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در اصفهان نه مردم راضی اند، نه نانوایان و نه حتی خود نان! 4

شریعتمداری: قیمت نان به زودی واقعی می شود
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اصفهان پیشرو در تولید 
انرژی های پاک

تولید برق از انرژی های خورشیدی در اصفهان موردتوجه 
قرارگرفته است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان از اجرای طرح 
احداث یک هزار خانه خورشیدی در اصفهان خبر داد.

 محس��ن رنجبر با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: یکی 
از ش��اخص های توس��عه پایدار در شهرها، اس��تفاده از 

انرژی های نو و کاهش انتشار گازهای آالینده است...

3

تکمیلطرحهاینیمهتمام
دراصفهانسرعتمیگیرد

 تخصیص  50 درصدی دولت به  طرح های عمرانی استان ها 

3

4

4

خریدارانی که باقیمت پایین و مناس��ب برخی 
خودروهای وارداتی مواجه می شوند و ذوق زده 
قرارداد خرید را امض��ا می کنند، خبر ندارند که 
ممکن اس��ت چه کاله بزرگی بر سرش��ان رفته 

باشد.
برخی از واردکنندگان، در زمان امضای این نوع 
قراردادها، تصریح می کنند که ش��ماره گذاری 
این خودروهای وارداتی بر عهده خریداران است 

و خریداران نیز که تصور می کنند با پرداخت...

 مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان 
و حوم��ه گفت: ت��ردد و عب��ور و م��رور مردم، 
موتورس��واران و خودروه��ا در خط ب��ی آرتی 
غیرقانونی، ممنوع و خطرناک اس��ت، اما مردم 
به این مباحث بی توجه هس��تند و همچنان در 
خط بی آرتی تردد می کنند.سید عباس روحانی 
در اصفهان با اش��اره به اینکه خط بی آرتی ویژه 
اتوبوس های تندرو ش��هری است، اظهار کرد: از 

ابتدای راه اندازی خط بی آرتی در...

انتظار می رود تا پایان سال جاری تخصیص ۱00 درصدی برای طرح ها و پروژه های مصوب استانی و ملی استانی محقق 
شود که این امر منجر به افزایش اشتغال و رونق بازار مصالح ساختمانی خواهد شد

 کاله واردکنندگان خودرو
 بر سر خریداران

عبور مردم در خط بی آرتی 
خطرناک است
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معاون امور عمرانی استانداری اصفهان 
همدلی دستگاه های اجرایی در مبارکه 

را عامل اصلی پیشرفت آن دانست.
محمدعل��ی طرف��ه گف��ت: همراهی و 
حمای��ت امام جمعه، فرماندار، ش��ورای 
اسالمی شهر و ش��هردار مبارکه زمینه 
تحقق فعالیت ه��ای عمرانی و فرهنگی 
را در این شهرس��تان فراه��م کرده که 
ثم��ره آن افتتاح ای��ن پروژه ها اس��ت.

معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: 
شهرستان مبارکه از ظرفیت های باالیی 
همچون مج��اورت با صنای��ع مختلف، 
جاذبه های گردش��گری و وجود مردمی 

متدین و انقالبی برخوردار است.
طرفه با قدردانی از اقدامات ش��هرداری 
مبارک��ه و هم��کاران آن در اجرای این 

پروژه ها، فعالیت ه��ای آن ها را طی این 
م��دت س��تودنی و الگویی ب��رای دیگر 

شهرها دانست
رضایت مندی ش��هروندان شرط اصلی 

موفقیت مدیریت شهری است
 ش��هردار مبارک��ه نی��ز بابی��ان اینکه 
رضایت مندی ش��هروندان شرط اصلی 
موفقیت مدیریت ش��هری است، گفت: 
در حال حاضر ۲۴ پروژه بااعتبار نزدیک 
به ۴۰۰ میلیارد ریال توسط شهرداری 
مبارکه در دس��ت اجراست که تعدادی 
از آن ها تا پایان س��ال ب��ه بهره برداری 

می رسد.
»ناص��ر نف��ری« ش��هردار مبارک��ه 
برنامه ری��زی برای اجرایی ش��دن مترو 
را از مهم تری��ن پروژه های ش��هرداری 

مبارک��ه بی��ان ک��رد و گف��ت: ت��الش 
مدی��ران ش��هرداری مبارک��ه ب��رای 
آبادان��ی هرچ��ه بیش��تر ای��ن ش��هر و 
 افزایش رضایت مندی ش��هروندان آن 
اس��ت.افتتاح س��ازمان آتش نش��انی 
و خدمات ایمن��ی ش��هرداری مبارکه، 
آیین پرده برداری از س��ردیس جهادگر 
شهید حاج رضا نصوحی، اجرای عملیات 
فرهنگسرای محله محمدیه و احداث پل 
س��رارود و اجرای عملیات احیا و مرمت 
قلعه تاریخی نهچیر ازجمله پروژه های 
بود ک��ه ب��ا حض��ور نوذرپ��ور، معاون 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 
کش��ور و طرفه مع��اون ام��ور عمرانی 
 استاندار اصفهان مورد بهره برداری قرار 

گرفت.

با حضور معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، معاون امور عمرانی و مدیرکل دفتر امور شهری استانداری اصفهان صورت گرفت:

آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی شهر مبارکه
افتتاح سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مبارکه

رونمایی از سردیس جهادگر شهید سردار نصوحی



بین الملليادداشت

درخواست کمک بان کی مون از ايران
دریک پالمبلی، نماینده سازمان ملل متحد در امور لبنان که 
به تهران س��فرکرده است با حس��ین امیرعبداللهیان، معاون 
عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان دیدار کرد و پیام 
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خطاب به دکتر محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه را تس��لیم وی کرد.دبیر کل سازمان 
ملل متحد در این پیام خواستار مساعدت جمهوری اسالمی 
ایران برای حفظ ثبات و تسریع در انتخاب رئیس جمهور لبنان 
شده اس��ت.در این دیدار دو طرف در خصوص تحوالت لبنان 
به خصوص چالش های سیاسی و امنیتی این کشور با توجه به 
بحران های منطقه گفت وگو و تبادل نظر کردند.امیرعبدللهیان 
نیز در پاس��خ گفت: هر آنچه را که مردم لبن��ان در خصوص 
انتخاب رئیس جمهور این کشور به مصلحت بدانند و به تأیید 
پارلمان این کش��ور برس��د، موردحمایت جمهوری اسالمی 

ایران است.

 برای شکست داعش به ايران 
و روسیه نیاز داريم

ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در گفت وگو 
با تارنمای رسمی این شورا، گفت که دولت اوباما برای شکست 
قطعی داعش به کمک ایران، روس��یه و دولت بشار اسد نیاز 
خواهد داشت.وی افزود: شاید نیاز باشد که با دولت بشار اسد 
هم، هرچند به صورت مشروط، به تفاهم هایی برسیم. در این 
صورت، الزم اس��ت که یک گروه تماس یا گروهی رس��می تر 
تشکیل شود که آن وقت، حتماً به ایران و روسیه نیاز خواهیم 
داشت.هاس در پاسخ به این پرسش که آیا الزم است واشنگتن 
سفارت خود در دمشق را بازگشایی کند، گفت: نیازی به رابطه 
مستقیم سیاسی نیست. بنابراین، من نوعی همکاری محدود 

یا دست کم هماهنگی با تهران و مسکو را پیشنهاد می کنم.
رئیس ش��ورای روابط خارجی آمریکا ابراز امیدواری کرد که 
دولت اوباما باالخره از همکاری و مشارکت گروه تماس به ویژه 

ایران و روسیه برای مبارزه با داعش بهره مند شود.

داعش سومین گروگان را سر بريد
ش��بکه تلویزیونی العربی��ه از اقدام گروه تروریس��تی داعش 
به بریدن س��ر دیوید هینز، تبعه انگلیس��ی خبر داد.به نقل از 
العربیه، داعش تصاویر ویدئویی در یوتیوب منتش��ر کرده که 
در آن فردی که دیوید هینز و از اتباع انگلیس معرفی ش��ده، 
سربریده می ش��ود. داعش در این ویدئو تهدید کرده که یک 
شهروند دیگر انگلیسی را نیز سر خواهد برید.شبکه انگلیسی 
بی.بی.س��ی نیز با اعالم این که فرد کشته ش��ده امدادگر و از 
اتباع انگلیس بوده است، گزارش داد، صحت این ویدئو هنوز 
رسماً توسط دولت لندن تائید نشده است.وزارت امور خارجه 
انگلیس اعالم کرده که در حال بررسی این ویدئو و تشخیص 
هویت فردی است که در آن سرش قطع می شود.دیوید هینز 
۴۴ ساله در مارس ۲۰۱۳ در استان ادلب سوریه واقع در شمال 
غرب این کشور گروگان گرفته ش��د. وی در سوریه برای یک 

سازمان امدادرسانی فرانسوی کار می کرد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1402 سه شنبه 25   شهریور 1393 | 20 ذی القعده   1435

برای دومین س��ال پیاپی رئیس جمهور برای س��خنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل ۳۱ 2
شهریورماه به نیویورک سفر می کند.اگر در سال گذشته دیدار احتمالی روسای جمهور دو کشور 
درنهایت با تماس تلفنی دو رئیس جمهور به مهم ترین خبر رسانه های دنیا تبدیل شد، امسال 

روحانی اعالم کرده است که برنامه ای برای دیدار با اوباما ندارد.
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معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به لزوم اهتمام همه 
دستگاه ها و سازمان ها به ویژه نیروی انتظامی در اجرای قانون 
عفاف و حجاب، گفت: ناجا به وظیف��ه خود در مورد رعایت 
حجاب و عفاف عمل می کند.س��ردار سید مسعود جزایری 
در سخنانی درباره موضوع عفاف و حجاب و پرهیز از هرگونه 
کوتاه��ی و بی تفاوتی در این زمینه اظهار داش��ت: چنانچه 
دستگاه های وابسته به دولت اهتمام الزم را نسبت به رعایت 
قانون حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی 
داشته باشند، معضل بدحجابی به سرعت برای همیشه حل 
خواهد شد.معاون ستاد کل نیروهای مس��لح افزود: در هر 
جامعه و کشوری چنانچه اجرای قوانین و مقررات با ضعف 
و سستی توسط مجریان دولتی مواجه شود، بروز چالش و 
ناهنجاری قطعی خواهد بود.جزایری در ادامه با تبیین نوع 
مواجهه با پدیده ه��ای اجتماعی و ض��رورت انجام حرکت 
ایجابی و سلبی در کنار یکدیگر تصریح کرد: درباره حرکت 
ایجابی و س��لبی پیرامون رعایت حجاب و عفاف در جامعه، 
دستگاه های مسئول باید به وظایف خود عمل کنند و ازجمله 
هرگونه کوتاهی و بی تفاوتی در مورد پدیده زشت اقدامات 
خالف عفت عمومی و حجاب اس��المی در اماکن عمومی، 
سازمان و دستگاه ها و بخش های دولتی و غیردولتی، گناهی 
بزرگ است که قطعاً مدیران و رؤسای سازمان های مربوطه 

بایستی پاسخگوی آن باشند.
رئیس س��تاد تبلیغات دفاعی کش��ور با تأکید ب��ر این که با 

موضوع حج��اب و عفاف و س��ایر مس��ائل اجتماعی نباید 
با نگاه سیاس��ی و گروه��ی و جناحی برخ��ورد کرد، گفت: 
منافع درازمدت انقالب اس��المی، تمدن نوین اس��المی و 
حرکت پویایی که با پرچمداری جمهوری اس��المی ایران 
در جهان آغازش��ده است باید فراروی مس��ئوالن و مدیران 
باشد و نوع نگاه به مقوله هایی چون حجاب و عفاف باید در 
 تراز جامعه نمونه و الگو برای بشریت تنظیم و مورد اهتمام
  قرار گیرد.معاون س��تاد کل نیروهای مس��لح حرکت های

 غرب گرایانه، ترویج سبک زندگی غیر اسالمی و بی بندوباری 
جوامع اروپایی و آمریکایی و جوامع غیردینی و موارد مشابه 
را برخالف حرکت تمدن س��ازی انقالب اسالمی دانست و 
تصریح کرد: یکی از راهبردهای ابر سرمایه داری و صهیونیزم 
جهانی مانع تراشی درراه تمدن س��ازی نوین اسالمی است 
که ترویج فساد و فحشا و سبک زندگی غیر اسالمی و ترویج 
آموزه های اومانیسم و لیبرال دمکراسی از مصادیق بارز آن 
به ش��مار می آید، در اس��ناد فراوانی که از دشمنان انقالب 
اسالمی در دست اس��ت، آن ها بر اجرای این راهبرد بزرگ 
بسیار اصرار دارند.جزایری در ادامه تصریح کرد: نمی شود به 
بهانه کم کاری نسبت به اقدامات ایجابی و فرهنگی در مورد 
عفاف و حجاب، جلوی کارهای سلبی را گرفت و اجازه داد 
چهره شهرهای ما از آراس��تگی موردنظر اسالم عزیز فاصله 
گرفته و با عرفی س��ازی این ناهنجاری،  نسل های بعدی را 
در معرض آسیب های بیشتر و بی تفاوتی در مورد آموزه های 

اسالم عزیز قرار دهیم و چه بسا ضمن ترویج قانون گریزی به 
ترویج گناه و بی مباالتی و هموارسازی راهبردهای دشمنان 
انقالب اسالمی کمک کنیم.وی اظهار داشت: عده ای تالش 
می کنند حل مسئله بدحجابی را به گونه ای سخت و دشوار 

و حتی دست نیافتنی جلوه 
دهند، درحالی که تجربه این 
مسئله در کشور ما حاکی از 
آمادگی زنان و مردان فهیم 
ایران اسالمی برای رعایت 
این مهم در جامعه اس��ت و 
چنانچه عزم و اراده دولت بر 
این امر استوار گردد اکثریت 
جامعه م��ا نش��ان خواهد 
داد خواه��ان اجرای احکام 
شرعی دین مبین اسالم و 
قوانین و مق��ررات مربوطه 

هستند.
معاون س��تاد کل نیروهای 
مسلح با هش��دار نسبت به 
این که هیچ کس خیال نکند 

روند جامعه ما بابی توجهی و کم توجهی به احکام اس��الم و 
رواج بی بندوباری به راه مقصود خواهد رس��ید، تأکید کرد: 
باید از سرنوش��ت جوامعی که در جاده غ��رب و تمدن های 
ورشکسته پای نهاده و هویت خود را ازدست داده اند درس 
عبرتی گرفت.جزایری با تأکید بر ضرورت اهتمام همگانی 
برای اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: در ش��رایط امروز 
نباید منتظر بود تا همه دستگاه ها باکمال دقت قانون عفاف و 
حجاب را به اجرا درآوردند و عدم رعایت قانون توسط بعضی 
سازمان ها و دستگاه ها بهانه ای برای گریز دیگران به شمار 
آید، هر دس��تگاهی باید به وظیفه قانونی خود عمل کند تا 

به مرور سایرین هم به این قافله نور ملحق شوند.
وی تصریح کرد: بر این اساس دستگاه انتظامی کشور موظف 
است وظایف خود در این زمینه رعایت حجاب و عفاف باکمال 
دقت به انجام رساند.معاون ستاد کل نیروهای مسلح در پایان 
با اشاره به رس��الت و وظایف خطیر دبیرخانه شورای عالی 
انقالب فرهنگی خاطرنشان کرد: چنانچه دبیرخانه شورای 
عالی انقالب فرهنگی به عنوان دس��تگاه متولی قانون گذار 
پیگیر اجرای مصوبه خود درزمینه عفاف و حجاب باش��د، 
قطعاً وضعیت جامعه در ای��ن زمینه به طرف اصالح حرکت 

خواهد کرد.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح

اجازه نمی دهیم چهره شهر از آراستگی اسالمی دور شود 

سفر رئیس جمهور به نیویورک

مذاکرات ايران با 1+5 به نتیجه 
نرسدبه دلیل زياده خواهی 

آمريکايی ها  است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اس��المی در دیدار رئیس کمیس��یون دفاعی 
مجلس ملی فرانس��ه گف��ت: اگر مذاکرات هس��ته ای 
ایران ب��ا ۱+5 به نتیجه نرس��د به دلی��ل زیاده خواهی 

غیرقابل قبول آمریکا است.
 »عالءالدین بروجردی« در دیدار خانم پاتریش��یا آدام 
رئیس کمیسیون دفاعی مجلس ملی فرانسه افزود: ما 
پیوسته به تعهدات خود در معاهده ان پی تی و مقررات 

آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل کرده ایم.
وی در ادامه این دیدار به تحوالت سوریه و عراق اشاره 
کرد و اظهار داشت: قدرت گرفتن گروه های تروریستی 
در سوریه و عراق و توسعه دامنه فعالیت آن ها در منطقه 
نتیجه حمایت های آمریکا و هم پیمانان منطقه ای این 

کشور در سال های گذشته است.
بروج��ردی ب��ا ی��ادآوری ائت��الف ش��کل گرفته علیه 
افغانس��تان بعد از حادثه ۱۱ س��پتامبر گف��ت: تجربه 
تاریخی نشان داده است آمریکا با این اقدام دنبال منافع 

خویش است نه مبارزه با تروریسم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشینه روابط 
پارلمانی مجالس ایران و فرانس��ه و فرازوفرودهای این 
روابط در سالیان گذشته اش��اره و تصریح کرد: با توجه 
به جایگاه ویژه مجالس ایران و فرانسه در قانون گذاری، 
قدرت نظارتی آن ها برنهادهای اجرایی توسعه ارتباطات 
پارلمانی می تواند نقش مؤثری در تس��هیل ارتباطات 

دولتی داشته باشد.
رئیس کمیس��یون دفاعی مجلس ملی فرانس��ه نیز در 
این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به ایران و مأموریت 
خود برای ت��الش در جهت ایجاد زمینه ه��ای ارتقای 
س��طح همکاری های پارلمانی ایران و فرانس��ه، گفت: 
فرانسه عالقه مند به گسترش روابط خود در عرصه های 
 سیاسی و اقتصادی و در زمینه های موردعالقه طرفین

 است.
پاتریش��یا آدام همچنین ب��ه اوضاع ن��اآرام خاورمیانه 
اشاره کرد و افزود: فرانسه از خطر گروه های تروریستی 
برای صل��ح و امنیت جهانی آگاه اس��ت و مجلس ملی 
فرانس��ه در راس��تای ممانعت از عضویت اتباع فرانسه 
 در ای��ن گروه ه��ا درص��دد تصوی��ب قوانی��ن خاصی

 است.

استاندار چهارمحال و بختیاری اعالم کرد

فرصت 10 روزه بانک های عامل در رفع 
مشکالت واحدهای تولیدی استان

و  چهارمح��ال  اس��تاندار 
بختیاری از ارائ��ه فرصت ۱۰ 
روزه بانک ه��ای عامل در رفع 
مش��کالت واحدهای تولیدی 

در این استان خبر داد.
قاس��م سلیمانی دش��تکی در 
ش��ورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی با اش��اره به 
س��فر اخیر رئیس جمهور و هیئت دولت به ش��هرکرد اظهار کرد: 
برگزاری نشست توسعه و سرمایه گذاری با حضور سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی بخش های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی در این 
سفر خروجی بسیار خوبی داشته اس��ت.وی افزود: در این نشست 
توافقات بس��یار خوبی بین دولت و س��رمایه گذاران صورت گرفت 
و اجرایی کردن پروژه پنج هزار رأس��ی پرورش گاو از سوی بنیاد 
مستضعفان انقالب اس��المی و بنیاد برکت ازجمله این توافقات به 
شمار می رود.سلیمانی دش��تکی تصریح کرد: سفر رئیس جمهور و 
هیئت دولت به چهارمحال و بختی��اری برکات فراوانی به خصوص 
در بخش های تولید و اش��تغال غیردولتی به دنبال داش��ته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به مشکل بسیاری 
واحدهای تولیدی با بانک های عامل گف��ت: ارزیابی وثیقه ها باید 
بر اس��اس قیمت های جدید انجام ش��ود.وی به برخی بدهی های 
دولتی به بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری اش��اره کرد و 
متذکر شد: تمامی دس��تگاه های اجرایی دولتی استان موظف اند 
تا بدهی های خود به بخش خصوصی را ب��ا اولویت پرداخت کنند.

سلیمانی دشتکی از دسته بندی مش��کالت واحدهای تولیدی در 
چهارمحال و بختیاری با بانک های عامل تا ۱۰ روز آینده خبر داد 
و اظهار داشت: این مش��کالت از طریق سرپرستی های بانک ها در 

تهران به صورت تخصصی بررسی و رفع مشکل می شوند.
وی مش��خص ش��دن منابع و مص��ارف بانک ه��ای خصوصی در 
چهارمح��ال و بختی��اری را ضروری برش��مرد و افزود: س��هم این 
بانک ها در تولید و ایجاد اش��تغال جدید هم باید مش��خص شود.

نماینده مردم شهرس��تان های شهرکرد، س��امان و بن در مجلس 
شورای اسالمی هم حفظ اشتغال موجود در کشور به عنوان اولویت 
کاری مسئوالن را ضروری دانس��ت و گفت: اکنون وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اطالعات کامل و جامعی از وضعیت اشتغال موجود 
در کش��ور به ویژه در واحدهای تولیدی ندارد.سید سعید زمانیان 
اظهار کرد: سپرده های مردم در بانک های دولتی و خصوصی باید 
با اولویت ایجاد اش��تغال و رونق تولید پرداخت شوند.وی با اشاره 
به خروج بخشی از س��رمایه مردم چهارمحال و بختیاری از استان 
به استان های دیگر کشور افزود: بانک های دولتی و خصوصی باید 
راهکارهای الزم برای جلوگیری از خروج این س��رمایه ها و هدایت 
آن برای س��رمایه گذاری در داخل اس��تان را بیندیش��ند.زمانیان 
تأکید کرد: مؤسسات بانکی نیز موظف اند تا بر اساس اولویت های 

تعریف شده از سوی دولت و استانداری تسهیالت پرداخت کنند.

معاون فنی صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری گفت: 
تالش می کنیم تا پایان سال 9۴ به پوشش 9۰ درصدی شبکه 
دیجیتال در این استان دس��ت پیدا کنیم.مسعود خردمند 
اظهار کرد: مناطق هفشجان، جونقان، بخش خان میرزا در 
شهرستان لردگان، دهستان دس��تگرد در شهرستان کیار 
و شهر دشتک به ش��بکه دیجیتال متصل خواهند شد.وی 
افزود: با این راه اندازی س��طح پوشش ش��بکه دیجیتال در 
اس��تان چهارمحال و بختیاری به 8۰ درصد خواهد رسید.

معاون فنی صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: تالش می کنیم تا پایان سال 9۴ به پوشش 9۰ درصدی 
شبکه دیجیتال در این استان دست پیدا کنیم.خردمند در 
خصوص راه اندازی ش��بکه دیجیتال در منظریه ش��هرکرد 
گفت: در خصوص منطقه منظریه شهرکرد که طرح مسکن 
مهر اس��ت با معاونت برنامه ریزی اس��تانداری چهارمحال و 
بختیاری موافقت نامه مبادله شده است که اعتبار موردنیاز 
برای احداث ایس��تگاه تصویب شده اس��ت.وی افزود: ما هم 
موافقت نامه تأمین تجهیزات و فرس��تنده های موجود برای 
راه اندازی شبکه دیجیتال در منظریه را از سازمان صداوسیما 
کشور اخذ کرده ایم.معاون فنی صداوسیمای مرکز چهارمحال 
و بختیاری تصریح گفت: پیگیر زمین مناسب جهت احداث 
ایستگاه در این منطقه بر اساس اس��تانداردهای فنی زمین 
هستیم و زمین موردنظر را نیز انتخاب کرده ایم.خردمند افزود: 
از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری 

پیگیر واگذاری زمین جهت شروع عملیات اجرائی هستیم.
وی افزود: هرچند این روند تا حدی طوالنی شده ولی به محض 
طی شدن روند واگذاری زمین عملیات اجرایی آن آغاز خواهد 
شد و تالش می کنیم در اسرع وقت با تکمیل عملیات اجرایی 

بحث نصب و راه اندازی تجهیزات در دستور کار قرار بگیرد.
شبکه های اس��تانی صداوس��یما در تولید آثار مشترک 
برنامه ری��زی کنند قائم مق��ام معاون امور اس��تان های 
رسانه ملی گفت: ش��بکه های اس��تانی صداوسیما باید 
با توجه ویژه به فرهنگ س��ازی باورهای صحیح محلی 
با یکدیگر همپوش��انی داش��ته و برای تولی��د آثار فاخر 
مشترک برنامه ریزی کنند.سید ابوالحسن موسوی زاده 
در آئین معارفه مدیرکل صداوسیمای مرکز چهارمحال 
و بختیاری به جنگ نرم دشمن با استفاده از ابزار رسانه 
اشاره کرد و اظهار کرد: صداوس��یما در بیداری اسالمی 
منطقه و خنثی کردن جنگ نرم نقشی اثرگذار و بی بدیل 
دارد.وی با اش��اره به فرصت ها و تهدیدهای پیش روی 
رسانه ملی باوجود تعدد شبکه ها و رقابت رسانه ای افزود: 
ارتقای سطح کیفی برنامه های رسانه ملی، مستلزم تولید 
اثر با پشتوانه تحقیق و پژوهش است که در این صورت 
برنامه های رسانه های اس��تانی نه تنها در سطح محلی و 
بومی که در سطح ملی نیز مؤثر واقع می شوند.وی افزود: 
صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری موفقیت ها و 
ظرفیت های چشمگیری در سال های اخیر کسب کرده 

که این رش��د قابل توجه در تولید آث��ار فاخر، تجهیزات 
و امکانات و نیروی انس��انی نش��ان دهنده توجه ویژه به 

ظرفیت های فرهنگی، هنری موجود در استان است.
قائم مقام معاون امور استان های رس��انه ملی به جایگاه 
این مرکز در س��تاد اشاره و خاطرنش��ان کرد: تولید ۱۲ 
تله فیلم ظرف سه سال در این مرکز، رشد فزاینده تولید 
آثار مستند و راهیابی و کسب موفقیت تولیدات این مرکز 
در جشنواره های مختلف، عملکردی مناسب و قابل قبول 
برای صداوس��یمای مرک��ز چهارمح��ال و بختیاری در 
بین مراکز استانی است.موس��وی زاده بر ضرروت کیفی 
شدن برنامه های روتین که بیش��ترین اثرگذاری را بین 
مخاطبان دارند تأکید و تصریح کرد: شبکه های استانی 
باید با توجه ویژه به فرهنگ سازی باورهای صحیح محلی 
با یکدیگر همپوش��انی داش��ته و برای تولی��د آثار فاخر 
مشترک برنامه ریزی کنند.حجت اهلل رحیم زاده، در این 
مراسم از همکاری مردم و مس��ئوالن استان و کارکنان 
مرکز در مدت چهار س��الی که مدیریت صداوسیمای را 
عهده دار بود تشکر و قدردانی و به بخشی از فعالیت های 
صورت گرفته در این مدت اش��اره ک��رد.وی تولید ۱۲ 
تله فیل��م، ۴5 مس��تند فاخ��ر، پنج مجموعه مس��ابقه، 
پنج مجموعه انیمیش��ن، چه��ار مجموعه عروس��کی، 
 افزای��ش پخ��ش برنامه ه��ای صداوس��یمای مرکز به

 ۲۴ ساعت، کسب رتبه سوم کش��وری معاونت صدای 
مرکز در س��ه س��ال متوالی، کس��ب ۱6 رتبه تولیدات 
معاونت سیمای مرکز در جش��نواره های داخلی و هفت 
جش��نواره بین المللی را از اقدامات انجام ش��ده در این 
مدت برشمرد.مدیرکل پیشین مرکز صداوسیمای مرکز 
چهارمحال و بختیاری گفت: راه اندازی س��امانه پخش 
دیجیتال در هشت نقطه استان، تکمیل تجهیزات فنی، 
تجهیز استودیوی شیش��ه ای مرکز، راه اندازی ست های 
مونتاژ و انیمیشن، دیجیتال سازی استودیوهای تولید و 
پخش صدا و راه اندازی و تجهیز گروه تلویزیونی بس��یج 
مرکز از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.

علی رامک، مدیرکل جدید صداوس��یمای استان نیز به 
سیاست گذاری های سازمان در مراکز استانی با محوریت 
حرکت در راستای تحقق سیاست های رهبر انقالب، افق 
رسانه یا برنامه پنجم سازمان، چشم انداز ۲۰ ساله و سند 
توس��عه نظام اش��اره کرد و افزود: وظایف صداوسیمای 

استان تالش در چارچوب اولویت های سازمان است.

تا پايان سال 94 صورت می پذيرد

پوشش 90 درصدی شبکه دیجیتال در چهارمحال و بختیاری

افزايش 95 درصدی درآمدهای 
ثبتی در پنج ماهه نخست امسال

به گزارش رواب��ط عمومی اداره کل ثبت اس��ناد و امالک 
استان چهارمحال و بختیاری تا پایان مردادماه سال جاری 
بیش از ۳۰ میلیارد و 6۴9 میلیون ریال درآمدهای ثبتی به 
خزانه دولت واریز گردیده است.به گفته مدیرکل ثبت اسناد 
و امالک استان این مبلغ نسبت به مشابه سال قبل 95 درصد 
رشد داشته است.محمدحسن بهادر افزود وصول درآمدهای 
حاصله در حوزه ثبت اسناد و امالک جزء با زحمت مضاعف 
و تالش شبانه روزی محقق نخواهد شد و تا سندی صادر و 
ملکی ثبت نشود وجهی به حساب واریز نمی گردد.وی این 
موفقیت را مرهون تالش همکاران و روسای واحدهای ثبتی 

دانست و از همگی آنان تشکر و قدردانی کرد.

  ساماندهی 6 هزار مسکن مهر
در استان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
گفت: 6 هزار واحد مس��کن مهر در این اس��تان توسط این 
اداره کل تعاون ساماندهی شده است.داوود شیوندی اظهار 
کرد: نظارت بر اس��تحکام و تشکیل تعاونی ها بر عهده اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��ت.وی افزود: این استان در 
صدور دفترچه های بانکی رتبه نخست را در کشور به دست 
آورده است.ش��یوندی بابیان اینکه این اس��تان در تشکیل 
تعاونی های مسکن مهر در سطح کشور رتبه چهارم را به خود 
اختصاص داده است، اذعان داشت: تشکیل تعاونی ها برای 
ساخت مسکن مهر موجب شده کسانی که از توانایی باالیی 
برخوردار نبودند، صاحب خانه ش��وند.وی بیان داش��ت: در 
راستای ایجاد تشکل ها در همه زمینه ها در شهرستان های 
استان چهارمحال و بختیاری باید حمایت مالی و مشاوره ای 

صورت گیرد.

رد رشوه طاليی توسط مأموران 
در چهارمحال و بختیاری

فرمانده انتظامی اس��تان چهارمحال و بختیاری از صحت 
عمل و رد رشوه ۲۲ میلیونی ریالی مأموران وظیفه شناس 
یگان امداد شهرس��تان ش��هرکرد خب��ر داد.نورعلی یاری 
اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرس��تان شهرکرد حین 
گش��ت زنی در س��طح حوزه اس��تحفاظی به یک دستگاه 
پیکاپ رونیز که در روبروی یک مجتمع مس��کونی پارک 
بوده، مشکوک و در بازرس��ی از خودرو مقدار قابل توجهی 
مواد مخدر شیشه کش��ف کردند.وی افزود: راننده وسیله 
نقلیه به منظور چشم پوش��ی مأموران از انتق��ال خودرو به 
پارکینگ چهار قطعه زیورآالت طال پیشنهاد می دهد.یاری 
گفت: مأموران وظیفه شناس با صحت عمل آن را رد و ضمن 
انتقال خودرو به پارکینگ موضوع را با تنظیم صورت جلسه 

به مراجع قضایی منعکس کردند.

مجلس

عده ای تالش 
می کنند حل 

مسئله بدحجابی 
را به گونه ای سخت 

و دشوار و حتی 
 دست نیافتنی

 جلوه دهند



یادداشت

معاون وزیر آموزش وپرورش از برگزاری جش��ن شکوفه ها با حضور بیش از 
یک میلیون کالس اولی به طور همزمان در حدود 59 هزار مدرسه ابتدایی 

سراسر کشور در روز 31 شهریورماه خبر داد.
مهن��دس عل��ی زرافش��ان بابی��ان اینک��ه عملی��ات اجرای��ی پ��روژه 
مه��ر از چن��د م��اه گذش��ته آغازش��ده اس��ت، اظه��ار ک��رد: اکن��ون 
 دیگر م��دارس بای��د ب��رای ش��روع س��ال تحصیل��ی جدید آماده ش��ده

 باشند.
وی افزود: بر این اساس جشن شکوفه ها با حضور بیش از یک میلیون کالس 
اولی به طور همزمان در نزدیک به 59 هزار مدرسه ابتدایی سراسر کشور در 

روز 31 شهریورماه برگزار می شود.
رئیس ستاد اجرایی پروژه مهر وزارت آموزش وپرورش همچنین از برگزاری 

مراسم جشن آغاز س��ال تحصیلی در مدارس کش��ور در روز اول مهر خبر 
داد و گفت: رئیس جمهور همانند س��ال های گذش��ته دریک��ی از مدارس 

 تهران حضور یافته و زنگ آغاز س��ال تحصیلی را به صورت نمادین خواهد
 نواخت.

زرافش��ان اضافه کرد: به منظ��ور ارزیاب��ی فعالیت های انجام ش��ده پروژه 
مه��ر تیم هایی تشکیل ش��ده که چن��د روز زودت��ر از بازگش��ایی مدارس 
 به اس��تان ها اعزام و مس��ئولیت ارزیاب��ی عملک��رد اس��تان ها را بر عهده

 می گیرند.
وی با اش��اره به تأکید وزیر آموزش وپ��رورش مبنی بر اهمیت آغاز س��ال 
تحصیلی پرنشاط در مدارس گفت: امس��ال عالوه بر اعزام تیم های ارزیاب 
به اس��تان ها، هر یک از معاونین وزیر دریکی از اس��تان ها حضور یافته و در 
 کنار سایر مس��ئوالن، فرهنگیان و دانش آموزان در این جشن ملی حضور

 می یابند.
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سالک سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان شد
دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حکمی مسعود سالک را به عنوان سرپرست 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان تعیین کرد. مراسم تودیع و معارفه مدیرکل 
سابق و سرپرست جدید اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان در سالن جلسات 

اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان برگزار شد. 
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سالیان س��ال اس��ت که شاهد 
حضور زنان ش��اغل در اجتماع 
هس��تیم به طوری ک��ه اگ��ر در 
دهه های اول پس از انقالب زنان بیش��تر س��عی کردند با 
حضور در دانشگاه ها قرابت بیشتری با جامعه پیدا کنند اما 
امروزه آنچه سبب گرایش زنان به مشاغل مختلف و نامرتبط 

با خصوصیات آن ها شده تنها فقر است.
 به گزارش زاینده رود، اشتغال زنان و حضورشان در مشاغل 
مختلف دالیل متفاوتی می تواند داشته باشد؛ از الگوبرداری 
از زنان اروپایی و آزادی در اش��تغال آن ها تا اینکه اشتغال 
برای گروهی از بانوان به نوعی رهایی از تنهایی و راهی برای 

سرگرمی است.
 می توان گفت که زنان در ابتدا به منظور اثبات وجود خود 
درصحنه های مختلف اجتماع و پیوند نزدیک خود با جامعه 
در دانشگاه ها ورود یافتند و امروز س��هم باالی 50 درصد 

قبولی دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند.
 زنان در این سال ها بس��یار تالش کردند که بگویند نقش 
یک زن تنها به خانه و همسرداری و بچه داری و خانه داری 
برنمی گ��ردد و می توانند هم پ��ای مردان در بس��یاری از 
شغل ها ورود یابند. اگرچه الحق بس��یاری از بانوان امروزه 
توانس��ته اند این مس��ئله را به جامعه نش��ان دهند اما این 
موضوع اکنون مشکالت خاصی برای جامعه و بانوان شاغل 
ایجاد کرده است؛ درست از زمانی که جامعه نتوانست برای 
فارغ التحصیالن خود اش��تغال ایجاد کن��د، وقتی حضور 
در کارهای بازاری برای زنان امری عادی ش��د، وقتی زنان 

یکدیگر را الگو قرار داده و بدون در نظر گرفتن احتیاج مالی 
خود تنها برای کسب استقالل و اثبات شخصیت خودرو به 
بازار کار آوردند و زمانی که کارفرمایان با خیل کثیری از زنان 
جویای کاری مواجه شدند، زنان به ابزار کار ارزان در جامعه 
مبدل شدند و این جریان تا جایی ادامه یافت که امروزه دلیل 
گرایش زنان در مشاغل نه دیگر اثبات شخصیت است و نه 
روی پای خود ایستادن و نه سرگرمی است بلکه عمده زنان 
به دلیل فقر و رفع نیاز مالی خود پا به اجتماعی گذاشتند که 

هیچ گونه حمایت قانونی برای آن ها وجود ندارد.
 اینکه این گونه زنان به ابزار ارزان کار در بازار مبدل شده اند و 
تن به تی کشیدن کف مغازه ها و پاک کردن شیشه خودروها 
تا کار در مش��اغل مردانه مانند مکانیکی و تعویض روغنی 
تا کار در نانوایی ها و قرار گرفتن پش��ت دس��تگاه پرس در 
کارخانه های صنعتی تا راننده شدن در ماشین های سنگین 
می دهند؛ همه و همه نشان از فقر، ناهمخوانی هزینه های 
دخل وخرج زندگی و نبود قانونی هدفمند برای حمایت از 

این گروه از زنان است.
برایکمکبهفرزندانمبههرکاریدستمیزنم

زهرا سیدی که نزدیک به 50 سال سن دارد و اکنون در یک 
تعویض روغنی کار می کند در گفتگو با خبرنگار زاینده رود 
در پاسخ به اینکه چرا ش��ما با این سن و سال به اشتغال در 
یک کار مردانه روی آوردید، ادامه داد: من دو فرزند دارم و 
شوهری که به دلیل بیماری خانه نشین شده است و چون 
سواد نوشتن و خواندن بلد نیستم برای دخل وخرجم مجبور 

به این کار شدم.

 وی ک��ه کارش تی کش��یدن مغازه و تمیز کردن شیش��ه 
ماش��ین هایی اس��ت که برای عوض کردن روغن ماشین 
خود مراجعه می کنن��د، در ادامه بیان داش��ت: دو فرزندم 
بزرگ هس��تند و برای تأمین خرج تحصیالت دانشگاهی 
آن ها و همچنین هزینه خوردوخوراک مش��غول به کار در 
تعویض روغنی ش��دم. وی که اآلن نزدیک به 7 سال است 
که در مغازه های مختلف به تمی��زکاری روی آورده گفت: 
کار برای زن خجالت آور نیست آنچه برای من خجالت دارد 
این است که ببینم فرزندم به دلیل فقر نمی تواند به دانشگاه 
برود و از پوشیدن یکدس��ت لباس معمولی آبرومند عاجز 
است بنابراین دس��ت به هر کاری زدم که شاهد این اتفاق 
نباشم. زهرا سیدی که دیگر آن لطافت زنانه را نداشت و مرد 
زندگی خود شده بود، خاطرنش��ان کرد: تمیزکاری منازل 
و کار در منزل و نگهداری از بچه ه��ا دیگر برای من ممکن 
نبود زیرا هم دستمزد آن بس��یار کم است و هم مسئولیت 
آن بیش��تر به همین خاطر تمیزکاری در شغل های بیرون 

را انتخاب کردم.
 وی بابی��ان اینکه از 7 و نیم صبح تا س��اعت 2 بعدازظهر و 
از س��اعت 4 تا 10 ش��ب در تعویض روغنی مشغول به کار 
هس��ت، گفت: از صاحب کار خود راضی ام زیرا خیلی از من 

حمایت می کند.
خلقوخویمردانهدرکمینزنانشاغل 

 استاد جامعه شناس دانشگاه در اصفهان دراین ارتباط اظهار 
داشت: اشتغال زنان و حضور آن ها در جامعه در یک دوره 
سازندگی کشور رخ داد و مردان در بخش های صنعت وزنان 

به مشاغل خدماتی روی آوردند.
 پدریان گفت: گرایش زنان به آم��وزش عالی یکی دیگر از 
دالیل روی آوری بانوان به اش��تغال بود تا س��رمایه گذاری 
که در این س��ال ها انجام دادند را بتوانند با اشتغال جبران 
کنند. وی اضافه کرد: با باال رفتن س��ن ازدواج در دختران 
شاهد حضور بیش��تر زنان در جامعه و اشتغال برای کسب 
استقالل مالی در آن ها ش��دیم. متخصص جامعه شناسی 
بابیان اینکه درگذشته زنان بین 30 تا 50 درصد در حوزه 
اقتصاد جامعه نقش داشتند، ادامه داد: زنان همپای مردان 
با قالی بافی، درست کردن لبنیات و کشاورزی در 50 درصد 
اقتصاد جامعه نقش ایفا می کردند. وی بابیان اینکه پس از 
انقالب اسالمی از دهه 70 به بعد این حضور زنان در جامعه و 
روی آوردی به مشاغل مختلف نمود بیشتری یافت، تصریح 
کرد: عوامل مختلفی از الگو گیری زنان اروپایی تا رهایی از 
تنهایی در حضور پررنگ زنان در جامع��ه و روی آوردن به 
اش��تغال های مختلف نقش دارد و این در حالی اس��ت که 
کاهش میزان باروری یکی دیگر از عواملی شده که زنان پس 
از بزرگ شدن فرزندان خود و برای رهایی از احساس خالء 

به سمت اشتغال روی آوردند.
 پدریان گفت: با تحقیقات م��وردی که روی چند کارخانه 
صنعتی انجام دادم مشخص شد که بیشتر زنان در جامعه 
به عنوان یک ابزار ارزان قیمت در دست کارفرمایان، مشغول 
به کار می شوند و این دیدگاه سبب شده که کارفرمایان از 

توانایی زنان در اجتماع بیشتر از مردان استفاده کنند. 
وی تأکید کرد: زن��ان پس از یک مدتی حض��ور مداوم در 

مشاغل مردانه و صنعتی خواه ناخواه خلق وخوی مردانه به 
خود می گیرد و از نقش مادری و زنانه آن ها کاسته می شود.

 این اس��تاد جامعه شناس��ی می گوید که پس��ت مدرن ها 
معتقدند ی��ک جنس زن با حض��ور در این گونه مش��اغل 
جنس��یت مردانه پیدا می کند و دلیل ای��ن تعارض درونی 
که برای وی پیش می آید فرد را دچار تعارض، اس��ترس و 

دلهره می سازد.
 وی بیان داشت: در ابعاد وسیع تر بانویی که دچار جنسیت 
مردانه شده اس��ت در زندگی زناشویی هم تحمل تحمیل 
خواسته و فرمایشات شوهر را ندارد و چون استقالل مالی 

دارد بر طالق مصمم می شود.
 پدریان بیان کرد: بر اس��اس اصل فوکویی گفتمان غالب 

زنان ش��اغل با ب��اال رفتن 
سن زن ها سبب شده که 
هرم ازدواج به هم بریزد و 
با مرد کوچک تر از خود تن 
به ازدواج بدهند که همین 
مسئله آسیب های دیگری 

به دنبال دارد.
 دانشیار گروه روانشناسی 
دانش��گاه اصفهان بابیان 
اینک��ه حض��ور زن��ان در 
کارهای بازاری و صنعتی 
و مش��اغل مردانه به مرور 
با تغییر خلق وخوی زنانه 
باعث می ش��ود که زن در 
مس��ائل خان��واده آن طور 
که باید مسائل خانوادگی 
را در امور همس��رداری و 

مادر بودن ایفا نکند، افزود: در اینجاس��ت که زن دچار یک 
تعارض می شود و فرد را دچار اضطراب و درنهایت افسردگی 

می کند. 
کجباف اظهار داش��ت: برخ��ی از زنان به دلی��ل رهایی از 
مش��کالت خانواده ترجی��ح می دهند بی��رون از خانه کار 
کنند و این موضوعی است که باید هرچه سریع تر برای آن 
چاره اندیشی ش��ده و راه حل های منطقی برای آن در نظر 

گرفته شود.
اصفهاندرردیفاستانهایبارتبهباالیبانوان

شاغل
طی تحقیقی که س��ال 89 انجام گرفت مش��خص شد که 
اصفهان در ردیف استان هایی قرار دارد که بیشترین حضور 
زنان در اشتغال بیرون از خانه را دارد که تعداد زنان شاغل با 

250 هزار ۶23 نفر ثبت شد.
 این در حالی است که سال 92 اصفهان در ردیف استان هایی 
قرار گرفت که وضعیت نامناسبی در نرخ بیکاری زنان داشت 
به نحوی که 18 ش��هر از مجموع 23 شهر این استان دارای 

نرخ بیکاری باالی 15 درصد است.
 کمترین نرخ بیکاری در اس��تان اصفهان برای شهر خور و 
بیابانک با 2/5 درصد و بیشترین بیکاری زنان نیز مربوط به 

شاهین شهر و میمه با 39 درصد است.

اصفهاندرردیفاستانهایبارتبهباالیبانوانشاغل

 زنانی که روپوش مردانه به تن کرده اند

یادداشت

وجودآنفلوانزایمرغیدراصفهان
گزارشنشدهاست

 معاون سالمت اداره کل دامپزش��کی اصفهان گفت: تاکنون 
گزارش��ی از مورد خطرناک ویروس آنفلوان��زای H1N5 در 
اصفهان ارسال نشده است عالوه بر اینکه کارشناسان بهداشت 
روزانه در حال بررس��ی مرغداری ها ب��رای جلوگیری از این 

بیماری هستند.
دکتر محمد کش��تکار معاون س��المت اداره کل دامپزشکی 
اصفهان بابی��ان اینکه تاکن��ون م��وردی از ورود آنفلوانزای 
H1N5 به ایران گزارش نشده است، گفت: این نوع آنفلوانزا 
قابلیت انتقال به انسان ها را داشته بنابراین به سرعت در بین 
انسان ها می چرخد اما چنین ویروسی تاکنون در مرغداری ها 

مشاهده نشده است.

چایترشاثربارزیبرکاهشفشار
وکلسترولخونندارد

محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: 
با توجه به اینکه در طب س��نتی چای ترش را کاهنده فش��ار 
و کلس��ترول خون اعالم کردند اما پ��س از آزمایش ها بالینی 
مشخص ش��ده که اثر بارزی بر کاهش فشار و کلسترول خون 

ندارد.
 محسن ذوالقدر با اشاره به پژوهش صورت گرفته درباره اثرات 
چای ترش بر فشار و کلسترول اظهار کرد: مصرف روزانه چای 
ترش با دوز معادل 150 میلی گرم آنتوس��یانین، اثر بارزی بر 
سطح سرمی لیپیدها، قند، انسولین، hs-CRP و نیز استرس 
اکسیداتیو و فشارخون در بیماران مبتالبه سندروم متابولیک 

ندارد.

خشکیسفرههایزیرزمینیتمدن
اصفهانرامیخشکاند

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان گفت: خشکسالی بر پایه های 
پل های تاریخی آس��یب های جدی وارد می کند و در کنار آن 
خشکی س��فره های زیرزمینی یک خطر بس��یار بزرگی برای 
مجموعه آثار تاریخی بوده و ی��ک تخریب کلی در بناها ایجاد 
می کند.محس��ن مصلحی درباره تأثیرات خشکسالی بر ابنیه 
تاریخی اظهار کرد: خش��کی زاینده روداثرات��ی را بر بناهای 
تاریخی گذاشته که همه مسائل و پیامدهای آن بررسی شده 
و این موضوع بارها در سایت اطالع رسانی میراث مطرح شده 
است وی بیان کرد: عدم رطوبت هوا و خشکی نیز تأثیرات بدی 
را بر ابنیه می گذارد، آلودگی که براثر دود و منو کسید معلق در 
هوای در الیه جو ایجاد می شود، باران اسیدی را تولید می کند 

که برای مجموعه بناهای تاریخی خطرآفرین است.
مصلحی خاطرنشان کرد: خشکسالی یک تهدید جدی برای 

کشاورزی، زندگی انسانی و بناهای تاریخی است.

پیکجمعیتیازسنازدواجعبور
کردهاست

مدیرکل دفتر اطالعات آمار با جمعیت و مهاجرت س��ازمان 
ثبت احوال به کاهش 4.۶ درصدی آمار ازدواج اش��اره کرد و 
گفت: طی پنج ماهه امس��ال 288 ه��زار و 183 واقعه ازدواج 
به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مش��ابه خود از کاهش 
4.۶ درصدی برخوردار بوده که عامل اول آن س��اختار سنی 
جمعیت است که از سن پیک ازدواج عبور کرده است.به گفته 
وی، متولدین دهه ۶0 در س��اختار جمعیتی بیشترین رقم را 
به خود اختصاص داده اند که این افراد از پیک جمعیتی س��ن 
ازدواج عبور کرده و باعث می ش��ود آم��ار ازدواج کاهش پیدا 
کند.محزون همچنین در خصوص آمار ط��الق نیز گفت: در 
این مدت ۶2 هزار و ۶9 مورد طالق به ثبت رسیده که نسبت به 
قبل افزایش داشته است اما درصدد دقیق آن در آمار ۶ ماهه 

اعالم خواهد شد.

رفعمشکلاعزامزنانتنهای
زیر45سال

رئیس س��ازمان حج و زیارت در مورد محدودیت اعزام زنان 
تنهای کمتر از 45 س��ال به مکه مکرمه تأکید کرد: امس��ال 
مقامات عربستان محدودیتی برای اعزام زائران زن کمتر از 45 
سال سن در نظر گرفته اند به طوری که این افراد باید حتماً با 
محارم خود سفر کنند که البته این محدودیت با برنامه ریزی 
سازمان حج و زیارت برای زائران زن ایرانی رفع شده و مشکلی 
برای اعزام این افراد به حج تمتع وجود ندارد.وی تأکید کرد: 
درگذشته محدودیت اعزام زنان مجرد کمتر از 45 سال سن 
فقط برای عمره مفرده وجود داشت اما امسال برای تمتع نیز 

در نظر گرفته شده است

تکمیلدهکدهدفاعمقدس
دراصفهاننیازبهاعتباردارد

     جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
گفت: براي تکمیل دهکده دفاع مقدس در اصفهان، نیازمند 
اعتبار هستیم تا انشااهلل بتوانیم احداث آن را به پایان برسانیم.

 سردار مجتبي فدا ر در نشس��ت خبري با موضوع برنامه هاي 
س��پاه به مناس��بت هفته دفاع مقدس، گفت: نقش اس��تان 
اصفهان در 8 س��ال دفاع مقدس، کم نظی��ر و حتي بي نظیر 
است؛ چراکه نیروهاي مردمي، بسیج، سپاه و ارتش اصفهان 
در جبهه هاي غرب، ش��مال غرب، جنوب و حتي سیستان و 
بلوچس��تان براي مقابله با دش��منان، حضوري بسیار فعال و 
چشمگیر داش��تند. وي افزود: اس��تان اصفهان داراي 1085 
خانواده دو شهیده، 59 سه ش��هیده، 7 چهار شهیده، 3 پنج 
شهیده و 3 شش شهیده است. وی تصریح کرد: تعداد شهداي 
روحاني در استان اصفهان 543 شهید، معلم و فرهنگي 214، 
مهندس 1۶5، ورزش��کار 108۶، دانش آموز 548۶، دانشجو 
491، پزشک و پزش��کیار 25، هنرمند و شاعر 188، رسانه و 
مطبوعات 20، کارمند ادارات 900، پدر ش��هید 5۶، شهداي 
با نام ائمه 18 هزار و 774 و ش��هداي با اسامي و صفات الهي، 

قرآني و نبوي 4 هزار و 22۶ شهید بوده است. 

اخبارکوتاه

SMS

تولی��د ب��رق از انرژی ه��ای خورش��یدی در اصفه��ان 
موردتوجه قرارگرفته است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان از اجرای طرح 
احداث یک هزار خانه خورشیدی در اصفهان خبر داد.

 محس��ن رنجبر با اعالم این مطلب اظهار داشت: یکی 
از ش��اخص های توس��عه پایدار در شهرها، اس��تفاده از 
انرژی های نو و کاهش انتشار گازهای آالینده است لذا 
باید با الگوگی��ری از نمونه های موفق برای اس��تفاده از 

انرژی های تجدید پذیر در شهر تالش کرد.
وی با تأکید بر اینکه باوجوداینکه س��وخت های فسیلی 
آلودگی زیست محیطی ایجاد می کنند روز به روز استفاده 
از این انرژی ها در ش��هر گس��ترش می یاب��د عنوان کرد: 
سوخت های فس��یلی تجدیدپذیر نمی باش��ند و آلودگی 
ایجاد می کنند درحالی که انرژی های تجدیدپذیر آلودگی 
تولید نمی کنند.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
به چشم انداز شهرداری اصفهان درزمینه معرفی اصفهان 
به عنوان ش��هری پیشرو درزمینه اس��تفاده از انرژی های 
پاک در کشور اشاره کرد و گفت: تولید برق از انرژی های 
خورشیدی در اصفهان موردتوجه قرارگرفته است.رنجبر 
به تش��کیل کمیته انرژی های تجدید پذیر شهر اصفهان 
اش��اره کرد و افزود:با همکاری وزارت نی��رو، وزارت راه و 
شهرس��ازی، س��ازمان نظام مهندس��ی و تولیدکنندگان 
تجهیزات تولید انرژی الکتریس��یته از انرژی خورشیدی، 
طرح هزار خانه خورشیدی در اصفهان اجرا می شود.وی 
از برگ��زاری دومین همایش انرژی ه��ای تجدید پذیر در 

اصفهان در آذرماه خبر داد و اذعان داش��ت: این همایش 
با رویکرد مش��ارکت بخ��ش خصوصی در تولی��د انرژی 
خورشیدی برگزار می ش��ود و امید اس��ت برگزاری این 
همایش زمینه گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
را در ش��هر اصفهان فراهم کند.معاون خدمات ش��هری 
ش��هرداری اصفهان به احداث س��اختمان انرژی صفر در 
منطقه 13 اصفهان اش��اره و تأکید کرد: این س��اختمان 
با همکاری ش��هر فرایبورگ یک��ی از خواهرخوانده های 
شهر اصفهان و موسس��ه انرژی این شهر احداث می شود.

رنجبر خاطرنشان ساخت: این ساختمان به عنوان الگوی 
ساختمان سازی در اصفهان و ایران مطرح می شود و هزار 
خانه خورش��یدی که در اصفهان احداث می ش��ود از این 

ساختمان الگو می گیرد.

 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه 
گفت: تردد و عبور و مرور مردم، موتورسواران و خودروها 
در خط بی آرتی غیرقانونی، ممنوع و خطرناک اس��ت، 
اما مردم به این مباحث بی توجه هستند و همچنان در 
خط بی آرتی تردد می کنند.س��ید عب��اس روحانی در 
اصفهان با اشاره به اینکه خط بی آرتی ویژه اتوبوس های 
تندرو ش��هری اس��ت، اظهار کرد: از ابتدای راه اندازی 
خط بی آرتی در اصفهان بارها مشاهده شده که مردم، 
موتورس��واران و خودروهای ش��خصی با عبور و مرور 
در این خط به ممن��وع، غیرقانون��ی و خطرناک بودن 
تردد در این خ��ط بی توجه هس��تند.وی بابیان اینکه 
از ابت��دای راه اندازی خط ی��ک بی آرت��ی در اصفهان 
اطالع رسانی های الزم را در راس��تای عدم تردد عابران 

پیاده، موتورسواران و خودروهای شخصی در این خط 
انجام دادی��م، ادامه داد: اما باوجودای��ن اقدامات مردم 
بازهم در خط ب��ی آرتی تردد می کنند و به هش��دارها 
توجهی ندارند.مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی 
اصفهان و حومه با تأکی��د بر اینکه البت��ه در مقاطعی 
از زمان پلیس راهور با ما هم��کاری کردند و نیروهای 
پلیس در برخ��ی از ورودی های خط بی آرتی مس��تقر 
شدند، تصریح کرد: اما به دلیل کمبود نیروهای پلیس 
این طرح متوقف ش��د.وی با اش��اره به اینکه مردم در 
زمان مواجه ش��دن با پلیس از ورود در خ��ط بی آرتی 
جلوگیری می کنند، اضاف��ه کرد: در حال حاضر حضور 
نیروهای پلیس راه��ور در تم��ام ورودی های خطوط 
بی آرتی در تهران مشهود اس��ت.روحانی بابیان اینکه 
با نصب بنر و توزیع بروش��ور در سطح ش��هر ممنوع و 
خطرناک بودن تردد در خط بی آرتی را به مردم هشدار 
دادیم، تأکید ک��رد: اتوبوس ران��ی به تنهایی نمی تواند 
در بح��ث فرهنگ س��ازی در ای��ن زمینه موفق ش��ود 
و تم��ام مجموعه های مختل��ف مانند پلی��س، عوامل 
انتظام��ی، صداوس��یما و مجموعه های دیگ��ر باید در 
راس��تای ممنوعیت ت��ردد مردم در خط��وط بی آرتی 
فرهنگ سازی کنند.وی با تأکید بر اینکه اطالع رسانی 
و فرهنگ س��ازی در ای��ن زمینه به ص��ورت جزیره ای 
و پراکنده مؤثر نیس��ت، اف��زود: اطالع رس��انی در این 
 زمینه باید به صورت منسجم صورت بگیرد تا اثربخش

 باشد.

مدیرعاملشرکتواحداتوبوسرانیاصفهانوحومه:

عبورمردمدرخطبیآرتیخطرناکاست

برپاییجشنشکوفههابراییکمیلیونکالساولی

اجرایطرحهزارخانهخورشیدیدراصفهان:

اصفهانپیشرودرتولیدانرژیهایپاک
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اخبار کوتاهيادداشت

 بانک مرکزی کاهش وام ازدواج 
را تکذيب کرد

بانک مرکزی اعالم کرد: اخبار منتش��ره در ارتباط با کاهش 
س��قف وام ازدواج از 30 میلی��ون ریال ب��ه 20 میلیون ریال 

صحت ندارد.
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
این بانک طی هماهنگی با بانک های عامل برای تس��ریع در 
اعطای تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج، خواس��تار حداکثر 
همکاری بانک ها در این رابطه شده است و متقاضیان دریافت 
وام ازدواج کماکان می توانند با مراجعه به س��امانه تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج به نش��انی ve.cbi.ir نسبت به ثبت نام 

اقدام کنند.
بدیهی است هرگونه خبر در خصوص اعطای تسهیالت ازدواج 
صرفاً از طریق پایگاه اطالع رس��انی بان��ک مرکزی به صورت 

رسمی اطالع رسانی می شود.

 کاله واردکنندگان خودرو
 بر سر خريداران

خریدارانی که باقیم��ت پایین و مناس��ب برخی خودروهای 
واردات��ی مواجه می ش��وند و ذوق زده قرارداد خری��د را امضا 
می کنند، خب��ر ندارند که ممکن اس��ت چ��ه کاله بزرگی بر 

سرشان رفته باشد.
برخی از واردکنندگان، در زمان امضای ای��ن نوع قراردادها، 
تصریح می کنند که ش��ماره گذاری این خودروهای وارداتی 
بر عهده خریداران اس��ت و خریداران نی��ز که تصور می کنند 
با پرداخت حداکثر چند ده هزار توم��ان و با مراجعه به مراکز 
ش��ماره گذاری به راحتی می توانند خ��ودروی جدید خود را 

شماره گذاری کنند، این شرط را می پذیرند.
اما این گ��روه از خریداران خب��ر ندارند که بر اس��اس قانون، 
شماره گذاری اولیه خودروهای وارداتی بر عهده واردکنندگان 

است و خریداران قادر به انجام شماره گذاری نیستند.
همچنین خریداران خبر ندارند که به ازای واردات هر دستگاه 
خودروی خارجی باید چهار دس��تگاه خودروی فرس��وده را 
اسقاط کنند که قانون این تعهد را بر عهده واردکننده گذاشته 

است.

تولید روزانه 40 تن شیر در چادگان
مدیرعامل شرکت تعاونی دامداران شهرستان چادگان گفت: 
5 هزار دامدار در شهرستان چادگان روزانه 40 تن شیر تولید 

و به بازار عرضه می کنند.
محمد عرب در چادگان اظهار کرد: 10 تن نیز از دو ایستگاه با 
هشت دستگاه خودروی سبک و سنگین در چادگان که تحت 
نظارت این شرکت است جمع آوری می شود که بر ساماندهی 

مراکز جمع آوری شیر تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت تعاونی دامداران شهرستان چادگان تصریح 
کرد: ش��یر جمع آوری ش��ده از واحدهای کوچک روستایی و 
واحدهای گاوداری نیمه صنعتی شهرس��تان چادگان اس��ت 
که پس از جمع آوری به کارخانه های لبنی در س��طح استان 

ارسال می شود.
وی در ادام��ه گف��ت: عدم تع��ادل بی��ن قیمت تمام ش��ده 
ش��یر باقیمت خری��د توس��ط کارخانه ها س��بب نارضایتی 

تولیدکنندگان شیر در شهرستان چادگان شده است.
عرب بر جلوگیری از ورود ش��یر خشک به کشور تأکید کرد و 
افزود: با این رویکرد دامدار می تواند قیمت ش��یر را به قیمت 

واقعی به فروش برساند.

تکمیل طرح های نیمه تمام  در 
اصفهان سرعت می گیرد 

معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان گفت: باآنکه هنوز شش 
ماه از س��ال جاری سپری نش��ده، دولت تخصیص طرح های 

عمرانی استانی به میزان 50 درصد را به استان ها ابالغ کرد.
علیرضا همدانیان با اش��اره به اینکه این اقدام در چند س��ال 
گذشته بی سابقه بوده به طوری که در سال گذشته تخصیص 

12 ماهه استان حدود 30 درصد بوده است.
وی ادام��ه داد: انتظار می رود تا پایان س��ال جاری تخصیص 
100 درصدی برای طرح ها و پروژه های مصوب استانی و ملی 
استانی محقق شود که این امر منجر به افزایش اشتغال و رونق 

بازار مصالح ساختمانی خواهد شد.
همدانیان همچنی��ن از فروش و واگ��ذاری برخی پروژه های 
در حال بهره برداری و نیمه تم��ام به بخش خصوصی خبر داد 
و گفت: بر اس��اس تبصره 3 قانون بودجه سال 13۹3 دولت 
به شدت در راس��تای کاهش تصدی گری قدم برداشته و این 
مهم می تواند بخش عمده فعالیت ه��ای خدماتی را به بخش 

خصوصی واگذار کند.
وی بیان داشت: حاصل این اقدام کاهش هزینه های جاری و 

سرعت بخشیدن به طرح های نیمه تمام است.

عرضه اجناس بدون تب بازار 
درنمايشگاه فروش پايیزه استان 

نمایش��گاه عرضه مس��تقیم کاال )ف��روش پایی��زه( از 23 تا 
2۹ ش��هریورماه طی س��اعات بازدی��د 16 ت���ا 23 در محل 
نمایش��گاه های بین الملل��ی اس��تان اصفه��ان واق��ع در پل 
شهرستان برپاست.این نمایشگاه متش��کل از 250 غرفه در 
فضایی بالغ بر 8500 مترمربع و در س��ه س��الن نمایشگاهی 
برپاشده است.در این فضا انواع پوشاک دوخته، لوازم خرازی، 
 تریکو، پارچه و منس��وجات، کی��ف و کف��ش، لوازم التحریر، 
م��واد غذایی و بهداش��تی، س��لولزی، پالس��تیک و مالمین 
عرضه ش��ده است. بیش��ترین مش��ارکت کنندگان مربوط به 
بخش پوشاک با بیش از 100 غرفه و پس ازآن مربوط به بخش 
 کیف و کفش و لوازم التحریر هس��تند که هرک��دام با بیش از

 30 غرف��ه به ارائ��ه محصوالت متناس��ب با این فصل س��ال 
می پردازند.در این نمایش��گاه تالش شده اس��ت اجناس باکیفیت 
فارغ از تب وتاب بازار وی��ژه این فصل، به صورت یکجا عرضه ش��ود 
ت��ا خانواده ها ب��ا اطمین��ان از مرغوبی��ت کاال و قیمت، ب��دون نیاز 
به صرف وقت زیاد اجناس موردنیاز خود را به صورت بدون واس��طه 

از تولیدکنندگان واقعی خریداری کنند.

4
گاز در محدوده خيابان عالمه اميني  امروز قطع می شود

 به عل��ت تعمی��رات، گاز در مح��دوده خیاب��ان عالمه امین��ی، کوچه ه��ای پرویز آبکار، گلس��تان
 )مجید محمدی (، میالد و مسجدالرضا امروز از س��اعت ۹ صبح تا 1۷قطع می شود . روابط عمومی 
شرکت گاز استان اصفهان از مشترکان خواست در این مدت ش��یرهاي وسایل گازسوز خود را بسته 

نگاه دارند.
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مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از مصرف 
بیش از 33 میلیارد لیتر فرآورده نفتی در پنج ماه نخس��ت 
سال جاری خبر داد و اعالم کرد: در این مدت به طور متوسط 
روزانه حدود 1۷0 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در کش��ور 

مصرف شده است.
س��ید ناصر س��جادی درباره آخرین وضعیت مصرف انواع 
فرآورده های نفتی در کشور در طول 155 روز نخست سال 
جاری اظهار داش��ت: مجموع مصرف پنج فرآورده نفتی در 

پنج ماه نخست امسال به بیش از 33 میلیارد لیتر رسید.
وی با اعالم اینکه تا پایان مردادماه، روزانه به طور میانگین 
6۹.6 میلیون لیتر بنزی��ن، 4.5 میلیون لیتر نفت س��فید 
مصرف شده اس��ت، اظهار داش��ت: در این مدت همچنین 
۹۷ میلیون لیتر گازوئیل، 31.6 میلی��ون لیتر نفت کوره و 

11 میلیون لیتر گاز مایع )آل. پی.جی( مصرف شده است.
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده نفتی ایران رش��د 

مصارف برخی فرآورده های نفت��ی همچون گازوئیل، نفت 
کوره و نفت سفید در مقایس��ه با پنج ماه نخست سال قبل 
کاهشی بوده است، بیان داشت: مصرف نفت سفید پنج ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 12.6 درصد 
کاهش و مصرف نفت گاز نیز سه درصد کاهش داشته است.

وی کاهش مص��رف نفت ک��وره را در بازه زمان��ی پنج ماه 
نخست امسال در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل نیز 36 
درصد اعالم ک��رد و ادامه داد: تحویل حجم بیش��تر گاز به 
نیروگاه ها از دالیل مهم کاهش مص��رف نفت کوره و نفت 
 گاز در پنج ماه نخست امسال نس��بت به مدت مشابه سال

 گذشته است.
وی تأکید کرد: در پنج ماه نخست امسال، نیروگاه ها بیش 
از 3.5 میلیارد لیتر سوخت مایع نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته کمتر مصرف کردند که بیش از 2.۷ میلیارد لیتر آن 

به نفت کوره مربوط می شود.
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی 
همچنین درب��اره مصرف بنزی��ن نیز گف��ت: مصرف این 
ف��رآورده نفت��ی در پنج ماه نخس��ت امس��ال نس��بت به 
 م��دت مش��ابه س��ال قب��ل، رش��د 3.1 درصدی داش��ته

 است.
وی افزود: با توجه به پیش بینی افزایش سفرهای برون شهری 
در آخرین ماه تابستان )شهریور( پیش بینی می شود مصرف 
بنزین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۷ درصدی 

را تجربه کند.

    

رئی��س اتحادی��ه کفاش��ان اصفه��ان گف��ت: ب��ه 
مناس��بت س��ال تحصیل��ی جدی��د قیم��ت کف��ش 
در ب��ازار اصفه��ان 30 درص��د افزای��ش یافت��ه اس��ت.
 اکب��ر زاهدی��ا اظهار داش��ت: به دلی��ل افزای��ش قیمت

 حامل های انرژی و دستمزد کارگران امسال قیمت کفش 
افزایش یافته است. وی ادامه داد: با وجود گران شدن این 
حامل ها، نرخ مواد اولیه بدون تغییر باقی مانده اما به سبب 

این افزایش ها، 30 درصد قیمت کفش گران شده است. 
رئیس اتحادیه کفاش��ان اصفهان به رک��ود صنعت کفش 
اصفهان اش��اره کرد و گف��ت: افزایش قیمت م��واد اولیه، 
کمب��ود نقدینگی، فرس��ودگی ماش��ین آالت واحدهای 
تولیدی، تداوم واردات کفش و نبود نی��روی کار از جمله 
مشکالت پیش روی کفاشان است. وی با اشاره به ظرفیت 
باالی اصفهان برای تولید کفش با کیفیت و اشتغال زایی، 
تاکید کرد: صنعت کفش اصفهان ظرفیت اش��تغال زایی 
باالیی دارد که با حمایت مس��ئوالن و بهبود سیاست های 
اقتصادی می توان زمین��ه را برای تولی��د بهتر و صادرات 

بیش تر فراهم کرد.

سهام عدالت به زودی آزادسازی می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تش��کیل کارگروه ویژه ای برای بررس��ی و کارشناسی آزادسازی س��هام عدالت خبرداد و گفت: 
تالش می کنیم هرچه س��ریعتر مقدمات آزادس��ازی س��هام عدالت را فراهم کنیم تا م��ردم از منافع این طرح بهره مند ش��ود. 
علی طیب نیا در جلس��ه اخیر هیات واگ��ذاری گفت: بین مالکی��ت و مدیریت در واگ��ذاری بنگاه های دولت��ی تفاوت وجود 
دارد و کس��انیکه مدیریت بنگاه های واگذار ش��ده را ب��ر عهده می گیرن��د باید صالحیت حرف��ه ای و فنی این کار را داش��ته 
 باش��ند.وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه برای مالکیت این بنگاها نیز انتظ��ار می رود مالکین تفکر منطقی و ت��وان مالی اداره این 
شرکت ها را داشته باشند، افزود: در قانون اصل 44 بر توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار تاکید شده که این 
موضوع تاکنون در واگذاری ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ما رسالت خود می دانیم که بیشتر به این دو مقوله بپردازیم و از 

پیشنهادات مفید در این زمینه استقبال می کنیم.

رئیس اتحاديه کفاشان اصفهان

قیمت کفش در بازار اصفهان ۳0 درصد افزايش يافت
طی 155 روز؛ 

۳۳ میلیارد لیتر فرآورده نفتی در ايران دود شد

نماین��ده مردم گلپای��گان و خوانس��ار در مجلس گفت: 
گلپایگان بهترین ظرفیت و شاخصه را برای ایجاد منطقه 
ویژه اقتصادی در استان دارد و اجرای خط ریلی اراک - 
خمین، گلپایگان - اصفهان در کن��ار ایجاد منطقه ویژه 

اقتصادی از مطالبات مردم شهرستان است.
سید محمدحسین میرمحمدی در جلسه تودیع و معارفه 
فرماندار گلپایگان که با حضور استاندار اصفهان و تمامی 
مسئوالن شهرس��تان در س��الن اجتماعات فرمانداری 
برگزار شد، اظهار کرد: خدمت به مردم در نظام جمهوری 
اسالمی ایران توفیق بوده و بیشتر مسئوالن نیز قدر این 
نعمت را می دانند و همواره در تالش برای خدمت رسانی 

به ملت هستند.
وی افزود: ام��روز هم مانند تم��ام ادوار تاری��خ انقالب، 
محوریت تمام امور ما باید حرکت در مس��یر والیت و در 
راستای خدمت به مردم باشد که رمز موفقیت و پیشبرد 
کشور در همین خدمت رسانی صادقانه و پیروی از خط 

والیت است.
نماینده مردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس با تقدیر 
از زحمات محس��ن حس��ین میرزایی و آرزوی موفقیت 
برای حسین فراس��ت فرماندار جدید شهرستان، گفت: 

مردم از مسئوالن انتظار معجزه ندارند و فقط می خواهند 
مسئوالن در برابر سؤال آنان پاسخگو باشند و آنچه را در 
توان دارند یا آنچه را ک��ه نمی توانند انجام دهند با مردم 

در میان بگذارند.
وی بیان ک��رد: امروز شهرس��تان فضای خوب��ی دارد و 
می ت��وان در س��ایه وح��دت و همگرای��ی، دوری از 

افراط وتفریط و تعامل خوب مردم و مسئوالن شهرستان، 
نقاط ضعف را برط��رف و نقاط قوت را تقوی��ت کنیم تا 
به پیشرفت و آبادانی دس��ت یابیم.میرمحمدی با اشاره 
به برخی مشکالت مردم شهرس��تان تصریح کرد: امروز 
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و توج��ه به بخش صنعت و 
کشاورزی از مهم ترین مسائل و مطالبات مردم شهرستان 
بوده که با عزمی که دولت در راستای حل مشکالت به کار 
گرفته می توانیم به تحقق این خواسته ها امیدوار باشیم.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس خاطرنشان 
کرد: در ح��وزه تولید و صنعت شهرس��تان درگذش��ته 
زحمات بسیاری کشیده شده اما امروز صنعت گلپایگان 
نیاز به ظرفیت افزایی دارد تا عالوه بر رونق بخش صنعت 
و تولید، زمینه اشتغال بسیاری از جوانان نیز فراهم شود.

وی اظهار کرد: در ایج��اد منطقه ویژه اقتص��ادی نیز با 
نظرات کارشناسان، گلپایگان بهترین ظرفیت و شاخصه 
را برای این ام��ر در اس��تان دارد و امیدواریم با همکاری 
مسئوالن مطالعات این طرح به زودی آماده شود چراکه 
اجرای خط ریل��ی اراک- خمین- گلپای��گان- اصفهان 
در کنار ایج��اد منطقه ویژه اقتص��ادی از مطالبات مردم 

شهرستان است.

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس:

 خط ريلی اراک - اصفهان در حاشیه منطقه
 ويژه اقتصادی گلپايگان احداث شود

نان تولی��دی در نانوایی ه��ای اصفه��ان به گفته 
ش��هروندان اصفهانی چندان مناسب و باکیفیت 
نیس��ت و مردم بر این باورند چنانچه قرار باشد در 
سال جدید نرخ نان گران شود باید کیفیت آن نیز 
ارتقا یابد، کیفیتی که خیلی وقت ها قربانی گرانی 
می شود.بیشتر نانوایی های اصفهان، سنتی هستند 
و نان تنورشان کیفیت خوبی ندارد و با ذائقه مردم 
چندان جور درنمی آید، آزاد ش��دن نرخ آرد برای 
باکیفیت تر شدن نان هم کمکی نکرد و این بار این 

چانه های نان است که آب می روند.
به گفته ش��هروندان اصفهانی، بخش قابل توجهی 
از یک قرص نان، دورریختنی اس��ت ی��ا اگر یکی 
دو روز بمان��د یا کپ��ک می زند و یا آن ق��در بیات 
می شود که نمی توان از آن اس��تفاده کرد.این در 
حالی اس��ت که زمزمه های گران ش��دن نان پس 
از دو سال مثاًل ثابت ماندن، دغدغه دیگری است 

که این سؤال را برای مردم ایجاد کرده است که با 
 گرانی نان، آیا کیفیت آن هم به همان اندازه افزایش 

می یابد؟
مع��اون اجرایی رئی��س جمهوری بابی��ان اینکه 
از 30 م��اه گذش��ته تاکنون در خص��وص قیمت 
نان تصمیم گیری جدی نش��ده است، گفت: برای 
این منظور دولت در ح��ال تصمیم گیری و اتخاذ 
برنامه ای جامع است تا بحث واقعی کردن قیمت 
نان به س��رانجام برسد.محمد ش��ریعتمداری در 
مراسم افتتاحیه هش��تمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت آرد و نان، اظهار داش��ت: دول��ت یازدهم 
از ابتدای آغ��از ب��ه کار خ��ود به طورجدی بحث 
قیمت گذاری نان را پیگیری کرده و در حال اتخاذ 
تصمیم ج��دی در این خصوص اس��ت.وی افزود: 
دولت تالش دارد ب��ا این تصمیم خ��ود، مردم از 
افزایش قیمت نان و آرد و یا واقعی شدن قیمت ها 

آس��یب نبینند ضم��ن آنکه تولیدکنن��دگان نیز 
بتوانند ب��ه تولید خود ادامه دهن��د.وی ادامه داد: 
پس از 30 ماه که در خص��وص قیمت گذاری نان 
تصمیم جدی گرفته نش��د، برخی از آقایان ناچار 
شدند برای اداره کردن خود اقدام به کوچک کردن 
چانه های نان کنند.معاون رئیس جمهوری سپس 
تصریح کرد: دولت در این راس��تا نظرات سازمان 
 حمای��ت از مصرف کننده و تولیدکنن��ده، وزارت 
جهاد کشاورزی، ستاد هدفمندی یارانه ها، شرکت 
بازرگانی دولتی ایران، س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران، وزارت صنعت معدن و تج��ارت را دریافت 
کرده ضمن اینکه نظرات مش��ورتی اتحادیه های 
مربوطه را در این تصمیم گیری خود لحاظ خواهد 
کرد.شریعتمداری سپس اظهار امیدواری کرد: این 
تصمیم دولت به نتیجه ای بیانجامد که توزیع نان 
کشور از مشکل کنونی خود رها شود.وی با اشاره به 

موضوع نان به عنوان یک کاالی اساسی در کشور 
که هم اکنون در اقصی نقاط کشور به روش سنتی 
پخت می شود، اظهار داش�ت: ما تالش داریم پخت 
س��نتی نان ادامه پیدا کند و از طرف دیگر صنعت 
نان شاهد رشد و شکوفایی بیش��تر باشد تا هرروز 

مردم به نان باکیفیت دسترسی داشته باشند.
بهانه ای برای افزايش خودسرانه قیمت 

نان
اگرچه دول��ت افزایش قیمت گن��دم، آرد و نان را 
تاکنون به تعوی��ق انداخته بود اما دو س��ناریوی 
پرداخت یارانه به نان یا پرداخ��ت یارانه به گندم 
و آرد روی میز دولت در حال بررسی است؛ اولین 
سناریو این اس��ت که قیمت نان افزایش یابد و در 
مقابل، دولت به مردم یارانه نقدی پرداخت کند و 
سناریوی دوم این است که دولت یارانه را به گندم 
و آرد اختصاص دهد و بنابرای��ن، قیمت نان گران 
نشود.البته در این میان، برخی نانوایان نیز به طور 
خودس��رانه به افزایش قیمت نان اقدام کرده اند، 
به نحوی که بهانه های مختلفی را نیز برای این تغییر 
و گرانی عنوان می کنند. برخی به صورت مستقیم 
و بی پروا، گرانی را آغ��از کرده اند و برخی دیگر، در 
قالب های مختلف اقدام به افزایش قیمت کرده اند.

بر اساس تصمیم برخی نانوایی های خودسر، قیمت 
نان س��نگک از 600 تومان مصوب به ۷00 تومان 
افزایش یافته است و البته نانوایان به بهانه نداشتن 
پول خرد، یک ن��ان به همراه نص��ف آن را 1000 
تومان عرض��ه می کنند.ازآنجاکه دولت در مراحل 
گذش��ته افزایش قیمت نان، تنها قیمت نان ساده 
را تعیین کرده بود، اما همین موضوع، بهانه ای شد 
تا برخی نانوایان به ص��ورت آزادانه و با اختیار خود 
تصمیم بگیرند. به این معنا که نانوایان می توانستند 
نان را ب��ا کنجد؛ گران تر عرضه کنن��د، همین امر 

هم اکنون بهانه ای برای افزایش قیمت شده است.
مردمی که در صف برای خرید نان ایستاده اند، در 
خصوص تغییر قیمت نان معتقدند که دولت نباید 
اجازه افزایش قیمت ن��ان را بدهد تا مردم حداقل 
بتوانن��د این کاال را ب��دون تغییر قیمت در س��بد 
مصرفی خود داشته باشند.برخی دیگر نیز گرانی 
قیمت نان راحتمی می دانند و می گویند وقتی که 
همه کاالها در کشور گران می شود، به طورقطع نان 
هم گران خواهد شد؛ اما دولت باید یارانه واقعی اش 

را به مردم پرداخت کند.
اما درحالی که برخی خبرها از س��تاد هدفمندی 
یارانه ها حکایت از تش��کیل جلس��ه برای بررسی 

افزایش قیمت ن��ان دارد، مدی��رکل بودجه امور 
تولیدی معاونت برنامه ریزی، از عدم تصمیم گیری 
برای افزایش قیمت ن��ان در س��ال ۹3 خبر داده 
و اعالم می کن��د: تا زم��ان اتخاذ تصمیم س��تاد 
کارگروه های هدفمندی یارانه ها برای نان، قیمت ها 
همانند س��ال ۹2 خواه��د بود.محم��ود ملکوتی 
در مورد تعیی��ن تکلیف قیمت نان در س��ال ۹3 
اظهار می کند: در حال حاض��ر کارگروه هایی که 
هدفمندی یارانه ه��ا را پیگیری می کنند، موضوع 
قیمت حامل های انرژی را در دس��تور کاردارند و 
هنوز مس��ئله افزایش یا عدم افزای��ش قیمت نان 

تصمیم گیری نشده است.
عدم افزايش دوساله نرخ نان، نانوايان را 

به اعتراض دسته جمعی واداشت
اکنون خبرهای رس��یده حاکی از دومین اعتراض 
دسته جمعی نانوایان اصفهانی مقابل اتحادیه نان 
است. نخستین اعتراض دسته جمعی آن ها چهارم 
تیرماه با این ش��عار که با »تضییع حقوق نانوایان، 
کیفیت نان را تضییع نکنیم«، انجام شد و بار دیگر 
با این توقع که تعیین نرخ نان باید متناسب باقیمت 
تمام شده باشد، اتفاق افتاد.نانوایان معترض مدعی 
هستند که در دو سال گذش��ته علی رغم افزایش 
قیمت دس��تمزد کارگران و قیمت های آب، برق، 
گاز، بیم��ه و مالیات ب��ر حقوق، قیم��ت نان ثابت 
باقی مانده است.به گفته آن ها مطابق مصوبه هیئت 
دولت، ابتدای هرسال باید قیمت نان افزایش یابد 
و ازآنجایی که قیمت نان طی دو سال گذشته ثابت 
باقی مانده است، قیمت ها باید 50 درصد رشد کند.

در همین رابطه مشاور اتحادیه نانوایان می گوید: 
ای��ن اتحادیه بر اس��اس ب��رآورد هزینه ها، قیمت 
پیشنهادی خود را برای نان اعالم کرده که قرار شد 
در جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها در این خصوص 

تصمیم گیری شود.
نظری بابیان اینکه قیم��ت خرید تضمینی گندم 
در سال گذش��ته برای هر کیلو 1050 تومان بود، 
می افزاید: امسال قیمت تضمینی هر کیلو گندم به 
1200 تومان افزایش یافته که این افزایش منجر به 

باال رفتن هزینه های تولید نان در کشور می شود.
به هرح��ال، ب��ه نظ��ر می رس��د ک��ه دول��ت در 
اج��رای مرحله جدی��د گرانی ن��ان، بای��د عالوه 
برافزای��ش قیم��ت، خواس��ته های م��ردم را ب��ه 
لحاظ کیفی پاس��خگو باش��د و نانوای��ان نیز باید 
 ب��ا افزایش کیفی��ت در پخ��ت نان، باه��م رقابت

 کنند.

شريعتمداری: قیمت نان به زودی واقعی می شود

در اصفهان نه مردم راضی اند، نه نانوایان و نه حتی خود نان!

نان ازجمله کاالهای حساسی اس�ت که دولت در هدفمندی به آن دقت دارد، البته قیمت نان در هر استان با توجه به  گروه 
شرايط و مقتضیات خاص آن تعیین می شود و بنابراين نسخه واحدی در رابطه با آن نمی توان پیچید اما سیاست کالن اقتصاد

دولت هر چه باشد، استانداری ها در هر استان، در کمیته های کارشناسی، قیمت را تعیین می کنند.
امسال زمزمه افزايش قیمت نان در اصفهان تا جايی پیش رفته که هم اکنون بحث افزايش 50 درصدی قیمت نان، آرد و گندم به طورجدی 
مطرح شده است.چندی قبل در اصفهان موضوع استاندارد نبودن دستگاه های پخت نان و به دنبال آن آغشته به سرب بودن نان ها موجی 

از نگرانی را به همراه داشت و حاال با به گوش رسیدن زمزمه های گرانی نان، مردم ناراضی تر شده اند.



یادداشت

مسعود حسین میرزایی دبیر اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس، از 
برگزاری نمایش آیینی تعزیه در طول اجالس خبر داد.تعزیه، نمایشی آیینی و کهن است 
که مضمون اصلی آن روایت واقعه عاشورا هست که با قدمتی ۳۰۰ ساله و ریشه های چند 

هزارساله در تفکرات ایرانی اسالمی مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
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 اجرای نمایش آیینی و مذهبی تعزیه، در جشنواره میراث ناملموس
هفتیادداشت

سینمای جهان

 رسمیت نیافتن هنرهای نمایشی
 به تئاتر لطمه می زند

نویس��نده و کارگ��ردان پیشکس��وت 
هنرهای نمایش��ی اصفهان با اش��اره به 
ضعف های تئات��ر اصفه��ان گفت: عدم 
اعتم��اد دولت و مس��ئوالن فرهنگی به 
تئاتر و اعتقاد نداش��تن ب��ه تأثیر تئاتر 
ب��ر فرهنگ جامع��ه یک��ی از مهم ترین 
علت های ضعف تئاتر در اصفهان است.

خس��رو ثقفیان ضعف مدیریت را از دیگر دالی��ل ضعف تئاتر 
اصفهان دانس��ت و گفت: در مدیریت فرهنگی دچار ضعف و 
نقص هستیم همچنین عدم رسمیت خانه تئاتر و رسمیت پیدا 
نکردن حرفه تئاتر و هنرهای نمایش��ی به عنوان یک شغل از 
دیگر دالیلی است که موجب شده است تا شاهد ضعف در تئاتر 
اصفهان باشیم.پیشکسوت تئاتر اصفهان کمبود منابع مالی و 
نبود بودجه را از دیگر مشکالت تئاتر اصفهان ذکر کرد و افزود: 
عوامل سخت افزاری و فضای مناسبی در اختیار تئاتر اصفهان 
قرار ندارد، نبود س��الن مناسب و اس��تاندارد و مشکالت مالی 
متعدد در زمینه هایی مانند طراحی لباس از دیگر عوامل ضعف 
تئاتر است.ثقفیان توجه مسئوالن را موجب بهبود شرایط تئاتر 
اصفهان دانست و اظهار کرد: اگر مس��ئوالن به اندازه ای که به 
تبلیغات اهمیت می دهند به همان مقدار هم به تئاتر اهمیت 
می دادند و هزینه ای که صرف یک مغازه کفش فروشی می شود 
برای تئاتر صرف می شد شاهد پیشرفت شایسته تئاتر اصفهان 
بودیم.وی ضمن تأکید بر لزوم اعتماد دولت بر اهالی تئاتر بیان 
کرد: به وجود آوردن امنیت شغلی و کم کردن نظارت دولتی بر 
روی تئاتر جهت جذب مخاطبین خاص و فراهم آوردن امکان 
استقالل برای تئاتر از مهم ترین راهکارهای کمک به پیشرفت 

تئاتر است.

 سرای موسیقی سنتی و مقامی
 در سراسر کشور راه اندازی می شود

مدی��رکل دفتر موس��یقی وزارت فرهنگ 
وارشاد اس��المی گفت: س��رای موسیقی 
س��نتی و مقامی در سراسر کشور به عنوان 
مرکزی برای فعالیت اس��اتید موس��یقی 
محلی راه اندازی می ش��ود.پیروز ارجمند 
اف��زود: این س��را محل��ی مناس��ب برای 
یادگیری موسیقی و فعالیت های پژوهشی، 
ضبط کار و انتقال اطالعات به صورت ش��فاهی به نس��ل جوان و 
نوجوان خواهد بود.وی یادآور شد: طرح ایجاد سراهای موسیقی 
 مصوب و بودجه ای ه��م برای حمایت از آن اختصاص داده ش��ده

 است.وی گفت: ما اکنون بحث تفویض اختیارات به استان ها را در 
دستور کارداریم و برای نخس��تین بار بخشی از فعالیت های دفتر 
موسیقی به اصفهان واگذارشده و بنا داریم بخش مهمی از کارهای 

مربوطه به خود استان ها واگذار شود.

یکی از مش��هورترین زوج های 
جهان یعن��ی آنجلین��ا جولی 
و ب��رد پی��ت ک��ه س��ه هفته 
پیش بی س��روصدا در فرانسه 
باه��م ازدواج کردن��د، پیش از 
 ازدواج توافقنام��ه ای را به امضا 

رساندند.
ب��ه نق��ل از اس��تاندارد، ای��ن 
زوج مش��هور توافقنام��ه ای 
را امض��ا کردن��د تا ب��ر مبنای 
 احتم��االت آین��ده، زندگ��ی
  6 فرزندانشان را تضمین کنند.

 بر مبن��ای گزارش های خبری 
مفادی ک��ه در ای��ن توافقنامه 
گنجانده ش��ده ب��رای حمایت 
از فرزندان ای��ن زوج موردنظر 

قرارگرفته است.
ای��ن زوج ک��ه ارزش خال��ص 
دارای��ی مشترکش��ان 425 
 میلی��ون دالر اس��ت و س��هم

 برد پیت در ای��ن میان اندکی 
بیش��تر از آنجلینا جولی است 
)24۰ میلیون دالر در برابر 185 
میلیون دالر( در صورت طالق 
هر یک س��همی را که در زمان 
ازدواج دارا هس��تند، می توانند 
تصاحب کنن��د. پول��ی که در 
زمان زندگی مش��ترک این دو 
به دس��ت می آید تنها می تواند 
به فرزندانش��ان تعلق بگیرد و 
 به 6 قسمت مس��اوی تقسیم

 شود.
آن ها در این توافقنامه پذیرفتند 
که ع��الوه ب��ر این بخش��ی از 
دارایی مشترکش��ان باید بین 
یتیم خانه های کشورهایی که 
آن ها سه فرزندانشان را ازآنجا به 
سرپرستی قبول کردند، تقسیم 

شود.
آنجلینا جولی بخشی از دارایی 
مش��ترکش را ب��ه خیریه های 

تحقیقاتی نیز اختصاص داد.
درصورتی که ب��رد پیت ارتباط 
جدی با زنی دیگ��ر برقرار کند 
که موجب ب��ه خط��ر افتادن 
زندگی مش��ترک این دو شود 
نیز ب��از تنها می توان��د پولی را 
که در هن��گام ازدواج داش��ته 
تصاح��ب کن��د و درعین حال 
سرپرستی فرزندان نیز در این 
 صورت به آنجلینا جولی سپرده

 می شود.
گفته می ش��ود جولی با توجه 
به طالق ب��رد پی��ت و جنیفر 
آنیستون و نیز جراحی خودش 
که سال پیش انجام داد، بیش 
از هر کس دیگری می داند که 
زندگی می تواند چه اتفاق های 
پیش بینی نش��ده ای را سر راه 

انسان قرار دهد.
این زوج مشهور در حال حاضر 
در جزیره ای در مالت مشغول 
فیلمب��رداری فیل��م جدی��د 
مشترکش��ان با عن��وان »کنار 
دریا« هستند که به کارگردانی 
جولی و با بازی هر دو س��اخته 

می شود.
ای��ن دو ب��ا 6 فرزندش��ان در 
 دی��درس دوربین ه��ا ق��رار

 گرفتند.

اس��تاد موس��یقی ایران گفت: مسئوالن 
که برای جریان دوباره زاینده رود تالش 
می کنن��د، باید ب��رای ارتق��ای جایگاه 
موس��یقی ایرانی نی��ز تالش کنن��د اما 
ش��هری با این س��ابقه غنی موسیقایی 
و اس��اتید بزرگ��ی مانن��د کس��ائی، 
 جلیل ش��هناز، هنوز س��الن موس��یقی

 ندارد.
حسین علیزاده در نشس��ت مطبوعاتی 
خود با اصحاب رس��انه و اهالی موسیقی 
اصفهان اظه��ار کرد: خیلی خوش��حال 
هس��تیم ک��ه در اصفه��ان هس��تیم و 
اصفهان همیش��ه برای م��ا حس خیلی 
خوبی را به همراه داش��ته و هر بار که به 
اصفهان آمدیم با غرور احس��اس کردیم 

 که ایرانی هس��تیم زیرا این ش��هر را خیلی دوس��ت
 داریم.

وی افزود: موسیقی ایران یکی از موسیقی های بسیار 
کهن اس��ت که همان طور ک��ه در اصفه��ان بناهای 
تاریخی بسیار کهن است قدمت موسیقی ایرانی نیز 
از آن چیزی کم ندارد؛ متأس��فانه مس��ئوالن درک و 
شناختی که باید به طور کل و همان طور که نسبت به 
حفظ بناهای تاریخی دارند، نسبت به موسیقی ایرانی 
داشته باشند را ندارند؛ آن ها می توانند برای شناخت 
قدمت موسیقی ایران به اطالعات جهانی و ثبت شده 

در یونسکو مراجعه کنند.

اصفهان، مهد پرورش هنرمندان 
و اساتید بزرگ موسیقی است

این نوازنده چیره دست بابیان اینکه آرزوی 
قدیمی اهالی موسیقی در شهر اصفهان این 
است که همان طور که اصفهان مهد پرورش 
هنرمن��دان و اس��تادان بزرگ موس��یقی 
بوده نسبت به ش��ناخت آن نیز حساسیت 
داش��ته باش��ند، تصریح کرد: اصفهان در 
موس��یقی ایرانی نق��ش بس��یار بزرگی را 
داشته و دارد و اس��اتید بزرگی همواره در 
اصفه��ان حضور داش��تند که م��ا فرزندان 
آن ها محسوب می ش��ویم که حساسیت و 
توجه به این موضوع ش��ناخت و مسئولیت 
می خواه��د و کس��انی که این مس��ئولیت 
 را احس��اس نکنند، در آین��ده و تاریخ بای��د جوابگو

 باشند.
وی با انتقاد از نبود سالن موسیقی در اصفهان بابیان 
اینکه چرا در اصفهان به موسیقی توجه الزم نمی شود، 
افزود: مس��ئوالن همان اندازه که درک می کنند که 
آب زاینده رود نباید خشک شود، موسیقی ایرانی نیز 
همین جایگاه را دارد، این در حالی اس��ت که شهری 
با این سابقه غنی موسیقایی و استادان بزرگی مانند 

کسائی و جلیل شهناز، سالن موسیقی ندارد.
علیزاده خاطرنشان کرد: اصفهان ش��هر هنر در دنیا 
اس��ت اما دریغ از اینکه 2 س��الن مناس��ب موسیقی 

داشته باش��د و احترامی که باید نسبت به موسیقی و 
موسیقیدانان گذاشته شود، نمی شود.

هنرمندان نسبت به کم توجه ای به موسیقی 
معترض هستند

وی افزود: همه م��ا ایرانی هس��تیم و مملکت خود را 
دوس��ت داریم و وظیفه خود می دانی��م که هر کمی 
و کاستی نسبت به موس��یقی و هرنوع بی احترامی به 
موسیقی ایرانی اعتراض کنیم و همیشه به بی توجهی 
مس��ئوالن اعتراض داریم و امید داریم روزی کسانی 
 که باید ای��ن موض��وع را درک کنند، ب��ه این درک

 برسند.
آهنگس��از و نوازنده قطعه موس��یقی مان��دگار نی نوا 
پیرام��ون همت نوازن��دگان و اهالی موس��یقی برای 
پیش��رفت در این ح��وزه گف��ت: هنرمن��دان نباید 
تنه��ا انتظ��ار همت مس��ئوالن داش��ته باش��ند، ما 
انتظار از مس��ئوالن داریم به دلیل اینکه مس��ئولیت 
دارد ک��ه بای��د وظیف��ه خ��ود را انج��ام ده��د ام��ا 
 هنرمندان نیز باید ن��گاه منفی و نارضایت��ی را کنار

 بگذارند.

عدم رشد موسیقی اصفهان تنها به خاطر 
مسئوالن نیست

وی بیان کرد: خیل��ی از هنرمندان و اس��اتید حوزه 
موسیقی در تمام طول عمر خود قبل و بعد از انقالب 
در هر ش��رایطی مس��ئولیت خود را نش��ان دادند و 
ش��اگردان بس��یاری را تربیت کرده ان��د و بی انصافی 
اس��ت که بگوئیم ک��ه هنرمن��دان تنه��ا مقصر عدم 
رش��د موس��یقی را مس��ئوالن بدانند، اگر به خاطر 
 کمبودهای این حوزه انتقاد می کنیم از سر دلسوزی

 است.
علیزاده پیرامون حمایت های ارشاد اصفهان تصریح 
کرد: من س��ومین کنس��رت خود را بعد از انقالب در 
اصفهان برگزار می کنیم و درباره اجرای کنس��رت ها 
مس��ئول برنامه ها مراحل مج��وز را پیگیری می کند 
و اگر موانع��ی ب��رای دریافت مج��وز ب��رای اجرای 
کنسرت در شهرستانی وجود داش��ته باشد، از همان 
ابتدا از اج��رای برنامه صرف نظر می کنی��م اما درباره 
اصفهان در سال های اخیر توانستیم کنسرت برگزار 
 کنیم که شرایط نس��بت به س��ال های گذشته بهتر 

شده است.

در نشست با اهالی موسیقی مطرح شد

انتقاد حسین علیزاده از نبود سالن موسیقی در اصفهان

موسیقی در اصفهان به جایگاه خود نرسیده است توافق زوج هالیوودی برای تقسیم 
دارایی ها بین 6 فرزندشان

 اصفهان شهر 
هنر در دنیا است 
اما دریغ از اینکه 
2 سالن مناسب 
موسیقی داشته 
باشد و احترامی 

که باید نسبت 
به موسیقی و 

موسیقیدانان 
گذاشته شود

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
531 آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت  صادره  آراء  برابر 
خوروبیابانک  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
منصور  آقای  هیات،   93/04/18 مورخ   139360302029000070 شماره   1.راي 
ملی  به شماره  بوشهر  از  به شماره شناسنامه 30 صادره  ابوالفضل  فرزند   مقیمی  
3501340419 در ششدانگ یکباب مغازه نیمه ساز به مساحت 29/64  متر مربع مفروز  
ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی     3643 پالک   از  قسمتی  از  شده  مجزی  و 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقایان لطفعلی و 

علی اکبر مقیمی و شاهمدد شیبانی
منصور  آقای  هیات،   93/04/18 مورخ   139360302029000071 شماره   2.راي 
ملی  شماره  به  بوشهر  از  صادره   30 شناسنامه  شماره  به  ابوالفضل  فرزند  مقیمی  
3501340419 در ششدانگ یکباب مغازه نیمه ساز به مساحت 28/17  متر مربع مفروز 
ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی     3643 پالک   از  قسمتی  از  شده  مجزی  و 
و  لطفعلی  آقایان  ازمالکین رسمی مشاعی  الواسطه  مع  عادی  خوروبیابانک خریداری 

علی اکبر مقیمی و شاهمدد شیبانی
اصغر  علی  آقای  هیات،   93/05/15 مورخ   139360302029000106 شماره   3.راي 
به  خوروبیابانک  از  78 صادره  شناسنامه  به شماره  غالمرضا  فرزند   غالمرضائی  
به مساحت 200/22  متر مربع  یکباب خانه  شماره ملی 5409690885  در ششدانگ 
مع  عادی  ثبت خوروبیابانک خریداری   5 بخش  درشهر خور  واقع  اصلی    404 پالک 

الواسطه ازمالک رسمی آقای غالمرضا غالمرضائی
4.راي شماره  139360302029000107 مورخ 93/05/15 هیات، آقای حکمت علیخانی 
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   4 شناسنامه  شماره  به  اصغر  علی  فرزند  
5409722957  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 297/71  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک  ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی   3578 پالک  از  قسمتی  از  شده 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسن کلهر
رضا  محمد  آقای  هیات،   93/05/15 مورخ   139360302029000108 شماره  5.راي 
به شماره ملی  از خوروبیابانک  به شماره شناسنامه 2 صادره  فرزند  محمد  وهاب  
5409897358  در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 40 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از قسمتی از پالک 17 فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 
رضا  محمد  آقای  هیات،   93/05/15 مورخ   139360302029000109 شماره   6.راي 
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  2 صادره  شناسنامه  به شماره  محمد  فرزند  وهاب  
5409897358  در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از قسمتی از پالک 17 فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 
7.راي شماره  139360302029000110 مورخ 93/05/15 هیات، آقای مجتبی کالنتری  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   65 شناسنامه  شماره  به  اصغر  علی  فرزند 
5409722337  در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 44/54 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از قسمتی از پالک 450 اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای اسماعیل غالمرضایی
8.راي شماره 139360302029000112 مورخ 93/05/16 هیات، آقای حسنقلی طاهری  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   3 شناسنامه  شماره  به  حسینقلی  فرزند  
5409701550 در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 64/65  مترمربع مفروز  و مجزی 

ثبت خوروبیابانک    5 واقع درشهر خور بخش  اصلی  از پالک  3642  از قسمتی  شده 
اسماعیل  و  اکبر  علی  آقایان  مشاعی  رسمی  ازمالکین  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

وعبدالحسین مقیمی
حسنقلی  آقای  هیات،   93/05/16 مورخ   139360302029000113 شماره  9.راي 
طاهری  فرزند حسینقلی به شماره شناسنامه 3 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409701550 در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 435/34  مترمربع مفروز و مجزی 
خوروبیابانک  ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی   3642 پالک  از  قسمتی  از  شده 
اسماعیل  و  اکبر  علی  آقایان  مشاعی  رسمی  ازمالکین  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

وعبدالحسین مقیمی
مقیمی   عذرا  خانم  هیات،   93/05/16 مورخ  10.راي شماره  139360302029000114 
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   13 شناسنامه  شماره  به  حسینقلی  فرزند 
5409715918 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 233/21 مترمربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی   3211 پالک  از  قسمتی  از  شده 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی سید پرویز فروغی ال داود
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/06/10                                                                                             

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/06/25                  
اباذر مهیمن رئیس ثبت خوروبیابانک 

ابالغ وقت رسیدگی
996 در خصوص پرونده کالسه 93-1022 خواهان محمود میرزایی دادخواستی مبنی 
احمدیان  داریوش  طرفیت  به  تومان   4/403/600 مبلغ  به  فاکتور  فقره  یک  مطالبه  بر 
گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   93/8/4 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است 
 – این شعبه واقع در خیابان سجاد  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده   جراید منتشر 
 اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441

اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
 نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  ششم  شعبه  م الف:15277  می شود. 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9309980361700445  شماره   9310100361704539 ابالغیه:  شماره   997
نمایندگی  به  االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان ها   930452 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  مهردادی  مسعود  و  توکلی  نظری  محمدحسین 
عبدالعلی خواجه کوشکی و معصومه جعفری و امیرقلی عکاشه و مهران سالمی و زیبا 
عکاشه به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
اتاق 214 ارجاع و به کالسه 9309980361700445 ثبت گردیده که وقت رسیدگی   2
آن 1393/10/29 و ساعت 09:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15290 ایرج شیرین کام منشی شعبه بیست و هشتم 

دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

998 شماره درخواست: 9310460353500008 شماره پرونده: 9109980358701316 
شماره بایگانی شعبه: 920409 چون سید کمال قریشی شکایتی تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 109 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
وقت  و  گردیده  ثبت   920409 کالسه  به  و  ارجاع   253 اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
رسیدگی آن 1393/09/16 و ساعت 10 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن غالمرضا افشاری فرزند غالمحسین و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ضمن اعالم نشانی کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15291 رستمی منشی شعبه 

109 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980351401279 پرونده:  شماره   9310100351403332 ابالغیه:  شماره   999
شماره بایگانی شعبه: 921279 خواهان محسن صراف دادخواستی به طرفیت خوانده 
پرداخت هزینه  از  اعسار  تامین خواسته و  به خواسته مطالبه طلب و  امیرملکی  مجید 
دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 323 ارجاع و به کالسه 
9209980351401279 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/20 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:15298 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980351400991 پرونده:  شماره   9310100351403246 ابالغیه:  شماره   1000
شماره بایگانی شعبه: 920991 خواهان ها سید مصطفی گل پرور و سید محمد گل پرور 
دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد بندگانی و بانک ملت اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی سرپرستی به خواسته تخلیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   14 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق 323 ارجاع و به کالسه 9209980351400991 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/10/17 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15299 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980351400361 پرونده:  شماره   9310100351403250 ابالغیه:  شماره   1001
سید  مدیریت  به  عسکریه  اعتباری  و  مالی  خواهان   920361 شعبه:  بایگانی  شماره 
امین جوادی دادخواستی به طرفیت خواندگان اعظم بصیرت و رضا رضایی و فتح ا... 
برومند و علیرضا رضایی و محمد موسوی به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به کالسه 9209980351400361  و  ارجاع   323 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/16 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15300 شعبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

1002 شماره ابالغیه: 93010100351403212 شماره پرونده: 9209980351400844 
شماره بایگانی شعبه: 920844 خواهان بانک ملت اصفهان به مدیریت علی دیواندری 
گستر  ارشیا  شرکت  و  آپادانا  آیین  نماد  شرکت  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
فرزاد  و  شبانی  شیخ  قنبری  مریم  و  چکاوک  آوران  راه  بازرگانی  شرکت  قاپو  عالی 
طلب  مطالبه  به خواسته  گلی  و شاهین  قنبری شیخ شبانی  اسماعیل  و  ریزی  چراغی 

شعبه14  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 323 ارجاع و به کالسه 
9209980351400844 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/21 و ساعت 11:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:15301 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351400567 پرونده:  شماره   9310100351403214 ابالغیه:  شماره   1003
به طرفیت خوانده  بایگانی شعبه: 930581 خواهان رضا دودانگه دادخواستی  شماره 
تقدیم دادگاههای  به فک پالک خودرو  الزام  به خواسته دستور موقت و  تقی رشیدی 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به کالسه 9309980351400567  و  ارجاع   323 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/21 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15302   و ضمائم 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351400578 پرونده:  شماره   9310100351403186 ابالغیه:  شماره   1004
شماره بایگانی شعبه: 930592 خواهان شرکت سازه بنیان اسپادانا با مدیریت حسن 
چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  معینی  علیرضا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  محمدی 
 14 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 323 ارجاع و به کالسه 
9309980351400578 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/21 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:15303 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980351401280 پرونده:  شماره   9310100351403330 ابالغیه:  شماره   1005
شماره بایگانی شعبه: 921280 خواهان علی علیدوستی شهرکی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان کاظم هادی و شرکت پارسا مهر صفاهان و مجید مظلوم به خواسته استرداد 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  چک  الشه 
شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 323 ارجاع و به 
کالسه 9209980351401280 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/19 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   11:30
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:15304 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

اصفهان قهرمان رقابت های دد لیفت
تیم های پیشکسوتان و بزرگ ساالن 
اصفه��ان در مس��ابقات ددلیف��ت 
باشگاه های کشور برسکوی نخست 

ایستادند.
در رقابت ه��ای دد لیف��ت قهرمانی 
باشگاه های کشور ، تیم پیشکسوتان 
استان با پیشی گرفتن از استان های 
ته��ران و چهارمح��ال و بختی��اری 
به عنوان قهرمانی دست یافت و در رده سنی بزرگ ساالن نیز 
سکوی قهرمانی و نایب قهرمانی به ترتیب به تیم های اصفهان 
الف و اصفه��ان ب رس��ید و کهکیلویه و بویراحم��د میزبان 
مسابقات در جایگاه س��وم ایستاد. در رده س��نی جوانان نیز 
چهارمحال بختیاری ، س��بزوار و اصفهان به ترتیب مقام های 
اول تا سوم را از آن خود کردند و مسابقات رده سنی نوجوانان 
نیز با قهرمانی چهارمحال و بختیاری، نایب قهرمانی اصفهان 
و کسب مقام سوم توسط کهکیلویه و بویراحمد خاتمه یافت. 
این دوره از مسابقات با حضور 220 ورزشکار از 21 استان و در 
قالب 51 تیم در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگ ساالن 
و پیشکسوتان از 20 لغایت 23شهریورماه سال جاری به مدت 
س��ه روزبه میزبانی اس��تان کهکیلویه و بویراحمد در یاسوج 
برگزار ش��د. ش��ایان ذکر اس��ت عنوان قهرمان قهرمانان در 
این دوره از رقابت ها به رحیم عس��گری از ورزشکاران استان 

اصفهان رسید.

 انصراف ۱۲ تیم از حضور 
در جام حذفی

در ادامه روند انصراف تیم ها از حضور 
در مس��ابقات فوتبال ج��ام حذفی 
باشگاه های کشور، تیم های داماش 
گی��ان، ماشین س��ازی تبری��ز، 
پرسپولیس گناوه، راهیان کرمانشاه، 
ات��کای  کن��گ،  بن��در  لب��در  ا
خلخال دشت، شهرداری جویبار، یزد 
لوله،  مس س��رنگون ورزق��ان، نفت 
آبادان، پرسپولیس شمال و ایرانجوان بوشهر از حضور در جام 

حذفی کناره گیری کردند.
بدین ترتیب حریف��ان این تیم ه��ا بدون برگ��زاری بازی به 
مرحله بعد راه پیدا کردند. طبق اعام مسئوالن سازمان لیگ 
پرونده تیم هایی که از جام حذفی انصراف می دهند به کمیته 

انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال خواهد شد.

چهارشنبه؛ دیدار با ژرمن ها 
پنج شنبه با خروس ها

تیم ملی والیبال ایران در مرحله سوم 
مس��ابقات والیبال قهرمانی جهان با 
تیم های فرانس��ه و آلم��ان هم گروه 
شد. در روز پایانی بازی های مرحله 
دوم مس��ابقات قهرمانی جهان، تیم 
ملی لهستان با نتیجه 3 بر 2 فرانسه 
را شکس��ت داد، آلمان در 3 س��ت 
متوالی کانادا را از پیش رو برداشت و 

ایتالیا 3 بر یک استرالیا را مغلوب کرد.
در دیگر گروه مرحله سوم این مسابقات نیز تیم های روسیه، 
برزیل و لهستان جای گرفته اند. این بدترین قرعه ممکن برای 
لهستانی است که با استفاده از امتیاز میزبانی می خواهد فاتح 

یکی از سکوهای قهرمانی باشد.
برنامه کامل بازی های مرحله سوم مسابقات والیبال قهرمانی 

جهان به شرح زیر است:
سه شنبه 25 شهریور، ساعت 22:55

فرانسه – آلمان
برزیل - لهستان

چهارشنبه 26 شهریور، ساعت 22:55
ایران – آلمان

برزیل - روسیه
پنج شنبه 27 شهریور، ساعت 22:55

فرانسه – ایران
لهستان - روسیه

حقیقی جالب ترین خرید پنافیل
ی��ک س��ایت اس��پانیایی حض��ور 
دروازه بان تیم ملی کشورمان در تیم 
پنافی��ل را برای ماندن ای��ن تیم در 

لیگ حیاتی دانسته است.
علیرض��ا حقیقی پس از درخش��ش 
در جام جهانی 2014 برزیل همراه 
با تی��م ملی فوتب��ال کش��ورمان با 
چند پیشنهاد از تیم های ترکیه ای، 
اسپانیایی، انگلیسی و ... مواجه شد اما درنهایت تصمیم گرفت 
راهی لیگ برتر پرتغال شود تا پس از تجربه یک نیم فصل در 

لیگ دسته دوم این کشور، به تیم پنافیل کمک کند.
تیم پنافیل تا قبل از حضور علیرضا حقیقی در دو بازی شش 
گل دریافت کرده بود و این آمار برای خط دفاع این تیم چندان 
مطلوب نبود، از همین رو س��رمربی این تیم تازه لیگ برتری 
ش��ده تصمیم گرفت قفس توری تیمش را به دروازه بان تیم 
ملی ایران بس��پارد. حقیقی در اولین ب��ازی اش برای پنافیل 
تنها ی��ک گل در دقایق پایانی بازی دریاف��ت کرد و به خاطر 
نمایش خوبش از روزنامه رکورد پرتغ��ال نمره خوب چهار را 
دریافت کرد. او در دومین بازی اش برای پنافیل هم عملکرد 
نس��بتاً مطلوبی داش��ت، هرچند در خانه مارتیمو 2 بر صفر 

شکست خوردند.
بر اساس این گزارش، سایت واول در گزارشی به وضعیت تیم 
پنافیل پرداخته که در بخشی از آن به حضور حقیقی در این 
تیم اشاره کرده و او را جالب ترین خرید این فصل دانسته است.

این س��ایت اس��پانیایی درباره حض��ور دروازه ب��ان تیم ملی 
کشورمان در لیگ برتر پرتغال نوشته است: شاید جالب ترین 
خرید این فصل پنافیل علیرضا حقیقی باش��د که در خارج از 

پرتغال بازیکن سرشناسی محسوب می شود.

6
تبریک رهبر معظم انقالب به قهرمانان کشتی فرنگی 

در پی کسب مقام قهرمانی جهان از سوی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی 
ازبکس��تان، حضرت آیت اهلل خامنه ای با صدور پیامی به اعضا و کادر فنی تیم ملی کشتی 

فرنگی کشورمان، کسب این افتخار و پیروزی را تبریک گفتند.

پایگاه خبری اتحادیه جهانی کشتی پس از ششمین طای 
حمید سوریان در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان 
نوشت: س��وریان نفر دوم فهرست بیش��ترین قهرمانی در 
کشتی فرنگی جهان شد.این پایگاه خبری در گزارش خود 
تحت عنوان 'شش��مین طای س��وریان، ایران را به عنوان 
قهرمانی رساند'، نوشت: تیم کشتی فرنگی ایران در پایان 
رقابت های قهرمانی جهان در تاش��کند ازبکستان، پس از 
طای حمید سوریان در 5۹ کیلوگرم روی سکوی نخست 
ایستاد.در این رقابت ها امید نوروزی در 66 کیلوگرم به مدال 
نقره دست یافت و افشین بیابان گرد در 71 کیلوگرم و قاسم 
رضایی در ۹۸ کیلوگرم موفق به کس��ب مدال برنز شدند. 
اتحادیه جهانی کشتی در این گزارش افزوده است: سوریان 
با شکست مینگیان سیمینوف دارنده مدال برنز بازی های 

المپیک 2012 لندن از روسیه در فینال وزن 5۹ 
کیلوگرم توانست با هفت مدال در رده دوم 

ازنظر بیشترین تعداد قهرمانی 
در کش��تی فرنگی دنی��ا قرار 
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بازی ه��ای المپیک 2012 
لندن از روسیه در فینال وزن 

5۹ کیلوگرم توانست با هفت مدال 
در رده دوم ازنظ��ر بیش��ترین تعداد 

قهرمانی در کشتی فرنگی دنیا قرار بگیرد. 
وی از این نظر با والری رزانتسف از شوروی سابق 

و میجیان لوپز نونز از کوبا که روز ش��نبه به قهرمانی 

در وزن 130 کیلوگرم رس��ید، برابری می کند. س��وریان 
پس از کسب ششمین قهرمانی خود در مسابقات جهانی 
همچنین بعد از الکساندر کارلین از روسیه قرار دارد که ۹ 
عنوان قهرمانی در کارنامه دارد. کارلین درمجموع 12بار به 
قهرمانی دست یافته است که این عناوین شامل سه مدال 
طای المپیک از س��ال 1۹۸۸ تا 1۹۹۹ هم می ش��ود. در 
حال حاضر الکساندر کارلین با ۹ مدال طا در صدر برترین 
فرنگی کاران تاریخ در رقابت های جهانی قرار دارد و حمید 
س��وریان با 6 مدال طا در رقابت های جهانی در رده دوم 
است. 6 فرنگی کار نیز با 5 طای جهان پائین تر از سوریان 

قرارگرفته اند. 
برتری�ن فرنگ�ی کاران تاری�خ در مس�ابقات 

قهرمانی جهان به ترتیب زیر هستند: 
) توضیح: در این رده بندی تنه��ا مدال های طای جهانی 

لحاظ شده و مدال های المپیک در نظر گرفته نشده اند.( 
روس��یه با ۹ 1- الکس��اندر کارلی��ن از 

طای جهان 

2- حمید سوریان از 
ایران با 6 طای جهان 

3- والری رزانتس��ف از 
شوروری سابق با 5 طای 

جهان 
3- میاین لوپ��ز از کوبا با 5 

طای جهان 
3- نیکوالی بالبوش��ین از 
شوروی س��ابق با 5 طای 

جهان 
3- ویکتور ایگومنوف از شوروی سابق با 5 طای جهان 

3- الکساندر توموف از بلغارستان با 5 طای جهان 
3- گوگی کوگواشویلی از روسیه با 5 طای جهان

رکوردشکنی نابغه کشتی ایران
سوریان با کسب مدال طای مسابقات جهانی ازبکستان 
رکورد کس��ب مرغوبیت مدال را که پیش ازاین در اختیار 
عبداله موحد بود را با کس��ب 6 مدال ط��ای جهان و یک 
طای المپیک شکس��ت. در وزن 71 کیلوگرم نیز افشین 
بیابانگرد پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل ها 
یونگ کی��م از کره جنوبی ب��ا نتیجه 2 بر صف��ر به برتری 
دست یافت. وی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل چنگیز 
البازانوف از روس��یه با نتیجه 4 بر صفر شکست خورد و با 
توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال بیابانگرد به 
گروه بازنده ها رفت. وی در این گروه ابتدا بالینت کورپاسی 
از مجارس��تان را در یک کش��تی دیدنی با نتیج��ه 4 بر 3 
شکس��ت داد وی در دیدار رده بندی نیز ب��ا نتیجه 5 بر 3 
الکساندر ژیانویچ از باروس را شکست داد و صاحب مدال 
برنز شد. همچنین در وزن ۹۸ کیلوگرم قاسم رضایی در دور 
نخست با نتیجه 3 بر یک کارل اسچون از سوئد را شکست 
داد. وی در دور بعد مقابل موسی اولویف از روسیه با نتیجه 2 
بر یک به برتری دست یافت و راهی دور سوم شد.رضایی در 
مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه 2 بر صفر مارتین نیلسن 
از نروژ دارنده م��دال برنز اروپا را شکس��ت داد و راهی 
مرحله نیمه نهایی ش��د وی در این مرحله مقابل آرتور 
الکسانیان نفر سوم المپیک لندن، نایب قهرمان جهان و 
قهرمان اروپا از ارمنس��تان با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد 
و راهی دیدار رده بندی شد وی در این دیدار با نتیجه 4 بر 
یک الکساندر هاربوویک از باروس را شکست داد و صاحب 
مدال برنز شد. به این ترتیب تیم ملی کشتی ایران با طای 
سوریان، نقره نوروزی و دو برنز بیابانگرد و رضایی بر سکوی 

قهرمانی جهان ایستاد.
افتخارآفرینان کشتی فرنگی امشب وارد تهران 

می شوند
اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از کسب نخستین 
قهرمانی در رقابت های جهانی، سه شنبه ش��ب وارد تهران 
می شوند.طبق برنامه اعام ش��ده، فرنگی کاران کشورمان 
پس از کس��ب این افتخار س��اعت 23:30 امشب از طریق 

فرودگاه امام خمینی)ره( وارد ایران می شوند.

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان - ازبکستان

 رکوردشکنی نابغه کشتی ایران

سوریان در آستانه نزدیک شدن به رکورد کارلین
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توان جودوکاران ایران در 
کسب مدال در اینچئون 

الم: رئال مدعی قهرمانی 
لیگ قهرمانان است

تیم ملی جودوی ایران ب��ا ترکیب 5 ملی پوش دیش��ب برای حضور 
دربازی های آس��یایی 2014 اینچئون راهی کره جنوبی شد. احسان 
بهرامیان، س��عید مایی، امیر قاس��می نژاد، جواد محجوب و محمد 

جمالی نفراتی هستند که به بازی های آسیایی اعزام شدند.
مس��عود حاجی آخوندزاده ، پیش از اعزام به بازی های آسیایی 2014 
اینچئون در مورد شرایط آمادگی ملی پوشان، اظهار داشت: در طول 
این مدتی که در اردوهای داخلی و خارجی حضور داشتیم ملی پوشان 
عملکرد قابل قبولی داش��تند. ما هم در این چند روز باقیمانده تاش 
کردیم تا همه نفرات اینچئون را ازلحاظ بدنی در آماده ترین ش��رایط 
نگه داریم. آن ها را به این باور رس��انده ایم که با توانایی هایی که دارند 
می توانند برای رس��یدن به س��کو برترین های دنیا را شکست دهند. 
سرمربی تیم ملی جودو گفت: کار جودوکاران ایرانی در اینچئون سخت 

است، اما ملی پوشان ما توانایی کسب مدال رادارند.

کاپیتان پیشین آلمان سفیدپوش��ان مادریدی را یکی از مدعیان 
اصلی قهرمانی در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا می داند.فیلیپ الم، 
کاپیتان باواریایی ها در گفت وگو با  نشریه »کیکر« آلمان گفت: رئال 
مادرید با پولی که صرف خرید بازیکنان جدید در فصل نقل وانتقاالت 
تابستانی کرده است، قدرتمندتر شده و این فصل هم یکی از مدعیان 
قهرمانی لیگ قهرمانان اروپاست. بااین وجود به نظرم کهکشانی ها 
تیمی شکست ناپذیر نیستند.بایرن مونیخ فصل گذشته در دو دیدار 
رفت وبرگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 5 بر 
صفر مغلوب رئال مادرید شد و از رس��یدن به فینال این مسابقات 
بازماند.وی افزود: به شخصه خیلی دوست دارم تا بار دیگر قهرمانی 
در رقابت های لیگ قهرمانان را تجربه کنم. با توجه به بازیکنانی که 
در اختیارداریم در این فصل یا سه فصل پیشرو مجدداً برای کسب 

این جام خیز خواهیم برداشت.

آمریکا قهرمان جام جهانی بسکتبال شد
تیم ملی آمریکا در حالی عنوان قهرمانی این مسابقات را 
کسب کرد که بسیاری از س��تاره های برتر NBA ، را به 
همراه نداشت.این تیم با غلبه بر صربستان در دیدار نهایی 

جام جهانی اسپانیا روی سکوی قهرمانی ایستاد.

برگزاری مسابقات زیبایی اسب عرب 
پنجمین دوره مسابقات زیبایی قهرمانی کشور )اسب عرب( 
زیر نظر سازمان ایکاهو در باشگاه آرش واقع در کردان کرج 
از 16 تا 1۸ مهرماه برگزار خواهد شد.متقاضیان باید تا 30 

شهریورماه نسبت به ثبت نام این رقابت اقدام کنند.

کارشناسان AFC به ایران می آیند
کارشناسان کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است مهرماه جهت بررسی وضعیت 
باشگاه های لیگ برتری فوتبال ایران و صدور مجوز حرفه ای به کشورمان سفر 
کنند.در این سفر آن ها آخرین ش��رایط لیگ حرفه ای فوتبال ایران را بررسی 

خواهند کرد تا امتیاز و جایگاه لیگ فوتبال ایران در این فصل مشخص شود

رهبری فرد: آقای دایی! برادر شما حق امثال هاشمیان را خورد

محمد دایی شده پرسپولیسی و من شده ام کفترباز

سوکای: دلیلی ندارد سپاهان را ترک کنم

دوباره به صدر می رسیم
جواهیر سوکای مهاجم آلبانیایی سپاهان در هفته های 
اخیر مصدوم بوده و حاال خودش را آماده می کند تا به 
میدان ه��ا ی فوتبال برگردد.به نقل از س��ایت فوتبال 
ایران، س��وکای در م��ورد وضعیت س��پاهان، جدایی 
کرانچار و مسائل دیگر به س��ؤاالت ما پاسخ می دهد. 
او تأکید می کند که سپاهان دوباره صدرنشین خواهد 

شد.
دلیل غیبتت در تمرینات چیس��ت؟ چند روزی است 
که دچ��ار مصدومیت ش��ده ام و به همی��ن خاطر هم 
نمی توانم تمری��ن کنم. در حال حاض��ر هم دوره های 
درمانی را پشت سر می گذارم. مصدومیتت جدی که 
نیس��ت؟ نه. از ناحیه عضات ش��کمی دچار گرفتگی 
ش��ده ام و خیلی زود به بهبودی می رس��م. یعنی برابر 
صبا بازی می کنی؟ فعًا چیزی مش��خص نیست. در 
 حال حاضر دوره های آب درمانی و فیزیوتراپی را انجام 

می دهم. 
می گویند به خاطر نیمکت نشینی در بازی های قبلی 
قصد ترک س��پاهان راداری؟ اصًا این طور نیس��ت و 
دلیلی ندارد سپاهان را ترک کنم. من کاری به شایعات 

ندارم و اهل حاشیه هم نیستم. 
سپاهان کی صدرنشین می شود؟ س��پاهان دوباره در 
آسانسور لیگ قرار می گیرد و همان طور که پایین رفت 
و از صدر دور شد، اوج می گیرد و باال می رود. خیلی زود 
دوباره تیم مان را در صدر خواهید دی��د. این بار دیگر 
اختافمان را به رقمی می رسانیم که به این زودی صدر 
از آن تیم دیگری نش��ود. کدام یک از تیم ها را رقیبان 
س��پاهان برای قهرمانی می دانی؟ تراکتور و استقال 
را جدی ترین رقیبان س��پاهان می دانم. اما چیزی که 
مشخص است این است که این تیم ها در رقابت با تیم 
ما کم می آوردند و جام به ما می رس��د.برد برابر پدیده 
درس��ت بعد از رفتن کرانچار رقم خورد. در خصوص 
رفتن این مربی چ��ه صحبتی داری؟ رفت��ن کرانچار 
همه را شوکه کرد. هیچ کس��ی فکرش را نمی کرد که 
این مرب��ی به یک باره و خیلی غیرمنتظ��ره تصمیم به 
رفت��ن بگیرد. کرانچ��ار برای س��پاهان خیلی زحمت 
کشید و یک مربی خوب و کاربلد است و به عنوان کسی 
که یک زمانی ش��اگردش بوده برایش آرزوی موفقیت 
می کنم. حضور حسین فرکی را چطور می بینی؟ آقای 
فرکی یک مربی بزرگ و کارنامه دار است. بدون شک 
ایش��ان مثل زمان حضورش��ان در نفت تهران و فوالد 
موفق عمل خواهند کرد و در س��پاهان هدفی چیزی 

جز قهرمانی نخواهند داشت. 

مصاحبه اخیر محمد دایی برادر و دس��تیار علی دایی علیه 
تع��دادی از پیشکس��وتان تبدیل به یک آش��وب و جنجال 
تمام عیار شد تا ش��اهد جواب های تندی برای آن مصاحبه 
باشیم.کاوه علی اسماعیلی: اولین کسی که به آن مصاحبه 
واکنش تندی نشان داد، بهروز رهبری فرد بود. کاپیتان اسبق 

دایی در بخشی از پرس��پولیس. محم��د 
صحبت هایش از یک 

"پیشکسوت کفترباز" یادکرده بود که همواره از دایی انتقاد 
می کرد. بهروز رهبری فرد هم ب��ا این تصور که برادر دایی او 
را متهم به انتقاد علیه سرمربی س��ابق پرسپولیس کرده، از 
کوره دررفت و حرف های قابل تأمل و قابل بحثی به زبان آورد. 

صحبت های رهبری فرد را بخوانید: 
  محمد دایی گفته من کفتربازی می کنم و درعین حال 
منتقد دایی هم هستم. البته ربط این دو را نفهمیدم و بعید 
می دانم خود محمد هم چیزی از حرف هایش س��ر درآورده 
باش��د اما مگر سیر کردن ش��کم بندگان خدا بد 
اس��ت؟! من باافتخار می گویم کبوتر دارم و 
به آن ها غذا می دهم ولی ن��ان نام دیگران 

را نمی خورم. 
  محمد دای��ی در محله خودش��ان هم 
گل کوچیک بازی نکرده ب��ود که به یک باره 
سر از پرس��پولیس درآورد. صدها نفر 
در ایران کاس مربیگری رفته اند 
ام��ا کدام ش��ان روی نیمک��ت 
پرس��پولیس نشس��ته اند؟ فقط 
آن های��ی که ب��رادر علی دایی 
بودند! محمد اشتباه می کند، 
کس��ی که زحمت کش��یده و 
فوتبالیست ش��ده، علی دایی 

بود نه محمد دایی. اینکه برادر من، مرا با خود به این تیم و آن 
تیم ببرد که نشد زحمت کشیدن! 

  او حتی حس��اب وکتاب هم بلد نیس��ت. بنده 14 سال 
پرس��پولیس بودم و 7 قهرمان��ی لیگ دارم. دای��ی چند بار 
با پیراهن پرس��پولیس قهرمان لیگ ش��د؟ چند سال برای 
پرسپولیس زحمت کشید؟ یک سری آدم بیمار آمدند و به 
این افراد گفتند مربی! حاال هم باورشان شده مربی هستند. 

  روزی که برادر ش��ما در عوارضی تهران، اتوبوس تیم را 
نگه داش��ت و گفت یا پولم را بدهید یا نمی گذارم اتوبوس از 
این جلوتر برود، من قرارداد سفید داشتم. سال ها با ۸0 هزار 
تومان و نهایتاً ۹0 میلیون تومان برای پرسپولیس بازی کردم. 
هر وقت پول داشتند، به ما کمی پول می دادند، نداشتند هم 
با فحش های علی پروین سرگرم بودیم اما شخص علی دایی 

چه کار کرده است؟ 
 بگذارید حرف های دل��م را بگویم؛ عل��ی دایی هم حق 
امثال وحید هاش��میان را خورد که توانست سال ها نفر اول 
تیم ملی باش��د. من نمی گویم دایی بازیکن کوچکی بود اما 
حق هاشمیان و امثال او هم خورده ش��د تا فقط دایی بازی 
کند، حتی وقتی اصًا روی فرم نبود. این ها یک نشانه است. 

  مهم ترین افتخار محمد دایی فریاد کشیدن سر بچه های 
طرشت هنگام فوتبال دست گرمی بود که به او پاس بدهند، 
با همین رزومه هم به پرسپولیس آمد. حاال نمی گویم چطور 

خودش را به تهران رسانده است! 
  پرسپولیس جای بزرگان است، جای پروین، مایلی کهن، 
محرمی، پیوس، درخشان، پنجعلی نه شما. برای پرسپولیس 
چه کار کرده اید که این همه ادع��ا دارید؟ باخت به تراکتور و 
ملوان هم شد کارنامه کاری؟ کارنامه شما این بود که خودت 

و برادرانت بروید استادیوم و علیه علی پروین شعار بدهید! 
  می گویند دایی بد مدل از پرس��پولیس رفت، چه کسی 

خوشگل از این تیم جدا شد؟ همیشه اخراج شدن 
  من با 14 سال سابقه در پرسپولیس وقتی شنیدم باشگاه 
مرا نمی خواهد، فوتبالم تمام ش��د و رفتم پ��ی زندگی ام اما 
محمد دایی را امروز اخراج کردند، فردا رفت سر تمرین تیم! 

حاال او شده پرسپولیسی و ما شده ایم کفترباز. 
  درنهایت به محمد دایی می گوی��م تو عددی در فوتبال 
ایران نیس��تی که علیه من صحبت کنی اما اگر یک بار دیگر 
حرفی راجع به من بزنی، چیزهایی به زبان می آورم تا بدانی 
دنیا دست کیست. حرف هایی می زنم که تا سال ها دیگرکسی 

اسمت را هم نشنود!
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مفاد آرا
و  اراضی  تکلیف   تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  آگهي  موضوع   643

ساختمانهای فاقد سند رسمی   
برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی   مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل 
تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1-برابر راي شماره139360302013000675  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد علی جعفری  فرزند 
امیدعلی  بشماره شناسنامه 16  صادره از فریدونشهردر یک باب خانه  به مساحت 
188/30 مترمربع پالک 236 فرعي از 230 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک52 فرعي 
از 230 اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقایان علی و 

یداله قاسمی محرز گردیده است.
2-برابر راي شماره 139360302013000678هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي پویا فرزند اسمعیل 
 341.10 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   19 شناسنامه  بشماره 
مترمربع پالک 78 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 223 
اصلي واقع در شهر برف انبار محله سنگباران  خریداري از مالک رسمي آقاي اسماعیل 

یبلوئی  محرز گردیده است.
3-برابر راي شماره 139360302013000679 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود اصالني فرزند 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   81 شناسنامه  بشماره  اله  نور 
 1 پالک  از  مجزي شده  و  مفروز  اصلي   238 از  فرعي   2417 پالک  مترمربع   246.85
فرعي از238اصلي واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي نوراله اصالنی  

محرز گردیده است.
4-برابر راي شماره 139360302013000684 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
شیرزادي  غالمحسین  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  1936 صادره  شناسنامه  بشماره  شیرزاد  فرزند 
مساحت 625.50 مترمربع پالک 204 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
1 فرعي از 22 اصلي  واقع در شهر برف انبار محله خمسلو  خریداري از مالک رسمي 

آقاي میرزا یبلوئی خمسلوئی  محرز گردیده است.
5-برابر راي شماره 139360302013000685 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سعید خودسیاني آخوره 
علیائي فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 10 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه 
به مساحت 159.50 مترمربع پالک 2418 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک 1فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي درویش 

رحیمی  محرز گردیده است.
6-برابر راي شماره 139360302013000687 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي سپیاني فرزند 
به مساحت  باب خانه  یک  در  فریدونشهر  از  صفرعلي بشماره شناسنامه 26 صادره 
317 مترمربع پالک 418 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2فرعي از 
231 اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي حسینقلی 

عسگری محرز گردیده است.
7-برابر راي شماره 139360302013000739 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  موگوئي  مهدي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
اکبر بشماره شناسنامه 6 صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه  به مساحت 87.40 
از  فرعي   3 پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   231 از  فرعي   419 پالک  مترمربع 
231اصلي  واقع دروحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي رضا زمانی  

محرز گردیده است.
8-برابر راي شماره 139360302013000740 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي بهرامي فرزند 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   1824 شناسنامه  بشماره  یداله 
318/50  مترمربع پالک 205 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 22 اصلي  واقع در شهر برف انبار محله خمسلو  خریداري از مالک رسمي آقاي 

حسن یبلوئی محرز گردیده است.
9-برابر راي شماره 139360302013000761 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سهراب هارون رشیدي 
قطعه  دریک  فریدونشهر  از  صادره   1120053064 شناسنامه  بشماره  حصول  فرزند 
از 270 اصلي مفروز و  به مساحت 843.10 مترمربع پالک15 فرعي  زمین محصور  
مجزي شده از پالک  270 اصلي  واقع درروستای میدانک دوم فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي حصول هارون الرشیدی  محرز گردیده است.
10-برابر راي شماره 139360302013000767هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي قورچیاني فرزند 
عبد الرحیم بشماره شناسنامه 8 صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه به مساحت 
19.40 مترمربع پالک 2295 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 510 
فرعي از 237  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي قلی قورچیانی  محرز 

گردیده است.
11-برابر راي شماره139360302013000768 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي قورچیاني فرزند 
عبد الرحیم بشماره شناسنامه 8 صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه  به مساحت 
19.30 مترمربع پالک 2296 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 510 
فرعي از 237 اصلي واقع درفریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي قلی قورچیانی  

محرز گردیده است.
12-برابر راي شماره 139360302013000802 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
هارون  منوچهر  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت 
رشیدي فرزند علي فتح بشماره شناسنامه 79 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه 

به مساحت 666.70 مترمربع پالک 14فرعي از 270 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک 270 اصلي واقع در روستای میدانک دوم فریدونشهر خریداري از مالک رسمي 

آقاي محمد هارون الرشیدی  محرز گردیده است.
13-برابر راي شماره 139360302013000803 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
بهرامي  محمد  دوست  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
به  دیواری   چهار  باب  یک  در  فریدن  از  13 صادره  شناسنامه  بشماره  بهرام  فرزند 
مساحت 180 مترمربع پالک 128 فرعي از 21 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 45 
فرعي از 21 اصلي  واقع در شهر برف انبار - محله خمسلو  خریداري از مالک رسمي 

خانم کوکب یبلوئی  محرز گردیده است.
14-برابر راي شماره 139360302013000804 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  حسامي  بهرام  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
محمد علي بشماره شناسنامه 154 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت  
از پالک 256/1  از 237 اصلي مفروز و مجزي شده  79  مترمربع پالک 2297 فرعي 
فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي رضا اصالنی  

محرز گردیده است.
15-برابر راي شماره 139360302013000813هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد صادق بهارلوئي 
به مساحت  باغ  فریدن در یک درب  از  اله بشماره شناسنامه 43 صادره  لطف  فرزند 

1101.10 مترمربع پالک79فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 4 فرعي از 
223 اصلي  واقع در اراضی مزرعه برف انبار سنگباران فریدونشهرخریداري از مالک 

رسمي آقاي لئون زرگریان محرز گردیده است.
16-برابر راي شماره 139360302013000822 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید محسن طهماسبي 
فرزند سید نعمت اله بشماره شناسنامه 68 صادره از فریدونشهر در یک باب ساختمان 
باسکول  به مساحت 150 مترمربع پالک 35 فرعي از 32 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک1 فرعي از 32 اصلي  واقع در روستای بزمه فریدونشهر خریداري از مالک رسمي 

آقاي محمد علی طهماسبی محرز گردیده است.
17-برابر راي شماره 139360302013000829 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي رضا بهرامي فرزند 
به مساحت  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  بشماره شناسنامه 50 صادره  ذوالفعلي 
612.40 مترمربع پالک 80 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 223اصلي  واقع در شهر برف انبار محله سنگباران  خریداري از مالک رسمي آقاي 

ذوالفعلی بهرامی محرز گردیده است.
18-برابر راي شماره 139360302013000832 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  قالني  علیرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
محمد بشماره شناسنامه 65 صادره از فریدونشهر در یک باب چهار دیواری به مساحت 
164.60 مترمربع پالک 2419 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد قالنی  محرز 

گردیده است.
19-برابر راي شماره 139360302013000837 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  مرادي  گودرز  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   429 شناسنامه  بشماره  علیداد 
مالک  از  خریداري  درفریدونشهر  واقع   237 از  فرعي   2303 پالک  مترمربع   129.30

رسمي آقاي عزیزاله توازهی  محرز گردیده است.
20-برابر راي شماره 139360302013000838 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا جدید اسالم فرزند 
عباسقلي بشماره شناسنامه 3870 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
285.20 مترمربع پالک 2304 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 212 
و 213 فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهرخریداري از مالکین رسمي  ورثه آقاي 

عباسقلی جدید اسالم محرز گردیده است.
21-برابر راي شماره 139360302013000840 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عیسي هارون الرشیدي 
فرزند رضي بشماره شناسنامه 967 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
933.90 مترمربع پالک فرعي16 از 270 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 270 اصلي  
واقع در روستای میدانک دوم فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد ولی 

هارون الرشیدی  محرز گردیده است.
22-برابر راي شماره 139360302013000853 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  قالني  علیرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
محمد بشماره شناسنامه 65 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 183.80 
مترمربع پالک 2420 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 238 
اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد قالنی  محرز گردیده 

است.
23-برابر راي شماره139360302013000852هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  قالني  علیرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
به  دیواری   چهار  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   65 شناسنامه  بشماره  محمد 
از  از 238 اصلي مفروز و مجزي شده  مساحت 277.90 مترمربع پالک 2421 فرعي 
پالک 1 فرعي از 238اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد 

قالنی محرز گردیده است.
24-برابر راي شماره 139360302013000851هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حسین رشیدي فرزند 
از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت  مرتضي بشماره شناسنامه 418 صادره 
684.60 مترمربع پالک17 فرعي از 270 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 270 اصلي  
واقع در روستای میدانک دوم فریدونشهر خریداري مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي 
انقضای مدت  بدیهی است در صورت  بابا هارون رشیدی  محرز گردیده است.  علی 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 25 /06 /93  
محسن مقصودی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر   

ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980351400622 پرونده:  شماره   9310100351403410 ابالغیه:  شماره   1006

بایگانی شعبه: 930636 خواهان رفیع یزدانی دادخواستی به طرفیت خواندگان  شماره 
محمد فیاضی و علی تقی مومنی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   14 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 323 ارجاع و به کالسه 9309980351400622 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1393/09/04 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15305 شعبه 14دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980351401269 پرونده:  شماره   9310100351403315 ابالغیه:  شماره   1007
دیواندری  به مدیریت علی  ملت اصفهان  بانک  بایگانی شعبه: 921269 خواهان  شماره 
دادخواستی به طرفیت خواندگان منوچهر رهنمافر و رزیتا نصیری و محمود مرتضوی 
کاویانی به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 323 
ارجاع و به کالسه 9209980351401269 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/19 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  تعیین شده   10:00 و ساعت 

خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:15308 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

 9309980351200523 پرونده:  شماره   9310100351202776 ابالغنامه:  شماره   1008
شماره بایگانی شعبه: 930536 ابالغ شونده حقیقی: حامد ایزدی نشانی مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1393/12/04 دوشنبه ساعت: 09:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: 

در خصوص دعوی محمد تیموری به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
این شعبه حاضر شوید.م الف:15310 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ 
پرونده: 9209980351201176  ابالغنامه: 9310100351202660 شماره  1009 شماره 
نشانی  محالی  فروزنده  ایمان  حقیقی:  شونده  ابالغ   921206 شعبه:  بایگانی  شماره 
فروشی  زنانه  اول  مهتاب-زیرزمین  عصر-پاساژ  ولی  الفت-خ  اصفهان-بهارستان-خ 
بانوی من-مجهول المکان تاریخ حضور: 1393/12/02 شنبه ساعت 08:30 محل حضور: 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ 
به طرفیت  زمانی  اکبر شاه  دعوی  در خصوص  علت حضور:  طبقه3-اتاق شماره321 
15311 م الف:  شوید.  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در   شما 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ 
 1010 نظر به اینکه از سوی احمدرضا عزیزی نسبت به دادنامه شماره 92/9/11-9201290

در پرونده کالسه 910578ح12 تجدیدنظر خواهی گردیده و با توجه به مجهول المکان 
آیین  قانون   73 ماده  اجرای  در  مراتب  مناجاتی  محمدرضا  تجدیدنظرخوانده  بودن 
به  و  آگهی  و  درج  اصفهان  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مدنی  دادرسی 
تجدیدنظر خوانده ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر 
شعبه و دریافت نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر و ضمائم آن پاسخ کتبی خود را ارایه 

نماید.م الف:15312 شعبه دوازده دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ 

1011 شماره ابالغنامه: 9310100351202795 شماره پرونده: 9209980351201024 
شماره بایگانی شعبه:921049 ابالغ شونده حقیقی: حشمت ا... محمدی نشانی اصفهان-خ 
سه شنبه   1393/12/05 حضور:  تاریخ  مجهول المکان  حسینی-پ74-  شهید  کاوه-ک 
نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   08:30 ساعت: 
خصوص  در  حضور:  علت  شماره321  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری 
دعوی احمد خلیلی دلیگانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 

شعبه حاضر شوید.م الف:15313 شعبه12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
وقت دادرسی 

پرونده: 930352ک111 وقت رسیدگی: 93/9/2 ساعت 11/30 خواهان:  1012 کالسه 
پرداخت محکوم  از  اعسار  قربانعلی شاه حسینی خوانده: حسن خوانساری خواسته: 
به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  به خواهان 
111 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور به هم رساند. م الف:15314 فرخنده خوی مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350800161 پرونده:  شماره   9310100350803367 ابالغیه:  شماره   1013
شماره بایگانی شعبه: 930166 خواهان محبوبه صمدی دادخواستی به طرفیت خوانده 
علیرضا فوالدگر به خواسته استرداد مال )منقول( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9309980350800161 کالسه  به  و  ارجاع   315 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/18 و ساعت 12:30 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15322   و ضمائم 

داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350800235 پرونده:  شماره   9310100350803414 ابالغیه:  شماره   1014
شماره بایگانی شعبه: 930246 خواهان سعید گالب دار دادخواستی به طرفیت خوانده 
هادی قاسمی ورزنه به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9309980350800235 کالسه  به  و  ارجاع  اتاق315   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/07 و ساعت 12:30 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15323   و ضمائم 

داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980350801087 پرونده:  شماره   9310100350803446 ابالغیه:  شماره   1015
طرفیت  به  دادخواستی  نیا  عظیمی  زهره  خواهان   921122 شعبه:  بایگانی  شماره 
به  اتفاق  حمصیان  گیتی  و  اتفاق  حمصیان  احمدرضا  و  ها  یراقی  صدیقه  خواندگان 
خواسته ابطال واگذاری سهام ورود ثالث و تقابل تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9209980350801087 کالسه  به  و  ارجاع   315 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/17 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15326   و ضمائم 

داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350800370 پرونده:  شماره   9310100350803437 ابالغیه:  شماره   1016
به مدیریت محمدرضا ساروخانی  ملت  بانک  بایگانی شعبه: 930389 خواهان  شماره 
و  قندی  جمال  و  ابریشم  راه  آوران  توان  شرکت  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
دادگاههای  تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  جهان  نصف  سازه  میراب  شرکت 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به کالسه 9309980350800370  و  ارجاع   315 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/24 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده آقای جمال قندی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:15331 داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350800507 پرونده:  شماره   9310100350803438 ابالغیه:  شماره   1017
مدیریت محمدرضا ساروخانی  به  ملت  بانک  بایگانی شعبه: 930533 خواهان  شماره 
خواسته  به  حقیقت  رصاف  سهیال  و  قرابی  محسن  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه8 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق 315 ارجاع و به کالسه 9309980350800507 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1393/09/08 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15332 داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9109980359800075 پرونده:  شماره   9210100354302674 ابالغیه:  شماره   1018
شماره بایگانی شعبه: 910720 عباسعلی تقی زاده فرزند حسین و غیره شکایتی مبنی 
بر مشارکت در سرقت علیه محمود استادی و محسن باالیی تقدیم دادگاههای عمومی 
عمومی)کیفری(  دادگاه   117 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به کالسه 9109980359800075  و  ارجاع   138 اتاق   1 طبقه  اصفهان  استان  کل 
علت  به  است  تعیین شده   8/30 و ساعت   1393/11/05 آن  وقت رسیدگی  که  گردیده 
مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15335 

ادیبی مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
 9209980358300349 پرونده:  شماره   9309970353500555 دادنامه:  شماره   1019
اصفهان- نشانی  به  یاوری  رضا  آقای  شاکی:   920702 شعبه:  بایگانی   شماره 
متهم:  مهر  مالی  موسسه   - نورباران  چهارراه  و  کالنتری14  حدفاصل  بزرگمهر-  خ 
سعد- محله   - رامشه  روستای   - جرقویه  اصفهان-  نشانی  به  حیدری  مسیب   آقای 
تخریب   -2 عدوانی  تصرف   -1 اتهام ها:  حیدری  مسیب  منزل   - سعد  مسجد   جنب 
با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل  گردشکار: دادگاه 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مسیب حیدری 
آزاد به لحاظ متواری بودن دائر بر تخریب ساختمان قدیمی واقع در روستای رامشه 
جرقویه دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان و شکایت شاکی خصوصی آقای رضا یاوری با وکالت آقای احمد صادقی و 
رونوشت مدارک ارائه شده از سوی شاکی مبنی بر مالکیت ساختمان مذکور و اظهارات 
گواهان و گزارش و معاینه محلی توسط مامور پاسگاه انتظامی بخش جرقویه علیا و 
عدم حضور متهم در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه 
انتسابی به وی محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده 677 قانون مجازات اسالمی متهم 
را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت ده 
روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از 
آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و در خصوص 
دیگر اتهام متهم فوق دائر بر تصرف عدوانی ملک مذکور دادگاه نظر به اظهارات وکیل 
شاکی در جلسه دادرسی و باتوجه به اینکه اقدامات متهم صرفًا در حد تخریب بوده 
است و عملیاتی که مبین تصرف پالک باشد انجام نداده است لذا مستنداً به اصل برائت 
و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
از  اعالم می گردد رای صادره ظرف مدت بیست روز پس  برائت متهم صادر و  رای 
 ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:14910 

گازری رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980364701824 پرونده:  شماره   9309970354500549 دادنامه:  شماره   1020
شماره بایگانی شعبه: 930035 شاکی: آقای تقی لوح موسوی به نشانی میدان امام-

بازار نجارها-پاساژ میثم-پ20 متهم: آقای کیوان فدائی به نشانی مجهول المکان اتهام: 
خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
کیوان فدایی )بدون مشخصات دیگر( دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای تقی 
لوح موسوی فرزند جواد بدین شرح که شاکی اظهار داشته حدود 600 گرم طال به متهم 
امانت دادم که عین آن را برگرداند که از استرداد خودداری ورزیده و متواری است. 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده-تحقیقات انجام شده- اظهارات گواهان-عدم حضور 
و دفاع موثر از ناحیه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامش را به شرح 
فوق محرز تشخیص و مشارالیه را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمی به تحمل 
یکسال حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه است.م الف:14911 رستم پور رئیس شعبه 119 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده: 9209980358301080  9309970353000769 شماره  دادنامه:  1021 شماره 
اصفهان-ملک  نشانی  به  صفری  محمد  آقای  شاکی:   921331 شعبه:  بایگانی  شماره 
شهر-خ مطهری-مجتمع نسیم-واحد3 متهم: آقای مسلم شفیعی به نشانی اصفهان-خ 
کاریابی)مجهول المکان(  شهروند-دفتر  سوپر  نورباران-روبروی  بزرگمهر-چهارراه 
شرح  به  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  امانت  در  خیانت  اتهام: 
محمد  آقای  شکایت  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر 
صفری فرزند نبی ا... علیه آقای مسلم شفیعی )مجهول المکان( دایر بر خیانت درامانت 
نسبت به یک فقره چک به شماره 121221/391044/16 عهده بانک ملت شعبه ملک شهر 
تضمین  از  حاکی  متهم  و  بین شاکی  پیوست شکوائیه  قرارداد  اینکه حسب  به  توجهًا 
لذا چک  قرارداد(  )ماده 3  تعهدات و پرداخت بدهی بوده است  انجام  بودن چک جهت 
مذکور امانی نبوده و بزه انتسابی ثابت نمی باشد و دادگاه به استناد اصل 37 قانون 
اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف 20 روز پس از 
 ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:14912 

مظفریان دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980359801319 پرونده:  9309970353500885 شماره  دادنامه:  1022 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930236 شاکی: آقای آرش جهانگیری به نشانی خ نیکبخت- پشت 
جعفری  مسیح  و  رضایت  علی  وکالت  دفتر  ط6-  نیکبخت-  اداری  دادگستری-مجتمع 
 متهم: آقای احمد عابدینی به نشانی میدان الله- خیابان پروین - بعد از پمپ بنزین -
دادگاه  مال گردشکار:  فروش   – امانت  در  اتهام: خیانت  امالک  جنب چایخانه-مشاور 
با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
)مجهول المکان(  عابدینی  احمد  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.   رای 
دائر بر خیانت در امانت و فروش مال غیر موضوع شکایت آقای آرش جهانگیری با 
وکالت آقایان علی رضایت و مسیح جعفری قوام آبادی با این توضیح که شاکی مدعی 
است یک دستگاه خودرو سمند ال ایکس مدل 84 به شماره انتظامی 137ب86ایران13 
متوجه  است و سپس  داده  تحویل  متهم  به  گذاری  قیمت  تنها جهت  امانت  به رسم  را 
با  دادگاه  علیهذا  است  نموده  تصاحب  را  ثمن  و  فروخته  را  خودرو  متهم  می گردد 
 عنایت به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
استرداد  عدم  و  تحقیقات  مرحله  در  گواهان  اظهارات  خصوصی  شاکی   شکایت 
امانت  در  خیانت  بزه  پرونده  در  موجود  امارات  و  قرائن  سایر  و  شاکی  به  خودرو 
مصوب  تعزیرات  قانون  از   674 ماده  به  مستندا  دانسته  محرز  را  وی  به   انتسابی 
 سال 1375 وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی 
ظرف  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از  پس  روز  ده  مدت  ظرف   و 
اصفهان  استان  تجدیدنظر  محترم  محاکم  نزد  اعتراض  آن  از  پس  روز  بیست  مدت 
اینکه  به  نظر  غیر  مال  فروش  بر  مبنی  متهم  دیگر  اتهام  خصوص  در  و   می باشد 
ابراز  و  اقامه  بزه  وقوع  تحقق  اثبات  جهت  کافی  ادله  و  نیست  محرز  غیر  به   مال 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   177 ماده  الف  بند  به  مستندا  است  نشده 
انقالب در امور کیفری رای برائت نامبرده را صادر و اعالم می نماید رای صادره در 
محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف  این خصوص 
دادگاه   109 شعبه  رئیس  گازری  می باشد.م الف:14918  اصفهان  استان  تجدیدنظر 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

1023 کالسه پرونده: 93-448 ش ح33 شماره دادنامه: 910-93/5/30 مرجع رسیدگی: 
شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای علی احمد علی اکبری 
نادر  آقای  خوانده:  12شرقی-پالک33  پیروزی-خ  اصفهان-امیریه-خیابان  نشانی: 
کالسه  پرونده  در  وارده  خسارات  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  بردونی 
دادرسی هزینه  انضمام  به  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه  سیزدهم  شعبه   900102 

ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  ریال.   10/000/000 مقوم 
قاضی  اعضاء،  مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی  و  فوق  کالسه  به  آن 
رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا 
به  اصغر  علی  فرزند  اکبری  علی  احمد  علی  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی 
در  وارده  خسارات  مطالبه  خواسته  به  صفرعلی  فرزند  بردونی  نادر  آقای  طرفیت 
دادگاه  سیزدهم  شعبه   )900102 بایگانی  شماره  )به   9009980351300101 پرونده 
دادنامه  به  توجه  با  دادرسی  خسارات  مطلق  انضمام  به  اصفهان  حقوقی   عمومی 
شماره 930997036840016 مورخ 93/1/18 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر 
شماره  به  سیزدهم  شعبه  از  صادره  دادنامه  قطعیت  بر  داللت  که  اصفهان  استان 
محق  مزاحمت  رفع  قسمت  در  خواهان  آن  طی  که  دارد  را   9109970351200090 
هزینه های  اینکه  بر  مبنی  رسیدگی  جلسه  در  خواهان  اظهارات  و  است  شده  اعالم 
و  خواستارم  خوانده  از  را  چهارم  و  سیزدهم  شعبات  های  دادنامه  در  دادرسی 
الیحه ای  و  نیافته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  علی رغم  خوانده  اینکه 
نامه  طی  سیزدهم  شعبه  از  شده  انجام  استعالم  پاسخ  و  ننموده  ارائه   نیز 
و  دستمزد  هزینه  و  دادرسی  هزینه  که   93/5/16 مورخ  900102ح13  شماره 
ریال هزار  پنجاه  و  دویست  و  میلیون  یک  را  خواهان  توسط  انجام شده   کارشناسی 
 )1/250/000 ریال( اعالم نموده لذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد 
 به مواد 198 و 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
نشر  هزینه  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  پنجاه  و  دویست  و  میلیون  یک  مبلغ 
 آگهی طبق تعرفه ویکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن  از تاریخ تقدیم دادخواست 93/3/20  تادیه  تاخیر در 
می باشد  شورا  احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ   براساس 
مدت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در 
می باشد.م الف:14943  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



موال علی )ع( : 
مال دوس��تی عاقب��ت انس��ان را تباه م��ی کند و 

گیاهان دارویی برای آرزوها را گسترده و طوالنی می کند.
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یک شرکت خودروسازی از طرح فروش نخستین خودروی 
 ویژه خود در س��ال آینده خبر داد که با ان��رژی هوا حرکت 
می کند.این خودروی جدید که بر پایه پژو 208 س��اخته 
شده، دارای موتوری ترکیبی از موتور معمولی و یک سیستم 
 جدید اس��ت که با هوای فش��رده کار می کند.این شرکت
  می گوید این خودرو می تواند هزینه های سوخت را تا 80

 درصد کاهش دهد.می توان برای رانندگی در س��طح شهر 
فقط از انرژی هوا اس��تفاده کرد چرا که این سیستم جدید 
به طور خودکار در سرعت های کمتر از 43 مایل بر ساعت 
فعال می ش��ود و برای 60 تا 80 درصد زم��ان رانندگی در 
شهر مناسب است.بر اساس پیش بینی پژو، تا سال 2020 
خودروها می توانند به طور متوسط در هر 117 مایل 75 لیتر 
بنزین مصرف کنند.این سیس��تم هوای فشرده می تواند از 
انرژی که معموال در زمان کاهش سرعت خودرو یا ترمز، از 

بین می رود، دوباره استفاده کند.
این موتور جدید و یک پم��پ در بخش موتور خودرو تعبیه 

شده اند و مخزن هوای فشرده ای در زیر خودرو قرار داشته 
و به طور موازی با اگزوز کار می کند.

این سیس��تم موتور انقالبی جدید که "هیبرید هوایی" نام 
گرفته نخستین سیستمی است که بنزین را با هوای فشرده 
ترکیب می کند؛ پیشرفتی که با آن خودروهای هیبریدی 

دیگر به باتری های بسیار گرانقیمت نیازی ندارند.

خودروهای دارای این سیس��تم ه��وای هیبریدی، حدود 
یکهزار پوند ارزان تر از خودروهای هیبریدی کنونی هستند.

بیش از دو سال یکصد دانشمند و مهندس در شرایط بسیار 
مخفیانه ای در مرکز تحقیق و توسعه پژو در جنوب پاریس 

بر روی این خودروی هوایی کار کرده اند.
نمونه اولیه این خودرو هفته جاری رونمایی شد و قرار است 

نخست در نمونه های کوچک تری مانند 208 عرضه شود.
این سیستم نه تنها پاک تر و ارزان تر است بلکه در تصادفات 

نیز خطری برای سرنشینان خود ایجاد نمی کند.
رانندگان آخر ش��ب ها در جاده های بیابانی هرگز در خطر 
تمام شدن هوای فشرده نخواهند بود چرا که این خودرو به 
یک هوش مصنوعی پیچیده مجهز است که به طور خودکار 

دوباره هوای فشرده مورد نیاز خود را پر می کند.
در ای��ن سیس��تم جدید، ب��ا افزای��ش و کاهش س��رعت 
 خ��ودرو، فش��رده س��ازی و ازادس��ازی ه��وا ص��ورت

 می گیرد.

تصاویر یک خودروی هیبریدی جدید

وقتی هوا جایگزین بنزین می شود

 زوج میانس��الی در کالیفرنی��ای آمری��کا ب��ه هن��گام
 پیاده روی همراه سگشان گنج بزرگی یافتندآنها در پای 
درختی کهنس��ال، 1.427 س��که طالیی یافتند. تاریخ 
و محل ضرب اغلب این سکه ها به س��ال های 1847 تا 
18۹4 میالدی در کالیفرنیا می رس��د.یورو نیوز گزارش 
داد کشف این سکه های 5، 10 و 20 دالری در نوع خود 
اتفاقی بسیار نادر است چرا که تا دهه هفتاد قرن نوزدهم 
اس��تفاده از اسکناس در کالیفرنیا مرس��وم نبود.قدمت، 
درخشش و کیفیت این س��که های طالیی آن قدر عالی 
است که انگار تازه از ضرابخانه در آمده اند. به همین دلیل هم یک کارشناس چنین کشف و 
گنجی را در چنین حجمی بی نظیر می خواند.دون کاگیِن سکه شناس می گوید:» در طول 
سالیان سال اینجا در کالیفرنیای شمالی، مردم س��که های نادری به ارزش ده ها هزار دالر 
را پیش ما آورده اند، اما نه در چنین مقیاسی، هرگز، هرگز.«این زوج خوش شانس که نمی 
خواهند ماجراجویان با دستگاههای گنج یابشان به ملک و زمین آنها سرازیر شوند، مایلند 
ناشناخته باقی بمانند.ارزش گنجی که این زوج یافته اند ده میلیون دالر تخمین زده می شود.

 فن��اوری ه��ای دوس��تدار محی��ط زیس��ت ب��ه لطف
 نوآوری هایی مانند ایستگاه شارژ خورشیدی پوینت وان 
اس که برای مدل های i8 و i3 ب ام و طراحی ش��ده، نه 
تنها از عملکردی بهتر بلکه از ظاهری جذاب تر نسبت به 
گذشته نیز برخوردار می شوند. این ایستگاه شارژ مدرن 
توسط شرکت آلمانی اِیت طراحی و سقف خورشیدی آن 
از بال پرندگان الهام گرفته شده است. نخستین ایستگاه 
شارژ خورشیدی پوینت وان اس مقابل ورودی مجموعه 
چند منظوره »ب ام و وِلت« در شهر مونیخ راه اندازی شده 
و بخشی از برنامه ملی توس��عه و ترویج حمل و نقل الکتریکی در آلمان محسوب می شود. 
شکل ارگانیک این ایستگاه شارژ خورش��یدی عملکرد و طراحی برتر را ترکیب کرده و به 
نمادی از حمل و نقل دوستدار محیط زیست مبدل شده است. سقف بال مانند این ایستگاه 
شارژ دارای پنل های خورشیدی و سیستم روشنایی ال ای دی است که نسبت به رزرو بودن، 
اشغال شدن و یا در دسترس بودن ایستگاه به رانندگان هشدار می دهد. ایستگاه شارژ پوینت 
وان اس دارای نمایشگر لمسی یکپارچه به منظور بهبود کاربردوستی رابط کاربری خود است.

  گنج ده میلیون دالری حاصل 
پیاده روی زوج آمریکایی

  ایستگاه شارژ خورشیدی با الهام
 از بال پرندگان

 همان گون��ه ک��ه بعض��ی از گیاهان و می��وه ها
 م��ی توانن��د حساس��یت زا باش��ند، گیاه��ان 
زیادی نیز وج��ود دارند ک��ه دارای خاصیت ضد 
حساس��یت می باش��ند باید اضافه نم��ود که در 
موارد معدود، بعضی از گیاهان ضد حساس��یت، 
خود ممکن است در برخی افراد ایجاد حساسیت 
نمایند. از جمله گیاهانی که ب��ه طور معمول در 
دس��ترس می باش��ند و می توان آن ها را به طور 
 مرتب مصرف نمود و یا در رژی��م غذایی قرار داد،

 می توان به انگور، بادرنجبویه، خارمریم، دارچین، 
زردچوبه، ش��اه ت��ره، نارنج، س��یاه دان��ه، کندر، 
گل مغربی، درخ��ت میخک و افدرا اش��اره کرد.  
نحوه و میزان کارب��رد تعدادی از آن ه��ا به طور 
 خالصه ش��رح داده می ش��ود:انگوریا آب انگور را 
می ت��وان در فصول��ی که وج��ود دارد ب��ه طور 
 تازه مص��رف نمود، البت��ه مطالع��ه در این مورد 
بر روی کشمش انجام نشده، ولی به احتمال زیاد 

کشمش هم باید دارای این اثر باشد.
بادرنجبوی��ه که از برگ آن اس��تفاده می ش��ود، 
 Melissa Officinalis گیاهی با ن��ام علم��ی
 از خان��واده نعناع اس��ت که از برگ آن اس��تفاده

 می ش��ود. می توان در هر نوبت 5 گرم از برگ آن 
را به صورت دم کرده مصرف نمود. مصرف هر روز 
آن در حد 5 تا 10 گرم بالمانع است.زردچوبه پودر 
زردی است که همه آن را می شناسند و از ریشه 
گیاه زردچوبه به دست می آید. زردچوبه در ایران 
رویش ندارد و جزء اقالم وارداتی است. زردچوبه از 
گیاهان با ارزش و دارای خواص زیادی اس��ت که 
باید به طور مرتب در غذاها از آن اس��تفاده نمود. 
مصرف زردچوبه تا روزی 3 گرم ب��رای افراد بالغ 
بالمانع است. زردچوبه دارای خواص ضد درد، ضد 
نفخ، ضد اسپاسم، ضد سرطان قوی، ضد التهاب، 
اشتهاآور، ضد حساسیت و ده ها خاصیت ارزنده 
دیگر است. شاه تره گیاه بوته ای با برگ های نازک 
و ریز اس��ت که از مصرف باالیی در دنیا برخوردار 
می باش��د. مهم ترین خواص ش��اهتره به عنوان 
حافظ  کبد و درمان امراض پوس��تی است که از 

قدیم مورد استفاده بوده است.

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، 
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نشان شخصیت
  مردی نابینا زیر درختی نشسته بود! پادشاهی نزد او آمد، ادای 
احترام ک��رد و گفت:قربان، از چه راهی می ت��وان به پایتخت 
رفت؟«پس از او نخست وزیر همین پادشاه نزد مرد نابینا آمد و 
بدون ادای احترام گفت:آقا، راهی که به پایتخت می رود کدام 
است؟ سپس مردی عادی نزد نابینا آمد، ضربه ای به سر او زد و 

پرسید:   احمق، راهی که به پایتخت می رود کدام است؟
هنگامی که همه آنها م��رد نابینا را ترک کردند، او ش��روع به 
خندیدن کرد.مرد دیگری ک��ه کنار نابینا نشس��ته بود، از او 
پرس��ید: برای چه می خندی؟  نابینا پاس��خ داد:اولین مردی 
که از من سئوال کرد، پادشاه بود. مرد دوم نخست وزیر او بود 
و مرد سوم فقط یک نگهبان س��اده بود.  مرد با تعجب از نابینا 
پرسید:چگونه متوجه شدی؟ مگر تو نابینا نیستی؟نابینا پاسخ 
داد: » رفتار آنها … پادش��اه از بزرگی خود اطمینان داشت و 
به همین دلیل ادای احترام کرد… ول��ی نگهبان به قدری از 
حقارت خود رنج می برد که حتی مرا کتک زد. او باید با سختی 

و مشکالت فراوان زندگی کرده باشد.«

راز موفقیت از زبان سقراط!
 مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست.  سقراط به او 

گفت، »فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موّفقیت را به تو بگویم.«
صبح فردا مرد جوان مش��تاقانه به کنار رود رفت. سقراط از او 
خواست که به سوی رودخانه او را همراهی کند.  جوان با او به 
راه افتاد.به لبه رود رسیدند و به آب زدند و آن قدر پیش رفتند 
تا آب به زیر چانه آنها رسید. ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت 
و زیر آب فرو برد.  جوان نومیدانه تالش کرد خود را رها کند، 
اّما س��قراط آنقدر قوی بود که او را نگه دارد.مرد جوان آنقدر 
زیر آب ماند که رنگش به کبودی گرایید و باالخره توانس��ت 
خود را خالصی بخشد.همین که به روی آب آمد، اّول کاری که 
کرد آن بود که نفس��ی بس عمیق کشید و هوا را به اعماق ریه 
فرو فرستاد.سقراط از او پرسید، "زیر آب که بودی، چه چیز را 
بیش از همه مشتاق بودی؟"  گفت، "هوا."سقراط گفت، "هر 
زمان که به همین میزان که اشتیاق هوا را داشتی موفقیت را 
مش��تاق بودی، تالش خواهی کرد که آن را به دست بیاوری؛ 

راز دیگر ندارد."
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

شركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايی بند هـ   ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، نسبت به 

ارزيابی كيفی مشاوران جهت تشکیل گروههای گشت بازرسی و نظارت استان اصفهان اقدام نمايد .

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

مهلت دریافت اسناد ارزیابی : متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد ارزيابی ضمن اعالم آمادگی كتبی از تاريخ انتشار 

آگهی به مدت 14 روز از طريق سايت اين شركت نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند . 

مهلت  تحویل اسناد: 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم 
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  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1393 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
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تضمين ) ريال ( برآورد )ريال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 
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 به نام شرکت زرد کوه امین سپاهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد

مفقودی

م الف 15983

مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت  اول

 ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظ�ر دارد عملیات اجرایی به ش�رح زی�را از طریق مناقصه عموم�ی به پیمانکاران واجد ش�رایط   

واگذار نماید . 

تضمین ) ریال ( برآورد )ریال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضالب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه 93-3-263
4/348/100/924191/000/000جارینائین 

3/320/020/000159/600/000جاریعملیات نصب و اصالح انشعابات آب و فاضالب و تعویض کنتور منطقه دو اصفهان93-3-264

عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضالب ، نگهداری تصفیه خانه فاضالب ، خدمات 93-3-265
2/997/477/660149/900/000جاریمشترکین و خدمات عمومی منطقه فریدن 

6/840/772/036265/300/000جاریعملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه فالورجان 93-3-266

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/07/5 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 1393/07/6
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