفاده از از لوله های آزبس��ت ۱۵۰ و پلی اتیلن ۱۱۰ و ۹۰ میلی 

متر اجراء شده است.
 وی افزود: این پروژه ب��ا هزینه ای بالغ ب��ر ۳۰۰ میلیون ریال انجام 

شده است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به وضعیت 
طرح آب رسانی مسکن مهر بهارستان، ادامه داد: با انجام ۵/۲ کیلومتر 

لوله گذاری، عملیات لوله گذاری مسکن مهر بهارستان ادامه دارد.

کاشت برنج  دردی را دوا نمی کند
مسوول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: کاشت سه هزار هکتار 
برنج در زمینی که چند هزار س��ال است برنج در آن کاشت می شود 
و آب مصرف شده در زمین بازچرخش می شود، نباید صورت مساله 

بحران زاینده رود را پاک کند. 
مهدی بصیری در سی و هفتمین جلسه کمیته آب اتاق اصفهان، با 
اشاره به انتقادات استان های باالدست رودخانه زاینده رود در تولید 
برنج در غرب استان اصفهان از آمادگی تشکیل میزگردی با حضور 
کارشناسان کشاورزی و آب در موضوع کشت برنج در استان اصفهان 
و میزان تبخیر و ب��ازآوری چرخش آب در حاش��یه رودخانه زاینده 
 رود خبر داد و افزود: نباید به جای بحث های کارشناس��ی مس��ایل 

حاشیه ای را مورد توجه قرار داد. 

هیچ يارانه ای به صنف لبنیات سازان 
تعلق نمی گیرد

رییس اتحادیه لبنیات سازان و لبنیات فروشان اصفهان گفت: دولت 
به کارخانه ها یارانه می دهد اما هیچ یارانه ای به صنف لبنیات سازان 
تخصیص داده نمی شود و این سبب بروز مشکالت بسیاری می شود.

محمد ش��فیع زادگان در خصوص قیمت گذاری لبنیات در اتحادیه، 
اظهار کرد: در ابتدای س��ال کلیه هزینه هایی که توسط دولت اعالم 
می ش��ود از جمله هزینه بیمه، کارگر، آب، ب��رق، گاز و ... ۲۰ تا ۲۵ 

درصد افزایش می یابد.
وی افزود: شیر نیز هر سال افزایش قیمت دارد اما تا قیمت  محصوالت 
لبنی توسط کمیته بازرگانی مشخص و به اتحادیه ابالغ شود، زمان 
زیادی می برد که این امر س��بب می شود صنف نس��بت به اتحادیه 
بی اعتماد ش��ود و گروهی از اعضای اتحادیه نیز ش��امل ضرر و زیان 

می شوند.
ش��فیع زادگان با بیان اینکه اگر تعیین قیمت ها ب��ر مبنای عرضه و 
تقاضا و به صورت رقابتی باشد بهتر است، تصریح کرد: در حال حاضر 
کارخانه ها قیمت های خ��ود را به هر صورت ک��ه بخواهند افزایش 

می دهند اما اتحادیه نمی تواند این کار را انجام دهد.

 جلسات متعدد اتاق برای حل
 مشکل صنعتگران 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: خوش��بختانه جلس��ات شورای 
گفت وگو به صورت مستمر در حال برگزاری است، مسووالن استانی 
در آن شرکت می کنند و از نزدیک در جریان نظرات، پیشنهادات و 

انتقادات صنعتگران قرار می گیرند.
خسرو کساییان اظهار کرد: متاس��فانه صنعت و تولید ما به گونه ای 
است که س��هم بخش دولتی در آن بس��یار زیاد بوده و سهم بخش 

خصوصی در آن ناچیز است.
وی ادامه داد: ب��رای پیش��رفت در بخش صنعت نیاز اس��ت میدان 
بیشتری به بخش خصوصی داده ش��ود تا این بخش بتواند با کمک 
گرفتن از کارشناسان با تجربه خود به رونق تولید و اشتغال در کشور 

کمک بسزایی کند.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه شورای گفت وگو به شدت 
پیگیر مسایل صنعت و تولید در استان است، عنوان کرد: خوشبختانه 
جلسات این شورا به صورت مستمر در حال برگزاری است، مسووالن 
اس��تانی در آن ش��رکت می کنن��د و از نزدیک در مع��رض نظرات، 

پیشنهادات و انتقادات صنعتگران قرار می گیرند.

کاهش تولید عسل در نطنز
مدیر جهاد کشاورزی نطنزگفت: امسال تولید عسل در نطنز نسبت 

به سال گذشته کاهش یافته است.
عبدالرضا مهدی بادی با بیان اینکه بهار امسال ۴۰تن عسل در نطنز 
تولید شده است، اظهار کرد: این میزان عسل تولید شده  از تعداد پنج 
هزار کلنی فعال این شهرستان اس��تحصال شده و همچنین تصریح 

کرد: میانگین عسل تولیدی در هر کلنی حدود ۹ کیلوگرم است.
مدیر جهاد کش��اورزی نطنز در مورد کاهش تولید عس��ل در نطنز 
گفت: عدم افزایش تولید این محصول در شهرس��تان نطنز نس��بت 
به سال گذش��ته بدلیل وجود گرد و غبار و ش��رایط نامناسب برای 

زنبورها بوده است.

محکومیت میلیاردی برای عرضه 
کنندگان گازويیل خارج از شبکه

عرضه کنندگان گازوییل خارج از ش��بکه، توس��ط تعزیرات 
حکومتی اس��تان اصفهان بیش از یک میلی��ارد ریال جریمه 
نقدی در ح��ق دولت محکوم ش��دند.پرونده عرض��ه خارج از 
شبکه ۲۷۴۰۰ لیتر گازوییل که توسط مدیر عامل و مدیر تولید 
یک شرکت تولیدی انجام شده بود در یکی از شعب اداره کل 
تعزیرات حکومتی استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفت.

متهمان به صورتی مشارکتی به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 
۱8۳ میلیون و ۱۳۲ هزار ریال جریمه نقدی معادل پنج برابر 
ارزش کاال در حق دولت محکوم شدند.همچنین پرونده قاچاق 
6 دستگاه موتور سیکلت و یک دستگاه ماشین شارژی به ارزش 
۳۵۰ میلیون ریال که از یک دس��تگاه خودرو ضمن تعقیب و 
گریز در گلوگاه ایست و بازرسی شهید امامی کشف شده بود با 
اعالم جرم گمرک، برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به 

جرائم قاچاق کاال و ارز گلوگاه شهید امامی ارسال شد.
متهم پرونده عالوه بر ضبط کاال به پرداخت مبلغ ۳۵۰ میلیون 

ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.

4
کارت سوخت خودروهای باالی ۲۵ سال باطل شد

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اعالم کرد :کارت سوخت خودروهای شخصی باالی ۲۵ سال سن و موتورسیکلت 
های باالی ۱۰ سال سن غیرفعال شده است.وانت بارهای فرسوده با سن بیش از ۳۰ سال، موتورسیکلت های با سن ۱۰ سال 

و باالتر، موتورسیکلت های فاقد پالک ملی و  آژانس های فاقد فعالیت در موسسات اتومبیل کرایه  مشمول این قانون هستند.
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عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: حدود 8۰ درصد 
افراد جامعه هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنن��د و یا رقم آن ناچیز 
اس��ت و پرداخت کنندگان مالیات در کش��ور کمتر از ۲۰ درصد 
جامعه را ش��امل می شوند.محمدعلی اس��فنانی با اشاره به اینکه 
مالیات به عنوان یکی از موضوعات م��ورد انتقاد در ایران، بارها در 
مجلس مورد بحث و نقد قرار گرفته است، اظهار داشت: متاسفانه 
الیحه اصالح مالیات های مستقیم آن چنان رنگ و لعابی نداشت 
و همچنان موضوع عدالت دراخذ مالیات مورد بحث اس��ت. وی با 
بیان اینکه قشر کوچکی از جامعه منضبط ترین پرداخت کنندگان 

مالیات هستند، گفت: این قشر شامل کارمندان و کارکنان بخش 
دولتی، برخی شرکت ها، کارگران و ... هستند که قبل از دریافت 
حقوق ماهانه خود مالیات پرداخت می کنند. نماینده مردم فریدن، 
فریدون شهر و چادگان در مجلس با انتقاد بر اینکه متاسفانه قشر 
کثیری از جامعه به هیچ عنوان مالیات پرداخت نمی کنند و یا میزان 
پرداختی آن ها مح��دود بوده به گونه ای که با عدالت س��ازگاری 
ندارد، افزود: به عنوان نمونه دالالن به دلیل نداشتن هیچ سابقه ای 
 در نهادهای مالیاتی با وجود درآم��د باال و کاذب، مالیات پرداخت

 نمی کنند و اخذ مالیات از آنها امکان پذیر نیست. وی همچنین به 
کسبه ای که سابقه فروش آنها ثبت و ضبط نمی شود اشاره کرد و 
گفت: در زمان ممیزی امکان خطا در نحوه مالیات آنها وجود دارد 
چرا که در اخذ مالیات غیر ممیزی و مکت��وب، ممیزان مالیاتی با 
بررس��ی اس��ناد و با توجه به میزان فروش معتبر، مالیات آن ها را 
محاس��به می کنند اما در ممیزی موجود، ممیزان مالیاتی فقط 
حدود فروش آن ها را ب��رآورد و روزهای تعطیل را از آن کس��ر و 
سرجمع درآمد را رقمی با عنوان مالیات ساالنه محاسبه می کند. 
اسفنانی ادامه داد: به عنوان مثال تجار مکلف هستند دفاتر تجارتی 
 داشته باشند اما بسیاری از شرکت هایی که فعالیت اقتصادی انجام 

می دهند فاقد دفاتر تجاری هستند.

عضو کمیس��یون صنایع و معدن مجلس با انتقاد از افزایش وام 
خودرو، گفت: رشد دو برابری وام خودرو به باال بردن نرخ تورم در 

جامعه منجر و نتیجه آن به زیان مشتریان است.
مجید منصوری بیدکانی درباره تاثیرات افزایش وام خودرو، بیان 
داش��ت: با وجودی که میزان فعلی وام خرید خودرو پاسخگوی 
قیمت های باالی خودرو نیس��ت اما افزایش ای��ن وام به صالح 

نیست و تنها به باال بردن نرخ تورم در جامعه منجر می شود . 
نماینده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: باید 

پذیرفت که تضمینی وجود ندارد کسانی که وام خودرو دریافت 
می کنند، لزوما از آن برای خریداری خودرو استفاده کنند. 

 این نماینده م��ردم در مجلس نهم افزود: تجربه نش��ان داده که
 بانک ها در ارایه وام خودرو عملکرد مطلوبی نداشته اند بنابراین 
باید راهکارهای جدیدی طراح��ی کرد که افزایش وام خودرو به 

تخلف بانک ها منجر نشود. 
وی ادام��ه داد: قیمت باالی خودرو باعث ش��ده ک��ه خودرو از 
س��بد کاالی خانوارها با درآمد متوسط حذف شود بنابراین باید 

مکانیزمی طراحی کرد که خرید خودرو تسهیل شود. 
منصوری بیدکانی تصریح کرد: خودورس��ازان باید برای تامین 
مالی و نقدینگی خود قراردادهای طراحی کنند و از مش��تریان 
قبل از تحویل خودرو به بطور ماهانه چندین قسط دریافت سپس 
باقیمانده قیمت را در هنگام تحویل خودرو به صورت ارایه وام با 

کارمزد مناسب دریافت کنند. 
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس یادآور شد: بانک ها باید 
واسطه ای بین مردم و بخش تولید باش��ند، بنابراین بانک ها به 
جای اینکه وام به مشتریان بدهند، وام را در اختیار خودروسازان 

قرار دهند تا به رونق تولید و اشتغال زایی کمک کنند.

عضو کمیسیون صنايع و معدن مجلس:

خانواد ه های متوسط توان خريد خودرو ندارند 
عضو کمیسیون حقوقی و قضايی مجلس:

دالالن، بنگاه داران و پزشکان  از مالیات فرار می کنند

تولید 550 تن مرغ 
بدون آنتی بیوتیک

پیش بینی برداشت 
600 تن شاتوت کاشان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان پیش بینی کرد: با آغاز فصل برداشت 
بهترین نوع شاتوت از باغات کاشان، 6۰۰ تن از این نوع محصول برداشت شود.

مجید کافی زاده سطح زیر کشت شاتوت شهرستان را حدود ۷۷ هکتار دانست و 
تصریح کرد: 6۰ هکتار آن بارور و ۱۷ هکتار غیربارور است.وی متوسط برداشت 
این محصول را ۱۲ تن در هکتار دانست و افزود: با توجه به وجود حوادث پیش 
بینی نشده در س��ال جاری پیش بینی می ش��ود از هر هکتار ۱۰ تن شاتوت 

برداشت شود.
وی برداشت محصول شاتوت را در چهار مرحله چهار روزه و زمان برداشت این 
محصول را از اوایل تیر تا پایان مرداد عنوان و تاکید کرد: از این میزان سطح زیر 
کشت در سال جاری 6۰۰ تن شاتوت با درآمد ناخالص حدود ۷۲ میلیارد ریال 
برداشت خواهد شد.به گفته کافی زاده، محصول شاتوت کاشان عالوه بر تامین 
نیاز این شهرستان به شهرهای تهران، اصفهان، قم و کرمانشاه نیز صادر می شود.

مس��وول طرح تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در اصفهان گفت: در سه ماه 
نخست امسال، حدود ۵۵۰ تن مرغ ویژه بدون مصرف آنتی بیوتیک در استان 

اصفهان تولید و روانه بازار شد.
وحیدرضا خامس��ی پور با اش��اره به تولید این میزان مرغ بدون استفاده از 
آنتی بیوتیک در اصفهان اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون این میزان مرغ 

بدون آنتی بیوتیک در ۱۱ واحد مرغ داری استان اصفهان تولید شده است.
وی با اشاره به اینکه مرغ ویژه، محصولی است که بدون مصرف هرگونه آنتی 
بیوتیک تولید می ش��ود، گفت: در این روش با نظارت اداره کل دامپزشکی 

استان و با نمونه برداری در دوره های مختلف بر روند تولید نظارت می شود.
مسوول طرح تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در اصفهان دوره رشد این نوع 
مرغ ها را ۴۵ تا ۵۰ روز دانست و بیان کرد: مرغ تولید شده با این روش حدود 

دو کیلوگرم وزن دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: با توجه 
به کمبود شدید آب در اصفهان و به تبع آن کاهش توان تولید 
برق در این استان اما مشکلی در تامین برق نیست و خاموشی 
برق نداریم.حمیدرضا پیرپیران اظهار داش��ت: در حال حاضر 
طرح های تشویقی برای شش گروه از مشترکان برق در سطح 
استان از جمله خانوارها، صنایع، کشاورزان، مدارس، تجاری و 
عمومی در نظر  گرفته ش��ده است.وی به اجرای طرح تشویقی 
ذخیره عملیاتی همزمان با کش��ور برای نخس��تین سال اشاره 
کرد و افزود: در این طرح جلس��اتی با مدی��ران صنایع مختلف 
که پیک مصرف آن بیش از یک مگاوات اس��ت برگزار ش��ده و 
پس از تشریح وضعیت مصرف برق تفاهم نامه ای برای کاهش 
میزان مصرف ب��رق در آن صنعت منعقد می ش��ود.مدیر عامل 

 ش��رکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان تصریح کرد: به دنبال
 سهمیه بندی برق صنایع ، سهمی که به استان اختصاص یافته 
است نزدیک به ۵6 مگاوات در این سال است.وی با اظهار اینکه 
در حال حاضر با شش صنعت تفاهم نامه منعقد شده است، ادامه 
داد: طی این تفاهم نامه هر صنعت باید ۲۰۰ ساعت پیک مصرف 
خود را کاهش دهد.پیرپیران با بیان اینک��ه در تیر و مرداد ماه 
که اوج پیک مصرف برق اس��ت هر صنعتی باید در هر مقطعی 
حداقل چهار و حداکثر هشت ساعت کاهش مصرف برق داشته 
باشند، اضافه کرد: یک روز قبل و قبل از ساعت دو بعدازظهر به 

آن صنعت اعالم می شود فردا در ساعات مشخصی از روز میزان 
برق کاهش داده می شود که صرفا سبب کاهش میزان تولیدات 
صنعت در آن محدوده زمانی می شود.وی بیان کرد: در صورتی 
که صنعتی تفاهم نامه را منعقد اما هیچ گاه ضرورتی به کاهش 
مصرف برق در تیر و مرداد ماه نداشته باشد ، میزان مصرف آن 
صنعت به علت آن تفاهم نامه با تعرفه میان بار حساب می شود.

مدیر عامل ش��رکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان گفت: در 
صورتی که صنعت طرف قرارداد در محدوده زمانی مش��خص 
مجبور به اعالم کاهش پی��ک مصرف کنیم ، به خاطر همکاری 

با این ش��رکت میزان مصرف برق در اوج بار ب��ا تعرفه کم باری 
احتساب می شود.

اعطای وام و تس�هیالت به خانواده های پر مصرف 
برق

وی طرح تعمی��رات و نگهداری را از دیگر طرح های تش��ویقی 
صنایع اعالم کرد و اظهار داش��ت: برخ��ی از صنایع که در یک 
دوره ای تولیدات خ��ود را متوقف تا به تعمیر و بازس��ازی خط 
تولید خود اقدام کنند توصیه می ش��ود این اق��دام را در زمان 
پیک مصرف برق و تیر و مردادماه انجام دهند.پیرپیران گفت: 
صنایعی که این اقدام را انجام دهند و تعطیلی صنعت را تا پنج 
روز و حداقل میزان مصرف برق خود را در آن زمان ۱۰ درصد 

کاهش دهند، تا پایان سال تعرفه برق آن ها رایگان می شود. 

مدير عامل شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان:

اصفهان  خاموشی ندارد 

فرماندار اصفه��ان گفت: به منظور کاهش برداش��ت از پس��اب 
برای تولید محصوالت کش��اورزی در شهرستان اصفهان مسیر 
 ۱۴۵ کیلومتری این رودخانه که در حریم شهرس��تان قرار دارد 

جاده کشی خواهد شد.
فضل اهلل کفیل در دومین جلسه  کارگروه سالمت و امنیت غذایی 
شهرستان اصفهان که با حضور نمایندگانی از دستگاه های مختلف 
شهرستان در محل فرمانداری اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه 
اصناف می توانند فعالیت های شایسته ای در حوزه  سالمت جامعه 
انجام دهند، اظهار داشت: از آنجایی که اصناف با عموم افراد جامعه 
در ارتباط هستند و فراگیری خوبی دارند می توانند در امر بهداشت 

و امنیت غذایی جامعه نقش اساسی داشته باشند.
وی در ادامه با اش��اره به تدوین نقشه جامع س��المت کشور و به 
دنبال آن تدوین نقشه سالمت استان نیز بیان داشت: در این راستا 
ضروری است که هر چه س��ریع تر موارد این نقشه به ارگان های 
مربوط ابالغ شود و هر چه زودتر در دستور کار نهادهای مختلف 

قرار گیرد.
فرمان��دار اصفهان با بیان اینک��ه نظارت کافی نی��ز باید بر نحوه  
اجرای نقشه  جامع سالمت در شهرس��تان صورت پذیرد، افزود: 
در این راستا ضروری است که هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد 

دستگاه های مختلف به کارگروه سالمت ارسال شود.
اقدامات نظارتی و پیش��گیرانه در خصوص بیماری مش مش��ه 

صورت گیرد
وی در ادامه کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام را نیز در 
سطح شهرستان اصفهان ضروری عنوان کرد و بیان داشت: برای 
مثال باید توجه بیش��تری بر روی بیماری مش مشه که بیماری 

مشترک بین انسان و اسب است صورت گیرد.
آموزش های الزم جهت جلوگیری از کرونا به زايران 

داده شود
کفیل با بیان اینکه در راس��تای کنترل بیماری مش مش��ه باید 
دستگاه های مربوطه و به ویژه هیات اسب سواری، اداره ورزش و 
جوانان و دام پزشکی اصفهان همکاری را داشته باشند، افزود: اخیراً 
موارد این بیماری در بین برخی از اسب های شهرستان دیده شده 
است و دستگاه های مس��وول در هنگام برگزاری مسابقات اسب 
سواری و هم چنین جابجایی دام باید به این امر توجه داشته باشند.

وی پیشگیری از ابتال شدن شهروندان اصفهانی  که به سفر حج 
می روند به بیماری کورونا را نیز ضروری دانست و افزود: با توجه 
به پیش��رفت روز افزون این بیماری در کش��ور عربستان و سفر 
همشهریان به این کشور آموزش های پیشگیرانه ی الزم به زایران 

قبل و در حین سفر ارایه شود.
فرماندار اصفهان در ادامه به اقدامات صورت گرفته در راس��تای 
کاهش مصرف پساب برای آبیاری مزارع کش��اورزی اشاره کرد 
و بیان داشت: استفاده از پساب در کش��اورزی معضلی است که 

بیش از ۱۲ س��ال اس��ت که گریبان گیر اصفهان شده است ولی 
اخیراً و با توجه به تشدید استفاده از این آب اقدامات ضربتی خوبی 

در راس��تای مقابله با این اقدام 
صورت گرفته است. 

وی با بی��ان اینکه شهرس��تان 
اصفهان یکی از شهرستان های 
پیش��تاز مبارزه ب��ا مصرف آب 
پس��اب در کش��اورزی اس��ت، 
اظهار داشت: برنامه ریزی برای 
س��اماندهی ۱۴۵ کیلومت��ر از 
مسیر رودخانه زاینده رود یکی 
از اقدامات اساسی در این راستا 
اس��ت.کفیل با بی��ان اینکه در 
اجرای فاز ی��ک رودخانه زاینده 
رود ایج��اد جاده در مس��احت 
۴۰ کیلومتر در دستور کار قرار 
گرفته اس��ت، افزود: این مسیر 
از مح��ل تصفیه خان��ه جنوب 
اصفهان آغاز و ت��ا ۴۰ کیلومتر 

پیش��روی می کند.وی به همکاری خوب کشاورزان در خصوص 
ساماندهی مسیر رودخانه زاینده رود اشاره و بیان کرد: در بازدید 
و بررس��ی اخیر مس��یر رودخانه بیش از ۱۰۰ پم��پ غیر مجاز 
شناسایی شده ولی با ایجاد جاده در این مسیر می توانیم به صورت 
تاثیرگذارتری با برداشت از این آب برخورد کنیم.فرماندار اصفهان 
به ورود دادس��تان عمومی و انقالب اصفهان به مساله استفاده از 
پساب برای تولید محصوالت کشاورزی اشاره کرد و افزود: در این 
راستا و با توجه به بازدید مستقیم دادس��تان از زمین هایی که با 
آب پساب آبیاری شده اند اداره بهداشت به عنوان بازوی نظارتی 
معرفی ش��ده و جهاد کش��اورزی نیز باید بعد از دس��تور رسمی 
دادستان نسبت به امحای محصوالت کشاورزی که با این روش 

آبیاری به ثمر رسیده اند اقدام کنند.
فرص�ت 10 روزه به دامداری 7 هزار راس�ی اصفهان 

برای دپوی کود
فرماندار اصفهان در خصوص رس��یدگی به وضعیت بهداش��تی 
دامداری هایی که بیش از ۷ هزار راس دام گاو و گوسفند را تولید 
می کنند نیز بیان داشت: باید اقدامات کوتاه مدت برای دپوی کود 
حاصل از این دامداری در فرصت ۱۰ روزه انجام گیرد و در بازه ی 
زمانی بلند مدت نیز اقدامات مناسب برای جانمایی و انتقال این 

گاوداری به محلی دیگر دنبال شود.

فرماندار اصفهان خبر داد: با جاده کشی در حاشیه زاينده رود 

هشدار درباره شیوع بیماری مش مشه 

دست کشاورزان متخلف از برداشت پساب کوتاه می شود 
وزير اقتصاد عنوان کرد: 

 ۲ میلیون زوج جوان 
در صف وام ازدواج

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بی��ان اینکه بیش از دو 
میلیون زوج جوان در صف وام ازدواج هس��تند، گفت: 
کل منابع قرض الحسنه چهار هزار میلیارد تومان است، 
در حالی که در مجموع ۱۱ ه��زار میلیارد تومان منابع 
قرض الحسنه نیاز است.علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در جلسه علنی مجلس با اشاره به مشکل عدم 
پرداخت تسهیالت قرض الحس��نه برای ازدواج، اظهار 
داشت: مشکل اصلی عدم پرداخت تسهیالت ازدواج، 
عدم ت��وازن منابع و مصارف این بخش اس��ت و باید از 
طریق سپرده قرض الحس��نه تأمین شود و در صورتی 
که منابعی وجود نداشته باش��د، پرداختی نیز صورت 

نمی گیرد.
طیب نیا از دالیل عدم توازن را محدودیت موجود برای 
جذب منابع قرض الحسنه دانست و گفت: از دیگر موانع 
این موضوع تکالیف موج��ود قانونی بودجه برای منابع 
قرض الحسنه است و همچنین بانک مرکزی همه ساله 
توان پرداخت قرض الحس��نه را ب��رآورد می کند که بر 
اساس وصول اقساط و جذب س��پرده بوده که سهمیه 

بانک ها را تعیین می کند.
وی در مورد نسبت تسهیالت به سپرده قرض الحسنه 
طی س��ال های اخیر اش��اره کرد و گفت: سال 88 این 
نسبت ۷۷ ،سال 8۹، 6۳ درصد، سال ۹۰، 8۹ درصد، 
س��ال ۹۱، 8۷ درص��د و س��ال ۹۲، ۹۲.8 درصد بوده 
است. همچنین بانک سپه، پست بانک، مسکن و بانک 
قرض الحسنه مهر ایران صددرصد منابع قرض الحسنه 
خود را به صورت تس��هیالت قرض الحس��نه پرداخت 
کردند.به گفته وزیر امور اقتص��ادی و دارایی تا ۱۵تیر 
۹۲ بی��ش از یک میلی��ون و ۱۹6 ه��زار و 6۹۹ نفر در 
صف تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بوده و پیش بینی 
می ش��ود یک میلیون نفر هم در س��ال جاری ثبت نام 
کنن��د که در مجم��وع دو میلی��ون نف��ر متقاضی وام  
قرض الحس��نه وجود خواهند داش��ت که اگر برای هر 
فرد سه میلیون تومان در نظر بگیریم در مجموع شش 
هزار میلیارد تومان اعتبار قرض الحسنه نیاز است، اما 
در عین حال وقتی تکالیف قانونی در بودجه که شامل 
۲۰۰ میلیارد تومان از این منابع برای زندانیان، ۱۴۴۰ 
میلی��ارد، برای مددجویان و س��ه ه��زار میلیارد برای 
دیگر بخش ها  در مجموع ۴6۴۰ میلیارد تومان منابع 
تکلیفی قرض الحس��نه وجود ندارد که با منابع ازدواج 

مجموع آن ۱۰ هزار و 6۴۰ میلیارد تومان می شود.

در بازديد و بررسی 
اخیر مسیر رودخانه 

بیش از 100 پمپ 
غیر مجاز شناسايی 

شده ولی با ايجاد 
جاده در اين مسیر 

می توانیم به صورت 
تاثیرگذارتری با 

برداشت از اين آب 
برخورد کنیم



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1347 |چهار شنبه 18  تیر 1393 | 11 رمضان   1435

5
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحديد حدود ششدانگ يكباب ساختمان پالک شماره 2/14158  واقع در فضل آباد 
بخش يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي غالمعلي ساجدي فرزند محمد 
بنابه  اينك  نیامده  عمل  به  ثبت  حضورمتقاضی  عدم  علت  به  است  ثبت  جريان  در 
تحديدحدودملك  نامبرده  تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون  اخیرازماده 15  دستورقسمت 
لذا  مرقوم درروز 12 / 5 / 1393 ساعت 9 صبح در محل شروع وبعمل خواهدآمد0 
ساعت  و  روز  در  كه  می گردد  اخطار  مجاورين  و  مالكین  بكلیه  آگهی  اين  موجب  به 
مقرر در محل حضور يابند0 اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايست 
ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسلیم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست 
تحديد  روز  چنانچه  نمايد ضمنًا  ارائه  اداره  اين  اخذوبه  قضايی  ذيصالح  مرجع  از  را 
مواجه باتعطیلی پیش بینی نشده گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد0 

سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحديد حدود ششدانگ يكباب ساختمان پالک شماره 2/14152  واقع در فضل آباد 
بخش يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي حسین والي نژاد فرزند عبدال 
به  بنا  اينك  نیامده  عمل  به  ثبت  متقاضی  حضور  عدم  علت  به  است  ثبت  جريان  در 
دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك 
به  لذا  وبعمل خواهدآمد0  درمحل شروع  1393/5/22 ساعت 8 صبح  روز  در  مرقوم 
موجب اين آگهی بكلیه مالكین و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور يابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
ازتاريخ تنظیم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت 
راازمرجع  دادخواست  تقديم  گواهی  اداره  اين  اعتراض خودرابه  تسلیم  ازتاريخ  يكماه 
ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روزتحديد مواجه با تعطیلی 
پیش بینی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0 سیدمهدی 

میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
مزایده مال منقول 

دارد  نظر  در  اصفهان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  دهم  مدنی شعبه  احكام  اجرای   23749
جلسه مزايده ای در خصوص پرونده اجرايی كالسه 362/92ج10 له آقای فريدون كیان 
 622/000/000 مطالبه  بر  مبنی  فريدن  دامداران  كشاورزی  تعاونی  علیه شركت  ارثی 
ريال )بخشی از مطالبات( در روز پنجشنبه مورخ 93/5/16 از ساعت 8 تا 9 صبح در 
محل اين اجرا )اتاق 224 طبقه دوم دادگستری شهید نیكبخت( جهت فروش مقدار 68 تن 
ذرت برزيلی)علوفه( كه توسط كارشناس رسمی دادگستری به ارزش هر كیلو 9/150 
ريال)جمعا 622/200/000 ريال( ارزيابی و نظريه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گرديده برگزار نمايد لذا طالبین خريد 5 روز قبل از مزايده می توانند با مراجعه به انبار 
شركت پشتیبانی امور دام اصفهان واقع در جاده شیراز-بعد از شماره گذاری خیابان 
صاحب الزمان-انتهای خیابان از آن بازديد و با توديع 10% قیمت پايه در جلسه مزايده 
شركت نمايند. پیشنهاد دهنده باالترين قیمت برنده مزايده خواهد بود. م الف:6486 مدير 

اجرای احكام شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده

مزايده ای  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   6 شعبه  احكام  اجرای   23750
آدرس  به  له(  لنبانی)محكوم  سیاوش  دعوی   92/23 شماره  پرونده  خصوص  در 
پیام عرب زاده  نمايشگاه ساسان-به طرفیت  راه  امیركبیر-نبش سه  خمینی شهر-بلوار 
نشانی: اصفهان-خ امام خمینی-سه راه ملك شهر-جنب گز مولوی-رنگ عرب زاده به 
خواست مطالبه مبلغ 307/116/416 ريال و مبلغ 2/500/000 ريال حق االجرای دولتی 
در حق صندوق دولت در روز پنجشنبه 93/5/16 ساعت 8 الی 9 صبح در محل اين اجرا 
واقع در دادگستری نیكبخت-طبقه3-اتاق309 قسمت اجرای شعبه شش حقوقی اصفهان 
جهت فروش 100 گالن رنگ پلی يورتال 20 كیلويی كه براساس نظريه كارشناس رسمی 
دادگستری كه مصون از اعتراض مانده با توجه به عوامل موثر در قضیه ارزش آن 
جمعا به مبلغ 300/000/000 ريال ارزيابی گرديده برگزار و از طريق مزايده به فروش 
آن  از  و  مراجعه  ذيل  نشانی  به  مزايده  از  قبل  5 روز  طالبین خريد می توانند  برساند 
به حساب  االشاره  فوق  كارشناسی  قیمت  10 درصد  نقدی  توديع  با  تا  نموده  بازديد 
ارائه فیش  به شماره 2171290210008 و  بانك ملی دادگستری اصفهان  نزد  سپرده 
و  شروع  كارشناسی  قیمت  از  مزايده  نمايند  شركت  مزايده  در  اجرا  اين  به  واريزی 
پیشنهاد دهنده باالترين قیمت برنده مزايده خواهد بود. مشخصات كاال: 100 حلب رنگ 
پلی يورتال رنگهای موجود از كارخانه كشور مالزی می باشد و آدرس آن اصفهان-خ 
علیرضا  اموال  حافظ  تحويل  خلیلی-پ104  شهید  باال-كوچه35-كوچه  كهندژ-جاوان 
گرشاسبی می باشد.م الف:6414 فانی مدير اجرای احكام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23911 شماره ابالغیه: 9310100352302824 شماره پرونده: 9309980352300439 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جم نژاد  الهه  خواهان   930508 شعبه:  بايگانی  شماره 
عمومی  دادگاههای  تقديم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  محمدی  عباس 
عمومی  دادگاه  و سوم  بیست  به شعبه  كه جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی)خانواده( 
نیكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 456 ارجاع و به كالسه 
9309980352300439 ثبت گرديده كه وقت رسیدگی آن 1393/06/25 و ساعت 09:00 
صبح تعیین شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثیراالنتشار 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 رسیدگی حاضر گردد. 

براتی منشی شعبه بیست و سوم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده(شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

23975 شماره دادنامه: 9309970350600342 شماره پرونده: 9209980350600366 
 10 منطقه  بازرگانی  خدمات  و  غله  شركت  خواهان:   920392 شعبه:  بايگانی  شماره 
به نشانی اصفهان-خ آزادگان-روبرو سیلو-شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه10 
خوانده: آقای فرشاد سیستانی به نشانی مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
با  دادگاه  گردشكار:  دادرسی  خسارات  مطالبه   -3 چك  وجه  مطالبه   -2 تاديه  تاخیر 
بررسی محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای 
می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 به 
يك  ريال وجه  مبلغ 151/400/000  مطالبه  به خواسته  فرشاد سیستانی  آقای  طرفیت 
ايران به انضمام مطلق  فقره چك به شماره 739383 مورخ 91/2/17 عهده بانك ملی 

يد  بقای اصول مستندات در  به  از توجه  تاديه  تاخیر  خسارات دادرسی و خسارت 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانك محال علیه كه ظهور در اشتغال 

ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده دلیلی كه 
دادگاه  اند  ننموده  ابراز  و  اقامه  باشد  داشته  بطالن دعوی  يا  دين  پرداخت  از  حكايت 
قانون  310و313  مواد  استناد  به  و  تشخیص  صحت  بر  محمول  را  مطروحه  دعوای 
تجارت و مواد 198و519و522 قانون آيین دادرسی مدنی حكم بر محكومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 151/400/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/083/000 ريال 
بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكیل برابر تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر 
تاديه از تاريخ صدور گواهینامه عدم پرداخت )91/2/21( تا تاريخ وصول كه محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی بر عهده اجرای احكام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه می باشد و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل 
اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان می باشد. م الف:7482 محمدی رئیس شعبه ششم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

23976 شماره دادنامه: 9209970350701582 شماره پرونده: 9109980350701485 
شماره بايگانی شعبه: 911528 خواهان: خانم منا كريمی اورگانی به نشانی اصفهان-
به  شهبازی  محمد  آقای  خوانده:  صالحی-پ75  ولیعصر-ک  كاوه-شهرک  خ  انتهای 
نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات 
رای  رای می نمايد.  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 

طرفیت  به  احمدرضا  فرزند  اورگانی  كريمی  منا  خانم  دعوی  خصوص  در  دادگاه: 
خوانده آقای محمد شهبازی فرزند اصغر به خواسته مطالبه مبلغ 77/000/000 ريال 
حسابجاری  از  ملی  بانك  عهده  به   91/7/28-529033 شماره  به  چك  فقره  يك  وجه 
از  به نرخ تورم  تاديه  تاخیر  به انضمام هزينه دادرسی و دفتری و   105844623009
تاريخ سررسید چك لغايت اجرای دادنامه به شرح متن دادخواست با توجه به محتويات 
پرونده تصوير مصدق چك و گواهینامه عدم پرداخت منعكس در پرونده و اينكه خوانده 
ننموده  قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگرديده و اليحه ای ارسال  ابالغ  با وصف 
مستندات  فلذا  نیاورده  عمل  به  اعتراضی  و  ايراد  آن  مستندات  و  دعوی  به  نسبت  و 
ذمه  اشتغال  بر  داللت  مذكور  مستندات  و  مانده  تعرضی  هرگونه  از  مصون  دعوی 
شده  اقامه  دعوی  در  را  خواهان  فوق  مراتب  به  توجه  با  دادگاه  نهايتا  دارد  خوانده 
محق تشخیص و مستندا به مواد 198و515و519و522 قانون آيین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 
1355/4/16 با اصالحات بعدی و نظريه مورخه 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بابت  ريال  مبلغ 77/000/000  پرداخت  به  را  تجارت خوانده  قانون  و مواد 310و313 
اصل خواسته و مبلغ 1/595/000 ريال بابت هزينه دادرسی و دفتری و نیز به پرداخت 
خسارت تاخیر تاديه بر مبنای نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول وجه آن در حق 
خواهان محكوم می نمايد كه خسارت تاخیر تاديه را اجرای احكام در هنگام اجرای حكم 
محاسبه و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس 
از آن قابل تجديد نظرخواهی در محاكم تجديد نظر استان اصفهان می باشد.م الف:7422 

صفائی دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

23977 شماره دادنامه: 9309970350400249 شماره پرونده: 9209980350401468 
ا...  هدايت  آقای  وكالت  با  ابرون  اكبر  آقای  خواهان:   921489 شعبه:  بايگانی  شماره 
صادقی نژاد به نشانی اصفهان-خیابان توحید-صنايع برق توحید-طبقه دوم خواندگان: 
1- آقای سعید جعفری 2- آقای رسول جعفری 3- آقای علی شفیعیان 4- آقای رسول 
سهیلی فرد 5- آقای حسینعلی قاسمی همگی به نشانی مجهول المكان 6- آقای شكرا... 
ش  میراسماعیلی-ک  ش  كالنتری-ک  هفتون)معراج(-ک  اصفهان-خ  نشانی  به  اسدی 
تنظیم سند رسمی ملك گردشكار:  به  الزام  بن بست شاهد-پ10 خواسته:  حمامیان- 
دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای اكبر ابرون با وكالت آقای هدايت ا... صادقی نژاد 
به طرفیت 1- آقای سعید جعفری 2- آقای رسول جعفری 3- آقای علی شفیعیان 4- 
آقای رسول سهیلی فرد 5- آقای حسینعلی قاسمی 6- آقای شكرا... اسدی فرزند رضا 
به خواسته الزام به حضور خواندگان در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی 
انتقال يك قطعه زمین به مساحت 155 مترمربع از پالک يك اصلی واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان و با احتساب مطلق خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 51/000/000 ريال با 
اين توضیح كه به موجب مبايعه نامه مورخه 1380/08/16 خواهان از خواندگان رديف 
اول و دوم و مشارالیهما طی مبايعه نامه مورخه 1376/11/12 از خوانده رديف سوم و 
مشارالیه نیز طی مبايعه نامه مورخه 1372/10/17 از خوانده رديف چهارم و همچنین 
نامبرده طی مبايعه نامه بدون تاريخ از آقای شكرا... اسدی يك قطعه زمین به مساحت 
155 مترمربع ابتیاع نموده و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده است با تعیین 
حضور  رسیدگی  زمان  از  ابالغ  وصف  با  خواندگان  طرفین  دعوت  و  رسیدگی  وقت 
به هم نرسانده و اصوال دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند موضوع 
به شماره 93/2/2-499  كه  واصله  نظريه  به شرح  و  موكول  كارشناس  نظر  به جلب 
ثبت دفتر دادگاه گرديده اجماال حكايت از مالكیت خوانده رديف ششم به مقدار 1661 
شده  مجزا  زمین  قطعه  يك  اراضی  كل  )مترمربع(  سهم   840688 از  )مترمربع(  سهم 
برابر سند رسمی  و  داشته  اصفهان  ثبت   18 بخش  اصلی  يك  پالک  هفتان  مزرعه  از 
 انتقال به شماره 92546 مورخه 1379/3/4 دفترخانه اسناد رسمی شماره 9 اصفهان
به  اصفهان  ثبت   18 بخش  اصلی  يك  پالک  از  مشاع  سهم   4042 معادل    
خواسته  و  معامله  موضوع  سهم  میزان  اساس  اين  بر  و  انتقال  اصفهان  شهرداری 
بخش  اصلی  يك  پالک  از  سهم   840688 از  مشاع  سهم   1661 از  سهم   162 معادل 
انطباق  با قطعه شماره 19 نقشه تفكیكی شهرداری  اينكه  18 ثبت اصفهان می باشد و 
احوال  و  اوضاع  با  و  نگرديده  واصل  طرفین  سوی  از  اعتراضی  نظريه  اين  به  دارد 

محقق و مسلم قضیه انطباق دارد فلذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستندا به مواد 
 219و220 قانون مدنی و 198و515 قانون آيین دادرسی مدنی خوانده رديف ششم را به 
در  مذكور  مقدار  رسمی  انتقال  سپس  و  رسمی  اسناد  دفاتر  از  يكی  در   حضور 
 نظريه كارشناس به نام خواهان و همچنین خواندگان رديف اول و دوم را به پرداخت 
هزينه دادرسی-دستمزد كارشناس-حق الوكاله وكیل طبق تعرفه در حق خواهان محكوم 
واخواهی قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  و ظرف  بوده  غیابی  رای  اين   می نمايد 
عمومی دادگاه   4 شعبه  رئیس  استادشريف  می باشد.م الف:7413  دادگاه  اين  در    

 حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

23978 شماره دادنامه: 9209970351101371 شماره پرونده: 9109980351101352 
شماره بايگانی شعبه: 911353 خواهان: خانم تهمینه امینی به نشانی خ كاوه-شهرک 

ملت-فاز3- اهواز-كوی  نشانی  به  رستمی  فاطمه  خانم  خوانده:  عصر12-پ5  ولی 
بررسی  با  دادگاه  گردشكار:  طلب  مطالبه  خواسته:  باال-پ100  راست-طبقه  خیابان5 
محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. 
خواسته  به  رستمی  فاطمه  طرفیت  به  امینی  تهمینه  دعوای  در خصوص  دادگاه:  رای 
مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 325296 مورخ 91/9/28 به میزان هفتاد و هفت 
میلیون ريال به انضمام كلیه خسارات و هزينه دادرسی دادگاه با توجه به وجود اصل 
چك در يد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و با توجه به گواهینامه عدم 
پرداخت از جانب بانك محال علیه و نظر به اينكه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه دادرسی 
حاضر نشده و دلیلی جهت بطالن دعوای خواهان يا فراغت ذمه خويش ارائه نكرده است 
دادگاه ادعای خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 310و313 قانون 
تجارت و مواد 515و519و522 قانون آيین دادرسی مدنی حكم بر محكومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ فوق به عنوان اصل خواسته و خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت آن از 
زمان سررسید لغايت اجرا براساس شاخص تورم سالیانه بانك مركزی و هزينه های 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از 
تاريخ ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه است. م الف:7410 میرحسینی دادرس شعبه 

111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

الهه  وكالت  با  تباشیری  مهدی  خواهان   497/93 كالسه  پرونده  در خصوص   23979
صانعی و ثمین سالم دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال به طرفیت 
مجید حكمت طلب تقديم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/5/22 

ساعت 8/30 صبح تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف 7371 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

23980 شماره ابالغیه: 9310100351301612 شماره پرونده: 9209986794400585 
شماره بايگانی: 921455 خواهان شهین افشار دادخواستی به طرفیت خوانده نازنین 

دادگاههای عمومی  تقديم  المثل  اجرت  برق  و  آب  مطالبه طلب  به خواسته  كالهدوزان 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیكبخت ساختمان دادگستری 
ثبت   9209986794400585 كالسه  به  و  ارجاع   355 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  كل 
گرديده كه وقت رسیدگی آن 1393/06/25 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت 
آئین  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 كثیراالنتشار 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 رسیدگی حاضر گردد.  م الف:7479 شعبه سیزدهم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23981 شماره ابالغیه: 9310100352501252 شماره پرونده: 9209980352501684 
طرفیت  به  دادخواستی  بكی  كلبی  متقیان  شهربانو  خواهان   921798 بايگانی:  شماره 
خوانده علی سرافراز به خواسته طالق به درخواست زوجه تقديم دادگاههای عمومی 
عمومی  دادگاه  پنجم  و  بیست  به شعبه  رسیدگی  كه جهت  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی)خانواده( 
نیكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 454 ارجاع و به كالسه 
9209980352501684 ثبت گرديده كه وقت رسیدگی آن 1393/07/26 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثیراالنتشار 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 رسیدگی حاضر گردد.

ضمنا داور واجد شرايط خود را ظرف 7 روز به اين دادگاه معرفی نمايید.  م الف:7740 
براتی منشی شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
23982 در خصوص پرونده كالسه 93-909 خواهان اكبر عطايی دادخواستی مبنی بر 
الزام به تحويل پالک ثبتی 15234 بخش 5 اصفهان موضوع مبايعه نامه مورخ 89/2/20 
به طرفیت ملك ارغوان صدری و محمد افضل تقديم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 93/6/8 ساعت 17:00 عصر تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به اين شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 7769 شعبه 26حقوقی مجتمع شماره 

يك شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

23983 در خصوص پرونده كالسه 92-908 خواهان اكبر عطايی دادخواستی مبنی بر 
الزام به تحويل پالک ثبتی 15234 بخش 5 اصفهان موضوع مبايعه نامه مورخ 89/2/20 
به طرفیت ملك ارغوان صدری و محمد افضل تقديم نموده است وقت رسیدگی برای 
بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعیین  عصر   4 ساعت   93/6/8 مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به اين شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 7770 شعبه 26حقوقی مجتمع شماره 

يك شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

23984 در خصوص پرونده كالسه 131/93 خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستی مبنی 
تقديم نموده است وقت رسیدگی  افشاری-زهرا محمودی  به طرفیت ناصر  بر مطالبه 
برای مورخه 93/5/27 ساعت 12 تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به اين شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
م الف 7815 شعبه ششم حقوقی مجتمع  اتخاذ می شود.  تلقی و تصمیم مقتضی  شده 

شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

اقتصاد دادخواستی  بانك مهر  23985 در خصوص پرونده كالسه 132/93  خواهان 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حامد جنیرانی تقديم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/5/14 ساعت 10/30صبح تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 7816 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

23986 در خصوص پرونده كالسه 239/93 خواهان رسول زارعان و غیره با وكالت 
به  نامه  مبايعه  ابطال  بر  تهرانی دادخواستی مبنی  جعفرقلی كثیری و رضوان ژولیده 
تقديم  طرفیت مصطفی-يوسف-ياسمن سیامكی و سعید دوزگاريان و اصغر حیدری 
نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/6/10 ساعت 8/30 صبح تعیین 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  اين  به 
اخذ در صورت عدم حضور  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  اختالف مراجعه و نسخه 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 1819 شعبه نهم 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  احمدی  مهدی  سید  خواهان   75/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   23987
مبنی بر استرداد چك به طرفیت بیژن محبوبی-علیرضا جالل زاده و محمد لكايی تقديم 
تعیین  8 صبح  93/5/27 ساعت  مورخ  دوشنبه  روز  برای  وقت رسیدگی  است  نموده 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  اين  به 
اخذ در صورت عدم حضور  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  اختالف مراجعه و نسخه 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7820 شعبه نهم 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

23988 در خصوص پرونده كالسه 93-573ش/11 خواهان مرتضی تگريان دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت محمدحسین افتخاری-محمدجواد خواری تقديم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/5/25 ساعت 9/30 صبح تعیین گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7821 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

23989 در خصوص پرونده كالسه 93-247 خواهان ايمان احمدی دادخواستی مبنی بر 
انتقال سند يك دستگاه موتورسیكلت و هزينه دادرسی و غیره به طرفیت امید ايروانی 
تقديم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/5/12 ساعت 4 عصر تعیین گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
– روبه روی مدرسه نیلی 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 رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف 7765 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 

علیه  واحد شهركرد شكايتی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  می گردد  اعالم  بدينوسیله   23990
اين  به  تحصیلی)لیسانس(  مدرک  جعل  بر  دائر  مجهول المكان  پايداری  حمزه  آقای 
دادياری تسلیم و با كالسه 912243د/6 ثبت گرديده كه از مشتكی عنه ظرف يك ماه از 
تاريخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجويز ماده 115 قانون 
كثیراالنتشار  از روزنامه های  يكی  ابالغ در  منزله  به  اين آگهی  كیفری  دادرسی  آيین 

محلی برای يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين دادياری اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود.م الف:7757 شعبه 6 دادياری اصفهان)مجتمع بهارستان(

احضار
23991 چون آقای محمدحسین نوش مهر فرزند محمود شكايتی علیه خانم اختر تركان 
به  آن  پرونده  كه  نموده  مطرح  كشور  اقتصادی  نظم  در  اخالل  بر  مبنی  رحیم  فرزند 
كالسه 920646ک121 اين دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز 93/8/7 ساعت 12 صبح 
آئین  قانون  لذا حسب ماده 180  اينكه متهم مجهول المكان  میباشد  به  تعیین شده نظر 
دادرسی كیفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثیر االنتشار محلی طبع و 
نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسیدگی  در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.م الف:7752 شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
احضار

23992 شماره درخواست: 9310460352800057 شماره پرونده: 9209980362101393 
ژيال  خانم  علیه  شكايتی  قیصری  ابراهیم  آقای  چون   930352 شعبه:  بايگانی  شماره 
كالسه  به  آن  پرونده  كه  نموده  مطرح  توهین  و  تلفنی  مزاحمت  بر  مبنی  خطابخش 
 9 93/5/20 ساعت  دوشنبه  روز  برای  وقت رسیدگی  ثبت  دادگاه  اين  930352ک102 
صبح تعیین شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرسی كیفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثیراالنتشار محلی طبع و 
نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.م الف:7476 شعبه 102 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
احضار

23993 چون آقای ------  شكايتی علیه آقای ابراهیم غروی فرزند محمدنفیس مبنی 
بر اخالل در نظم اقتصادی كشور از طريق فعالیت و عضويت در شركت هرمی مطرح 
برای  رسیدگی  وقت  ثبت  دادگاه  اين  930329ک121  كالسه  به  آن  پرونده  كه  نموده 
روز 93/7/29 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان  میباشد لذا 
حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی كیفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های 
می آيد جهت  بعمل  دعوت  مذكور  متهم  از  و  می شود  نشر  و  طبع  محلی  كثیراالنتشار 
ابالغ شده  رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 
تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:7429 شعبه 121 دادگاه عمومی 

جزايی اصفهان 
احضار

23994 چون آقای رشید كروندی فرزند رضا شكايتی علیه آقای احمد علیخانی مبنی بر 
ايجاد مزاحمت تلفنی و فحاشی مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 930333ک121 اين 
دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز 93/7/28 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی كیفری مراتب يك 
نوبت در يكی از روزنامه های كثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل می آيد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:7428 شعبه 

121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ 

 92/6/23-1904 شماره  به  نصف جهان  روزنامه  در  منتشره  آگهی  پیرو   23995
موضوع ابالغ وقت رسیدگی به خوانده مجهول المكان مجید رضاپور در پرونده كالسه 
911302ح4 نظر به اينكه در پرونده قرار ارجاع به كارشناسی صادر و آقای مصطفی 
اين دادگاه واصل گرديده است  به  انتخاب و نظريه وی  به عنوان كارشناس  بهجتیان 
لذا با توجه به مجهول المكان بودن خوانده فوق الذكر مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثیراالنتشار اصفهان درج و آگهی و به نامبرده ابالغ می گردد ظرف يك هفته از تاريخ 
دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خ شهید  به دفتر شعبه چهارم  با مراجعه  نشر آگهی 
نیكبخت و مالحظه نظريه كارشناسی چنانچه اظهاری دارند كتبا در فرجه مرقوم ارائه 

نمايند.م الف:7414 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
وقت دادرسی 

پرونده: 921518 وقت رسیدگی: 1393/7/19 ساعت 9 صبح خواهان:  23996 كالسه 
اصغر بارانی لنبانی فرزند مهدی خوانده: قلی ابراهیم زاده فرزند صفدر خواسته: مطالبه 
وجه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 7 
حقوقی ارجاع گرديده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراالنتشار 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 رسیدگی 

حضور به هم رساند. م الف:7415 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ 

به  نسبت  روز  ده  ظرف  تا  می شود  ابالغ  وزيری  آناهیتا  خانم  به  بدينوسیله   23997
مراجعه به شعبه 16 حقوقی اصفهان و دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمايم تجديد 
اعتراض  920856ح/16  كالسه  پرونده  در  قفقازی  سید سعید  آقای  همسرش  كه  نظر 
نموده اقدام نمايد. نشانی: اصفهان-خ شهید نیكبخت-دادگستری كل اصفهان-شعبه 16 

حقوقی اصفهان. م الف:7407 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

23998 چون خانم گلی كاوه فرزند ايرج دادخواستی به طرفیت آقای ايرج كاوه فرزند 
به  كه  است  نموده  تقديم  دادگاه  اين  به  شناسنامه  تحويل  به  الزام  خواسته  به  جالل 
كالسه 9309980351600462ح/16 و به شماره رديف بايگانی 930517ح16 در شعبه 
ثبت شده و وقت رسیدگی مورخ 93/6/25 ساعت 11/00  دادگاه حقوقی اصفهان   16
صبح تعیین شده است. از آنجا كه خوانده مجهول المكان می باشد به دستور دادگاه و با 
تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی مراتب در يكی از روزنامه ها درج می گردد 
تا خوانده در وقت رسیدگی فوق حاضر و در اين مدت جهت اعالم آدرس و دريافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد نتیجه عدم حضور اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود. م الف:7408 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  حیدری  روح ا...  خواهان   513/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   23999
است  نموده  تقديم  قدرت ا... صادقی  و  خدادادی  محمد  تاج  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
تعیین گرديده است  وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/6/1 ساعت 8/30 صبح 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7703 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  پرونده كالسه 313/93ش7 خواهان حسین جهانفر  24000 در خصوص 
مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقديم  عابدی  علی  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
93/5/25 ساعت 11/30 صبح تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:7713 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
24001در خصوص پرونده كالسه 150/93 خواهان سید محسن حسینی دادخواستی 
روز  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقديم  كیانی  طرفیت رسول  به  مطالبه  بر  مبنی 
شنبه مورخ 93/6/1 ساعت 9 صبح تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی  نهم  شعبه  م الف:7722  می شود.  اتخاذ  مقتضی 

اختالف شهرستان اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

اجباري هتل محل اقامت هلندي  ترک 
هابه خواسته فيفا

اعضا تيم ملي فوتبال هلند در فاصله 
کم تا بازي با آرژانتين به خاطر فيفا 
مجبور به ترک هتل محل اقامت خود 
شدند. رس��انه هاي هلندي گزارش 
کردن��د س��تاره  هاي نارنج��ي هتل 
س��زارپارک را در ريودوژانيرو ترک 
کردند. علت اين امر به خاطر خواسته 
فيفا صورت گرفت. فدراسيون جهاني 
 ب��راي آنکه اعضاي ش��رکت هاي اسپانس��ر خود را و برخ��ي مقامات

 عالي رتبه دعوت شده به مس��ابقات را در اين هتل جا دهد،  از اعضاي 
تيم هلند خواس��ت اين هتل را ترک کنند. اتفاقي که امروز روي داد و 
گروه تيم هلند با ناراحتي اقدام به ترک محل اقامت خويش ش��دند.

برت فان اوستن،  رييس فدراسيون فوتبال هلند در اين باره با ناراحتي 
اظهار داشت:  تصور نمي کنم مجبور کردن ورزشکاران به ترک هتل،  
رفتاري پس��نديده و اخالقي در ورزش باش��د. واقعا اين  گونه برخورد 
کردن افتضاح اس��ت. بازيکنان تازه به هتل عادت کرده بودند و حاال 
 مجبورند به جايي تازه بروند. چهار س��ال قب��ل در آفريقاي جنوبي از

 اين گونه رفتارها خبري نبود.

موسوي بهترین مدافع ليگ جهاني 
واليبال

سيدمحمد موسوي عراقي در پايان 
دور مقدمات��ي يا بين ق��اره اي ليگ 
جهان��ي واليب��ال همچن��ان عنوان 
بهترين مداف��ع را در اختيار دارد.در 
پايان مرحله بين قاره اي ليگ جهاني 
واليبال محمد موسوي با 0.96 امتياز 
بهترين مداف��ع ش��د و بازيکناني از 
روس��يه و ايتاليا در مکان هاي دوم و 
س��وم قرار گرفتند.در فهرس��ت امتيازآورترين بازيکنان ليگ جهاني 
آندرسون ماتيو از آمريکا با 259 امتياز در صدر اين فهرست قرار دارد. 
بازيکناني از صربستان و آمريکا با 220 و 210 امتياز در رتبه هاي دوم و 
سوم هستند و شهرام محمودي از ايران با 149 امتياز در رتبه هشتم 
است. محمودي در پايان هفته ششم در رتبه چهارم اين فهرست قرار 
داشت و به دليل مصدوميت در برابر لهستان به ميدان نرفت. زاتورسکي 
پاول از لهستان با ميانگين 2.52 در هر س��ت در رده نخست بهترين 
توپ گيران دور مقدماتي ليگ جهاني واليبال ايستاده است و بازيکناني 
از برزيل رتبه هاي دوم و سوم را در اختيار دارند. در اين فهرست فرهاد 

قائمي از ايران با ميانگين 1.49 در رتبه هشتم قرار دارد.

 مسي:جام جهاني  را مي خواهم  
نه آقاي گلي را

کاپيتان تيم ملي آرژانتين مي گويد 
قهرمان��ي در جام جهاني را به عنوان 
آقاي گلي و دريافت جايزه کفش طال 
ترجيح مي دهد. ليونل مسي که تا اين 
مرحله از جام جهاني س��تاره تيمش 
بوده در تازه تري��ن اظهارنظر خود با 
بيان اين که به جاي بردن کفش طال 
دوست دارد قهرمان جام جهاني شود، 
گفت: به عنوان يک بازيکن قهرماني در جام جهاني بزرگ ترين رخداد 
است. همان رويايي که شما از بچگي در سر داريد و هيچ وقت هم کهنه 
نمي شود.او ادامه داد: هميشه قهرماني در جام جهاني را به بردن کفش 
طال ترجيح داده ام. از هم تيمي هايم در بارسلونا يعني ژاوي، اينيستا و 
پيکه پرسيدم که بردن جام جهاني چه حسي دارد که شما نمي توانيد 
 آن را توضيح دهيد؛ ما هم مي خواهيم اين رويا را حقيقت ببخش��يم.

مسي با اشاره به اين که از آن چه مردم درباره او مي گويند نگران نيست 
گفت: من به تنهايي روي کار خودم تمرکز کرده ام. آرژانتين روي بازي 
و تاکتيک هاي خودش تمرکز مي کند و بعد از آن فوتبال واقعي ما خود 
را بروز مي دهد. اگر بتوانم به گلزني هايم ادامه دهم و اين باعث شود که 

آرژانتين به فينال برسد، مهم ترين اتفاق افتاده است.

 صادقيان در پرسپوليس
 ماندني شد

پي��ام صادقيان با حضور در باش��گاه 
پرسپوليس توافق نامه مالي خود را با 
باش��گاه امض��ا کرد.پي��ام صادقيان 
هافب��ک پرس��پوليس ب��ا توجه به 
تعطيالت بعدازظهر امروز به باشگاه 
پرس��پوليس رفت و پس از ديدار با 
عليرضا رحيمي توافق نامه خود را با 
باشگاه پرس��پوليس به امضا رساند. 
گفتني اس��ت پرسپوليسي ها قصد داشتند س��ريع تر اين قرارداد را با 
صادقيان امضا کنند تا قبل از اردوي ترکيه خيال شان از اين بابت راحت 
باشد.البته صادقيان يک سال ديگر با پرسپوليس قرارداد داشت اما در 
صورت خواسته خود مي توانست از اين تيم جدا شود ولي با حل مسايل 

مالي در جمع قرمزپوشان ماندني شد.

 ایوانکوویچ:ایران تدافعی
 بازی می کرد

سرمربی سابق تيم ملی گفت: برخالف 
کی روش، من برای آماده س��ازی تيم 
ملی برای حضور در جام جهانی 2006 

فرصت کافی در اختيار نداشتم.
برانکو ايوانکوويچ گفت: در گروهی که 
ايران     ب��ود همان طور که پيش بينی 
می شد تيم های آرژانتين و نيجريه از 
گروه صعود کردند، اما نبايد از عملکرد 
و پتانسيل باالی بوسنی برای صعود غافل شد. وی افزود: تيم ملی ايران در 
هر سه بازی خود بسيار دفاعی بازی کرد و کمتر شاهد ميل به پيروزی و 
جاه طلبی در بين ملی پوشان بوديم. اين ميل دفاعی در دو بازی اول بسيار 
مشهود بود، حتی آن زمانی که ايرانی ها به خود باوری رسيده و فهميدند 

می توانند کارهايی را انجام دهند. 

 خلعتبري: هنوز قراردادم
 را فسخ نکرده ام

ملي پوش تيم فوتبال پرسپوليس مي گويد: خواهان ماندن 
در جمع سرخپوش��ان اس��ت اما بايد تعهدات مالي فصل 
گذشته او و باش��گاه عجمان حل ش��ود.در مورد آخرين 
وضعيت خود در تيم فوتبال پرس��پوليس گفت: هنوز به 
صورت کامل قراردادم را با پرس��پوليس فس��خ نکرده ام و 
هنوز با اين تيم ق��رارداد دارم.او افزود: طي صحبت هايي 
که با مديرعامل باش��گاه داش��تم، در مورد مسايل مالي 
نتوانستيم به توافق مناسب برس��يم. آن بخش از قرارداد 
که در فدراسيون ثبت شده پرداخت شد اما بخشي از اين 
بدهي ها مربوط به فصل گذشته مي شود که چک هايي از 
سوي رويانيان و ش��يريني به من داده شده که باشگاه در 
 حال حاضر مس��ووليت اين چک ها را بر عهده نمي گيرد.

بازيکن ملي پوش تيم فوتبال پرس��پوليس به بدهي 250 
هزار دالري به باش��گاه عجمان اش��اره کرد و گفت: مبلغ 
250 هزار دالر به همراه ديرکرد براي گرفتن رضايت نامه 
از باش��گاه عجمان مورد نياز اس��ت که بايد هرچه زودتر 
پرداخت ش��ود. عازم امارات مي ش��وم تا در مورد آخرين 
وضعيت ق��راردادم با باش��گاه عجمان و مذاک��ره با آن ها 
اقدام کنم.خلعتبري خاطرنش��ان ک��رد: اولويت اول من 
پرسپوليس است. من اين تيم را دوست دارم و عالقه مندم 
که فصل آينده نيز در پرس��پوليس بازي کنم اما به دليل 
اختالفات به وجود آمده بر سر مسايل مالي شايد اين اتفاق 
رخ ندهد.او اضافه کرد: البته من پي��ش از اين هم با آقاي 
رحيمي کار کرده ام و مي دانم ک��ه او وقتي حرفي مي زند 
نمي خواهد حرفش دوتا ش��ود. او نمي خواهد به بازيکني 
تعهد دهد اما بعداً نتواند به آن عمل کن��د و در مقابل آن 

بازيکن شرمنده شود. 
مطمئن��اً اگ��ر از دس��ت او کاري برمي آمد حتم��اً انجام 
مي داد. ب��ا اين حال اميدوارم تعهدات فصل گذش��ته من 
به همراه مبلغ مورد نظ��ر براي فصل آين��ده مورد قبول 
 باشگاه قرار گيرد و بتوانم فصل آينده در پرسپوليس پا به

 ت��وپ ش��وم.ملي پوش تي��م فوتب��ال پرس��پوليس در 
پاس��خ به اين س��وال که گفته مي ش��ود دايي بر حضور 
ش��ما در ترکي��ب تي��م تاکي��د دارد، ني��ز گف��ت: بايد 
ديد رويکرد باش��گاه در اي��ن زمينه چيس��ت؟ خود من 
100 درص��د عالقه دارم در پرس��پوليس بمان��م اما بايد 
اين مسايل و مش��کالت حل ش��ود.گفتنی است،قرارداد 
خلعتبري با سرخپوش��ان دو س��اله بود و بر اس��اس آن 
مهاجم سرخپوش��ان بايد براي س��ال دوم حضورش در 
 جمع سرخپوش��ان يک ميليارد و 700 ميلي��ون تومان

 دريافت مي کرد.

6
سبحاني: با پرداخت هاي بي بندو بار مخالفم

مديرعامل باشگاه سايپا گفت: پول هم داشتيم، تزريق بي ضابطه و پرداخت بي بند و بار را براي تيم 
و باشگاهم تجويز نمي کردم. خليل سپهر سبحاني در مورد شرايط تيم سايپا گفت: تصور مي کنم 

تنها باشگاهي باشيم که قرارداد بازيکنان و کادر فني را به طور کامل ثبت کرده ايم.

تا ش��روع بازی های آس��يايی اينچئون فقط 72 روز باقی مانده و 
بايد مسووالن و رس��انه ها نگاه عميق تری به اين مسابقات داشته 
باش��ند. از تصميم��ات مهمی که ش��ورای المپيک آس��يا گرفته 
برگزاری هجدهمين دوره بازی های آسيايی در سال 2019 است تا 
اين بازی ها همچون دوره های گذشته با فوتبال در يک سال برگزار 
نشود. عالقه مردم به فوتبال در سراسر دنيا را نمی توان کتمان کرد، 
اما به نظر می رسد با توجه به حضور تيم ملی فوتبال ايران در جام 
جهانی 2014 توجه مسووالن ورزش، رسانه ها و مردم ايران به اين 
رقابت مهم جلب شده، به طوری که بعد از حذف ايران و عدم صعود 
به يک هش��تم همچنان بحث  های فوتبالی داغ است.تا زمانی که 
ايران در جام جهانی بود توجه همه معطوف به بازی های ايران بود 
و حاال که آن ها برگشته اند کانون همه توجهات ماندن و يا نماندن 
کی روش اس��ت، به طوری که حتی رسانه ها هم هنگامی که يکی 
از مسووالن ورزش کشور را می بينند در نخستين سوال خواهان 
پاسخ به همين پرسش هستند، اما موضوعی که در اين بين ناديده 
گرفته شده و البته در سايه فوتبال شايد مورد غفلت و فراموشی قرار 

گرفته بازی های آسيايی است.
 تالش رقبا برای گرفتن جایگاه چهارمی از دست ایران

72روز تا هفدهمين دوره بازی های آس��يايی فرصت باقی است تا 
کشورها در اين رقابت بزرگ آسيا هرچه در چنته دارند به معرض 
نمايش بگذارند. رقابتی حساس که کشورهای آسيايی به ويژه آن 
هايی که در فوتبال جايگاهی ندارند در تالش هس��تند تا در اينجا 
خودشان را نشان دهند. همان هايی که مهم ترين رقيب ما به شمار 
می روند تا با درايت جايگاه چهارمی را از چنگال ايران بربايند!خاطره 
چهارمی آسيا را در بازی های آسيايی 2010 فراموش نمی کنيم و 
همين ط��ور صحبت های محمود احمدی ن��ژاد، رييس جمهوری 
وقت که در مراسم تقدير از ورزش��کاران به گرفتن سکوی سوم و 
حتی تالش برای کسب جايگاه دومی آس��يا اشاره کرد. صحبتی 
که شايد در آن برهه زمانی و با موفقيت های ايران دور از دسترس 
نبود، اما ش��رايط به همين صورت باقی نماند و همه چيز آن طور 
که می خواس��تيم پيش نرفت.کم کم و با نزديک شدن به المپيک 
لندن روی کار آمدن محمد عباسی در وزارت ورزش بازهم مشکل 
هميشگی کميته ملی المپيک و وزارت ورزش پيش آمد. البته اين 
مش��کالت به اينجا محدود نش��د و بحث های داخلی بين اعضای 
کميته ملی المپيک و همچنين خطر تعليق کميته و فدراسيون ها 
به دليل دخالت دولت در انتخابات برخی از فدراسيون ها همه چيز 
را خراب کرد. ديگر کس��ی به فکر بازی های آس��يايی نبود، ديگر 
کس��ی به فکر حفظ چهارمی و تالش برای صعود نبود. حاال همه 
به فکر قدرت بودند. مس��ووالن کميته می خواستند خودشان بر 

مسند قدرت باقی بمانند و مسووالن وزارت ورزش هم چشم شان 
به کميته ملی المپيک برای ادامه قدرت بود؛ همين موضوع باعث 
ش��د تا 15 ماه انتخابات کميته ملی المپيک به تعويق بيفتد. در 
حالی که بايد انتخابات کميته بالفاصله بعد از المپيک لندن برگزار 
می شد، اما اين اتفاق رخ نداد و نوشتن اساسنامه جديد و ارسال آن 
به IOC عماًل برگزاری انتخابات را به تعويق انداخت و در نهايت 
بعد از کشمکش های زياد برای ورود برخی ها در نهايت انتخابات 

30 دی ماه برگزار شد.
 مشکلی هميشگی به نام پول

بعد از روی کار آمدن گروه جديد در کميت��ه، کارهای مربوط به 
بازی های آس��يايی آغاز ش��د، اما باز هم يک مشکل اسامی وجود 
داش��ت به نام »پول« که بنا به گفته شاهرخ ش��هنازی دبير کل 
کميته نقش ملموسی در ورزش دارد. اگرچه رايزنی با دولت برای 
دريافت بخش عظيمی از بودجه بازی های آسيايی صورت گرفت 
و قول حمايت داده ش��د، اما مساله اين اس��ت که بودجه در نظر 
گرفته شده با توجه به افزايش ارز نسبت به چهار سال گذشته بسيار 
کم است. هرچند کميته ملی المپيک و وزارت ورزش با دريافت 
بودجه آن را بالفاصله در اختيار فدراس��يون ها قرار می دهند، اما 
همچنان خبر می رس��د که برخی از اردوها به دليل مشکل مالی 
تعطيل می ش��ود. به دليل مش��کل مالی برخی از اعزام ها صورت 
نمی گيرد و حتی امکانات مناسب در اختيار برخی رشته ها مانند 
تيراندازی ق��رار نمی گيرد. قايقرانان را ب��ه اردو راه نمی دهند و به 
ورزشکاران می گويند بايد خودتان پول اردو را بدهيد. مشکالتی که 

در آستانه بازی های آسيايی حل نشده باقی مانده است.
 فدراسيون های بدون تکليف و سفر سجادی به برزیل

که در اي��ن بين نباي��د ناديده گرفته مشکل ديگری 
اين  س��ت ش��ود،  ا
که ش��ورای 

لمپي��ک  ا
آس��يا تا 24 مرداد به 

کشورهای شرکت کننده 
فرص��ت داده تا اس��امی 
نهاي��ی ورزش��کاران را 

اعالم کنن��د، اين در حالی اس��ت که 
برخ��ی از فدراس��يون های ما هنوز تکليف ش��ان 
مش��خص نيس��ت و بدون حضور رييس کارشان را 

دنبال می کنند.نصراهلل سجادی معاون قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش در ابتدای کارهای خود تکليف بسياری از فدراسيون ها را 
مش��خص کرد، اما باز هم تعدادی از آنها که در بازی های آسيايی 
مدال آور هس��تند، ب��دون رييس رها ش��ده اند. فدراس��يون های 
قايقرانی و تيراندازی مدت هاست بدون اينکه انتخابات شان برگزار 
شود کارشان را انجام می دهند که در بازی های قبلی هشت مدال 
را در کارنامه کاروان ايران به نام خود ثبت کردند، در حالی که اين 
روزها مشکالت زيادی دارند و مش��خص نيست که بتوانند همان 
نتايج دوره قبلی را تکرار کنند.س��جادی زمانی ک��ه ايران در جام 
جهانی بازی داشت راهی برزيل شد، اين در حالی بود که اينجا هنوز 
تکليف برخی رشته های بازی های آسيايی مشخص نبود. اگرچه 
عالقمندی مردم دنيا به بازی فوتب��ال را رد نمی کنيم، اما به نظر 
می رسد به همان اندازه که برای فوتبال ارزش قائل می شويم تا فقط 
بازی خوبی ارايه دهد و در آن خبری از مدال نيست و از همه مهمتر 
نقشی در جايگاه ايران در بازی های آسيايی ندارد، بايد در کنار آن 
به ساير رشته ها هم توجه کرد.واليبال ايران اين روزها با نتايج خوب 
در ليگ جهانی راهی مرحله نهايی شده و جايگاهش را در جهان 
پيدا کرده، در دووميدانی، ورزش های رزمی، بسکتبال، تيراندازی و 
قايقرانی نتايج خوبی در آسيا داشته ايم و ورزشکاران اين رشته فقط 
کمی توجه می خواهند نه مانند فوتبال تا دوباره حماسه بيافرينند.

 اما حرف آخر
فوتبال به دلي��ل جذابيت خاص خود هيچ زمان��ی طرفدارانش را 
از دس��ت نمی دهد. جام جهانی، ليگ برتر، جام ملت های آس��يا، 
ليگ قهرمانان و انواع مسابقه های مختلف در فوتبال و در رده های 
مختلف برگزار می شود، اما بازی های آسيايی يک بار آن هم هر چهار 

و تا مدت ها نتايجش سال يک بار برگزار می شود 
م در اذهان باقی می ماند. ج��ا

جهانی برای ايران تمام شده، 
 حاال وقت توجه به بازی های آسيايی 

است. 

72 روز تا بازی های آسيایی

از برزیل تا اینچئون؛ قضاوت 4 ساله ورزش در راه است
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آلفردو دي استفانو 
درگذشت

 استقالل  راهی 
ترکيه شد

آلفردو دي استفانو که به نوعي بهترين بازيکن تاريخ رئال مادريد شناخته 
مي شود در سن 88 س��الگي دار فاني را وداع گفت.او رکن  اصلي تمامي 
موفقيت هاي رئال در دهه 50 مي��الدي بود و با اين تي��م پنج بار پياپي 

قهرماني در اروپا را تجربه کرد.
 دي اس��تفانو ک��ه متول��د آرژانتي��ن ب��ود بي��ن س��ال هاي 1953 ت��ا 
1964 در رئ��ال ت��وپ زد و در س��ال هاي 1957 و 1959 دو ب��ار 
عنوان بهتري��ن بازيکن اروپ��ا را از آن خود ک��رد.وي پ��س از رائول که 
 با 307 گل بهتري��ن گلزن تاري��خ رئال مادريد اس��ت در جاي��گاه دوم

 قرار دارد.
 دو دوره مربيگري کوتاه در رئال نيز در کارنامه وي ديده مي شود و سال ها 
نيز عنوان رياست افتخاري باشگاه نيز به عهده وي بود. همچنين ايشان 
در رده ملي نيز در ترکيب تيم هاي اس��پانيا، آرژانتين و کلمبيا به ميدان 

رفته بود.

کاروان باشگاه استقالل بدون سرمربی اش راهی ترکيه شد. بازيکنان تيم 
فوتبال اس��تقالل صبح ديروز برای برپايی اردوي��ی تدارکاتی راهی ترکيه 
شدند تا تمرينات شان را در يکی از کمپ های مجهز اين کشور برگزار کنند. 
اين در حالی است که کاروان استقاللی ها در ساعت يک و سی دقيقه بامداد 
ديروز در کمپ اين باشگاه دور هم جمع شدند و سپس راهی فرودگاه شده 

تا عازم ترکيه شوند.
سيد سعيد افجه ای يکی از اعضای هيات مديره باشگاه استقالل هم در اين 
سفر آبی پوشان را همراهی می کند. گفتنی است امير قلعه نويی سرمربی 
استقالل همراه با س��اير آبی پوشان راهی ترکيه نش��د و قرار است بعدا  به 
استقاللی ها در ترکيه ملحق شود. گفته شده قلعه  نويی به دليل حضور در 
برنامه جشن رمضان غايب است.اردوی استقالل در ترکيه 10 روزه است و 

آبی پوشان در اين کشور دو ديدار تدارکاتی خواهند داشت.

کاهش قرارداد سينا عشوري به یك سال
با توافق مسووالن باشگاه ذوب آهن و سينا عشوري قرارداد 
اين بازيکن از دو سال به يک س��ال کاهش يافت .گفتنی 
اس��ت اين بازيکن قرارداد خود را يک ماه پيش با باش��گاه 

ذوب آهن به مدت دو سال تمديد کرده بود.

ساکت:کی روش عملکرد خوبی داشته است
محمد رضا ساکت گفت: کی روش را بايد در دو بعد فنی و رفتاری اداری مورد 
ارزيابی قرار داد، در بعد فنی تا کنون عملکرد خوبی داشته است، از لحاظ 
انتخاب بازيکن خود را محدود به ايران نکرد. س��اختاری که وی با آوردن 
بازيکنان لژيونر و بازيکنان ايرانی شاغل در اروپا باز کرد تبعات مثبتی داشت.

اميدوارم آلمان قهرمان شود
اسطوره فوتبال هلند در سخناني جنجالي گفت که دوست دارد تيم ملي فوتبال 
آلمان قهرمان جام جهاني برزيل شود. کرايف  گفت: به خاطر فوتبال دوست 
دارم که آلمان جام قهرماني را باالي سر برد، چرا که اين تيم تنها تيمي در برزيل 

است که فوتبال زيبايي را به نمايش مي گذارد.

نکونام: به افشارزاده عالقه دارم

 مسووالن استقالل دروغ می گویند

جواد 
م  نا نکو
درباره اين صحبت 
بهرام افشارزاده که 
بايد ببينيم آيا نکونام 
مي خواهد در استقالل 
بازي کند ي��ا خير گفت: 
هم��ه طرفداران اس��تقالل 
نس��بت به عالقه من به اين تيم 

باخبر هس��تند اما براي 
م��ن جال��ب اس��ت که 

چنين حرفي را از س��وي 
افشارزاده مي شنوم. اولين 
بار اس��ت ک��ه مي ش��نوم 
يک بازيکن بايد پيش��نهاد 

بدهد تا به تيمي برود. اگر اين طور اس��ت من عاش��ق بارسلونا 
هس��تم و مي خواهم به اين تيم بروم اما آيا اين اتفاق مي افتد؟ 
مطمئنا خير. بنابراين اين باش��گاه اس��ت که بايد ابتدا بگويد 
من را مي خواهد. من مي خواهم مس��ووالن باش��گاه استقالل 
 ديگر دروغ نگوين��د و واقعيت را ب��ا مردم در مي��ان بگذارند.

وي افزود: من به افش��ارزاده عالقه زيادي دارم. ايشان در يک 
برهه مه��م به من کم��ک کرد و به ش��خصه عالق��ه زيادي به 
او دارم و اي��ن را هم مي دانم که او کار دش��واري در اس��تقالل 
دارد. با اين حال يک مس��اله ديگ��ر وج��ود دارد و آن هم اين 
اس��ت که هواداران اس��تقالل به خوبي واقعي��ت را مي دانند. 
مي دانند ک��ه چه کس��ي به چ��ه تيم��ي عالق��ه دارد. آن ها 
به خوب��ي مي دانند که چه کس��اني به دنبال منافع ش��خصي 
خودشان هس��تند و چه کس��اني واقعا اس��تقالل را از صميم 
قلب دوس��ت دارند. بحث خواس��تن من نيس��ت بلکه بحث و 
واقعي��ت، بحث نخواس��تن من از س��وي مجموعه اس��تقالل 
 اس��ت. اين مجموعه اس��تقالل اس��ت که من را نمي خواهد.

نکونام با بيان اينکه باشگاه استقالل بايد حقايق را به هوادارانش 
بگويد گفت: هم��ه مردم و طرف��داران اس��تقالل مي دانند 
که من چقدر اس��تقالل را دوس��ت دارم. فک��ر مي کنم با 
عملم اين عالقه را نش��ان داده ام اما از طرف ديگر رفتار 
اخير باش��گاه اس��تقالل و بازيکناني که ج��ذب کرده و 
بازيکناني که به دنبالش است، نشان مي دهد که آن ها به 

دنبال چه تفکري هستند. من 
در اين مدت درباره اس��تقالل 
حرفي ن��زدم اما متاس��فانه از 
سوي باشگاه استقالل اخباري 
منتش��ر ش��ده ک��ه مي گويند 
م��ا نکون��ام را مي خواهي��م اما 
او عالق��ه اي ب��ه بازگش��ت به 
استقالل ندارد اما اين يک دروغ 
بزرگ است. از آن ها مي خواهم 
 دس��ت از دروغ گويي بردارند.

وي اف��زود: م��ردم بهت��ر از هر 
ک��س ديگ��ري مي دانن��د که 
اي��ن بازي ها براي چ��ه چيزي 
اس��ت. از مجموعه اس��تقالل 
مي خواه��م دس��ت از اي��ن 
بازي رس��انه اي و ب��ازي کردن 
ب��ا اس��مم بردارن��د ک��ه اگ��ر 

دوب��اره اي��ن اتف��اق بيفت��د مجب��ورم علي رغ��م مي��ل 
 باطني ام دوب��اره به اي��ن اظهارات غي��ر واقعي پاس��خ بدهم.

نکونام در پاسخ به اين س��وال که افش��ارزاده گفته نکونام اگر 
مي خواهد به استقالل بيايد بايد س��قف قرارداد را رعايت کند 
گفت: اول تماس مي گيرن��د و مذاکره مي کنن��د و بعد درباره 

رقم پيش��نهادي، بحثي را رس��انه اي مي کنند اما بدون اينکه 
هيچ کدام از اين اتفاق ها بيفتد اين مس��اله را مطرح کرده اند. 
جالب اينجاست که در همين روزهاي اخير پيشنهادهاي باالي 
يک ميليارد به چند بازيکن داده اند. اما انگار از نظر مس��ووالن 
اس��تقالل فقط من بايد اين قانون را رعايت کنم. بازيکناني را 
س��راغ دارم که پيش��نهاد باالي 2 ميليارد از استقالل دريافت 
کرده اند. دو روز قبل باش��گاه اس��تقالل به يک��ي از بازيکنان 
پيش��نهاد يک و نيم ميلياردي داد و اکنون در تيم اس��تقالل 
بازيکني وجود دارد که 1.2 ميليارد قرارداد بسته است. اين ها 
همه واقعيت هايي اس��ت که وجود دارد اما آن ها مي خواهند با 

دروغ گويي بحث ها را وارونه جلوه بدهند.
گفتنی اس��ت در چند هفته اخير ش��ايعاتی هم درباره مذاکره 
سپاهان و تراکتورس��ازی با نکونام مطرح شد.وی پيش از اين 
در پاس��خ به اين مطالب گفته بود: اين اخبار هم ش��ايعه بود. 
هيچ مذاکره ای با هيچ باش��گاهی نداشته ام. نه س��پاهان و نه 

تراکتورسازی. فعاًل فقط دوست دارم کنار خانواده ام باشم.
او در پاسخ به اين س��ؤال که آيا ترجيح می دهی در ايران بازی 
کنی يا به خارج از اي��ران بروی؟ گفته بود: فعاًل که پيش��نهاد 
خاصی نيس��ت. واقعاً به هيچ چيز فکر نکرده ام. دوس��ت دارم 
مدت کوتاهی استراحت کنم. پس از آن بايد با مدير برنامه هايم 
حرف بزنم. همه می دانن��د در قلب من چه می گذرد. فعاًل واقعاً 

نمی دانم چه پيش خواهد آمد.

 از سوي باشگاه 
استقالل اخباري 

منتشر شده که 
مي گویند ما نکونام 

را مي خواهيم 
اما او عالقه اي 
به بازگشت به 

استقالل ندارد 
اما این یك دروغ 

بزرگ است
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ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  نورافشان  محسن  خواهان   377/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   24002
مبنی بر الزام به طرفیت حبیب ا... ابوطالبی تقديم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده  93/5/22 ساعت 11صبح تعیین گرديده است 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 7724 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

پور  زينی  رضا  آقای  طرفیت  به  دادخواستی  قلی  فرزند  كرمی  نرجس  خانم   24003
فرزند فتح ا... به خواسته طالق به اين دادگاه تقديم نموده است كه به كالسه 930290 
از  ثبت شده است و وقت رسیدگی روز 93/6/4 ساعت 9:30 صبح تعیین شده است 
آنجا كه خوانده مجهول المكان می باشد به دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون 
آيین دادرسی مراتب در يكی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  دريافت  و  آدرس  اعالم  حهت  مدت  اين  در  و  حاضر  فوق 
قانونی خواهد  اتخاذ تصمیم  نتیجه عدم حضور  نمايد  به دفتر دادگاه مراجعه  ضمايم 

بود. م الف:7739 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

الهه  وكالت  با  تباشیری  مهدی  خواهان   498/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   24004
ريال(  میلیون  )پنجاه  ريال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  سالم  ثمین  و  صانعی 
چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقديم  طلب  حكمت  مجید  طرفیت  به 
بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعیین  صبح   9 ساعت   93/5/22 مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  اين  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی  نهم  شعبه  م الف:7366  می شود.  اتخاذ  مقتضی 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

الهه  وكالت  با  تباشیری  مهدی  خواهان   514/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   24005
وقت  است  نموده  تقديم  فروشانی  عسگری  هما  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  صانعی 
به  توجه  با  است  گرديده  تعیین  صبح   11 ساعت   93/5/15 مورخ  برای  رسیدگی 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
در  واقع  اين شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  در جرايد  مراتب  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  را  دادخواست و ضمائم  ثانی 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7368 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

الهه  وكالت  با  تباشیری  مهدی  خواهان   513/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   24006
صانعی مبنی بر مطالبه به طرفیت عاطفه نادی صفائی تقديم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 93/5/15 ساعت 10/30 صبح تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و 
اتخاذ می شود. م الف:7369 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل  مقتضی 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

24007 در خصوص پرونده كالسه 536/93ش7 خواهان مهدی تباشیری با وكالت الهه 
صانعی مبنی بر مطالبه به طرفیت عباسعلی جوانی جونی و جواد مولوی تقديم نموده 
با  است وقت رسیدگی برای مورخ 93/5/20 ساعت 11/30 صبح تعیین گرديده است 
تقاضای خواهان  بودن خوانده عباسعلی جوانی جونی حسب  به مجهول المكان  توجه 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7370 شعبه هفتم 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

24008 كالسه: 92-1753 به موجب رای شماره 114 تاريخ 93/1/31 شعبه5 شورای 
به نشانی  يافته است محكوم علیه سعیدرضا حدادی  حل اختالف اصفهان كه قطعیت 
مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 8/000/000 ريال بابت اجور معوقه و مبلغ 
1/086/000 ريال بابت قبوض مصرفی و مبلغ 31/000/000 ريال بابت خسارت تاخیر 
بابت  ريال  هزار  بیست  و  يكصد  مبلغ  انضمام  به  مسكونی  منزل  تحويل  در  تاديه  و 
هزينه دادرسی هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی با احتساب نیم عشر اجرای احكام. 
مشخصات محكوم له: شهین فرهادی به نشانی خیابان جابرانصاری-كوچه ابن سینا-

بن بست فرعی دوم-دست راست-منزل سوم.  ماده 34 قانون اجرای احكام: همین كه 
اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
يا مالی معرفی كند كه  يا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد  موقع به اجرا بگذارد 
اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.  م الف:7813 شعبه پنجم حقوقی 

مجتمع مركزی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

24009 كالسه: 92-1524 به موجب رای شماره 45 تاريخ 93/1/26 حوزه 5 شورای 
حل اختالف اصفهان كه قطعیت يافته است محكوم علیه حاجی صوفی وند به نشانی 
مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ريال بابت اصل خواسته و 
يكصد و ده هزار ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر و تاديه از تاريخ 90/4/20 لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی است با احتساب نیم عشر اجرای احكام. مشخصات 
امید.  امام-موادغذايی  فالورجان-زازران-خیابان  نشانی  رضايی  علی  له:  محكوم 
 ماده 34 قانون اجرای احكام: همین كه اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه

يا ترتیبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر 

باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم 

نمايد.  م الف:7814 شعبه پنجم حقوقی مجتمع مركزی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

24010 كالسه: 92-1915 به موجب رای شماره 2048 تاريخ 93/1/31 حوزه يازدهم 
شورای حل اختالف اصفهان كه قطعیت يافته است محكوم علیه محسن زمانی فرزند 
جهان بخش به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ سی و دو میلیون 
قانونی و  تعرفه  دادرسی طبق  بابت هزينه  بابت اصل خواسته و 106/000ريال  ريال 
اجرای  تاريخ  تا   89/11/5 تاريخ سررسید چك موصوف  از  تاديه  در  تاخیر  خسارت 
حكم و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان ايرج خیراللهی فرزند عبدالرحیم 
عشر  نیم  و  خیرالهی  صدر-فروشگاه  پاساژ  بزرگ-مقابل  اصفهان-بازار  نشانی  به 
حق االجرا در حق اجرای احكام. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین كه اجرائیه به محكوم 
علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
 يا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  كه خود  و در صورتی  باشد  آن میسر  از  به  محكوم 
نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند 
و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.  م الف:7764 شعبه 11 حقوقی مجتمع مركزی 

شهرستان اصفهان 

ابالغ اجراییه 
24011 شماره اجرايیه: 9310420350600145 شماره پرونده: 9209980350600674 
دادنامه  شماره  و  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   920751 شعبه:  بايگانی  شماره 
علیه  اصفهان محكوم  9209970350601763 مورخ 1392/11/10 شعبه شش حقوقی 
مهرداد نبی زاده فرد شیرازی فرزند رحیم به نشانی داراب-روستای اسالم آباد-منزل 
مهرداد نبی زاده فرد شیرازی )فعال مجهول المكان( محكوم است به پرداخت مبلغ يكصد 
میلیون ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ دو میلیون ريال به عنوان هزينه دادرسی و 
حق الوكاله وكیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ صدور گواهی عدم پرداخت 
)1391/07/19( لغايت اجرای حكم در حق محكوم له محسن سعیدی نژاد فرزند اسد به 
نشانی اصفهان-خ بزرگمهر-ک بیمارستان صدوقی-ساختمان آريانا-پ16 و پرداخت 
مبلغ پنج میلیون ريال به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت اجرای دادنامه با توجه 
به غیابی بودن آن وفق تبصره 2 م 306 ق.ا.د.م صورت گیرد. محكوم علیه مكلف است 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاريخ 
و  حكم  اجرا  كه  كند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محكوم  پرداخت  برای  گذارد.2-ترتیبی 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم 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 لیكن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نكنید يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهید بنحوی 
كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محكوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام 
مدنی میباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  اجرای محكومیت های  قانون نحوه  مفاد  و همچنین 

نمائید. م الف:7484 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ اجراییه 

24012 شماره اجرايیه: 9310420351500113 شماره پرونده: 9009980351500492 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بايگانی شعبه: 900498 بموجب درخواست  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9009970351501672 محكوم علیهم 1- بتول حقیقت گر فرزند 
مرتضی 2- علیرضا امیدزاده فرزند حسن هر دو به نشانی مجهول المكان 3- مصطفی 
ماموريان فرزند عبدا... به نشانی مسجد جامع-پاساژ برلن 4- امید امیدزاده به نشانی 
مجهول المكان 5- مجید پريدار فرزند علی به نشانی مسجدجامع-پاساژ طال-پالک141 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ريال  میلیون  نود  مبلغ  پرداخت   -1 به  تضامنی  محكومند 
1/850/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله براساس تعرفه و خسارت تاخیر 
از تاريخ سررسید 89/10/27 لغايت اجرای حكم)تسويه كامل( در حق محكوم له بانك 
ملت به مديريت علی ديوانداری به نشانی اصفهان-خیابان شیخ صدوق شمالی-مديريت 
امور شعب بانك ملت 2- پرداخت نیم عشر دولتی. رای صادره غیابی است. محكوم 
علیه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم 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 لیكن برای 
فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنید يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهید 
بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محكوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای 
احكام مدنی میباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائید. م الف:7389 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ اجراییه 

24013 شماره اجرايیه: 9310420351500132 شماره پرونده: 9209980351500440 
به شماره و  اجراي حكم مربوطه  بموجب درخواست  بايگانی شعبه: 920444  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9209970351501532 محكوم علیهم 1- پرويز مهدی پور دم 
آبی فرزند تقی به نشانی اصفهان-خیابان هزارجريب-كوی امام-مركز آموزش شهید 
 -3 مجهول المكان  نشانی  به  هاشم  فرزند  پردنجانی  طاهری  احمدقلی   -2 وطن پور 

محمد حسن پور فرزند ابراهیم به نشانی اصفهان-خیابان هزارجريب-كوی امام-مركز 
آموزش شهید وطن پور محكومند متضامنا به 1- پرداخت يكصد و چهل میلیون ريال 
بابت اصل خواسته، خسارت تاخیر تاديه از تاريخ سررسید 90/9 تا زمان وصول كه 
بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانك مركزی محاسبه خواهد گرديد و كلیه خسارات 
و  میلیون  دو  حق الوكاله،  بابت  ريال  هزار  ششصد  و  میلیون  هفت  جمله  از  دادرسی 
نهصد و نوزده هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق محكوم له شركت بانك انصار 
باغ  به نشانی اصفهان-خیابان شمس آبادی-جنب كوچه  ابراهیمی  آيت ا...  سهامی عام 
جنت-سرپرستی بانك انصار استان اصفهان 2- پرداخت نیم عشر دولتی. رای صادره 
غیابی است. محكوم علیه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی 
معرفی كند كه اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود 

را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم 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 لیكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنید يا صورت خالف واقع 
از دارايی خود بدهید بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی 
آئین  قانون  و  مدنی  احكام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احكام  اجرای   34 ماده  از 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی 
مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید. م الف:7391 رحیمی مدير دفتر شعبه پانزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ اجراییه 

24014 شماره اجرايیه: 9310420350200100 شماره پرونده: 9209980350200481 
به  مربوطه  غیابی  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   920531 شعبه:  بايگانی  شماره 
فرزند  سوادكوهی  علی  علیه  محكوم   9209970350201965 مربوطه  دادنامه  شماره 
ريال  میلیون  مبلغ شصت  پرداخت   -1 به  است  محكوم  مجهول المكان  نشانی  به  نادر 
بابت اصل خواسته و نیز مبلغ يك میلیون و دويست هزار ريال بابت هزينه دادرسی و 
پرداخت شصت درصد حق الوكاله وكیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت 
براساس  اجرای حكم  لغايت   92/02/31 تاريخ سررسید چك  از  تاديه  تاخیر  خسارت 
له:  دولت. مشخصات محكوم  در حق صندوق  نیم عشر حق االجرا   -2 تورم  شاخص 
بهشت-كوچه  خمینی شهر-منظريه-بلوار  نشانی  به  محمود  فرزند  پیرحاجی  يدا... 
گلكار8-پ52 با وكالت سید محمدعلی بنی هاشمی فرزند سید رحیم به نشانی اصفهان-
خمینی شهر-خ شريعتی شمالی-نرسیده به سه راه رجايی-مابین فرعی 121و123-دفتر 
وكالت. محكوم علیه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده 
مالی  بدهد.3-  به  پرداخت محكوم  برای  گذارد.2-ترتیبی  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز 
معرفی كند كه اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم 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 لیكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنید يا صورت خالف واقع 

اجرائیه متعسر باشد  از مفاد  يا قسمتی  تمام  بدهید بنحوی كه اجرای  از دارايی خود 
باال كه  بر موارد  تا 6 ماه محكوم خواهید شد.4-عالوه  از 61 روز  به مجازات حبس 
قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی میباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محكومیت های 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید. م الف:7405 موسوی نژاد مدير دفتر شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ اجراییه 

24015 شماره اجرايیه: 9310420350200103 شماره پرونده: 9209980350200950 
شماره بايگانی شعبه: 921082 بموجب درخواست اجراي حكم غیابی مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9209970350201817 محكوم علیه ابراهیم جهانبخش فرزند 

ريال  میلیون  يكصد  مبلغ  پرداخت   -1 به  است  محكوم  مجهول المكان  نشانی  به  اكبر 
بابت اصل خواسته و نیز مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسی و 
پرداخت شصت درصد حق الوكاله وكیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت 
براساس  اجرای حكم  لغايت   92/07/07 تاريخ سررسید چك  از  تاديه  تاخیر  خسارت 
له:  دولت. مشخصات محكوم  در حق صندوق  نیم عشر حق االجرا   -2 تورم  شاخص 
مجید توسل فرزند علی به نشانی اصفهان-منطقه صنعتی دولت آباد-شركت الله بار 
ايران با وكالت حسین محمديان موسی آبادی فرزند يدا... به نشانی اصفهان-خیابان 
علیه  محكوم  عقیق-طبقه1-واحد1.  مفید-ساختمان  شیخ  شمالی-خیابان  صدوق  شیخ 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به  از  ابالغ اجرائیه:1- پس  ازتاريخ  مكلف است 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم 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 لیكن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنید يا صورت خالف واقع از دارايی خود 
بدهید بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای 
احكام مدنی میباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  دفتر  مدير  موسوی نژاد  م الف:7406  نمائید.  توجه 

شهرستان اصفهان 
ابالغ اجراییه 

24016 شماره اجرايیه: 9310420351300127 شماره پرونده: 9109980351300550 
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   910556 شعبه:  بايگانی  شماره 
9310090351301101 و شماره دادنامه مربوطه 9209970351300994 محكوم علیه 
روح ا... قاسمی نژاد فرزند محمدعلی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ريال  هزار  هفت  چهارصد  و  میلیون  سی  و  يكصد  مبلغ 
بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت  دو میلیون و ششصد و چهارده هزار ريال 
له  تاديه آن در حق محكوم  تا زمان  تقديم دادخواست 91/5/16  از زمان  تاديه  تاخیر 
موتوری  گلديس-پ40-پیك  آمادگاه-مجتمع  خ  نشانی  به  نورا...  فرزند  فاضلی  محمد 
گلديس صادر و پرداخت حق االجرا اعالم می نمايد. محكوم علیه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استیفا محكوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم 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 لیكن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نكنید يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهید بنحوی كه اجرای تمام 
يا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید. م الف:7478 

امینی مدير دفتر شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ اجراییه 

24017 شماره اجرايیه: 9310420351300128 شماره پرونده: 9109980351300837 
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   910845 شعبه:  بايگانی  شماره 
9310090351300076 و شماره دادنامه مربوطه 9209970351300085 محكوم علیه 
رويا فتاحی فرد به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ دويست و سی 
میلیون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار ريال بابت 
 91/7/25 دادخواست  تقديم  زمان  از  تاديه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  دادرسی  هزينه 
امام  به نشانی خ  بنده فرزند هوشنگ  له رضا شاه  تاديه آن در حق محكوم  تا زمان 
رنا- فلكه شهرداری-روبروی شركت  از  الدوله-بعد  خمینی-خ شاپور جديد-خ مشیر 

دفتر اصفهان كولر-كدپستی 8195100000 صادر و پرداخت حق االجرا اعالم می نمايد 
رای صادره غیابی است. محكوم علیه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
پرداخت محكوم  برای  اجرا گذارد.2-ترتیبی  به موقع  آنرا  مفاد  اجرائیه ظرف ده روز 
به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم 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 لیكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنید يا 
مفاد  از  قسمتی  يا  تمام  اجرای  كه  بنحوی  بدهید  دارايی خود  از  واقع  صورت خالف 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی میباشد به قانون اجرای احكام 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محكومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید. م الف:7477 امینی مدير دفتر 

شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ اجراییه 

24018 شماره اجرايیه: 9310420350500231 شماره پرونده: 9209980350501472 
به  مربوطه  غیابی  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   921577 شعبه:  بايگانی  شماره 
مجهول المكان  نشانی  به  بانك  محمود  علیه  محكوم   9309970350500178 دادنامه 
مبلغ  به عنوان اصل خواسته و  مبلغ 84/000/000 ريال  پرداخت  به 1-  محكوم است 
1/705/000 ريال بابت هزينه دادرسی و همچنین خسارات تاخیر تاديه از تاريخ هر يك 
از چكها )85/03/20( لغايت اجرای حكم در حق خواهان منظر پوربلورچیان فرزند اصغر 
به نشانی اصفهان-خ باغ زيار-كوچه بهار-بهار1-مجتمع ارياناB-واحد32، 2- پرداخت 
ابالغ  ازتاريخ  است  مكلف  علیه  محكوم  دولتی.  نیم عشر  بابت  ريال   4/200/000 مبلغ 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استیفا محكوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم 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 لیكن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نكنید يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهید بنحوی كه اجرای تمام 
يا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید. م الف:7427 

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ اجراییه 

24019 كالسه پرونده دادرسی: 1400/85ح/14 كالسه پرونده اجرايی: 1209/89ج ح14 
اصفهان شعبه  دادگاه حقوقی   85/11/2 مورخ  غیابی شماره 2583  دادنامه  به موجب 
خانه  ورودی  نشانی  به  قنبريان  محمد  علیه  محكوم  است  يافته  قطعیت  كه  چهاردهم 
اصفهان-گلخانه-فروردين محكوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سیصد و پنجاه و يك هزار ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تاديه براساس شاخص تورم اعالمی از ناحیه بانك مركزی از تاريخ سررسید 
انتظامی  فرماندهی  له  محكوم  در حق  زمان وصول  تا   81/7/1-315667 چك شماره 
علیه  دولت. محكوم  در حق  دولتی  نیم عشر  ريال  میلیون  يك  مبلغ  و  اصفهان  استان 
مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی به شرح 
برای  ترتیبی  بگذارد.2-يا  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  نمايد:1-  اقدام  ذيل 
از  به  استیفا محكوم  اجرا حكم و  يا مالی معرفی كند كه  بدهد.3-  به  پرداخت محكوم 
آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جمیع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد 
صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
محكوم علیه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده لیكن برای فرار از آن اموال 
خود را معرفی نكرده يا صورت خالف واقع از دارايی خود داده به نحوی كه تمام يا 

قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه ای از شصت و يك روز 
محكوم  جای  به  تواند  می  نیز  ثالث  تبصره: شخص  خواهد شد.  محكوم  ماه  تا شش 
علیه برای استیفای محكوم به مالی معرفی كند. عالوه بر موارد باال به موادی از قانون 
اجرای احكام مدنی و قانون آيین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای 
توجه  است  گرديده  درج  اجرايیه  برگه  كه ظهر  مالی مصوب 77/8/10  محكومیت های 

نموده و به آن عمل نمايد. م الف:7430 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
اخطار اجرایی

24020 كالسه: 92-864ش/33 به موجب رای شماره 1570 تاريخ 92/9/28 شعبه 33 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعیت يافته است محكوم علیه محمدرضا 
نمازی به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ريال وجه 
يك فقره چك به شماره 205302 مورخ 92/2/15 به عهده بانك سپه و مبلغ يكصد و 
دوازده هزار ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ سررسید چك 
موصوف)92/2/15( لغايت زمان اجرای حكم طبق شاخص بانك مركزی و هزينه نشر 
آگهی طبق تعرفه قانونی در حق محكوم له برزو كاظمی نافچی فرزند محمد به نشانی 
اصفهان-ملك شهر-خ مفتح-كوچه27-مجتمع آتوسا-واحد شماره4 و همچنین پرداخت 
مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین كه اجرائیه به محكوم 
علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
يا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  كه خود  و در صورتی  باشد  آن میسر  از  به  محكوم 
نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و 
اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.  م الف:7698 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

24021 كالسه: 92-1521 به موجب رای شماره 71 تاريخ 93/1/31 حوزه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعیت يافته است محكوم علیه محسن ادهم فرزند 
بابت  پرداخت مبلغ 10/000/000ريال  به  به نشانی مجهول المكان  محكوم است  عبدا... 
اصل خواسته و 104000 ريال بابت هزينه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تاديه از تاريخ سررسید چك موصوف 92/6/11 تا تاريخ اجرای حكم و هزينه نشر 
آگهی طبق تعرفه در حق خواهان سید مهدی بروجردی فرزند سید حسن به نشانی خ 
عبدالرزاق-نبش كوی حاج رضا-فروشگاه المهدی و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای 
احكام. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین كه اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم 
علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم 

نمايد.  م الف:7710 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 
ابالغ وقت رسیدگی

درچه  نجاتی  قلی  ناصر  خواهان   2095/92 كالسه  پرونده  خصوص  در   24022
دادخواستی مبنی بر جلب ثالث به طرفیت محمد ابراهیم كامرابی تقديم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 93/5/22 ساعت 11صبح تعیین گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه 
روی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
م الف:7705  اتخاذ می شود.  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

24023 در خصوص پرونده كالسه 540/93 خواهان امیر ماهرانی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال سند سواری پرايد مدل 82 به شماره 118ل21ايران24 و مطلق خسارت 
به طرفیت سكینه شريفات تقديم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/8 ساعت 
9/30 تعیین گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2  اين شعبه واقع در اصفهان  وقت رسیدگی به 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
اتخاذ می شود. م الف 7704  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

24024 شماره ابالغیه: 9310100350601954 شماره پرونده: 9209980350601294 
بهرامی  مسعود  آقای  مديريت  به  صادرات  بانك  خواهان   921455 بايگانی:  شماره 
دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- سید كمال الدين هاشمی و 2- عبدالغفار صادقی 
و 3- علیرضا موذن و 4- حسین چگونیان به خواسته مطالبه وجه سفته و مطالبه 
خسارت تاخیر تاديه و مطالبه خسارات دادرسی تقديم دادگاههای عمومی شهرستان 
عمومی)حقوقی( شهرستان  دادگاه  شعبه ششم  به  رسیدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان 
كل  دادگستری  ساختمان  نیكبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9209980350601294 كالسه  به  و  ارجاع   310 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
گرديده كه وقت رسیدگی آن 1393/06/26 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده رديف چهارم و درخواست وكیل خواهان و به تجويز ماده 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه  73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده موصوف 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 رسیدگی حاضر گردد.

ضمنا وكیل خواهان ارزش خواسته را از مبلغ 36/666/666 ريال به مبلغ 96/666/666 
ريال بابت جريمه ديركرد افزايش داده است.  م الف 7470  شعبه ششم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

24025 شماره ابالغیه: 9310100351401562 شماره پرونده: 9209980351400267 
شماره بايگانی: 920267 خواهان احمد اكبری دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی ترک 
كه  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقديم  طلب  مطالبه  به خواسته  زاده 
جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 
اتاق 322 ارجاع و به كالسه 9209980351400267 ثبت گرديده كه وقت رسیدگی   3
آن 1393/07/29 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثیراالنتشار 
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 
دفتر شعبه چهاردهم  مدير  م الف: 7466 مرتضايی  گردد.  فوق جهت رسیدگی حاضر 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت اجرای قرار کارشناسی 

به آقای علی بهشتی موضوع دادخواست  ابالغ اجرای قرار كارشناسی  24026 آگهی 
اداره تصفیه امور ورشكستگی اصفهان مبنی بر مطالبه اجاره بها و اجرت المثل كه تحت 
كالسه 705-92ش/9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت 
نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است كه 
مراتب طبق ماده 73 برای يك نوبت در يكی از روزنامه های كثیراالنتشار محلی درج 
و منتشر می گردد بدينوسیله به نامبرده ابالغ می شود كه در تاريخ 93/5/22 ساعت 8 
حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  در  كارشناسی(  قرار  )اجرای  رسیدگی  جهت  صبح 
اصفهان حاضر شويد در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعیه و يا عدم 
معرفی وكیل دادگاه غیابا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. م الف:7426 شعبه 

نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مفقودی 

شاسی  شماره  و   FEA05438 موتور  شماره  به  دوكابین  مزدا  وانت  خودرو  سند 
آقای  به  متعلق   91 مدل  61-924ص41  پالک  شماره  و   NAGPXPE12B2080202
كیوان عبدی فرزند حبیب ا... شماره ملی 6469845703 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 



حضرت محمد )ص( : 
هرکه مرد یا زن مس��لمانی را غیبت کند ، خداوند تعالی چهل 
روز و ش��ب نماز و روزه او را قبول نکند ، مگر اینکه کسی که 

غیبتش را نموده از وی در گذرد.

 آلوئه ورا پوست را جوان 
نگاه می دارد 2037
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

ْه اِلَیَّ فیِه الُْفُس�وَق  اَلّل�ُه�مَّ َحبِّْب اِلَ�یَّ فیِه ااْلِْحس�اَن، َوَک�رِّ
َوالِْعْصیاَن، َوَحرِّْم َعَلیَّ فیِه

خدایا دوست گردان نزد من در این ماه احس�ان و نیکی را و 
ناخوش دار در پیش من در این روز فسق و نافرمانی و گناه را 

و حرام گردان در این روز بر من
َخَط َوالّنیراَن، بَِعْونَِک یا ِغیاَث الُْمْسَتغیثیَن  السَّ

 خش�م کیفرب�ار و آت�ش )س�وزان( را ب�ه کم�ک خ�ودت
 اى فریادرس فریادخواهان

اندرزى براى زندگی نیک

جوان ثروتمندی نزد عارفی رفت و از او اندرزی برای زندگی نیک خواست. 
عارف او را به کنار پنجره برد و پرسید: »چه می بینی؟«

گفت: »آدم هایی که می آیند و می روند و گدای کوری که در خیابان صدقه 
می گیرد.«بعد آینه بزرگی به او نشان داد و باز پرسید: »در آینه نگاه کن 
و بعد بگو چه می بینی؟«گفت: »خ��ودم را می بینم!«عارف گفت: »دیگر 
دیگران را نمی بین��ی، در حالی که آینه و پنجره ه��ر دو از یک ماده اولیه 
ساخته شده اند. اما در آینه الیه نازکی از نقره در پشت شیشه قرار گرفته و 
در آن چیزی جز شخص خودت را نمی بینی. این دو شی شیشه ای را با هم 
مقایسه کن؛ وقتی شیشه فقیر باشد، دیگران را می بیند و به آن ها احساس 
محبت می کند. اما وقتی از جیوه )یعنی ثروت، کب��ر، غرور، پلیدی یا ...( 
پوشیده می شود، تنها خودش را می بیند. تنها وقتی ارزش داری که شجاع 
باشی و آن پوشش جیوه ای را از جلو چشم هایت برداری تا بار دیگر بتوانی 

دیگران را ببینی و دوستشان بداری.

دعاى روز یازدهم 

داستان

اواخر امسال شرکت ویرجین قصد دارد اولین گردشگران فضایی 
خود را به م��اورای جو زمین ببرد. البته یقینا ای��ن تجربه ارزان به 
دس��ت نخواهد آمد. این ش��رکت برای تجربه یک پ��رواز ماورای 
جو و پنج دقیقه تجربه ب��ی وزنی مبلغ 250 ه��زار دالر را در نظر 

گرفته است. 
باید گفت تنها هزینه چنین سفری باعث می شود صنعت نوپای 
گردشگری فضایی فراتر از دسترس اکثریت ما باشد و هر کسی از 

عهده  پرداخت هزینه های چنین سفری بر نیاید.
ط��رح بلندپروازانه و بی پروای س��فر 

انسان به ماه از سوی سیاستمداران حمایت و میلیاردها دالر پول 
خرج ش��د تا مردانی روی ماه قدم بگذارند. در هم��ه برنامه های 
فضایی دنیا جاه طلبی، پول و حمایت سیاسی وجود دارد. اگر هر 
کدام از این حلقه ها ضعیف یا قطع شود، به واقعیت پیوستن  رویای 

بشریت دچار وقفه خواهد شد.
کاهش هزینه سفر به فضا

 در حال حاضر موش��ک ه��ای معمولی فق��ط یک بار اس��تفاده
 می شوند. به عالوه هزینه آنها بسیار گران است. حال این مبلغ را با 
هزینه پرواز فضاپیمای قابل استفاده مجدد مقایسه کنید.اگر نسل 
بعدی هواپیماهای فضایی بتوانند به مدار زمین برسند هزینه وارد 
شدن به فضا تا حد بسیار زیادی کاهش خواهد یافت. به آن معنا 
که پرتاب ماهواره ها، سفینه های فضایی و انجام ماموریت های 
فضایی با کسری از هزینه های کنونی قابل انجام خواهد بود و 
در نهایت مرزهای کنونی فضا به لحاظ اقتصادی برای بسیاری 

از مردم قابل دسترس خواهد شد.
تغییر دیدگاه نسبت به جهان هستی  

تقریبا همگان موافقند یکی از بزرگ ترین دس��تاوردهای برنامه 
فضایی آپولو دیدن سیاره زمین از فضا بود. 

8 ب��ه ط��ور خالص��ه  ان��درس، فضان��ورد آپول��و  بی��ل 
گ��ذارده او  ب��ر  ماموریت��ش  ک��ه  تاثی��ری   از 

 این چنین می گوید: ما تمام این راه را برای اکتشاف ماه آمدیم و 
مهم ترین چیزی که در آنجا موفق به کشف آن شدیم سیاره زمین 
بود. تصاویر به دست آمده از این ماموریت ما را در جایگاه خودمان 
قرار داد و به هیچ بودن خودمان پی بردیم. اکثر فضانوردانی که از 
فضا زمین را نگریس��ته اند، اقرار کرده اند دیدگاهش��ان نسبت به 

جهان تغییر پیدا کرده است.
ح��ال تص��ور کنی��د چ��ه اتفاق��ی م��ی افت��د اگ��ر مقام��ات 
و سیاس��یون را به فضا ب��رده و برگردانی��م؟ آیا آن ه��ا هم مانند 
 فضان��وردان تح��ت تاثی��ر ق��رار گرفت��ه و دیدگاهش��ان تغییر

 می کند؟ می توان گفت چنین تغییر عقیده ای ممکن اس��ت بر 
تصمیم گیری آنها در مناقش��ات مرزی، آلودگی زمین و تغییرات 

آب و هوایی اثرات بسیار مطلوب و انسان دوستانه ای داشته باشد.

گردشگران به فضامی روند 

خودرو Hybrid Air نسل 
جدیدی از خودروهای سبز 
و دوس��تدار محیط زیس��ت 
اس��ت که عملکردی بهتر از 

خودروهای برقی دارد.
ای��ن خ��ودرو دارای موتور 
معمول��ی متصل ب��ه پمپ 
و موتور ه��وای هیدرولیک 
است؛ در زمان حرکت خودرو 
و با اس��تفاده از انرژی مازاد موتور بنزین به هم��راه انرژی چرخ ها و 
گرمای تولید ش��ده توس��ط ترمزها، هوا بداخل یک سیلندر پمپاژ 

می شود.
در هنگام رانندگی در شهر با سرعت کمتر از 70 کیلومتر در ساعت، 
سیستم استفاده از سوخت هوا بطور خودکار فعال می شود؛ میزان 
انتشار گازهای گلخانه ای در شرایط استفاده از سوخت هوا صفر است. 

اگ��ر ب��رای اولی��ن بار 
وارد  دوربی��ن  ی��ک 
 ش��هر ی��ا روس��تای ما

می ش��د، چه احساسی  
پیدا می کردی��م و چه 
عک��س العملی نش��ان 
م��ی دادیم؟یک عکاس 
روسی به انتهای شمالی 
زمی��ن رفت��ه ت��ا برای 
پرس��ش بال جوابی پیدا کند؛ جوابی که به نظر او، در هر صورت، 
جالب خواهد بود.این عکاس از طریق روس��یه و ب��ا عبور از برف و 
کوالک های موجود در سراسر دش��ت های بی درخت و پوشیده 
از برف خود را به چوکوتکا رساند. وی که همه لوازم گرفتن و چاپ 
عکس را با خود به همراه برده بود، می خواست نحوه رفتار ساکنان 

این بخش یخ-زده و دور افتاده زمین را هم به تصویر بکشد.

در آخری��ن یافته ه��ای 
دانشمندان مشخص شد 
خواندن داستان در زمان 
خواب موج��ب تقویت 
لغ��ات و مهارت ه��ای 
ارتباطی که از ضروریات 
موفقی��ت در مدرس��ه 

است، می شود.
معتقدن��د  محقق��ان 
داستان س��رایی در مراحل اولیه زندگی، پیش بینی موفقیت 
در پیش دبس��تانی خواهد بود. آن ها اظه��ار کردند: موفقیت 
در پیش دبستانی به موفقیت در دبس��تان، دبیرستان و دیگر 
مراحل عالی آموزشی منجر می شود.به گفته این پژوهشگران 
داستان سرایی از طریق شعر، بازی، صحبت و آواز فواید زیادی 

برای کودکان دارد.

نسل جدید خودرو با 
سوخت هوا 

مردمی که تاکنون دوربین 
عکاسی ندیده اند!

براى نوزادادن در خواب هم 
کتاب بخوانید

آلوئه ورا با تحریک س��لول های فیبروبالست پوستی 
موجب افزایش خاصیت ارتجاعی پوست می شود.

 با اشاره به این که در حال حاضر عصاره گیاه آلوئه ورا 
به دلیل داشتن خاصیت جوان کنندگی، التیام بخشی 
و نرم کنندگی در فرآورده های آرایش��ی بهداشتی به 
طور گسترده مورد اس��تفاده قرار می گیرد، این گیاه 
دارای اثرات مرطوب کنندگی و ضد پیری اس��ت که 
موکو پلی ساکاریدهای موجود در آن به حفظ رطوبت 

پوست کمک می کنند.
 آلوئه ورا با تحریک فیبروبالس��ت ها موجب س��نتز 
الیاف کالژن و االستین می ش��ود که این الیاف سبب 
می شود پوست خاصیت االستیک )ارتجاعی( داشته 
و کمتر چروک بخ��ورد. همچنین وجود اس��یدهای 
آمینه در این گیاه سلول های س��خت را نرم می کند 
و عنصر روی موجود در آن ب��ه عنوان یک ماده قابض 
 برای س��خت کردن مناف��ذ موجود در پوس��ت عمل

 می کند. اثر مرطوب کننده گیاه در درمان خش��کی 
پوس��ت مورد اس��تفاده قرار می گیرد و باعث کاهش 

خشکی و قرمزی پوست می شود.
 در خصوص عوارض جانبی که با مصرف موضعی آلوئه 
ورا ممکن است ایجاد شود، می توان به عوارضی مانند 
قرمزی، س��وزش، گزگز پوس��ت و درماتیت در افراد 
حساس بروز کند که این واکنش های آلرژیک ناشی از 
آنتراکینون ها نظیر آلویین و باربالویین است که بهتر 
است ابتدا روی یک منطقه کوچک از پوست امتحان 
ش��ود ت��ا ش��خص 
مطمئن شود به آن 

حساسیت ندارد.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

دستاورد  دانشمندان براى نجات 
بیماران  به کمارفته 

 محققان دانشگاه جورج واشنگتن موفق به کشف یک کلید خاموش/روشن 
در مغز شده اند که می تواند انسانها را بیهوش یا هوشیار کند.

محققان با مطالعه یک بیمار مبتال به صرع دریافتند پالس های الکتریکی یک 
بخش خاص در موارد مکرر باعث به خواب رفتن وی می شود.

توقف تحریک مغزی این بیمار باعث بیرون آمدن وی از وضعیت نباتی شد و 
هیچ خاطره ای برای بیمار از این وضعیت باقی نمانده بود.

هوشیاری حالتی اس��ت که در آن فرد از اطراف خود آگاه و نبود آن اغلب با 
خواب همراه است.

اگرچه هنوز چگونگی عملکرد هوشیاری تا حدی اسرارآمیز باقی مانده و در 
حقیقت، دلیل اصلی چرایی و چگونگی بخواب رفتن انسان هنوز بحث برانگیز 

است.
کش��ف این کلید خاموش/روش��ن می تواند در حوزه های خاصی از پزشکی 

بسیار سودمند باشد.
محققان در یک کارآزمایی بالینی تحریکات عمیق مغزی با فرکانس پایین را 

برای کمک به کاهش حمالت صرع در بیماران اعمال کردند.
آنها دریافتند تحریک فرکانس پایین تا 29 درصد بدون لطمه زدن به حافظه 

به کاهش حمالت صرع کمک می کند.
اما زمانی که از پالس های الکتریکی فرکانس باال استفاده شد، آنها توانستند 

تاثیر جالب خاموش/روشن را کشف کنند.
محققان با تحریک کالس��تروم یک بیمار 54 ساله که بخش��ی از نورونها در 
پایین مرکز مغز اس��ت، وی را بیهوش کردند. این بدان معنا بود که بیمار به 
فرمان ها واکنش نشان نداده، مس��تقیم به فضا خیره شده و تنفس وی آرام 

خواهد شد.
هنگامی که تحریک این بخش متوقف شد، بیمار به هوش آمده ولی کامال از 

اتفاقی که پیش از آن رخ داده بود، بی خبر بود.
طی دو روز هر بار که کالس��تروم تحریک می ش��د، همی��ن رویدادها اتفاق 
می افتاد و بررسی های جانبی نش��ان داد که این تاثیر از عوارض جانبی صرع 

نبود.
یکی از احتماالت هیجان انگیز این کشف می تواند آن باشد که در افراد به کما 

رفته، این منطقه می تواند برای کمک به بازیابی هوشیاری تحریک شود.
گام بعدی دانشمندان، اعمال این تاثیر در بیماران دیگر برای مشاهده نقش 

کالستروم در هوشیاری است.

کشف اسکلت ۱۶۰۰ ساله
انسان شناسان ژاپنی در الس��الوادور موفق شدند اسکلت   یک انسان مربوط به 

۱۶00 سال پیش را کشف کنند و در معرض نمایش موزه ملی قرار دهند.
   انسان شناسان ژاپنی و الس��الوادور، اسکلت هایی از انس��ان را در شهرستان 
 »س��ان س��الوادور«، پایتخ��ت »الس��الوادور«، در تاری��خ 4 ژوئی��ه 20۱4 

کشف کردند.
جالب اس��ت بدانید که یکی از اس��کلت های کش��ف ش��ده مربوط به ۱۶00 
 س��ال پیش بوده اس��ت که در م��وزه مل��ی علم انسان شناس��ی ب��ه نمایش

 گذاشته شد.
الس��الوادور کش��وری اس��ت در آمری��کای مرک��زی و پایتخ��ت آن س��ان 
س��الوادور اس��ت. این کش��ور کوچ��ک در جن��وب آمری��کای ش��مالی قرار 
دارد و ب��ه دریا ه��م راه دارد. الس��الوادور توس��ط کش��ورهای هن��دوراس، 
 گواتم��اال و همچنی��ن خلی��ج فونس��کا و اقیان��وس آرام در برگرفت��ه 

شده است.

آزمایش خون جدید براى 
تشخیص زودهنگام آلزایمر

محققان انگلیسی در گامی مهم برای طراحی آزمایشی برای 
بیماری آلزایمر، مجموعه ای از ۱0 پروتئین را در خون شناسایی 
کرده اند که می توانند ش��روع این بیماری عالج ناپذیر از بین 

برنده مغز را پیش بینی کند.
دانش��مندان دانش��گاه کینگز کالج لن��دن بر ای��ن باورند که 
چنین آزمایشی می تواند در ابتدا برای انتخاب بیماران جهت 
کارآزمایی های بالینی درمانهای تجربی که برای متوقف کردن 

پیشرفت آلزایمر طراحی شده اند، استفاده کرد.
همچنین در آینده این دستاورد ممکن است در کلینیک های 

درمانی بطور معمول مورد استفاده قرار بگیرند.
به گفت��ه محققان، تاثیر آلزایم��ر بر مغز از چند س��ال قبل از 
تشخیص آغاز ش��ده و بس��یاری از کارآزمایی های دارویی به 
دلیل اینکه در زمان ارایه آنها به بیمار،  مغز به ش��دت آسیب 
دیده، ناموفق هستند. اکنون یک آزمایش خون ساده می تواند 

به پزشکان در تشخیص بیماران در مراحل اولیه کمک کند.
آلزایمر رایج ترین شکل زوال مغز است که بر اساس برآوردها در 
سال 20۱0 هزینه ای بالغ بر ۶04 میلیارد دالر را بطور ساالنه 
بر جهان اعمال می کند. این بیمار مهلک 44 میلیون انسان در 
سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده که بر اساس برآوردها، این 

میزان تا سال 2050 سه برابر خواهد شد.
شرکت های زیادی به دنبال رویکردهای مختلف برای کشف 
ریشه اصلی آلزایمر و شناسایی درمانهایی برای متوقف کردن 

پیشرفت آن هستند.
ام��ا در ط��ول ۱5 س��ال گذش��ته، بی��ش از ۱00 داروی 
تجرب��ی آلزایم��ر در کارآزمایی ها شکس��ت خورده اند که به 
 عقی��ده کارشناس��ان، احتم��اال بخاط��ر ارای��ه دیرهن��گام 

داروها است.
یک آزمایش پیش بینی کنن��ده برای اس��تفاده پیش از بروز 
عالیم می توان��د به محقق��ان در انتخاب افراد مناس��ب برای 

کارآزمایی های دارویی و امکان موفق بودن آنها کمک کند.
پیش از این پژوهش ها نشان داده بود که می توان از اسکن های 
مغزی PET و آزمایشات مایع نخاع کمر برای پیش بینی آغاز 
زوال مغزی در بیماران مبتال به شرایط با شدت کمتر موسوم 
به اختالل خفیف ش��ناختی )MCI( اس��تفاده کرد اما این 
آزمایشات گران و تهاجمی بوده از این رو دانشمندان به دنبال 

یک آزمایش خون ساده تر و ارزانتر هستند.
 Alzheimer's & Dementia نتایج این پژوهش در مجله

منتشر شده است.

  
 مدیر عامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان 
اصفهان گفت: 25۱ مؤسس��ه قرآنی، فرهنگی و دولتی در 
یازدهمین دوره از نمایشگاه قرآن و عترت ثبت نام کردند 
که از این میان ۱35 مؤسسه و نهاد در فهرست مشارکت 

کنندگان نمایشگاه قرار گرفتند. 
رس��ول محققیان در جمع خبرنگاران و در نشست خبری 
نمایشگاه قرآن و عترت اظهار داشت: در نمایشگاه امسال، 
رویکرد سبک زندگی قرآنی در همه بخش ها و محورهای 

نمایشگاه مدنظر قرار گرفته است. 
وی با اش��اره به این که س��بک زندگی قرآنی دغدغه مهم 
رهبر معظم انقالب است، بیان داشت: نمایشگاه قرآن یک 

رویکرد جامع فرهنگی را در حوزه قرآن و عترت برای کل استان اصفهان ایجاد می کند و در واقع 
یک حرکت تجمیعی است که اکثریت قریب به اتفاق مؤسسات و نهادهای قرآنی را در کنار هم 

قرار داده و آن ها را در بهار قرآن گردهم می آورد.
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اشاره به این که ۱0 دوره گذشته 
این نمایشگاه با موفقیت برگزار شده است، افزود: در س��ال 82 با حمایت و نقطه نظر حضرت 
آیت ا... العظمی مظاهری مرجع عالیقدر، نمایشگاه قرآن را در استان پایه ریزی کردیم و شرکت 
نمایش��گاه ها به لطف خدا و با توفیق الهی موفق شد این نمایش��گاه را به یازدهمین دوره آن 
برساند که یکی از توفیقات مهم این نمایشگاه، همراهی و حمایت هر ساله علما و روحانیون به 
ویژه حضرت آیت ا... العظمی مظاهری زعیم عالیقدر حوزه علمیه اصفهان است که نمایشگاه 

هر ساله با پیام ایشان افتتاح می شود. 
محققیان این نمایشگاه را زکات عملکرد شرکت نمایشگاه ها عنوان کرد و با بیان این که تمامی 
غرفه های نمایش��گاه به صورت رایگان در اختیار مش��ارکت کنندگان ق��رار می گیرد، گفت: 
نمایش��گاه ها نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ دینی و پیوند اقتص��اد و فرهنگ ایفا می کنند و 

دغدغه شرکت نمایشگاه ها نیز پوشش دادن این دو حوزه است.
وی ادامه داد: نمایش��گاه قرآن، پاسخگوی تمامی گروه های س��نی و مقاطع تحصیلی است و 

به همین دلیل هر ساله تعداد بی شماری بازدیدکننده را جذب 
می کند. 

وی ابراز امیدواری کرد: این نمایشگاه بتواند دیدگاه عزم ملی با 
مدیریت جهادی را در حوزه فعالیت های قرآنی پیاده سازی کند 

چرا که در این حوزه نیز به چنین اهتمامی نیازمندیم. 
همچنین مش��اور فرهنگی شرکت نمایش��گاه های بین المللی 
استان اصفهان و عضو ستاد برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: 
نمایشگاه امسال در ۶ محور قرآن و هنر، قرآن و خانواده، قرآن 
و اجتماع، قرآن و تکنولوژی، قرآن و عترت و قرآن و نشر، برنامه 
ریزی و تمامی این محورها نیز با رویکرد س��بک زندگی قرآنی 

هدف گذاری شده است. 
حجت االسالم حمیدرضا صادق زاده افزود: بررسی مجوز مراکز 
متقاضی ش��رکت در این نمایش��گاه، بررس��ی نوع فعالیت آنان، مرتبط بودن فعالیت آن ها با 
محورهای نمایشگاه و رایزنی با مراکز علمی و آموزش��ی فعالیت های قرآنی از جمله مواردی 
بود که در گزینش مجموعه ها مورد توجه قرار گرفت.وی بیان داش��ت: اگرچه امس��ال تعداد 
غرفه های کمتری نسبت به سال گذشته در نمایش��گاه دیده می شود اما بنا را بر کیفی سازی 

نمایشگاه قرار داده ایم.  
وی برگزاری محفل انس با قرآن، نمایش آثار قرآنی زندانیان، برگزاری همایش عفاف و حجاب 
با حضور برگزیدگان فرهنگی و با همکاری فرمانداری و استانداری اصفهان، رونمایی از کتاب 
زندگی بیس��ت با موضوع دغدغه های 20 گان��ه مقام معظم رهبری و س��بک زندگی دینی و 
همچنین رونمایی از مجموع��ه مقاالت کنگره ملی فاطمه شناس��ی را از جمل��ه برنامه های 

نمایشگاه در این دوره اعالم کرد.  
حجت االس��الم صادق زاده همچنین اع��الم کرد: غرفه ه��ای ویژه کودک و نوج��وان نیز در 
محورهای مختلف نمایشگاه پیش بینی شده است تا این نس��ل را نیز با قرآن و مفاهیم قرآنی 

مأنوس و آشنا کند. 
گفتنی است این نمایشگاه ۱8 تا 24 تیرماه طی س��اعات بازدید ۱7 الی 24 در محل برگزاری 

نمایشگاه های اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد. 

برپایی نمایشگاه قرآن در بهار قرآن

عکس نوشت

کشاورزى که با گل هاى گیاه 
کران برى)مثل زغال اخته( در 
فستیوال گل لندن طرحی زیبا 
ساخته است
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