
شايعه ورود داعش به اصفهان تكذيب مي شود
اطالعیه مدیریت 
حج و زیارت 
استان اصفهان 
درباره پذیرش 
دارندگان اولویت 
تشرف به حج 
تمتع سال 1394

رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومي استان
 کشور زیر موج 

حمله شبکه های مجازی 2
اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی بهزیستی 

برای کاهش طالق 3
دعوایي ها آرامش را به کاراته 

اصفهان بازگرداند  6

 تامین آب شرب
 با حفر چاه  صورت می گیرد

فرش قرمز برای سرمايه گذاران
در گلپايگان پهن می شود

 لباس فروشی ها حق احتساب
 اجاره بها روی قیمت پوشاک ندارند

همكاری حاتمی کیا و سردار 
سلیمانی در تولید سريال صدام
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شهرداری از شهروندان 
اکسیژن می خرد

تجمع اصفهانی ها در اعتراض به هتک حرمت به پیامبرمهربانی 

شهردار اصفهان  خبر داد 

فردا ساعت 15:3۰ صورت می گیرد

3

4

 طرح خرید اکسیژن به منظور حفظ فضاي سبز موجود و ایجاد انگیزه و تشویق باغداران 
در معاونت خدمات شهری مطرح شده است

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: روز جمعه)فردا ( پس از نماز عبادی 
سیاسی جمعه مردم اس��تان اصفهان در اعتراض به هتک حرمت روزنامه های فرانسوی به 

پیامبر اکرم)ص( راهپیمایی می کنند.
جعفر عسگری با اش��اره به برگزاری راهپیمایی مردم اس��تان اصفهان در اعتراض به هتک 
حرمت روزنامه های فرانس��وی به پیامبر اکرم)ص( اظهار داشت: این راهپیمایی روز جمعه 
)فردا (ساعت 15:30 برگزار می شود و مردم شهر اصفهان و شهرستان های استان همزمان با 

سراسر کشور، این راهپیمایی را برگزار می کنند.
وی افزود: در این راهپیمایی ش��عار ها مشخص شده که تمام ش��عارها در کشور به صورت 

سراسری توسط مردم عزیز ایران سر داده می شود.رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
اصفهان درباره مسیر راهپیمایی مردم اصفهان در این روز بیان کرد: مسیر این راهپیمایی در 
میدان امام)ره( از خیابان سعدی و حافظ است.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی 
ائمه جماعت در نمازهای ظهرو عشا خود در مس��اجد در بین خطبه ها برای مردم از هتک 
این حرمت و ریشه یابی آن س��خن می گویند و در همانجا از مردم دعوت به  شرکت در این 
راهپیمایی می کنند.عسگری خاطرنشان کرد: این ش��ورا با محکوم کردن اقدام نشریات و 
روزنامه های فرانسوی در هتک حرمت به پیامبر اکرم)ص( خواستار برخورد مسلمانان جهان 

با این حرکت های نشریات فرانسوی شده است.

آغاز به کار بزرگ ترین نمایشگاه 
کشاورزی کشور    در اصفهان        

سیزدهمین نمایشگاه تکنولوژی کش��اورزی )نهاده ها، 
محصوالت و خدمات وابس��ته( پیش با حض��ور مقامات 
 اس��تانی و کش��وری در محل برگزاری نمایش��گاه های

 بی��ن المللی اس��تان اصفه��ان در جوار پل شهرس��تان 
گشایش یافت. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که 30 
دی تا 3 بهمن ماه از س��اعات 15 ت��ا 21 در اصفهان دایر 
است، عباس کشاورز معاون وزیر کشاورزی در امور زراعت، 
محمد قاس��می رییس سازمان جهاد کش��اورزی استان 
اصفهان، هیأت مدیره و مدیران شرکت خدمات حمایتی 

کشاورزی کشور، مدیران سازمان های...
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آگهی فراخوان 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
)كد آگهی  :ر- 93150(

مهلت ارسال مدارک موضوعشمارهنوع فراخوان رديف 

#########مناقصه1
پیگیری کلیه امور بیمه ای کاالهای وارداتی متعلق به شرکت فوالد مبارکه در 

بنادر جنوبی کشور و نیز انجام کلیه تشریفات بندری ، اخذ صورت مجالس بندی 
و گمرکی و انجام مراحل بیمه ای کاالهای خسارت دیده 

1393/11/21

مناقصه2
تهیه و اجرا ی عملیات احداث انبار فرو آلیاژ شماره 2 ناحیه پیوسته سبای شرکت 48349696

1393/11/11فوالد مبارکه 

جهت دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به نشانی : www.msc.ariatender.comيا www.msc.ir مراجعه فرماييد.

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 شرکت کیمیا پودرسازان آسیا )سهامی خاص(

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

به شماره ثبت 48450 و شناسه ملی 10260666610
بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شركت كيميا پودرس�ازان آسيا )سهامی خاص( دعوت به عمل 
می آيد تا در جلس�ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده كه در ساعت 9 صبح مورخ 93/11/20 
 به آدرس اصفهان – خيابان ش�يخ صدوق ش�مالی – جنب بانک ش�هر – س�اختمان تک نگين –

 طبقه -4 واحد 4 تشكيل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

1-انتخاب بازرسين شركت 
2- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 

3- انتخاب اعضاء هيأت مديره 
4- ساير مواردی كه در صالحيت مجمع باشد.

اداره كل زندانهای اس�تان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات مخزن بتنی ذخيره آب زن�دان 250 نفره نايين را با ظرفيت 300 
مترمكعب مطابق بخشنامه 100/6405 مورخ 89/2/4 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور واگذار نمايد.

دستگاه مناقصه گذار: اداره كل زندانهای استان اصفهان 
نشانی دستگاه مناقصه گذار: اصفهان – اتوبان ذوب آهن – اداره كل زندانهای استان اصفهان 

شرح مختصر موضوع مناقصه: اجرای مخزن بتنی آب با ظرفيت 300 مترمكعب در زندان شهرستان نايين 
حداقل شرايط، مدارک صالحيت و گواهينامه های الزم: گواهينامه رتبه 5 ابنيه و تأسيسات از معاونت نظارت راهبردی، مدارک 
ثبتی و دفتر كار رسمی در اصفهان، حسن سابقه در كارهای قبلی، توان مالی و توان برنامه ريزی و هرگونه مدارک حسن سابقه 

در كارهای مشابه قبلی.
محل دریافت اسناد: اداره كل زندانهای استان اصفهان، اداره فنی عمرانی – تلفن 37885666

ضمانت شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانكی به مبلغ 50/000/000 ريال می باشد.
مهلت دریافت اسناد: حداكثر تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه 93/11/9 می باشد.

مهلت ارسال اسناد تکمیل شده: حداكثر 10 روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات: دو روز پس از پايان مهلت ارسال اسناد تكميل شده در اداره كل زندانهای استان اصفهان می باشد.

الزم به ذکر است:
1-مراجعه كنندگان بايستی درخواست قبلی خود را مبنی بر اعالم آمادگی برای شركت در مناقصه ارايه نمايند.

2-دستگاه مناقصه گذار در رد يا قبول هر يک يا تمام پيشنهادات بدون نياز به دليل خاصی مختار می باشد.

هیأت مدیره

روابط عمومی اداره کل زندانهای استان اصفهان 
م الف 30108

نوبت اول 



يادداشت

  اجرای اقتصاد مقاومتی راه مقابله 
با توطئه سیاسی نفتی است

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: ب��ا توجه به توطئه 
سیاسی نفتی )کاهش ناگهانی بهای نفت( علیه ایران، اجرای 

اصول اقتصاد مقاومتی راه عالج است.
حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی در تحلیل و ارزیابی 
خود از نقاط قوت و ضع��ف الیحه بودجه 94 اظه��ار کرد: از 
جمله نقاط قوت الیحه بودجه 94 در یک جمله کاهش اتکای 
بودجه به درآمد حاصل از نفت است.وی ادامه داد: کاهش اتکا 
و وابستگی بودجه به درآمد حاصل از فروش نفت، با توجه به 
وضعیت  پیش آمده حاصل از جنگ و توطئه نفتی به راه افتاد 
کش��ورهای بزرگ علیه ایران و کاهش ناگهانی و چش��م گیر 
قیمت نفت در جهان از نقاط ق��وت و مثبت الیحه بودجه 94 
است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بودجه در 
ده های گذشته به دلیل کاهش صادرات و تک محصولی بودن 
کشور وابستگی شدیدی به درآمد حاصل از فروش نفت داشته 
است، گفت: این اتکا طبق سیاس��ت های برنامه پنجم باید به 

مرور کاهش می یافت که آن گونه که شاید و باید انجام نشد.

 برنامه های دهه فجر مردمی
 برگزار شود

فرماندار گلپایگان گفت: برنامه های بزرگداشت سی و ششمین 
س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی با حضور مس��ووالن و مردم 
باشکوه برگزار شود. حسین فراست در جلسه شورای اداری این 
شهرستان بر کیفی برگزار شدن برنامه های دهه فجر تاکید کرد 
و افزود: برنامه های بزرگداشت سی و ششمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی با حضور اقشار مختلف مردمی برگزار شود.وی با 
بیان اینکه تا پایان سال فرصتی باقی نمانده است، تصریح کرد: 
مس��ووالن اهتمام بیش��تری در جذب اعتبارات تملک دارایی 
داشته باشند.فرماندار گلپایگان همچنین به پایش تصویری در 
نقاط مختلف گلپایگان پرداخت و افزود: اعتبار ویژه ای از سوی 
شهرستان و هم شهرداری گلپایگان برای پایش تصویری و نصب 
دوربین  در نقاط مختلف ش��هر در نظر گرفته ش��ده و در آینده 

نزدیک از امکانات و تاسیسات آن بهره مند می شویم.

اتحاد کشورهای اسالمی مانع 
سوءاستفاده صهیونیست ها می شود

رییس مجل��س ش��ورای اس��المی گف��ت: آمری��کا و رژیم 
صهیونیس��تی از اختالفات جزیی بین کش��ورهای اسالمی 
سوءاس��تفاده می کنند، بنابرای��ن باید با ت��داوم رایزنی بین 
مسووالن کشورهای اسالمی مانع توطئه دشمنان اسالم شد.

عل��ی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اس��المی ک��ه برای 
ش��رکت در دهمی��ن اج��الس اتحادیه مجالس کش��ورهای 
عضو سازمان همکاری  اس��المی به ترکیه سفر کرده است، با 
 عبداهلل عبدالحمید، رئیس مجلس کوی��ت دیدار و گفت وگو 

کرد.

 استاندار چهارمحال و بختیاری:

 سنت غلط تیراندازی 
در عروسی ها  بايد حذف شود

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مصداق ها و 
نمادهای سنت های غلط رایج در آیین های مختلف 
این اس��تان مانند تیراندازی، باید شناس��ایی و در 
راستای حذف این برنامه های غلط، اقدامات الزم 

صورت گیرد.
 قاسم سلیمانی دشتکی در نشست شورای فرهنگ 
عمومی اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری اظهار 
کرد: مس��ووالن، مدیران و برنامه ریزان، بایس��تی 
نس��بت به برنامه ری��زی برای احیای س��نت های 
 پس��ندیده در جامع��ه، اقدام��ات الزم را اجرایی 

کنند.
وی گفت: بسیاری از سنت های پسندیده مربوط به 
آیین های مختلف در استان چهارمحال و بختیاری 
در گذش��ته، اکنون کم رنگ و حتی منسوخ ش��ده 
که احیای آن، از نقش مهم��ی در ارتقای فرهنگ 

عمومی جامعه برخوردار است.
سلیمانی دش��تکی تأکید کرد: مسووالن و مدیران 
دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری، 
همچنین باید نس��بت به برنامه ریزی برای حذف 
برخی س��نت های غلط و خرافه ه��ا در آیین های 
مختل��ف این اس��تان، ب��ه وی��ژه در عزاداری ها و 
عروسی ها، اقدامات الزم را اجرایی و عملیاتی کنند.

این مس��وول برگزاری جش��ن های ایرانی با حفظ 
موازین ش��رعی و رعایت مسایل اس��المی را مورد 
موافقت مسووالن دس��تگاه های اجرایی و جامعه 
دانس��ت و افزود: هنجارش��کنی، زیرپاگذاش��تن 
ارزش ه��ا و لطمه زدن به دین، ب��ه هیچ وجه مورد 
قبول مسووالن و مردم در جمهوری اسالمی ایران 

نیست.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری تصری��ح 
ک��رد: رس��انه های گروه��ی مانند صدا و س��یما، 
خبرگزاری ه��ا، روزنامه ها و نش��ریات محلی، باید 
در راس��تای معرفی آس��یب های ناش��ی از وجود 
برخی سنت های غلط و خرافه های رایج در جامعه، 
 اقدامات الزم را در س��ریع ترین زمان ممکن انجام 

دهند.
وی اظهار داشت: مصداق ها و نمادهای سنت های 
غلط رایج در آیین های مختلف استان چهارمحال 
و بختیاری مانند تیراندازی، باید شناس��ایی و در 
راستای حذف این برنامه های غلط، اقدامات الزم 

صورت گیرد.

قائم مقام وزیر کش��ور در امور اجتماعی و فرهنگی با بیان 
اینکه در ماه آینده یکی از جلسات شورای اجتماعی وزارت 
کشور به بررسی راهکارهای استفاده از شبکه های مجازی و 
مقابله با آنان اختصاص می یابد، گفت:محتوای شبکه های 

مجازی بومی نیست.
 مرتضی میرباقری قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و 
فرهنگی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی در کشورمان از 
ظرفیت باالیی برخوردار هستند،  اظهارداشت: شبکه های 
اجتماعی در ایران به دلیل ظرفیت باال و دس��تیابی باالی 
کاربران به موبایل و اینترنت از ضری��ب نفوذ 50 درصدی 
برخوردار است که درصد باالیی از مردم و به ویژه جوانان را 

با این امر درگیر کرده است.
وی با بیان اینکه مدیریت اساس��ی فضای سایبر و مجازی 
بر عهده شورای عالی فضای مجازی و مرکز فضای مجازی 
کشور است که دستگا ه های مس��وول باید در این زمینه به 
تصمیم گی��ری بپردازند، تصریح کرد: مطالب��ی که در این 
شبکه های اجتماعی رد و بدل می شود نوعاً مطالبی نیست 
که با مدیریت خود جوانان و به صالح آنها باش��د اما فضای 
مجازی و شبکه های مجازی به دلیل جذابیتی که دارند در 

ایران مورد استفاده قرار می گیرند.
قائم مقام وزیر کش��ور در امور اجتماعی و فرهنگی با بیان 
اینکه س��واد مربوط به ای��ن ش��بکه های اجتماعی وجود 
ندارند، خاطرنش��ان ک��رد: اکنون بیش از آنک��ه در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی فعال باشیم منفعل هستیم 
و محتوای ش��بکه های مج��ازی بیش از آنک��ه بومی تهیه 

 شود، به صورت آماده س��ازی ش��ده در اختیار کابران قرار
 می گیرد.

مسووالن نظارت نسبت به شبکه های اجتماعی 
را در دستور کار خود قرار دهند

میرباقری به تشریح راهکارهای موجود برای مقابله با آثار 
مخرب شبکه های اجتماعی پرداخت و گفت: باید فضایی 
به وجود بیاید ت��ا از یک طرف مصرف کنن��ده توانایی الزم 
را در اس��تفاده از این ش��بکه های اجتماعی به دست آورد 
و از سویی مس��ووالن مراقبت، محافظت و نظارت هایی را 
 نسبت به ش��بکه های اجتماعی در دس��تور کار خود قرار

 دهند.
بايد فضای مجازی را بومی کرد

قائم مقام وزیر کش��ور در امور اجتماعی و فرهنگی با بیان 
اینکه اینترنت داخلی می تواند راهکار مؤثری در این زمینه 
باشد، اظهارداشت: راه اندازی اینترنت داخلی به صورتی که 
مدیریت آن در داخل کشور باشد و مدیریت واحد نسبت به 
مطالب رد و بدل شده در این فضای مجازی، می تواند تأثیر 
بسزایی داش��ته باش��د همچنین در کنار آن باید در عرصه 
مجازی ب��ه آموزش فع��االن مجازی، بومی ک��ردن فضای 

مجازی، افزایش سواد رسانه ای در این زمینه بپردازیم.
میرباقری با بیان اینکه رسانه ملی می تواند اقدامات فرهنگی 
موثری را در این زمینه انجام دهد، خاطرنشان کرد:  با توجه 
به اینکه جلسات شورای فضای مجازی به طور منظم برگزار 
نشده اس��ت، تالش بر این اس��ت تا در یک ماه آینده یکی 
از جلس��ات ش��ورای اجتماعی وزارت کش��ور را به این امر 

اختصاص دهیم تا بتوانیم راهکار مناس��ب و مصوبات الزم 
را در این زمینه اتخاذ کنیم که در این راستا من بازدیدی را 
حدود یک ماه پیش از این شورا انجام دادم و با رییس مرکز 

فضای مجازی صحبت هایی داشتم.
بايد ب�ه توانمند س�ازی جوانان کش�ورمان در 

مواجهه با شبکه های مجازی پرداخت
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در پاسخ 
به این س��ؤال که ارزیابی ش��ما از فیلتر کردن شبکه های 
مجازی به عنوان راهکاری برای برخورد با این ش��بکه های 
اجتماعی چیس��ت، تصریح کرد: همانطور که به آن اشاره 
کردم ش��ورای عالی فضای مجازی متش��کل از س��ه قوه 
قضائیه، مقننه و مجریه اختیارات��ی دارد که مصوبه آن به 
منزله قانون تلقی می ش��ود که به عن��وان تخصصی ترین 
 نه��اد مربوط��ه در این زمین��ه می تواند ب��ه تصمیم گیری

 بپردازد.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که باید به آن توجه کنیم آن 
است که باید به توانمند سازی جوانان کشورمان در مواجهه 
با این ش��بکه های مجازی بپردازیم ب��رای مثال مدارس از 
ظرفیت های خوبی برای آموزش اس��تفاده از ش��بکه های 
 مجازی داراس��ت در حالی ک��ه اکنون کارب��ران در فضای 
غیر رسمی و قاچاق به آموزش این شبکه ها می پردازند در 
حالی که رسانه ملی و مدارس می توانند نقش عمده ای در 
توانمندسازی سواد افراد برای اس��تفاده از این شبکه های 

مجازی داشته باشند.
فیلتر کردن در همه کش�ورهای دنیا به عنوان 

ابزار نظارتی به کار می رود
میرباقری با بیان اینکه مرجع قانونی در این زمینه شورای 
عالی فضای مجازی اس��ت، گفت: در همه کشورهای دنیا 
فیلتر کردن به عنوان یک ابزار نظارتی اس��تفاده می ش��ود 
که میزان آن با یکدیگر متفاوت اس��ت ک��ه برخی به طور 
کامل به آن می پردازن��د و برخی آن را ره��ا می کنند و ما 
قائل به دو س��ر طیف نیس��تیم اما در کش��ورمان شورای 
فیلترین��گ، ش��ورای عال��ی انق��الب فرهنگی، ش��ورای 
 عالی فضای مج��ازی بای��د در این زمین��ه تصمیم گیری

 کند.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در پایان 
از اختصاص  یکی از جلسات شورای اجتماعی وزارت کشور 
برای بررس��ی راهکارهای استفاده از ش��بکه های مجازی 
و تأثی��رات آن در بنی��ان خانواده ها و موض��وع فیلترینگ 
ش��بکه های اجتماعی در یک م��اه آینده و تا قبل از س��ال 

جاری خبر داد.

جای خالی محتوای بومی در مانیتور ها

بختک فضای سايبری روی جوانان و خانواده

کشور زیر موج حمله شبکه های مجازی 

اخبار کوتاه

2
تاکید کنگره بر تحریم ایران یک تقسیم کار در آمریکاست

یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که اقدامات کنگره و دولت آمریکا در مورد مذاکره 
و تحریم تقسیم کاری بین آنهاست.حجت االسالم حسین سبحانی نیا با اشاره به تالش 
کنگره برای تحریم مجدد ایران، گفت: تجربه نش��ان داده که تهدید و فشار و مسائل 

این چنینی تاثیر منفی بر روند مذاکرات می گذارد.
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اخطار اجرایی
 5 93/7/28 شعبه  تاریخ   1213 رای شماره  موجب  به  93-571ش5  10/573 شماره: 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا 
احمدی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال اصل 
خواسته و 185/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با احتساب نیم عشر 
اجرای احکام. مشخصات محکوم له: محمدرضا محمدی پور به نشانی اصفهان – سه 
اجرای  قانون   34 ماده  پ6.   – نسترن  باغ  کوی   – آباد  خ حسین   – نظامی  راه حکیم 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:28294 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
احضار 

10/598 نظر به اینکه آقای علیرضا فرخی شکایتی علیه آقای مهدی جهانبخش مبنی بر 
لواط مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 901646ک/18 این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی 
المکان اینکه متهم مجهول   برای روز 94/2/16 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به 
یکی  نوبت در  کیفری مراتب یک  دادرسی  آئین  قانون  ماده 180  لذا حسب  باشند  می 
دعوت  مذکور  متهم  از  و  شود  می  نشر  و  طبع  محلی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از 
به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
نمود.م الف:29600  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  شده  ابالغ   احضاریه 

شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر )کیفری( استان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

رنانی  مشهدی  علیرضا  خواهان   872/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   10/608
وقت  است  نموده  تقدیم  حسینیان  امین  سید  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/12/4 ساعت 4/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.م الف:29683 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

10/630 شماره:92-970 به موجب رای شماره 18 تاریخ  93/1/27 شعبه 27 شورای 
یافته است محکوم علیه محمد لری فرزند  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
احمدرضا شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت چهارده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و چهارصد هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست)92/11/9( تا تاریخ اجرای حکم و پرداخت عشر حق االجرا. 
مشخصات محکوم له: رضا رحیمی سبدانی فرزند حسن شغل آزاد به نشانی اصفهان 
– خ امام خمینی – خ شهدای مارچین – ک الهام- پ17.  ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:28836 

شعبه 27 حقوقی شورای خل اختالف اصفهان  
ابالغ وقت رسیدگی 

10/634 شماره ابالغیه: 9310100351105740 شماره پرونده: 9209980351100652 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  قریشی  بتول  خواهان   920652 بایگانی شعبه:  شماره 
دادگاههای  تقدیم  خواسته  تامین  و  طلب  مطالبه  خواسته  به  دستجردی  هادی  کاظم 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و به کالسه 9209980351100652 
و ساعت   1393/12/05 آن  کارشناسی  قرار  اجرای  و  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   08:30

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:29632 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
مزایده 

10/637 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره در نظر دارد در اجرای مفاد 
تعداد 41 فقره اجرائیه در پرونده کالسه 930062 و غیره مدنی که به موجب آن شرکت 
به عنوان اصل  پرداخت مبلغ 1/331/550/676 ریال  به  نوتاش محکوم است  رادنوین 
خواسته به و هزینه کارشناسی و غیره در حق محکوم لهم پرونده های فوق الذکر و 
پرداخت مبلغ 8/200/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت. با توجه به 
اینکه محکوم علیه طوعًا در صدد اجرای مفاد اجرائیه برنیامده است اموال وی از طریق 
مزایده به فروش می رساند: متراژ بیست دو هزار و سیصد و سی و پنج متر پارچه 
ویسکوز پلی استر )شبه فاستونی( به مبلغ 1/339/750/676 ریال به مشخصات جنس 
نخ: صد در صد فیالمنت پلی استر و جنس پود: مخلوط ویسکوز پلی استر و عرض 
150 سانتی متر به مبلغ پایه کارشناسی هر متر شصت هزار ریال وجه رایج کشور 
در  توانند  می  خرید  متقاضیان  است.  گذاری شده  قیمت  کارشناس رسمی  توسط  که 
روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموالی 
را که آگهی شده مالحظه نمایند. اموال فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین 
المجلس به عنوان سپرده به  بها را فی  باید %10  نماید. برنده مزایده  ارائه  پیشنهاد را 
قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت 
هزینه  کسر  از  پس  او  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مابقی  که  در صورتی  و  نماید 
مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: چهارشنبه مورخ 93/11/14 ساعت 
الف:476  م  زواره.  بخش  عمومی  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای  مزایده:  مکان   11 صبح. 

مقداد سالمه زاده مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره 
ابالغ رای 

 9 3 0 9 9 8 0 3 6 1 7 0 1 1 3 5  : ه ر شما  9 3 1 1 6 4  : ه ند و پر سه  کال  1 0 /6 3 9 
اصفهان  حقوقی   28 شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/10/17-9309970361701636 آمار: 
 – امام خمینی)ره(  خ   – اصفهان  نشانی  به  غالمرضا  فرزند  ترکی  منصور   خواهان: 
کوچه52 - بن بست شهید ترکی خوانده: محمود رضوانی فرزند   – خ شریف شرقی 
کار:  گردش  خواسته  تامین  قرار  صدور  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  حسن 
را  تامین خواسته  قرار  درخواست صدور  خوانده  طرفیت  به  و  باال  به شرح  خواهان 
به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول درخواست و ثبت آن 
تشکیل  )خوانده(/غیاب)خوانده(  در حضور  فوق العاده  وقت  در  دادگاه  فوق  کالسه  به 
است و با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود: نظر به 
اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون 
ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 آیین دادرسی 
مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ یکصد و سی و سه میلیون و پانصد هزار ریال 
133/500/000 ریال از اموال خوانده بابت وجه یک فقره چک به شماره 738010 مورخ 
یک/92/2 عهده بانک سپه تا پایان رسیدگی صادر و اعالم می دارد هزینه اجرای قرار 
به عهده خواهان است. قرار قبل از ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در این دادگاه می باشد.م الف:28899 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای 
10/640 شماره دادنامه: 9309970353801489 شماره پرونده: 9309980364800726 
شماره بایگانی شعبه: 930796 شاکی: آقای حجت حجازی پور به نشانی خ فروغی – خ 
خ   – تهران  نشانی  به  عالیی  اصغری  ابوالفضل  آقای  متهم:  فرعی21- پ4   – خادمی 
پیروزی – خ ستار – ک بهرامی – پ3 اتهام: کالهبرداری گردشکار: دادگاه با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به اتخاذ رای 
رحمان  فرزند  پور  حجازی  حجت  آقای  شکایت  خصوص  در  دادگاه:  رای  نماید.  می 
علیه آقای ابوالفضل اصغری عالیی دایر بر کالهبرداری با این توضیح که شاکی طی 
شکایت خود اعالم نموده در مورخ 92/3/14 شخصی از تهران با اینجانب تماس گرفت 
و گفت شما برنده دو جایزه یک میلیون تومانی همراه اول شده اید و هر چه سریعتر 
بنده کارت و رمز خودم را  نمایید و  اقدام  با داشتن کارت عابر جهت دریافت جایزه 
به وی دادم و او از حساب من مبلغ 17/000/000 ریال برداشت نمود علیهذا نظر به 
اینکه کارت عابربانک و رمز آن توسط خود شاکی در اختیار مشتکی عنه قرار گرفته 
و هیچگونه حیله و تقلبی در کار نبوده و صرفًا شاکی غفلت کرده و اغفال محقق نشده 

لذا دادگاه اتهام انتسابی را محرز ندانسته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعالم می نماید 
از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر  رای صادره ظرف 20 روز پس 
محترم استان اصفهان می باشد.م الف:28837 توانگر رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980358700314 پرونده:  شماره   9309970352701545 دادنامه:  شماره   11/1
شماره بایگانی شعبه: 930401 متهمین: 1- آقای مهدی توکلی فرزند محمد به نشانی 
حصه   – اصفهان  نشانی  به  منصور  فرزند  فروش  گل  سعید  آقای   -2 مجهول المکان 
اتهام ها: 1- تحصیل مال مسروقه 2- سرقت گردشکار:  پ32   – ک بهاران   – شرقی 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
دویستی  هوشنگ  آقای  اولیه  شکایت  خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور 
فرزند محمدحسن علیه آقایان 1- سعید گل فروش )کلی فروش( فرزند منصور و دارای 
سابقه کیفری و دائر بر سرقت 2- مهدی توکلی فرزند محمد و دائر بر تحصیل مال 
مسروقه دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شده گزارش 
اظهارات   17-14 صفحات  حضوری  مواجهه  شاکی  اولیه  شکایت  انتظامی  مرجع 
اقرار  و  پرونده  سوم  صفحه  مسروقه  مال  تحصیل  به  دوم  ردیف  متهم  اقرارگونه 
ضمنی تلویحی وی صفحات 5-8 و نحوه اظهارات متهمان نسبت به یکدیگر و کشف 
پیوستی و عدم  مفاد کیفرخواست صادره  مال مسروقه در منزل متهم ردیف دوم و 
مستنداً  دانسته  محرز  و  ثابت  را  انتسابی  اتهام  مجموع  در  دوم  ردیف  متهم  حضور 
به مواد 2-662-656 از قانون مجازات اسالمی تعزیرات متهم ردیف اول را به شش 
ردیف  متهم  و  تعزیری  ده ضربه شالق  و  قبلی  بازداشت  ایام  احتساب  با  حبس  ماه 
دوم را به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی احتمالی و یک ضربه 
شالق تعزیری محکوم می نماید و در خصوص اعمال ماده 667 قانون مارالذکر نظر 
به کشف مال مسروقه و رضایت شاکی موضوعًا منتفی می باشد رای صادره نسبت 
روز  ده  ظرف  و  غیابی  دوم  ردیف  متهم  به  نسبت  و  حضوری  اول  ردیف  متهم  به 
ابالغ  از  پس  روز  بیست  و سپس ظرف  دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.م الف:28838 

ذبیحی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
اخطار اجرایی

 13 شعبه   91/7/18 تاریخ   1265 شماره  رای  موجب  به  721/91ش13  شماره:   11/2
اسماعیل  علیه  یافته است محکوم  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت  شورای حل 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  نشانی  به  آزاد  شغل  اسفه  کاظمی 
34/500/000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 42/000 به عنوان خسارت دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 91/1/20-91/2/20-91/3/20 لغایت زمان 
مشخصات  دولت.  عشر  نیم  و  مرکزی  بانک  نرخ شاخص  طبق  آن  ایصال  و  وصول 
محکوم له: محمدعلی نخودیان با وکالت مهناز میرحاج نشانی وکیل: خ نیکبخت – مجتمع 
وکال نیکبخت – طبقه اول – واحد3. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
به  موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  محکوم 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:28839 شعبه 13 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان  
ابالغ رای 

11/3 کالسه پرونده: 947/93 شماره دادنامه: 1386-93/8/21 مرجع رسیدگی: شعبه 
نوبندگانی فرزند منوچهر نشانی:  هشت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی 
خوانده:  آذین  گالری   – گلها  تجاری  مجتمع   – گلخانه  خ   – اصفهان  خانه   – اصفهان 
مریم باورصاد جهانگیریان فرزند غالمرضا نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه چک 
به شماره 097530-91/2/25 بانک سپه به مبلغ 28/000/000 ریال به انضمام مطلق 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه  تادیه  خسارات و هزینه و خسارت تاخیر 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
نوبندگانی  آقای مهدی  مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
فرزند منوچهر به طرفیت خانم مریم باورصاد جهانگیریان فرزند غالمرضا به خواسته 
مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال وجه چک به شماره 097530 مورخ 91/2/25 به عهده 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 

مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم 
و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند 
به استناد مواد  به نظر می رسد که  ثابت  لذا دعوی خواهان علیه خوانده  ننموده  ارایه 
بر  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  و 198و515و519و522  تجارت  قانون  310و313 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های 
نشر آگهی و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )91/2/25( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:28847 شعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

11/4 کالسه پرونده: 93-948 شماره دادنامه: 1366-93/8/21 مرجع رسیدگی: شعبه 
خ  نشانی  منوچهر  فرزند  نوبندگانی  مهدی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   8
مرتضی  خوانده:  فارس  خیلج  مبل   – دوم  تقاطع  روبروی   – شریف  خ   – امام خمینی 
حالجی رنانی فرزند حسین نشانی مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مرتضی  آقای  طرفیت  به  نوبندگانی  مهدی  آقای  دعوی  شورا:  قاضی  رای  می نماید. 
حالجی فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ 8/000/000 ریال وجه شماره 4073310 
عهده موسسه مالی و اعتباری مهر به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید 
ابراز نداشته بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/9/28 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  می باشد  احکام  اجرای 
بود.م الف:28849  خواهد  مرجع  این  به  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف   و 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980350401394 پرونده:  شماره   9309970350400181 دادنامه:  شماره   11/5
شماره بایگانی شعبه: 921412 خواهان: آقای سید مسعود امامی العریضی با وکالت 
خیابان شیخ   – به نشانی اصفهان  ارثی و آقای حبیب محمدی همگی  نیما کیان  آقای 
صدوق شمالی – نبش خیابان کاخ سعادت آباد شرقی – ساختمان وکال- واحد6- دفتر 
مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  محمدزکی  احسان  آقای  خوانده:  قشالقی  آقای 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
امامی  دادگاه: در خصوص دعوی سید مسعود  مینماید. رای  به صدور رای  مبادرت 
احسان  آقای  طرفیت  به  محمدی  حبیب   – ارثی  کیان  نیما  آقایان  وکالت  با  العریضی 
محمدزکی به خواسته مطالبه مبلغ سه فقره سفته مجموعًا به مبلغ 72/000/000 ریال به 
انضمام مطلق خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به اینکه با تعیین وقت رسیدگی 
و دعوت طرفین خوانده با استحضار از جلسه رسیدگی مورخه 93/2/7 حضور به هم 
نرسانده و اصواًل دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است فلذا با مالحظه 
اصول سفته های عادی به شماره های خزانه داری کل 390485و10348و232114 در 
ید خواهان دعوی وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و515و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال و با احتساب هزینه دادرسی 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانک   –
زمان  لغایت   )92/11/12( دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری 
اجرای حکم در مرحله اجرای محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم 
واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف  و  بوده  غیابی  رای  این  مینماید. 
در این دادگاه می باشد.م الف:28850 استاد شریف رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 



يادداشت
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گشتی در اخبار  تشکیل پرونده الکترونیک سالمت برای بیمه شدگان اصفهان 

ريیس پلیس اطالعات و امنیت عمومي استان 

ازدحام اتباع بیگانه در برخي محالت اصفهان، ساماندهي مي شود

مدیرکل تامین اجتماعی اصفهان گفت: تش��کیل پرونده الکترونیک سالمت 
بیمه شدگان استان اصفهان از طرح های نوین سازمان تامین اجتماعی به شمار 
می رود و با اج��رای این طرح حذف دفترچه درمانی کاغذی، تس��ریع در ارایه 

خدمات صورت می گیرد.
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 افزايش ۸ درصدی قیمت 
عمره نوروزی

رییس سازمان حج و زیارت از افزایش ۶ تا ۸ درصدی قیمت عمره 
نوروزی خبر داد.

سعید اوحدی در خصوص دور دوم اعزام ها به عمره مفرده اظهار 
داشت: در دور دوم عمره مفرده قیمت ها تغییری نخواهد داشت و 
تنها برای ایام نوروز ۶ تا ۸ قیمت ها افزایش می یابد، در ماه رمضان 
نیز به تعداد روزهایی که زیاد می شود هزینه زایران افزایش پیدا 

می کند.
اوحدی پیش از سفر به عربستان در خصوص حج تمتع نیز گفت: 
حضور دستیاران زن در موسم تمتع امسال در حال بررسی است 
و هنوز نتیجه قطعی آن مشخص نش��ده است و در مورد پزشک 
کاروان نیز چون تجربه سال گذشته تجربه موفقی بود امسال نیز 

همان روند سال پیش را اجرا می کنیم.

اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی بهزيستی 
برای کاهش طالق

رییس سازمان بهزیستی از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای پیش��گیری و کاهش طالق در س��ال ۹۴ خبر داد و گفت: 
طالق عاطفی نسبت به سال گذشته در کشور افزایش یافته است.

دکتر همایون هاشمی در حاشیه رونمایی از طرح جامع »بشیر« 
با تاکید بر تحکیم بنی��ان خانواده در جمع خبرن��گاران افزود: 
بر اساس اطالعات به دست آمده و مقایس��ه آمارهای طالق در 
سال های گذش��ته مشخص ش��ده که طالق در میان خانواده ها 
افزایش داشته است. بر همین اساس س��ازمان بهزیستی طرح 
جامع »بش��یر« را برای کاهش طالق و توانمندسازی خانواده ها 
در سراسر کش��ور اجرا می کند و بودجه خوبی را نیز برای آن در 
نظر گرفته اس��ت.وی تاکید کرد: در سال ۹1 میزان طالق 15۰ 
هزار و 3۲۴ مورد اعالم شده که این آمار در سال ۹۲ با رشد 13.۲ 
درصدی به 155 ه��زار و 3۶۹ مورد افزایش یافته اس��ت و این 

نشان دهنده افزایش طالق در کشور است.

جمع آوری بیش از ۲5 میلیون تومان 
زکات در لنجان

مسوول اجرایی زکات شهرستان لنجان گفت: طی 1۰ماهه سال 
جاری بیش از ۲5 میلی��ون تومان زکات در شهرس��تان لنجان 

جمع آوری شده است .
حجت االسالم حمید اکبری با اشاره به اهمیت پرداخت زکات، 
اظهار کرد: پرداخت زکات یکی از واجبات دین اسالم است که در 
قرآن به آن تاکید فراوانی شده و از اهمیت زکات همین بس که 
3۲ مرتبه نام زکات در قرآن آمده اس��ت و ۲۶ مرتبه آن در کنار 
به جا آوردن فریضه نماز است که از نشانه های مومنین، خواندن 

نماز و پرداخت زکات می باشد.

 بهره برداری  از سه طرح عمرانی
 در شرق اصفهان

سه طرح عمرانی با اعتبار ۴5 میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال با حضور 
استاندار در شرق اصفهان افتتاح و به بهره برداری رسید.

 فرمان��داری اصفهان اعالم ک��رد: این طرح ه��ا در بخش جرقویه 
 س��فلی با حضور اس��تاندار و جمعی دیگر از مس��ووالن محلی به
 بهره برداری رسید و عملیات دو پروژه عمرانی دیگر نیز آغاز شد. 

فرش قرمز برای سرمايه گذاران
در گلپايگان پهن می شود

سید محمدحسین میرمحمدی خواستار پیگیری و جذب اعتبارات 
شهرستان ش��د و گفت:  مس��ووالن و مدیران شهرس��تانی باید به 
صورت دوره  ای و حداقل هر  سه ماه یک  بار از مدیران کل اصفهان 
بخواهند که در شهرستان حضور داشته باشند و از نزدیک مشکالت 

شهرستان را لمس کنند.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس خواستار جذب سرمایه گذاران 
در گلپایگان ش��د و بیان کرد: مسووالن شهرس��تان زمینه جذب 
سرمایه گذاران را در گلپایگان فراهم کنند چون با ورود آنان زمینه 
اش��تغال جوانان در شهرستان فراهم می ش��ود و نتیجه آن رشد و 

پیشرفت برای گلپایگان خواهد بود.
وی  همچنین به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در گلپایگان پرداخت 
و  بیان کرد: با توجه به اینکه سفر ریاست جمهور به استان اصفهان 
نزدیک است، مطالعات منطقه ویژه اقتصادی در گلپایگان سریع تر 

تهیه شود تا جزو مصوبات سفر ریاست جمهوری مصوب شود.

لباس فروشی ها حق احتساب اجاره بها 
روی قیمت پوشاک را ندارند

رییس اتحادیه پوشاک استان اصفهان گفت: لباس فروشی ها در 
فروش لباس تولید داخل و حتی وارداتی تنها تا ۲۰ درصد حق 

افزایش قیمت را دارند.
ابراهیم خطابخش اظهار داش��ت: هیچ لباس فروشی حق ندارد 
که به علت اجاره بها یا قبوض خود ، پوشاک را با قیمت باالیی به 

دست مصرف کننده برساند.
وی ب��ا بیان اینکه صنف پوش��اک فروش��ان تنها ت��ا ۲۰ درصد 
حق افزایش قیمت روی لباس های تولی��دی و وارداتی خود را 
دارند، ادامه داد: این افزایش قیمت ت��ا ۲۲ درصد هم امکانپذیر 
اس��ت چراکه هزینه هم به دلیل انتقال پوشاک به اصفهان باید 

پرداخته شود.
وی  بیان داشت: بسیاری از فروشندگان پوشاک تنها دلیل خود 
برای افزایش قیمت را، درخواس��ت تخفیف از سوی خریداران 
عنوان کرده اند که به طور نمونه ت��ا ۴۰ درصد نرخ ها را افزایش 
می دهیم که با درخواست تخفیف مشتری هزینه ای که پرداخت 
می شود به ۲۰ درصد افزایش قیمت برسد که این مسئله از سوی 

اتحادیه قابل پذیرش نیست.

شهردار اصفهان  خبر داد 

شهرداری از شهروندان 
اکسیژن می خرد

     ش��هردار اصفهان ب��ا انتقاد از این ک��ه تاکنون 
شهرداری یک تنه برای حفظ و حراست از ناژوان 
به عنوان ریه تنفسی ش��هر وارد میدان شده است 
اظهارداشت: شهرداری ۲5۰ هکتار از اراضی ناژوان 

را به تنهایی آزادسازی و تملک کرده است.
دکترسید مرتضی س��قاییان نژاد در حاشیه دیدار 
با اهالی منطقه ۹ گفت: منطقه ۹ از مناطق قدیمی 
شهر است و دارای مردم والیت مدار و شهید پرور 
اس��ت . وی با اش��اره به این که بافت منطقه ۹ به 
صورت کشاورزی و فضای سبز می باشد افزود: در 
این منطقه ناژوان با مساحت 1۲۰۰ هکتار به عنوان 
بزرگترین فضای س��بز و ریه ش��هر اصفهان وجود 
دارد. ش��هردار اصفهان با اشاره به این که به برخی 
از مالکان ناژوان ظلم ش��ده اس��ت اذعان داشت: 
تمام کاربری اراضی ناژوان کشاورزی است این در 
حالی است که در  دوقدمی این محدوده اراضی با 
قیمت بیش از ۲ میلیون خرید و فروش می ش��ود 
اما اراضی ناژوان به دلیل کاربری کشاورزی از 1۰۰ 
هزار تومان بیش��تر ارزش ندارد. لذا مردم در این 
خصوص گالیه مند هستند و اظهار می کنند گناه 

مالکان چیست. 
وی با تاکید بر این که برای ناژوان از سوی شورای 
عالی شهرس��ازی ومعماری طرح ویژه ای در نظر 
گرفته شده است ادامه داد:این مهم حرکت درستی 
است که برای حفظ و حراس��ت از این ریه تنفسی 

صورت گرفته است. 
دکتر س��قاییان نژاد به طرح حفظ و حراس��ت از 
باغ ویالها در ناژوان اش��اره و تصری��ح کرد: طرح 
خرید اکس��یژن ب��ه منظ��ور حفظ فضاي س��بز 
موجود و ایج��اد انگیزه و تش��ویق باغ��داران این 
 محدوده در معاونت خدمات ش��هری مطرح شده

 است. 
وی بر اس��اس طرح خرید اکس��یژن شهرداري به 
جاي تملک و نگهداري فضاي س��بز م��ي توانند 
هزینه هاي نگهداري باغ ها و اراضي کشاورزي را 
بابت اکسیژن ایجاد شده به باغ داران و کشاورزان 
بپردازد اذعان داشت: این طرح به کمیسیون ماده 
5 جهت بررسی و تایید ارسال شده است. همچنین 
در حد عرف قانونی در این اراضی سرپناهی ایجاد 

می شود. 

شايعه ورود داعش به اصفهان تکذيب مي شود

رییس پلی��س اطالعات و امنی��ت عمومي اس��تان اصفهان با 
اش��اره به اینکه در برخي محالت ش��هر اصفهان حضور اتباع 
بیگانه پررنگ تر اس��ت که منجر به تغییر در ترکیب جمعیتي 
شده بیان داش��ت: در همین راس��تا، طرح هاي ساماندهي به 
محوریت اس��تانداري اصفهان در دست تدوین است.سرهنگ 
اکبر عاصمي با اش��اره ب��ه اینکه وضعیت امنی��ت عمومي در 
استان اصفهان داراي شرایط خوبي است، ابراز داشت: بهترین 
 گ��واه این ادع��ا، اف��کار عمومي م��ردم اصفهان اس��ت که در

 نظرسنجي هاي صورت گرفته توس��ط ناجا اعالم شده است. 
وي با اشاره به اینکه هم اکنون تهدید خاصي در استان اصفهان 
وجود ندارد، افزود: تمامي آمارها نش��انگر کاهش 3 درصدي 
سرجمع جرایم در استان اصفهان است. رییس پلیس اطالعات 
و امنیت عمومي استان اصفهان با اشاره به اینکه در گذشته بحث 
س��رقت به عنوان یک تهدید امنیتي مردم را نگران کرده بود، 
گفت: با تشکیل قرارگاه مقابله با س��رقت و بکارگیري نیروها و 
امکانات نیروي انتظامي، آمار سرقت تا حد زیادي کاهش یافته 
است. وي با اشاره به اینکه جمهوري اسالمي ایران داراي اقتدار 
بي نظیري در س��طح منطقه است، بیان داش��ت: در ماه هاي 
گذشته ش��ایعاتي درخصوص ورود داعش به ایران و اصفهان 

منتشر شد که این شایعات تکذیب مي شود. 
عاصمي با اش��اره به اینکه رس��یدگي به تخلفات گرانفروشي 
واحدهاي صنفي برعهده تعزیرات اس��ت، گفت: پلیس امنیت 
عمومي، جرایم اخالقي و نارضایتي هاي اجتماعي از واحدهاي 

صنفي را مورد بررسي قرار مي دهد. 
رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومي استان با اشاره به اینکه 
در حوزه اماکن عمومي بین 1۸۰ هزار تا ۲۰۰ هزار واحد صنفي 
در استان اصفهان وجود دارد، یادآور شد: این واحدهاي صنفي 
توس��ط اداره نظارت بر اماکن عمومي ناجا به صورت تصادفي 
و گذري بازرس��ي شده و به گزارش��ات مردم در این زمینه نیز 
رسیدگي مي شود. وي با اشاره به اینکه در سال جاري حدود 
3۰ درصد واحدهاي صنفي مرود بازرسي قرار گرفتند، گفت: در 
کمتر از یک درصد این واحدهاي صنفي، تخلفاتي از جمله عدم 
رعایت پوشش اسالمي توسط فروش��نده و استفاده از عالیم و 

لباس هاي غیرمجاز مشاهده شد. 
فعالی�ت بان�دي ب�راي توزي�ع لب�اس ب�ا عاليم

 شیطان پرستي نداشته ايم
 عاصم��ي اف��زود: خوش��بختانه فعالی��ت بان��دي، گروهي و

 شبکه اي درخصوص توزیع لباس هاي با عالیم شیطان پرستي 
در استان اصفهان نداشته ایم. رییس پلیس اطالعات و امنیت 
عمومي استان با اشاره به اینکه ستاد احیاي امر به معروف و نهي 
از منکر اس��تان در اتاق اصناف فعال است، گفت: تمامي موارد 
 مربوط به عالیم گروه هاي شیطان پرستي به واحدهاي صنفي،

 اطالع رساني شده است. 
وي با اشاره به اینکه از سوي اتحادیه صنف پوشاک، مصادیق 
لباس هاي غیرمجاز به واحدهاي صنفي اعالم ش��ده، گفت: با 

فروشندگان لباس هاي غیرمجاز برخورد مي شود. 

عاصمي افزود: متأس��فانه برخي از شهرندان با  لباس هایي که 
ویژه منزل است در جامعه و معابر عمومي حاضر مي شوند که 

این رویه مخالف قانون و شرع اسالم است. 
رويكرد فعالیت گشت هاي امنیت اخالقي ارشادي 

است
رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومي استان با اشاره به اینکه 
رویکرد فعالیت گش��ت هاي امنیت اخالقي، ارش��ادي است، 
تصریح کرد: عوامل گش��ت هاي امنیت اخالقي از افراد داراي 

تحصیالت عالیه بوده و مرتب تحت آموزش هستند. 
وي با اشاره به اینکه بروز پدیده بدحجابي اکثراً به دلیل ناآگاهي 
است، گفت: در قانون براي ۲۶ دستگاه درخصوص فرهنگسازي 
عفاف و حجاب وظیفه مش��خص ش��ده که نیروي انتظامي به 
عنوان یکي از دس��تگاه هاي مس��وول، تنها وظیفه برخورد را 
برعهده دارد. عاصمي با اشاره به اینکه خانه هاي فساد در استان 
اصفهان بس��یار کم اس��ت، افزود: مردم اصفهان در این زمینه 
حساس هستند و موارد را به سرعت به نیروي انتظامي گزارش 
مي دهند. وی  با اشاره به اینکه حضور اتباع بیگانه بدون هویت 
در هر کشوري یک تهدید محسوب مي شود، تصریح کرد: براي 
برخورد با اتباع بیگانه بدون هوی��ت فعالیت هاي مختلفي در 

دست اقدام است. 
وي با اشاره به اینکه عوامل کالنتري ها با حضور در پاتوق هاي 
مختلف و بازرسي هاي خود، اتباع بیگانه غیرمجاز را شناسایي 
 مي کنند، افزود: در طول هفته تعدادي از این افراد دس��تگیر

 مي شوند و در اردوگاه مراقبتي نگهداري شده و درنهایت و از 
طریق اتوبوس به سمت مرز هدایت مي شوند. 

 عاصمي با اش��اره ب��ه اینک��ه درم��ورد اتباع مجاز مش��کلي
 وجود نداشته اس��ت، یادآور ش��د: مدارک این افراد به صورت 
دوره اي بررس��ي ش��ده و گذرنامه و کارت ه��اي اقامت آن ها 

تمدید مي شود. 
رییس پلی��س اطالعات و امنیت عمومي اس��تان با اش��اره به 
اینکه در برخ��ي محالت ش��هر اصفهان حضور اتب��اع بیگانه 
پررنگ تر اس��ت که منج��ر به تغیی��ر در ترکی��ب جمعیتي 
ش��ده، بیان داش��ت: در همین راس��تا، طرح هاي ساماندهي 
 ب��ه محوری��ت اس��تانداري اصفه��ان در دس��ت تدوی��ن

 است. 
وي با اشاره به اینکه اراذل و اوباش سطح یک افرادي هستند که 
در محله اقدام به زورگیري، ایجاد مزاحمت و ضرب و شتم مردم 
مي کنند، یادآور ش��د: آمار وجود این افراد در استان اصفهان 
بسیار کم است و درصورت وجود هم، تیم هاي تخصصي ناجا با 

آن ها برخورد مي کنند .
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»سال94«چه چیزهايی ممكن است» گران«شود؟

کاهش قیمت نفت؛ بالی جان بودجه يا نجات بخش اقتصاد
بخش مهم��ی از سیاس��ت ها، برنامه ها 
و اولویت ه��ای ه��ر دولت��ی را می توان 
از طری��ق بررس��ی اق��الم درآم��دی و 
هزینه ای اش پیش بینی کرد. با بررسی 
برخی از اقالم کلی درآمدی س��ال ۹۴، 
چقدر می تواند دس��ت دولت یازدهم را 
خواند و سیاس��ت های احتمالی اش در 

سال پیش رو را پیش بینی کرد؟
مناب��ع بودج��ه، ش��امل س��ه بخ��ش 
»درآمد ه��ای دول��ت«، »واگ��ذاری 
دارایی ه��ای س��رمایه ای« و »واگذاری 
دارایی های مالی« می باش��د که س��هم 
هرکدام از این موارد در بودجه سال ۹۴ 
به ترتیب برابر با ۶1 درصد، ۲7 درصد و 

1۲ درصد بوده است.
وابس��تگی بودجه به نفت و درآمد های 
نفت��ی، نوس��انات و ش��وک های ایجاد 
ش��ده در قیمت نفت را با وقفه کوتاهی 
وارد اقتص��اد داخلی نم��وده و در هر دو 
حالت افزایش و کاهش قیمت نفت، آثار 
مخربی بر وضعیت واقع��ی اقتصاد وارد 

خواهد کرد.
پس از مطرح شدن بیماری هلندی در 
ده��ه 7۰ میالدی، توجهات به س��مت 
ایزوله ک��ردن درآمدهای ب��ادآورده از 
اقتصاد جلب شد. علیرغم احساس نیاز 
اقتصاد ایران به تصمیم گیری جدی در 
زمینه کاهش وابستگی بودجه دولت به 
منابع غیرپایدار، این موضوع همواره وجه 
المصالحه موضوعات سیاسی و اجتماعی 

بوده است.
کاهش درآمدهای نفتی، همواره دولت 
و مجلس را مجاب به کاهش طعم نفت 
در بودجه نموده و ب��ا تغییر روند قیمت 
نفت به سمت افزایش، تمامی تالش ها 
و سیاست ها به فراموش��ی سپرده شده 
است. امسال نیز با کاهش قیمت نفت، 
عزم دولت برای کاهش وابستگی به نفت 
جدی تر ش��ده و وضعیت بودجه تدوین 

شده نیز گویای این مهم است.

درآمد پیش بینی شده حاصل از فروش 
نفت در س��ال ۹۴ در ح��دود 7۰ هزار 
میلیارد تومان بوده که نس��بت به سال 
قب��ل بی��ش از ۸ درصد کاهش نش��ان 
می ده��د. هر چن��د با کاهش مس��تمر 
قیمت نفت، زمزمه ه��ای تعدیل قیمت 
نف��ت در بودجه به گوش می رس��د، اما 
کاهش یکباره و شدید درآمد های نفتی 
در بودجه می تواند آث��ار انقباضی قابل 
توجه ای بر هزینه های عمرانی و جاری 

دولت داشته باشد.
کاهش هزینه های عمرانی، خروج اقتصاد 
از رکود را کندت��ر و کاهش هزینه های 
ج��اری نی��ز ممک��ن اس��ت وضعیت 
اقش��ار کم درآمد و نیازمند حمایت را با 
دشواری های بیشتری در زندگی روزمره 

مواجه سازد.
از ای��ن روی و ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه 
سیاس��ت های انقباضی آث��ار اقتصادی 
و اجتماعی گس��ترده ای را در پی دارد، 
می توان انتظار داش��ت ک��ه اگر کاهش 
قیمت نفت همچنان برقرار باشد، دولت 
بخشی از این کاهش را از طرق مختلف 
)مانند افزایش محدود قیمت ارز( جبران 

نماید.
در کنار این موضوع، دولت برای جبران 

بخشی از کاهش وابستگی به درآمد های 
نفتی توجه بیش��تری به انتش��ار اوراق 
قرضه خواهد داش��ت و انتظار بر فروش 
اوراق مش��ارکت در پروژه های مختلف 
عمرانی خواه��د بود. رق��م درآمدهای 
دولت از فروش اوراق مشارکت و اسناد 
خزانه اسالمی در س��ال ۹۴ به رقم 11 

هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
مالیات؛ اتكای بیش�تر با طعم 

ارزش افزوده
س��هم درآمد ه��ای مالیات��ی از کل 
درآمد ه��ای بودجه در س��ال ۹۴ به 53 
درصد افزایش یافته است. در این بین، 
مالیات بر اشخاص حقوقی با 3۶ درصد، 
اصلی ترین بخش درآمد ه��ای مالیاتی 
دولت را تشکیل می دهد. بررسی اجزای 
درآمد های مالیاتی دولت نشان می دهد 
که س��هم مالی��ات  اش��خاص حقوقی، 
مالیات بر درآم��د ، مالیات ب��ر ثروت و 
مالیات بر واردات نس��بت به سال قبل 
کاهش و تنها س��هم مالیات بر کاالها و 

خدمات افزایش یافته است.
ارقام مندرج در الیجه بودجه س��ال ۹۴ 
نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده 
با ۶۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل 
به بیش از ۲5 هزار میلیارد تومان خواهد 

رسید. هرچند برخی از اخبار حکایت از 
عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده 
دارد، اما به احتمال فراوان این نرخ طبق 

قانون توسعه، به ۹ درصد خواهد رسید.
جرائم و خسارات؛ کم سهم اما 

پر تغییر
یکی دیگر از موضوعاتی که پرداختن به 
آن خالی از لط��ف نخواهد بود، بند های 
جدیدی اس��ت که در بودجه امسال، به 
منابع درآمدی دول��ت در بخش جرایم 
و خسارات افزوده شده است. مهمترین 
موضوعاتی که در این بخ��ش به منابع 
درآمدی دولت افزوده ش��ده اس��ت را 
می توان مربوط به جرایم »زمان غیبت 
مش��مولین« نظام وظیفه و »کش��ف و 

تحویل مواد سوختی قاچاق« دانست.
درآم��د ناش��ی از »ع��وارض واردات 
خودرو ه��ای س��واری« نیز ب��ه منابع 
درآمدی بودجه در سال ۹۴ افزوده شده 
اس��ت. دولت در بودجه سال بعد سعی 
داشته است تا از طریق افزایش عوارض 
واردات خودرو های س��واری به میزان 5 
درصد قیمت خ��ودرو، بخش دیگری از 
هزینه های خود را تامین نماید.بنابراین 
اخذ ع��وارض مضاع��ف از خودرو های 
سواری وارداتی، بدون شک قیمت تمام 
شده خودرو های وارداتی در سال آینده 
را افزایش خواهد داد.یکی دیگر از اقالم 
درآمدی بودجه که نسبت به سال قبل 
افزایش قابل توجهی داشته، درآمد ناشی 
از افزای��ش قیمت محص��والت دخانی 
اس��ت. تامین منابع درآمدی حاصل از 
افزایش مالیات بر محصوالت دخانی )اعم 
از سیگار، توتون و محصوالت مشترک(، 
از 1۰۰ میلیارد تومان در س��ال جاری 
ب��ه 1۸۰ میلی��ارد تومان در س��ال ۹۴ 
افزایش یافته است. این تغییر را می توان 
موید برنامه ریزی دولت ب��رای افزایش 
 قیمت ای��ن محصوالت در س��ال آینده 

دانست.

انتقال آب از سمیرم به غیر از 
استفاده شرب امكان پذير نیست

محمدحسین نصرتی در نشس��تی که با حضور نماینده 
مردم در مجلس شورای اس��المی و تعدادی از مسووالن 
بخش کشاورزی با کشاورزان این شهرستان برگزار شد، 
اظهار کرد: تامین آب شرب و کشاورزی اولویت نخست 
شهرستان سمیرم است.وی با اشاره به بحران خشکسالی 
و کم آبی در س��میرم بر توجه به تامین نیاز شهرس��تان 
تاکید ک��رد و افزود: چنانچ��ه طرحی ب��رای انتقال آب 
سمیرم باشد باید اول به نیاز شهرستان توجه شود و بعد 
از آن اجازه انتقال آب تنها برای شرب داده می شود و در 

غیر این صورت انتقال آب امکان ندارد.

 در تابستان 94تامین آب شرب 

با حفر چاه  صورت می گیرد
 مدیرعامل شرکت آبفا اس��تان اصفهان گفت: به منظور 
رفع کمبود تأمین آب ش��رب مردم در تابستان ۹۴ حفر 
و تجهیز چاه ها در سطح اس��تان همچنان ادامه خواهد 
داشت.هاشم امینی در آیین بهره برداری از خط انتقال 
آب چاه های محمد آباد گفت : پیرو تأکید مسووالن امر 
در وزارت نیرو ، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و 
استاندار درخصوص اعمال مدیریت مصرف عملیات خط 
انتقال آب چاه های منطقه حفاظتی کاله قاضی و اتصال 

آن به مخازن ذخیره منطقه جرقویه اجرایی شد.
وی افزود : بیش از 5 هزار و 15۰ متر لوله گذاری در اقطار 
15۰ و ۲۰۰ میلی متر با لوله هایی از جنس آزبس��ت از 
چاه های منطقه حفاظت��ی کاله قاضی تا مخازن ذخیره 
صورت گرفت که با اجرای این پروژه آب بخشی از شهرها 
و روستاهای بخش جرقویه س��فلی در شرایط اضطرار و 

کم آبی مهیا می شود.
وی  به بی��ان هدف از اج��رای این عملی��ات پرداخت و 
خاطرنشان ساخت : تأمین آب ش��رب و بهداشتی شهر 
محمدآباد ، نصرآباد و روستاهای حسین آباد و آذرخواران 
از محل چاه ه��ای کاله قاضی با دبی 1۲ لیت��ر در ثانیه 
می باش��د که برآورد گردیده بالغ ب��ر 1۲ هزار نفر تحت 
پوشش این طرح آبرسانی قرار گیرند.مدیرعامل شرکت 
آبفا اس��تان اصفهان گفت : اجرای عملیات خط انتقال 
آب چاه های محمدآب��اد هزینه ای بالغ ب��ر 3 میلیارد و 
5۰۰ میلیون ریال دربرداش��ته که از اعتبارات عمرانی و 
جاری تأمین شد.وی حفر چاه ها را در سطح استان یکی 
از راه های تأمین آب ش��رب مردم در فصل پیک مصرف 
تابستان دانست و اعالم داش��ت : با توجه به عدم جاری 
بودن رودخانه زاینده رود و کاهش آبدهی چاه های فلمن 
استفاده از منابع محلی یکی از راه های غلبه بر بحران کم 

آبی در سطح استان بوده است.
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باعنايت به لط��ف خداوند متع��ال و اين که براس��اس برنامه ريزي هاي 
انج��ام ش��ده ام��کان پذي��رش متقاضي��ان داراي اولوي��ت تش��رف 
در ح��ج تمت��ع س��ال 1394 درکاروان ه��اي منتخ��ب فراه��م 
گرديده اس��ت؛ ل��ذا از افراد واجد ش��رايط در اس��تان تقاضا می ش��ود 
با مطالعه دقي��ق مطالب ذي��ل جهت ثبت ن��ام به يک��ی از کاروانهای  
شهرس��تان محل س��کونت خود که نام آنها در اي��ن اطالعيه به چاپ 
 رس��يده و ي��ا در پاي��گاه اينترنتی ح��ج و زيارت اس��تان  به نش��انی

  http://isfahan.haj.ir درج شده ا ست مراجعه نمايند:
الف - مشمولین تشرف:

کليه دارندگان قب��وض وديعه گذاری علی الحس��اب ح��ج تمتع که تا 
تاريخ1384/12/15 در يکی از شعب بانک ملی وديعه گذاری نموده اند 

مشمول تشرف بوده و می بايست به شرح ذيل اقدام نمايند:
1- دارندگان قبوض وديعه گذاری علی الحساب حج تمتع 10/000/000 
ريالی تا تاريخ فوق الذکر، می توانند مستقيماً جهت ثبت نام به کاروان ها 

مراجعه نمايند.
2- آن دسته از متقاضيانی که اسناد ثبت نامی سال هاي 1360 و 1363 
با مبالغ 180/000 و 200/000 و 250/000 و 270/000 ريالي را دارا 
می باشند می بايس��ت قباًل با مراجعه به دفتر حج و زيارت استان برای 
تبديل سند خود به قبض وديعه گذاری 10/000/000 ريالی و استفاده 
از تس��هيالت مربوطه اقدام و پس از دريافت قبض جديد از شعبه بانک 

معرفی شده از سوی حج و زيارت استان برای ثبت نام اقدام نمايند.
3- دارندگان اسناد8/000/000 ريالي مربوط به سال1377 و منتهي 
به1378/1/31 می بايس��ت قبل از ثبت نام به يکی از ش��عب بانک ملی 
مراجعه و با استفاده از تس��هيالت و يارانه مربوطه 3/000/000 ريالی 
نسبت به تبديل قبض وديعه گذاری خود به قبض 10/000/000 ريالي 

اقدام نمايند.
4- دارن��دگان اس��ناد 8/000/000 ريال��ي ازتاري��خ 1378/2/1 ت��ا 
1378/12/29 بايد قبل از ثبت نام به يکی از ش��عب بانک ملی مراجعه 
و با احتساب سود متعلقه نسبت به تبديل س��ند خود به وديعه گذاری 

10/000/000 ريالي اقدام نمايند.
5-  کليه افراد واجد شرايط تشرفی که در سال هاي گذشته در کاروان 
پذيرش شده وليکن مشرف نگرديده اند)بستانکاران سازمان( می بايست 
ابتدا به دفتر حج و زيارت استان مراجعه تا وفق دستورالعمل هاي سازمان 
نس��بت به پايدار نمودن قبض خود از طريق مراجعه به شعب بانک ملی 
وفق ضوابط مربوطه اقدام و سپس جهت ثبت نام به مديرکاروان مراجعه 
نمايند.  بديهي است اين گونه اسناد بعد از تبديل به قبض وديعه گذاری 
10/000/000 ريالی جديد و ظهرنويسي آن به صورت مکانيزه توسط 
سيستم بانکی با ذکر سابقه و درج شماره قبض اوليه و ممهور نمودن آن 

به مهر شعبه امکان ثبت نام را خواهند داشت.
ب- تاریخ پذیرش در کاروانها :

    ثبت نام هم زمان از ساعت 9 صبح روز يکشبنه 93/11/5  آغاز خواهد 
شد و به مدت يک هفته ادامه خواهد داشت.

تذکر مه��م1- چنانچه در زم��ان تعيين ش��ده )يک هفت��ه( ظرفيت 
کاروان های استان تکميل نگردد، س��ازمان حج و زيارت از اولويت های 

بعدی دعوت به عمل خواهد آورد. لذا تأکيد می گردد دارندگان قبوض 
دارای اولويت حتماً در مدت مقرر به کاروان ها مراجعه نمايند.

تذکر مهم2- توصيه می گردد متقاضيان در هنگام انتخاب کاروان دقت 
کافی را از جهات مختلف )همراهی با اقوام و آش��نايان، شرايط مختلف 
کاروان و... ( معمول دارند زيرا ظرفيت و قيمت کاروان با توجه به شرايط 
مربوطه تعيين گرديده و جابه جايی زائر به کاروان ديگر پس از ثبت نام 

امکان پذير نمی باشد.
ج- نحوه مراجعه و ثبت نام متقاضیان:

در س��ال جاری نيز مانند س��ال های گذش��ته متقاضيان اعزام به حج 
تمتع عالوه بر مراجعه حضوری به کاروان های مج��از)در زمان مقرر(، 
می توانند درصورت تمايل با مراجعه به نشانی اينترنتی ذيل از ظرفيت 
50 درصدی ثبت نام هر کاروان به صورت غيرحضوری استفاده نموده و 
نسبت به انجام ثبت نام اوليه در کاروان )شهر/ شهرستان( محل سکونت 
خود مبادرت و سپس در مهلت مقرر با مراجعه به کاروان های مربوطه 
نسبت به اخذ کد رهگيری و رس��يد ثبت نام که حاوی تذکرات و نکات 
ضروری اس��ت اقدام نموده و اصل قبض وديعه گ��ذاری خود را به مدير 

http://haj        .haj.ir.کاروان تحويل دهند

د- مدارک مورد نیاز برای نام نویسی در کاروان:
–  اص��ل و کپی قبض وديعه گ��ذاری حج تمتع مطابق بن��د "الف" اين 

اطالعيه.
– اصل شناسنامه و تصوير از تمام صفحات آن.

–  اصل و کپی کارت ملی يا شماره تاييدشده آن.
توجه: س��اير مدارک موردنياز ازقبيل گذرنامه معتب��ر و عکس پس از 

ثبت نام توسط مديرکاروان به متقاضی اعالم خواهد شد.
ذ- هزینه تشرف: 

هزين��ه قطع��ی س��فر ه��ر کاروان ب��ر مبن��ای مخ��ارج ارزی و 
ريالی ب��رای ه��ر زائ��ر محاس��به ش��ده اس��ت . بنابراي��ن از آنجايی 
ک��ه وديع��ه اولي��ه درياف��ت ش��ده توس��ط بانک مل��ی ب��ه ص��ورت 
 علی الحس��اب ب��وده و ب��ه منظ��ور رف��اه ح��ال زائري��ن واري��ز 
مابه التفاوت هزينه سفر به صورت دو مرحله ای  پيش بينی  گرديده که 
مديران کاروان هنگام ثبت نام برگه واريز مرحله اول هزينه س��فر ويژه 
حج تمتع سال 1394 را به متقاضی تحويل  می نمايند و زائران محترم 
بايستی ظرف مدت يک هفته نس��بت به واريز آن ) با مراجعه به يکی از 

شعب بانک ملی ايران ( اقدام نمايند.
بديهی است برگه واريز مرحله دوم مابه التفاوت سفر ) که برحسب هزينه 
سفرهرکاروان متفاوت می باش��د ( حدوداً نيمه دوم فروردين ماه سال 
1394 خواهد بود. تأکيد می گردد زائرين با پيش بينی  الزم نسبت به 

دريافت و واريز به موقع آن اقدام نمايند..
نکته بسيار مهم : با پيگيری  س��ازمان حج وزيارت از مبالغ اعالم شده 

مبلغ 10 ميليون ريال کسر می گردد.
توضيح: مدير کاروان موظف است با هم فکري و هم کاری سه نفر از افراد 
برگزيده از س��وی زائرين که در اولين جلسه آموزشی انتخاب می شوند 
درخصوص تهيه ملزومات شخصی زائرين نظير س��اک، لباس احرام و 

س��اير موارد ازقبيل نحوه انتقال به فرودگاه که به هزينه زائرين خواهد 
بود تمهيدات الزم را فراهم نمايد. نظ��ارت بر اين گونه هزينه ها بر عهده 

سه نفر مذکور خواهد بود.
تذکرات ضروری و الزم

1- متقاضيان پس از نام نويسی بايد رس��يد مربوطه را  از مدير کاروان 
دريافت و ضمن مطالعه مندرجات آن، آنرا نزد خود نگهداری نمايند.

2- چنانچه نشانی و تلفن متقاضی نسبت به زمان ثبت نام اوليه در بانک 
تغيير کرده باش��د، بايد آدرس و ش��ماره جديد تلفن هنگام ثبت نام به 

مديرکاروان اعالم گردد.
3 – متقاضي��ان محترم می بايس��ت درزمان مقرر نس��بت به پرداخت 
مابه التفاوت هزينه س��فر و نيز مراجعه به پزشک و مراکز پزشکی که از 
سوی مديرکاروان معرفی می گردد )جهت انجام معاينات و آزمايشات 

مربوطه( اقدام نمايند. 
بديهی اس��ت درصورت تأخير متقاضی در اين خصوص، مدير کاروان 
اجازه خواهد داشت نس��بت به جايگزينی وی از ديگر متقاضيان واجد 

شرايط اقدام نمايد.
ر- گذرنامه:

 با توجه به اينکه مطابق قوانين کش��ور عربستان سعودی جهت تشرف 
به حج تمتع از گذر نامه بين المللی انفرادی استفاده خواهد شد ، از اين 
رو الزم است متقاضيان واجد ش��رايط در صورت نداشتن گذر نامه بين 
المللی از هم اکنون نس��بت به اخذ گذر نامه  جديد اقدام نمايند؛ ضمنا 
متقاضيانی که دارای گذر نامه با تاري��خ اعتبار کمتر از 94/12/29 می 
باشند نيز بايد نسبت به تمديد و يا تعويض گذر نامه خود اقدام نمايند. 
ضمناًٌ به اطالع متقاضيان محترم می رساند که همانند سال های گذشته 
با تعامل و همکاری مجدانه ادارات گذرنامه ناجا، امور مربوط به گذرنامه 
حجاج از طريق دفاتر پليس + 10 در کوتاه ترين زمان ممکن قابل انجام 
خواهد بود و به  هرحال زائرين محترم می بايس��ت حداکثر تا دهه سوم 
خرداد ماه 1394، پيش بينی تحويل گذرنامه خ��ود به مدير کاروان را 

بنمايند.
ز- نحوه دریافت وجه قرباني از زائران:

 پس از توافق با بانک توسعه اسالمي در عربس��تان و نهايي شدن وجه 
قربانی، مراتب از طريق کاروان به اطالع زائرين خواهد رس��يد تا نسبت 
به واريز آن به حسابی که از طرف مدير کاروان به آنان اعالم خواهد شد 

اقدام نمايند.
س- نقل و انتقال اسناد:

آن دس��ته از افرادی که قباًل با اخذ مجوز س��ازمان و با مراجعه به دفاتر 
اسناد رسمی قبض وديعه گذاری خود را به احدی از بستگان درجه اول 
خود واگذار نموده اند ليکن همچنان قب��ض وديعه گذاری به نام انتقال 
دهنده باقی است می بايست قباًل با در دست داش��تن اسناد مربوطه به 
يکی از دفاتر خدمات زيارتی مراجعه نموده تا اطالعات آنان در سيستم 
جامع نقل و انتقال درج و س��پس برای تغيير قبض وديعه گذاری به نام 
فرد انتقال گيرنده )احدی از بس��تگان درجه اول( به بانک ملی مراجعه 
نمايند. تاکيد می گ��ردد درصورت عدم طی مراح��ل فوق الذکر امکان 
ثبت نام برای فرد انتق��ال گيرنده فراهم نخواهد ش��د؛ ضمناً دارندگان 

قبوض وديعه گذاری دارای اولويت برای اط��الع از ضوابط نقل و انتقال 
می توانند شخصاً به دفاتر زيارتی مراجعه نمايند.

ش-  شرایط تش�رف مش�مولین وظیفه، نظامیان، مقامات و 
مدیران دستگاه هاي دولتي:

ش��رايط خروج از کش��ور مش��مولين، نيروهاي نظامي و انتظامي تابع 
مقررات مربوطه خواهد بود و سفر آن دسته از مقامات و مديران دستگاه 
هاي اجرايي و نيز فرمانداران و بخشداران که قباًل به حج تمتع مشرف 
شده اند تابع مفاد بخشنامه شماره 481/61689 مورخ 84/10/4 دبير 

محترم هيأت دولت خواهد بود.
ص - اقدامات ذیل در رابطه با اس�كان زائرین انجام شده 

است:
1- با توجه به اينکه در حج تمتع بسياری از امور از جمله مسکن حجاج 
براس��اس مقررات وزارت حج عربستان س��امان دهی و به اجرا گذاشته 
می شود و سازمان حج و زيارت برای انتخاب هتل ها و يا تقسيم ظرفيت ها 
با محدوديت هايی روبروست لذا با توجه به مقررات وزارت حج عربستان 
سعودي که سرانه متراژ اسکان حجاج در مدينه منوره را 4/5 و در مکه 
مکرمه 4 متر مربع با احتساب فضاي خدماتي در ساختمان و هتل تعيين 

نموده، نسبت به تامين محل اسکان حجاج اقدام گرديده است.
2- در حج سال آينده نيز با تالش بسيار امکان اسکان حدود 95درصد  
زائرين گرام��ی در هتل هاي منطقه مرکزي مدينه من��وره و نزديک به 
حرم شريف نبوي )ص( فراهم گرديده اس��ت. ليکن با عنايت به اينکه 
شرايط اسکان زائرين در مکه مکرمه با مدينه متفاوت می باشد و باتوجه 
به استقبال زائرين سال های گذشته از امکانات اقامتی با شرايط بهتر و 
درخواست افزايش کيفيت بيشتر در مکه مکرمه اين سازمان در جهت 
تامين درصد بيشتری هتل با ش��رايط و امکانات بهتر اقدام نموده است 
ليکن بخش عمده ای از زائرين در ساختمان ها و هتل های حج گذشته 
اس��کان خواهند يافت و برای تشرف به مس��جدالحرام از اتوبوس های 
مخصوص زائران ايرانی که از مناطق مختلف به ايستگاه های اطراف حرم 

تردد می کنند؛ استفاده خواهند نمود.
3- با عنايت به مطالب فوق، هزينه مسکن هر زائر باتوجه به ساختمان 
محل اسکان در مدينه منوره و مکه مکرمه محاس��به و تعيين گرديده 
اس��ت. بنابراين يکي از داليل مهم تفاوت هزينه هاي هر کاروان، مکان 

اقامت آنان در هر يک از دو شهر مذکور مي باشد.
4- همان گونه که اشاره شد تفاوت هزينه هاي کاروان ها ناشي از اختالف 
قيمت اجاره بهای مسکن، ايستگاه پروازی و.... مي باشد؛ از اين رو بر اين 
اساس به متقاضيان محترم ثبت نام در کاروان ها توصيه مي شود از ابتدا 
دقت کافي در انتخاب کاروان مورد نظر خود را داشته باشند زيرا به دليل 

ايجاد مشکالت اجرايی، جابجايی زائر در کاروان ها مقدور نمی باشد.
5- درصورت اخذ مجوزهای الزم از سوی مبادی ذيربط انشاء ا.... کليه 
زائرين مدينه اول از ايستگاه هاي پروازي تعيين شده مستقيماً به مدينه 
منوره اعزام و از طريق جده به ايس��تگاه هاي پ��روازي خود بازخواهند 
گش��ت . همچنين زائرين مدينه دوم نيز از ايس��تگاه هاي پروازي خود 
 مستقيماً به جده اعزام خواهند شد و در مراجعت از فرودگاه مدينه باز 

خواهند گشت. 

 اطالعیه مدیریت حج و زیارت استان  اصفهان درباره پذیرش دارندگان اولویت
 تشرف به حج تمتع سال1394

لیست دفاتر زیارتی تحت پوشش حج وزیارت استان اصفهان عهده دار ثبت نام عمره مرحله اول 93-94

فكسآدرس تلفنشهرستان نامکدردیف

35220043اصفهان خیابان جی خوراسگان جنب قرض الحسنه کشاورزان جی35207005اصفهان شجره گشت153002

32305420خیابان جی -خیابان پروین- 100متربعدازبانک قوامین32305420اصفهان مهرورزان چهلستون253003

32294188خیابان صغیراصفهانی جنب تاکسی تلفنی پرستو32298080اصفهان عقیق اصفهان گشت353004

32673699اصفهان- خیابان بزرگمهر-روبروی مسجدالكریم32643006اصفهان راهیان آرزو453005

42732993خیابان  امام بعدازسینماالله42733044نجف آبادبالد نورنجف آباد553006

4527757دولت آباد روبروی شهرداری45823793دولت آباد دلباختگان خانه دوست653007

37431414فالورجان - میدان شهدا- اول خیابان آزادگان37427319فالورجانمیثاق توحید فالورجان753008

57421733گلپایگان خیابان مسجد جامع نبش کوچه 574203445گلپایگانمیقات گلپا853009

33636568ابتدای بلوار توحید جنب شرکت تی بی تی33635505خمینی شهرفیاض گشت خمینی شهر953010

57224690داران خیابان امام خمینی ) ره ( کوچه بهداشت مجتمع تجازی حیدری57224690فریدن میقات ثامن فریدن1053011

52220896زرین شهر خیابان شهید بهشتی روبروی بانک سینا پالک 5222952545زرین شهرراهیان کوثر زرین شهر1153013

53245548شهرضا بلوار شهید مطهری روبروی ستاد نیروی انتظامی53245550شهرضاملكوت1253014

32216058چهارراه فلسطین ابتدای خیابان آمادگاه جنب داروخانه فارابی32232122اصفهان نقش جهان گشت1353015

32643958چهارراه نورباران-اول شریف واقفی-پ32677773934اصفهان چكاوک1453018

خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشت غربی خیابان گلزار شمالی نبش 32655551اصفهان مهرسیرسپیده1553019
کوچه 34

32655551

36640070خ شیخ صدوق شمالی مقابل بانک سرمایه36640664اصفهان کجاوه گشت نقش جهان1653020

خیابان کهندژ  جوی آباد  باالتر از دانشگاه پیام نور  روبروی بانک 33523870خمینی شهرسالم 1753021
صادرات 

33523871

53234658شهرضا میدان حر نبش خیابان اردیبهشت شماره 53234655323شهرضاکهكشان گشت1853022

36691205اصفهان شیخ صدوق جنوبی بازار ارمغان پالک 36691202436اصفهان یادمان پرشیاگشت1953023

32300430اصقهان.خ.جی.نبش اتوبان شهیدصیادشیرازی32300240اصفهان سپاهان عتبات2053024

32297104فلكه احمدآباد ابتدای خیابان سروش32256160اصفهان میقات انس2153025

36625957بلوار آینه خانه جنب مسجد النبی شماره 36619092175اصفهان اصفهان گشت2253026

36250354خیابان نظرغربی پالک 38 شرقی36265777اصفهان مینای نقش جهان2353027

32285172خ نشاط مقابل اداره پست پاساژ ایروانی طبقه همكف32290400اصفهان اسری2453028

36244731اصفهان نظر شرقی پالک 36244259210اصفهان پامچال2553029

زائر صعود پارسیان 2653031
شهرضا

53228663خیابان  ولیعصرغربی پالک5322013399شهرضا

33603034خمینی شهر میدان آزادی خ ایت اله جبل عاملی33603030خمینی شهرقمر خمینی شهر2753032

52406168مبارکه بلوار شهید نیكبخت نبش بن بست ششم52417222مبارکهگلشن2853033

53221355 - شهرضاراهیان مشعر شهرضا2953034
53229989

53221344شهرضا خیابان حكیم الهی میدان شهید باهنرمقابل مسجد حاج هادی

34704700خیابان الله جنب حسینیه ودارالشفا ’ فاطمیه34704701اصفهان راهیان صفه3053035

33452469میدان جمهوری خیابان رباط اول خیابان باهنر33455561اصفهان راه صفا3153036

32284380اصفهان خیابان  جی خیابان  کاخ32260200اصفهان کوثر صادقان3253037

32367415خیابان شیخ بهائی جنب بیمارستان مهرگان32367414اصفهان مشتاقان زیارت3353038

4513341خیابان کاوه سه راه ملک شهر خیابان گلستان اول شهرک کاوه4513341اصفهان سپاهان میقات3453039

36662082چهارباغ باال جنب مجتمع پارک36662081اصفهان تكا گشت3553040

32665609خیابان هشت بهشت غربی چهاراه ملک ساختمان اسپادانا36246061اصفهان اسپادانا گشت آرمین3653042

دروازه تهران خیابان رباط اول بعد از پل رباط نرسیده به مهدیه سمت 4360099اصفهان هجرت قلوب سپاهان3753044
چپ مجتمع قائم

4360098

37763631خیابان وحید مجتمع امین37763632اصفهان خاتم نگین سپاهان3853045

32684830خیابان بزرگمهر خیابان رکن الدوله نبش چهاراه اول 32649562اصفهان سیاحتگران3953046

36256205خیابان محتشم کاشانی- جنب کوچه شماره3625629530اصفهان پارسیان نقش جهان4053047

بلوار کشاورز - خیابان قائمیه بعد از مرکز بهداشت -نرسیده به کوچه 37816272اصفهان سبحان اصفهان4153048
23-

37811077

36258977خ ارتش خ مسجد اعظم حسین آباد مقابل بانک صادرات36262930اصفهان همای سعادت نقش جهان4253050

36411189اصفهان-آپادانادوم-روبروی مسجد کاظمیه36411187اصفهان عالی قاپو4353051

57774660خوانسار-خ امام-پاساژ قائم-طبقه اول57773764خوانسارراهیان نور خوانسار4453053

چهارراه تختی ابتدای خیابان مسجدسیدبعدازهتل آزادی جنب بانک 32205152اصفهان پرستوی بقیع سپاهان4553054
صادرات

32205153

32349149بزرگراه خیام سه پله به طرف جهاد ) صارمیه(32349129اصفهان سیمای زمزم4653055

54224646نطنز بلوار 45 متری جنب اتحادیه تعاونی روستا54225656نطنزمیقات نطنز4753056

34422604اصفهان خیابان جابرانصاری کوی شماره 9جنب شایان تاکسی34391954اصفهان حرمین زاینده رود4853057

33367062میدان جمهوری ساختمان ازادی طبقه همكف جنب بانک رفاه33353040اصفهان الزهرا)س( اصفهان4953058

54246333اردستان - خیابان دکتر شریعتی جنب ساختمان سینما54247033اردستانراه نور اردستان5053059

32284021اصفهان خیابان نشاط روبروی اداره پست32283713اصفهان سین صراط5153060

52409731مبارکه چهارراه بسیج روبروی بانک ملی مرکزی52416500مبارکهزیتون مبارکه5253061

راهیان حرم تیران و 5353062
کرون

 تیران بلوارامام خمینی نرسیده به میدان معلم روبروی آموزش 42223553تیران
وپرورش

42228899

35239959اصفهان خیابان جی جنب تاالر شهروند35229933اصفهان آفاق نقش جهان5453063

52270990چهاراه نماز بلوار شهید بهشتی مقابل دفترخانه 522234810115زرین شهرشفق زرین شهر5553064
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32653737خیابان نشاط مقابل بانک ملی32652000اصفهان چهارباغ صدر5653065

32293487خیابان احمدآباد ابتدای خیابان گلزار32257930اصفهان اصفهان شاهدان سفر5753066

36637825خیابان شیخ صدوق شمالی روبروی بانک ملت ساختمان صادق 36635600اصفهان اسطوره گشت 5853067

53667220سمیرم بلوار ابن سینا53660220سمیرممنتظران مهدی سمیرم5953069

36625280اصفهان خیابان آپادانا اول مقابل اداره برق نبش شهرز36625200اصفهان خاتم االنبیا)ع(6053070

35577052خ سروش-انتهای خ عسگریه نرسیده به پروین35577052اصفهان دنیای سفر سپاهان6153071

درچه خیابان نواب صفوی نرسیده به تقاطع سوم نبش بن بست شهید 33769500درچهفروزان گشت  زنده رود6253072
اصغر علیجانی

33769314

34483000اصفهان خیابان مدرس ابتدای مدرس قدیم جنب بانک ملی34482300اصفهان طوبی سپاهان6353073

32323995خیابان پروین خیابان آذر بیگدلی نرسیده به خیابان تاالر 32323994اصفهان خوش سفران علوی 6453074

35227444اصفهان خوراسگان ابتدای خیابان اباذر مقابل بانک کشاورزی35229053اصفهان زیتون سبز6553076

33647365خمینی شهر بلوار آزادگان روبروی نمایندگی ایران خودرو33647364خمینی شهرمحمدرسول اهلل)ص(6653077

35249388خیابان جی بعدازبزرگراه صیاد شیرازی روبروی مجتمع شهروند35212072اصفهان نسیم گشت اصفهان6753078

32679781خیابان هشت بهشت غربی چهارراه ملک مجتمع پارسیان طبقه اول32679780اصفهان نورالهدی6853079

33387556اصفهان- خ دکترباهنر-نبش کوچه 16-14 بوستان33375115اصفهان ایثارگشت6953080

35232338اصفهان خیابان جی ابتدای خیابان شهید رجایی پالک 352323376اصفهان ندای میقات جی اصفهان7053081

32723003اصفهان خیابان هشت بهشت غربی انتهای خیابان ملک شمالی32723001اصفهان احرار7153082

35678112خ عسگریه 50 مترمانده به خ پروین سمت چپ35679100اصفهان معراج گشت7253083

33516303خمینی شهر بلوار طالقانی نرسیده به پمپ بنزین جنب کالنتری 3351630113خمینی شهرفدک خمینی شهر7353084

اصفهان خیابان سجاد جنب گلستان شهدا نبش کوچه شهید کریم 36640100اصفهان سروش7453085
پور-کوچه شماره 44

36640200

33383630خ پنج رمضان نبش مادی 333803276اصفهان نسیم روضه رضوان7553086

42647905نجف آباد- خیابان شیخ بهائی جنوبی بعد ازسه راه خیابان دلگشا42647904نجف آبادبلداالمین نجف آباد7653087

52228889زرین شهر فلكه مرکزی خیابان امام جنوبی روبه روی بانک صادرات52210211زرین شهرراه انصار سپاهان7753088

36671990خیابان میرفندرسكی / مقابل مسجد کازرونی36671990اصفهان آسمان هفتم7853090

32683003خ 22بهمن چهارراه حمزه اصفهانی پالک 32649000142اصفهان دانیال سیر سپاهان7953091

32676736خ هشت بهشت شرقی بعد چهارراه حمزه32681080اصفهان عرفان8053092

اصفهان خیابان پروین روبروی امام زاده اسحاق نبش کوچه شهید پرویز 35000اصفهان بعثت اصفهان8153093
حسینی

32285985

خیابان قدس شرقی حدفاصل چهارراه فارابی جنوبی و چهاراه بهداشت 42740820نجف آبادندای حرم8253094
دفتر خدمات زیارتی ندای حرم

42740821

خ هشت بهشت غربی- حد فاصل چهارراه ملک و گلزار- روبروی 32736755اصفهان سادات8353095
آزمایشگاه هشت بهشت

32736753

35228712خیابان جی غربی - جنب هتل نگین جی - دفتر زیارتی کوه نور35232119اصفهان کوه نور8453096

42414040علویجه بلوارشهید بهشتی خیابان سپاه روبری پارک شهر42414915علویجهدیار مهر علویجه8553097

46261050نایین خیابان دکترطبا نبش کوچه شهیدکیوانیان46257562نائین مرصاد نائین8653098

خ پروین -پل سرهنگ-خ معراج-خ فجر3 جنب فضای سبز ) نرسیده 35818109اصفهان حافظ8753099
به خانه معلم ( 

35818108

32292819خیابان الهور جنب مبارزان شرقی32288111اصفهان ابرار اصفهان8853100

خ شریف واقفی بعد از سه راه ملک روبروی بانک ملی مجتمع الماس 32735080اصفهان نیكان پرواز جی اصفهان8953101
شهر واحد 1

32735083

32260633خیابان سروش مقابل مسجدالغفور34453081اصفهان کعبه دل9053102

 اصفهان خیابان رباط اول چهارراه شهید دکترباهنر نبش خیابان33382320اصفهان ابراهیم خلیل اصفهان9153103
 آیت اله صادقی

33382090

36248525اصفهان سی و سه پل ابتدای چهارباغ باال جنب بانک تجارت شماره 3626777833اصفهان نگین پل9253104

37392346رهنان-خ شریف غربی-جنب کوچه ورزشگاه شهدای رهنان37350245اصفهان آرمان سیر سپاهان9353105

42745312نجف آباد ابتدای خیابان17شهریورشرقی پ42745311236نجف آبادیوسف زهرا نجف آباد9453106

33387346خیابان شهید دکتر باهنر نبش کوچه 24 ساختمان ویكتوریا33387343اصفهان راه حطیم9553107

36736477خ هزارجریب کوی امام صادق مجتمع پردیس ورودی 367364787اصفهان کاوش9653108

45854364دولت آباد بلوارطالقانی روبروی مسجدجامع جنب شهرداری45854364دولت آباد انس با والیت9753110

37766118اصفهان بلوار کشاورز روبروی رستوران بیستون37768100اصفهان اصفهان فرگشت9853111

45824304دولت آباد خ طالقانی کوچه دوازده امام جنب کوچه چمن5829777دولت آباد عروج دل9953112

34479006خ سروش - خ مسجد مصلی - خ اوحدی34472002اصفهان طریق الهدی10053113

32302981اصفهان خ پروین تقاطع دشتستان ابتدای خ 7 تیر32300032اصفهان مولود کعبه10153115

37436100فالورجان خیابان بسیج کمربندی جنوبی روبروی بیمارستان امام خمینی )ره(37433254فالورجانسیمای صادقین فالورجان10253116

52223324زرین شهر خیابان امام شمالی روبروی مخابرات52226663زرین شهرهجرت خوبان10353117

34410502خیابان رباط اول روبروی کوچه 65 جنب بانک صادرات34410500اصفهان روضه مطهر10453118

33510066خمینی شهر میدان 22 بهمن بلوار توحید مقابل ایران خودرو33510077خمینی شهرقدسیان معراج نور10553119

35601568خیابان پروین بعد از پل سرهنگ مقابل پمپ بنزین جنب کوچه مهر 3560156583اصفهان نور عترت10653120

37721191اصفهان خیابان اتشگاه ایستگاه خیام جنب دفترخانه 3772119025اصفهان طیبات10753121

32660900اصفهان - خیابان بزرگمهر - خیابان هشت بهشت شرقی- بعد از چهارراه سعدی32660300اصفهان آستانه10853122

37764600سه راه سیمین خ سهروردی )سیمین( نبش کوچه یارمحمدیان مجتمع زیتون37777282اصفهان ندای شاهد10953123

32292674خ سروش چهارراه عسكریه جنب هنرستان سروش مقابل بانک صادرات32283310اصفهان مهاجر اصفهان11053124

53332357دهاقان خیابان شهید  موسوی جنب مجتمع فرهنگی امام صادق )ع(53336466اصفهان سفیران هدایت11153125

بلوار کشاورز-حدفاصل سه راه سیمین و مسجد انبیا ساختمان پرشیا.جنب 37769379اصفهان صفانور نقش جهان11253126
کارگزاری بیمه تامین اجتماعی

37752691

35554241خیابان پروین- پل سرهنگ- خیابان عطار نیشابوری-نبش کوی شماره3555555020اصفهان آسمان پرواز عالم11353127

32293532فلكه احمد اباد ابتدای خیابان سروش32120212اصفهان سامان گشت آشنا11453128

36296182خیابان وحید جنب کوچه امیرکبیر مجتمع امام علی طبقه اول واحد 362961823اصفهان صبح شادی سپاهان11553129

32736695خ هشت بهشت غربی حدفاصل ملک وگلزار32736694اصفهان نسیم فردوس سپنتا11653130

خ وحید خ حسین آباد روبه روی مدرسه عطیه جنب ایران خودرو 36240100اصفهان افق گشت سپاهان11753131
آژانس افق گشت سپاهان

36273327

45427245میمه خ شریعتی ضلع غربی پارک قدس45427244میمه - وزوان رایحه کوثر11853132

46404123هرند-بلوار شهید صفار -جنب حوزه علمیه امام هادی46405001هرندثنا گشت صفاهان11953133

32257577خیابان کمال مقابل شهرداری منطقه 322875603اصفهان عتیق گشت12053134

45225814شاهین شهر/خیابان عطار/ابتدای4غربی45224284شاهین شهرنسیم ایمان شاهین شهر12153135

نجف آباد خیابان منتظری جنوبی ابتدای قدس مرکزی جنب پارکینگ 42647060نجف آبادشمیم بهشت نجف آباد12253136
کلینیک نبی اکرم

42622286

خیابان مدرس خیابان مولوی چهار راه پوریای ولی جنب مسجد 34720701اصفهان دنیا سیر مطهر12353137
ابوالفضل

34720705

شمیم یار کویر خور و 12453138
بیابانک

خیابان امام زاده سید داود سه راه پلیس خیابان طالقانی روبروی 46324950خور و بیابانک
پارک توحید

46324951

33761339درچه خیابان امام مقابل بانک ملی 33761338درچهآسایش سیر زنده رود12553139

46625454حسین آباد جرقویه روبروی فنی حرفه ای46625454حسین آباد دیار عشق جرقویه12653140

42744098خیابان طالقانی خیابان رسالت خیابان قدس پالک 42743877354نجف آبادمسافران قبله نجف آباد12753141

اصفهان خیابان پروین خیابان شیخ طوسی شرقی خیابان زرین کوب 35593667اصفهان مهاجرین ملكوت صفاهان12853142
جنب مجتمع میالد نقش جهان

35551928

57454443گلپایگان خیابان آیت اهلل طالقانی نبش کوچه 5745444118گلپایگاندیار عشاق12953143

34433999اصفهان خیابان رباط اول روبروی مسجد حجت34433888اصفهان بشری سیر اصفهان13053144

46266145نائین بلوار شهید مطهری خیابان 8 شهریور پالک 462671452نائین غیاث13153145

خیابان جی اول خیابان خواجه عمید نبش خیابان ساختمان عمران 32305134اصفهان ایمان سیر سپاهان13253146
اصفهان 

32305134

37788280سه راه سیمین خ سهروردی )سیمین( نبش ابوذر 377695537اصفهان سپهر گشت نقش جهان13353147

اصفهان- خ رباط اول- بعدازمهدیه- روبروی مادی شاهپسند- جنب داروخانه 34360440اصفهان مبین گشت سپاهان13453148
البرز

34360660

33456560خ دکتر باهنر نبش کوچه 334565483اصفهان نیایش گشت زنده رود13553149

32221903اصفهان خیابان چهارباغ خواجو روبروی صدا وسیما32204848اصفهان ثامن االئمه )ع( سپاهان13653150

42648201نجف اباد-خیابان17شهریور-باالتر ازبیمارستان مقابل بنیاد مسكن42640326نجف آبادمیالد نور نجف آباد13753151

42621333نجف آباد خیابان 17 شهریورغربی تقاطع شهید حجتی42632694نجف آبادانوارالحرمین نجف آباد13853152

46251863نائین - خیابان امام - روبه روی مسجد الرضا46251862نائین وادی عشق13953153

33390435اصفهان- خ خرم - خ شهیدان غربی - مقابل کوچه 3338835319اصفهان مهر النبی)ص(14053154

37439822فالورجان - جنب گلزار شهدا تقاطع بقیع و شریعتی37434178فالورجانآل یاسین فالورجان14153155

34505496پل چمران اشراق شمالی روبروی بازار بزرگ اشراق95028651اصفهان رایحه بهشت14253156

فالورجان - کیمیای سعادت14353157
کلیشاد

کیلومتر 5 اتوبان ذوب آهن - کلیشادوسودرجان - خیابان مطهری - 37489188
روبروی بانک ملی - اول خیابان باهنر

37489199

37730280اصفهان خیابان آتشگاه روبروی آتش نشانی ساختمان مهرشاد37730280اصفهان طاهاسیر اصفهان14453158

34439100خیابان رزمندگان کوچه 23 جنب درمانگاه شبانه روزی طاها34395644اصفهان فدک گشت سپاهان14553159

32261305خیابان جی خیابان تاالر نبش خیابان قدس 32256004اصفهان ریحانه الرسول سپاهان14653160

42238021گلدشت خ امام نرسیده به شهرداری42238020نجف آبادشمیم رحمت14753161

نجف آباد�خ منتظری جنوبی روبروی بانک ملی شعبه خیام طبقه ی 42612112نجف آبادبالدپاکان14853162
زیرین ظروف کرایه ی حقیقت

42626312

اصفهان-خیابان سروش- خیابان آل خجند- چهارراه فرسان-جنب 32281471اصفهان آوای بهشت اصفهان14953163
بانک قرض الحسنه مهر ایران-پالک 73

32286579

37750859بلوارکشاورزخ کشاورزی خ حسابی جنب پل هوایی37760060اصفهان صفاسیر سپاهان15053164

32654645خ بزرگمهر-خ رکن الدوله - روبروی قرض الحسنه رضوی32652214اصفهان عطر بهشت15153165

32283888خ جی خ خواجه عمید بعد از میدان خواجه عمید نبش کوچه البرز32283888اصفهان راهیان بهشت15253166

52503245باغبادران خیابان امام حسین )ع( جنب مسجد صاحب الزمان سرچشمه 52506500باغبادران سراج منیر باغبادران 15353167

37807799اصفهان بلوار کشاورز خیابان قائمیه جنب یگان ویژه37811677اصفهان حكمت15453168

3324161خیابان امام خمینی خیابان خلیفه سلطانی ابتدای خانه اصفهان 3324161اصفهان امین اصفهان 15553169

 خ حكیم شفائی سوم خ  آیت  میدان فتح خ فرهنگ شرقی مجتمع 35815002اصفهان طلوع گشت زاینده رود 15653170
مسكونی میالد نور 

358011102

37814438بلوار کشاورز روبروی پمپ بنزین نبش کوچه 44 پالک 37814438226اصفهان اصفهان سیر 15753171

32503055خیابان پروین چهاراه آل خجند مقابل پارک کوهستان 32503031اصفهان  فروتن گشت 15853172

35816100خیابان پروین نبش خیابان حكیم شفائی دوم مجتمع برنا طبقه همكف 35816101اصفهان سفردوستان سپاهان15953173

انتهای خیابان هشت بهشت شرقی خیابان نیرو به سمت همدانیان 35290151اصفهان حبیب سیر16053174
روبروی مجتمع های مسكونی فوالد 

35294889

32291859خیابان کمال روبروی شهرداری منطقه سه مجتمع تجاری رضوی32291850اصفهان حفیظ 16153175

35595602خیابان الله شمالی ایستگاه باطان جنب بانک انصار 35579990اصفهان نسیم رحمت 16253176

کنار گذر بزرگراه شهید خرازی حد فاصل فلكه جهاد و سه راه کهندژ 32371549اصفهان سبحان گشت اصفهان 16353177
نبش کوچه الیادران 

32371550

57724181چادگان خیابان 15 خرداد روبروی بانک سپه مجتمع الماس57724181چادگان بهشت خوبان 16453178

لیست دفاتر زیارتی تحت پوشش حج و زیارت استان اصفهان عهده دار ثبت نام عمره مرحله اول 93-94 

   مدیریت حج وزیارت استان اصفهان

فكسآدرستلفنشهرستاننامکدردیففكسآدرستلفنشهرستاننامکدردیف

م الف30081 



اخبار کوتاهیادداشت

6
حضورنماینده فدراسیون جهانی موتورسواری در ایران

در آخرین مجمع فدراس��یون جهانی، ایران درخواس��ت میزبانی از رقابت های 
جهانی موتورکراس را به این فدراسیون داده بود که بر این اساس قرار است 10 
بهمن ماه نماینده فدراسیون جهانی موتورسواری )FIM( وارد کشور شود.الزم 

به ذکر است؛ این بازدید از پیست های تهران و کیش انجام می شود.
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 معروف مقابل المپیاکوس
 هم بازی نکرد

ترزگه کفش هایش را 
آویزان کرد

تیم والیبال زنیت در مرحله پنجم لی��گ قهرمانان و مقابل تیم المپیاکوس 
یونان، پاسور ایرانی خود را در اختیار نداشت.

در حالی که انتظار می رفت س��عید معروف برای تیم والیبال زنیت در لیگ 
قهرمانان اروپا بازی کند اما این باش��گاه اعالم کرد که در مرحله پنجم لیگ 
قهرمانان و مقابل تیم المپیاکوس یونان، پاسور ایرانی خود را نمی تواند در 
اختیار داشته باشد.اولگ بریژگالوف، رئیس باشگاه زنیت در این مورد گفت: 
حضور و بازی کردن در لیگ قهرمانان اروپا، مراحل و جوازهای خاص خودش 
را دارد و مجوز معروف برای بازی در لیگ قهرمانان اروپا برای مرحله بعدی 
)ششم( صادر شده اس��ت. به این ترتیب در بازی مقابل المپیاکوس،  ایگور 

کوزبار و کونستانتین لِسیک برای ما در پست پاسور بازی خواهند کرد.
زنیت برای افزایش شانس قهرمانی خود در لیگ قهرمانان و سوپر لیگ روسیه،  

معروف را به خدمت گرفته است.

دیوید ترزگه مهاجم تیم ملی فرانسه که با این تیم قهرمان یورو 2000 و جام 
جهانی 1998 شد، کفش هایش را آویزان کرد.

  به گزارش خبرگزاری فرانس��ه به نقل از روزنامه آرژانتین��ی کالرین، مدیر
 برنامه های این بازیکن 37 ساله خبر بازنشستگی ترزگه را تایید کرد.

ترزگه که یک دهه رهبری خط حمله یوونتوس را به عهده داشت، اکنون قرار 
اس��ت به کادر مربیگری یوونتوس قهرمان ایتالیا ملحق شد. او در سال های 

2000 تا 2010 ، در 245 بازی خود برای این تیم 149 گل به ثمر رساند.
ترزگه در فینال جام 1998 فرانس��ه ک��ه در نهایت قهرمان جام ش��د، برای 
کشورش گلزنی کرد. اما گلی طالیی که او در وقت اضافه در فینال یورو 2000 
به ثمر رساند تا فرانسه قهرمان جام شود به یاد ماندنی ترین گل این مهاجم 

است.ترزگه در سال 1995 به آ اس موناکو ملحق شده بود.

تحلیل یک روزنامه اس��ترالیایی از تیم ملی کشورمان 
نش��ان از قدرت باالی خط دفاعی ش��اگردان کارلوس 

کی روش دارد.
پس از مشخص ش��دن چهره هش��ت تیم راه یافته به 
مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های 2015 آس��یا، 
روزنامه »سیدنی مورنینک هرالد« استرالیا به تحلیل 
این تیم ها پرداخته است. تحلیل این روزنامه از تیم ملی 

کشورمان را در زیر می خوانید:
ایران، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی پیش از ش��روع 
رقابت های جام ملت های 2015 آسیا به عنوان ایتالیای 
آسیا در این رقابت ها ظاهر شده است، تیمی که تاکنون 
در این مس��ابقات دفاع��ش رخنه ناپذیر نش��ان داده و 
تاکتیک هایش بس��یار منظم، س��ازمان یافته و دفاعی 
بوده اس��ت.آندرانیک تیموریان، هافبک دفاعی ایران 
و مرتضی پورعلی گنج��ی، مدافع میان��ی تیم ملی از 
بازیکنان کلیدی س��اختار تاکتیکی این تیم به ش��مار 
می روند در حالی که اش��کان دژاگه، س��ردار آزمون و 
رضا قوچان نژاد از خطرناک تری��ن مهاجمان ایران در 
این تورنمت هستند البته به شرطی که تیم ملی روی 

کارهای هجومی تکیه داشته باشد.
تیم ملی ب��دون هیچ مصدوم و محروم��ی پا به مرحله 
حذفی جام ملت های آسیا می گذارد که می تواند خبر 
خوبی برای این تیم در صورت صعود به مراحل بعدی 

باشد.
احمدزاده: ع�راق با ارایه ب�ازی فیزیکی به 

ضربات پنالتی فکر می کند
محمد احمدزاده در خصوص دیدار فردا جمعه ایران و 
عراق در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
عنوان کرد: خیلی خوب ش��د که در این مرحله با ژاپن 
روبه رو نشدیم چرا که این تیم نس��بت به تیم عراق به 
مرات��ب تاکتیکی تر و منظم  تر بوده و از س��رعت تیمی 
باالیی هم برخوردار است اما آنها انسجام تاکتیکی که 
تیم هایی نظیر ژاپن دارن��د را ندارند و از این حیث فکر 

نمی کنم کار ما مقابل آنها چندان سخت باشد.
س��رمربی پیش��ین ملوان در مورد اینکه به کار گرفتن 
چ��ه تاکتیک��ی در مقابله با ع��راق برای ملی پوش��ان 
کارساز تر اس��ت، اظهار داش��ت: من احتمال می دهم 
عراق در بازی با ایران بیش��تر به فکر این باشد که بازی 
را به نبرد فیزیکی بکشاند و س��عی بر این داشته باشد 
 بازی به وقت ه��ای اضافی و در نهای��ت ضربات پنالتی

 بکشد.
وی با تاکید بر اینکه عراق نباید حریف سرسختی برای 
ایران باشد، گفت: اگر بتوانیم در نیمه اول این مسابقه 
به گل برسیم کارمان به مراتب در ادامه بازی راحت تر 
خواهد ش��د اما هر چه زمان بگذرد این تیم ما است که 

ضرر می کند.
احمدزاده در پایان گفت: 3 برد مرحله مقدماتی باعث 
ش��ده تیم ملی از نظر روحی و روانی و اعتماد به نفس 
در ش��رایط خیلی خوبی ق��رار بگی��رد. از طرفی ما در 
استرالیا به بهترین شکل از حمایت تماشاگران ایرانی 
برخورداری��م و امی��دوارم با یک برد بی دردس��ر راهی 

مرحله نیمه نهایی شویم.

از چهار نمونه ای ک��ه در لیگ چهارده��م مثبت از آب 
درآمده س��ه مورد متعلق ب��ه بازیکنان ج��وان و کمتر 

شناخته شده است.
درس��ت یک ماه پس از ش��روع لیگ چهاردهم بود که 
اولین نمونه مثبت دوپینگ در فصل جدید فوتبال ایران 
کشف شد. این نمونه متعلق به وحید ذوالقدر بود که از 
تیم امید نفت تهران به بزرگساالن آن منتقل شده بود. 
از آن زمان تاکنون که حدود ۶ ماه از آغاز فصل فوتبالی 
 می گذرد س��ه نمونه دیگر هم در لیگ برتر کشف شده

 است.
 ایوب والی از فوالد، شهاب زاهدی از پرسپولیس و پیمان 
بابایی از تراکتورس��ازی. از این جمع به استثنای والی 
که با 27 سال سن بازیکنی باتجربه و شناخته شده در 
لیگ برتر به حساب می آید سایر نفرات بازیکنان جوان 
و گمنامی هستند که تا قبل از آنکه نمونه دوپینگشان 
مثبت ش��ود، به ندرت و یا حتی اصاًل فرصت بازی برای 
تیم هایشان در لیگ برتر را پیدا نکرده بودند یعنی قبل 
از آنکه طعم شهرت را بچشند به کابوس وارترین شکل 

ممکن خبرساز شدند. 

ای��ن آمار برای س��ازمان لیگ ک��ه در ابت��دای فصل با 
افتخار از جوان تر ش��دن لیگ می گفت قابل تامل است 
چراکه به نظر می رسد با تصمیم اخیر مبنی بر محدود 
نمودن  تیم های لیگ برتری از جذب بازیکنان بزرگسال 
 عماًل جوانان��ی بی مقدمه به چرخه فوتبال کش��ور وارد

 ش��ده اند که به این دلیل که هنوز ابتدایی ترین اصول 
حرفه ای را یاد نگرفته اند و خیلی راحت تر از حد تصور 

به دام دوپینگ می افتند. 
نتیجه آن می ش��ود که نه تنها آمار نمونه های مثبت در 
لیگ امس��ال به ش��کل قابل مالحظه ای افزایش یافته 
که ذوالقدر 19 س��اله و بابایی 20 س��اله حاال درس��ت 
در ابتدای فوتبال خود باید دو س��ال بیرون بنش��ینند 
و زاهدی 19س��اله هم ک��ه هنوز رأیش قطعی نش��ده 
 در آس��تانه یک محرومی��ت بلندم��دت احتمالی قرار 

بگیرد. 
البته در این میان مثبت شدن نمونه یک بازیکن نسبتاً 
سرشناس و باتجربه تا حدودی معادالت را بر هم می زند. 
ایوب والی درس��ت در س��الی که می توانس��ت بازوبند 
کاپیتانی مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر را به بازو ببندد، 
در لیگ قهرمانان آسیا برای فوالد به میدان برود و حتی 
در استرالیا پیراهن تیم ملی را به تن کند با محرومیتی دو 
ساله مواجه شد تا آینده فوتبالی اش به یک باره وضعیت 

مبهمی پیدا کند. 
اینکه حتی در باالترین س��طح فوتبال ایران هنوز این 
احتمال وجود دارد که نمونه یک بازیکن با وجود چند 
س��ال س��ابقه بازی در لیگ برتر مثبت از آب در آید در 
نوع خود بسیار هش��دار دهنده و نگران کننده است اما 
از آن تلخ تر محروم ش��دن بازیکنان بسیار جوانی است 
که می توان تصور کرد چندماه پیش با چه شور و شعفی 
به عضویت تیم های لیگ برت��ری درآمدند بدون آنکه 
بزرگ ترهایشان به درس��تی آنها را از خطرات دوپینگ 

آگاه کرده باشند.

ایران، ایتالیای آسیا در دفاع

عراق به ضربات پنالتی فکر می کند
کابوسی در آغاز راه

آمار باالي دوپینگ در فوتبال 

دارنده س��وت نقره ای کارا ت��ه جهان گفت: 
به نظر من هر تشکیالت ورزشی چهار پایه 
دارد؛ مربی، ورزش��کار، داور، سیاس��ت. اگر 
آن ورزش را به میز تش��بیه کنیم هر کدام 
از این پایه ها ضعیف باشد محکوم به سقوط 
است. هرکسی در آینده ریاست هیات را بر 
عهده گرفت نی��ز باید به ای��ن پایه ها توجه 
داشته باشد.محمد علی مردانی دارنده سوت 
نقره ای کاراته جهان، داور کالس A جهان 
وعضو شورای داوران آسیا و مدرس داوران 
آس��یا اظهار کرد: داوری کاراته اصفهان به 
واسطه اینکه داورها نمی توانند زیاد قضاوت 

کنند و فقط به این بس��نده کرده اند که در 
کالس های داوری ش��رکت کنن��د و درجه 
بگیرند عملکرد ضعیف��ی دارد، علت آن هم 
کم بودن مس��ابقات اس��ت. لذا نمی توانند 
وارد میدان ها ش��وند و خوب قضاوت کنند. 
م��ا دو داور جهانی و س��ه داور آس��یایی در 
اصفهان داریم که مشغول قضاوت هستند و 
در مجموع حدود 900 داور ملی، آسیایی و 
جهانی آقا و خانم در استان اصفهان مشغول 

به کار هستند. 
در بخ�ش بان�وان حتی ی�ک داور 

درحد آسیایی نداریم 

وی گفت: ما در بخش بانوان مشکالت داوری 
عدیده ای داریم واین هم به واسطه این است 
که ما در مس��ابقات بان��وان هیچگونه خبر، 
عک��س و فیلم��ی نداریم و متاس��فانه فقط 
گزارش��ات مکتوب در این زمین��ه موجود 
است. به خاطر همین مسئله داوران بانو هیچ 
تمایلی به شرکت در کالس های ارتقا داوری 
ندارند. برای مثال مس��ابقات لی��گ بانوان 
که در اصفهان برگزار می ش��ود ب��ا انصراف 
بعضی از تیم ها ب��ه علت عملک��رد ضعیف 
داوران مواجه ش��د که این ی��ک تنش مهم 
در لیگ کش��ور محسوب می ش��د و البته با 

رایزنی هایی که انجام ش��د توانستیم آن ها 
را مجددا ب��ه لیگ باز گردانی��م. مردانی در 
مورد رفع مشکالت داوری بانوان گفت: ما در 
قسمت بانوان حتی یک داور درحد آسیایی 
نداریم و باید کس��ی در رأس کار قرار بگیرد 
که خودش به روز باشد و در کالس ها حضور 
داشته باش��د، در حالی که اکنون شش ماه 
از تغیی��ر در قوانین می گذرد اما مس��ابقات 
بانوان ب��ا قوانین قبل��ی برگزار می ش��ود و 
 اشتباهات فاحشی داوران در قضاوت انجام 
می دهند که نتیجه آن بی انگیزه و کم شدن 
تعداد کاراته کاران اس��ت. امیدوارم رییس 

هیات در این باره اقدامی انجام بدهد. 
رون�د قهرم�ان پ�روري در کاراته 

اصفهان باید ادامه پیدا کند 
عض��و ش��ورای داوران آس��یا در م��ورد 
انتخابات پی��ش روی هیات کاراته اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: کارات��ه اس��تان اصفهان 
کارات��ه کوچک��ی نیس��ت و رش��د آن هم 
مربوط به زم��ان های اخیر نیس��ت. کاراته 
اصفهان کاراته ای ریش��ه دار است و تقریبا 
قدمت آن به س��ال 1349 با همت اس��تاد 
 بزرگوار جناب آقای س��لطانی در اس��تان بر

 م��ی گ��ردد ول��ی االن ش��رایط کارات��ه 
اس��تان اصفهان مطلوب نیس��ت و کس��ی 
ک��ه س��کاندار آن م��ی ش��ود بای��د بداند 
که ای��ن ورزش س��ابقه و قهرمان��ان بزرگی 
 دارد. بای��د برنام��ه ری��زی کن��د ت��ا روند

 قهرمان پروری در اس��تان ادامه دار باش��د. 
 با هفت��ه ای دو یا س��ه روز تمرین کردن در

  کالس های خاص نمی توان در سطح کشور 
قد علم کرد. چرا استانی مانند قم و یا مرکزی 
در کاراته باید از استان اصفهان با این قدمت 
 عظی��م در کاراته پیش��ی بگی��رد؟ اکنون

 اس��تان های قم و مرکزی چندین قهرمان 
جهان دارند اما استان اصفهان در این چند 
سال چه کرده است؟ باید رییس هیات وقت 
بگذارد و با هفته ای دو یا سه روز نمی توان 

آن را اداره کرد. 
بحث آموزش مربیان فراموش شده 

است 
وی گفت: نمی دان��م این خبر چقدر صحت 

دارد اما ش��نیدم که قباًل ما چه��ارده هزار 
بیمه ش��ده کاراته در اس��تان داش��تیم که 
االن این آمار به هفت هزار رس��یده اس��ت. 
اما اگر همی��ن هفت ه��زار نف��ر را در نظر 
بگیریم بای��د هیات کاراته اصفهان بیش��تر 
س��رمایه گذاری کن��د و ما مس��ئله ای که 
فراموش کرده ایم ، بحث آم��وزش مربیان 
 اس��ت چ��ون ای��ن مربی��ان هس��تند که

 می توانند بازیکن و قهرمان بسازند. 
داور بین المللي کاراته ای��ران گفت: به نظر 
من هر تشکیالت ورزش��ی چهار پایه دارد؛ 
مرب��ی، ورزش��کار، داور، سیاس��ت. اگر آن 
ورزش را به میز تش��بیه کنیم ه��ر کدام از 
این پایه ها ضعیف باش��د محکوم به سقوط 
است. هرکس��ی در آینده ریاس��ت هیات را 
بر عهده گرفت نیز باید به این پایه ها توجه 

داشته باشد. 
دعوایي ه�ا آرام�ش را ب�ه کاراته 

اصفهان بازگرداند 
وی در م��ورد عملکرد دعوایی ه��ا در مدت 
ریاس��تش در هیات کاراته اظه��ار کرد: من 
فکر می کنم که آقای دعوایی ها از اینکه االن 
هست می توانست بهتر عمل کند. عملکرد 
اواز نظر من عملکرد متوس��طی بوده است. 
چرا که ایشان توانس��تند آرامش را به هیات 
کاراته بازگردانن��د اما نمی ت��وان عملکرد 
آقای دعوایی ه��ا را عملکرد س��طح باالیی 
در نظر گرفت. معتقدم اکث��ر کاراته کاهای 
 اصفهانی با نظر من هم عقیده هستند. آقای

 دعوایی ها اگر رای مج��دد آوردند باید این 
کاس��تی ها را به خصوص در بخش داوری، 
بانوان، استعدادیابی و مربیگری رفع کنند و 
 باز هم متذکر می شوم که کاراته اصفهان را

 نمی توان با یک روز در هفته اداره کرد.

دارنده سوت نقره ای کاراته جهان عنوان کرد:

روند قهرمان پروري در استان باید ادامه یابد

دعوایي ها آرامش را به كاراته اصفهان بازگرداند 

3ملی پوش درمنتخبان مرحله گروهی 
ش��بکه فاک��س 4 اس��ترالیا، تیم 
 منتخ��ب مرحل��ه گروه��ی ج��ام 

ملت ها 2015را اعالم کرد.
طبق اعالم این ش��بکه سه بازیکن 
ایران در تیم منتخب قرار گرفتند.

نکونام طبق آم��ار باالترین درصد 
پاس درس��ت و س��الم را داشت و 
عنوان بهترین پاس��ور تی��م ملی را 
از آن خ��ود کرد. همچنی��ن پورعلی گنجی در خ��ط دفاعی ایران 
بسیار کم اشتباه نشان داد. سردار آزمون هم در خط حمله تیم ملی 

توانست موفق باشد.

شکست عجیب سپاهان
برابر نیروی زمینی

دومین دیدار دوستانه تیم فوتبال 
بزرگساالن فوالد مبارکه سپاهان 
در اردوی تدارکاتی تهران برگزار 

شد.
تیم فوتبال س��پاهان از س��اعت 
14 روز سه ش��نبه، در یک دیدار 
تدارکات��ی، در زمین ش��ماره 2 
ورزش��گاه آزادی، به مصاف تیم 
دسته اولی نیروی زمینی رفته است که نیمه نخست این دیدار با نتیجه 
4 بر صفر به سود نیروی زمینی به پایان رس��ید. این نتیجه در حالی 
رقم خورده که دروازه س��پاهانی ها در 20 دقیقه اول این نیمه چهار 

بار باز شد. 
در این دیدار حسین فرکی، سرمربی تیم سپاهان از بازیکنانی همچون 
شهاب گردان، عبداهلل کرمی، هادی عقیلی، آرمین سهرابیان، مهدی 
شریفی، رسول نویدکیا، فوضیل، امیرحسین کریمی، جواهیر سوکای، 

حسین پاپی و شیمبا در ترکیب ثابت خود استفاده کرد. 
کاروان تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان با پایان اردوی تدارکاتی خود 

در تهران به اصفهان بازگشتند.

 شمشیرباز اصفهانی 
سکاندارهدایت تیم ملی

مربی اصفهانی به عنوان مربی 
تیم های شمشیربازی نوجوانان 

و جوانان ایران منصوب شد.
ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی 
فدراسیون شمش��یربازی، در 
راستای تفکیک تیم های پایه 
و بزرگس��االن شمشیربازی از 
یکدیگر و جداسازی تمرینات 
آنها، فضل اهلل باقرزاده رییس فدراس��یون اعضای کادرفنی هر 
یک از این تیم ها را به ص��ورت جداگانه معرفی و برای آنها حکم 

صادر کرد.
تا پی��ش از بازی های آس��یایی اینچئون ک��ره جنوبی تمرینات 
تیم های نوجوانان و جوانان شمش��یربازی در هر سه اسلحه زیر 
نظر اعضای کادر فن��ی تیم های ملی بزرگس��االن آنها پیگیری 
می ش��د اما پس از اتمام این دوره بازی ها، مسووالن فدراسیون 
تصمیم به تفکیک تیم های پایه و بزرگس��االن شمشیربازی از 

یکدیگر و جداسازی تمرینات آنها گرفت.
در همین راستا رییس فدراسیون اعضای کادرفنی هر یک از این 

تیم ها را به صورت جداگانه معرفی و برای آنها حکم صادر کرد.
که در اسلحه فلوره,جواد رضایی )مربي اصفهاني(: مربی تیم های 

نوجوانان و جوانان شد.

سرمربی تیم ملی عراق:
دیداردشواری باایران داریم

س��رمربی تیم ملی فوتبال عراق 
گفت: درمرحله یک چهارم نهایی 
جام ملت های آس��یا ،تیم عراق 
دیدار بسیار دش��واری برابر تیم 

ملی فوتبال ایران خواهد داشت.
راضی شنیش��ل درگف��ت وگو با 
شبکه الدوری والکاس قطر افزود: 
دیدار تیم های ملی فوتبال عراق 
وایران تاریخ طوالنی دارد وتیم ملی ایران درشرایط کنونی قدرتمند 
وسرحال است . وی بااشاره به این که بازیکنان تیم ملی عراق توانایی 
تکرار حماسه س��ال 2007 جام ملت های آس��یا را دارند ،افزود: اگر 
بتوانیم از سد ایران عبور کنیم ، راهی نیمه نهایی خواهیم شد واز آنجا 
رفتن به فینال رقابت ها آسانتر به نظر می رسد.وی گفت: من در دوران 
سرمربیگری به همراه تیم ملی عراق دیدارهای زیادی برابر تیم ملی 
ایران انجام داده ام وشناخت خوبی از فوتبال ایران دارم ، به همین دلیل 
مطمئن هستم که رویارویی دو تیم درمرحله یک چهارم نهایی جام 
شانزدهم ، دیدنی خواهد بود. تیم های فوتبال ایران و عراق در ساعت 

10 صبح فردا جمعه در ورزشگاه کانبرا به مصاف یکدیگر می روند.

طراحی دستگاه های جدید برای
اندازه گیری کارایی ورزشکاران

دون��دگان تنه��ا ورزش��کارانی 
نیس��تند که می توانند با کمک 
دستگاه های اندازه گیری ورزشی 
ش��رایط بدنی و کارایی ورزشی 
خود را ارزیاب��ی کنند. با کمک 
تکنولوژی روز همه ورزشکاران 
از جمل��ه دوچرخه س��واران 
دس��تگاه های  از  نن��د  می توا

اندازه گیری ورزشی استفاده کنند.
در ورزش ه��ای برخوردی و مب��اررزه ای اج��ازه اس��تفاده از این 
دستگاه های اندازه گیری ورزشی معمول داده نمی شود زیرا معموال 

دستگاه های اندازه گیری مچ دست بسته می شود.
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یادداشت

 سومین کارگاه جغرافیا و داستان توسط مرکز آفرینش های ادبی قلمستان، وابسته به 
سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان برگزار می شود.عالقه مندان می توانند 
جهت ثبت نام و شرکت در این کارگاه به مرکز آفرینش های ادبی قلمستان با شماره تلفن 

۳۲۶۰۲۰۱۴ تماس حاصل نمایند. 

7
هفتیادداشتمولفههایشهریاصفهاندرداستانبررسیمیشود

کتاب

 سریال نوروزی شبکه دو 
مشخص شد

مجموعه تلویزیونی »پله پله« به تهیه کنندگی نعمت چگینی 
 و کارگردان��ی برزو نیک ن��ژاد نوروز 9۴ روی آنتن ش��بکه دو 
می رود.»پله پله« به س��فارش گروه مجموعه های تلویزیونی 
تولید می ش��ود و س��عید فرهادی و امیرعباس پیام فیلمنامه 
آن را نوشته اند؛ این سریال در ۱5 قسمت برای پخش از آنتن 
شبکه دو تولید می ش��ود.در خالصه این مجموعه تلویزیونی 
آمده است: آقا سلمان از اون مردهای نیک روزگاره که در کار و 
امور خانواده به خوش نامی و آبروداری مشهور است. سلمان پله 
پله از نردبان زندگی باال رفته و مردی خود ساخته و زحمتکش 
اس��ت حاال او باید دردانه دخترش را به جوانی بدهد که از دار 
دنیا فقط یه قلب پاک داره و یک مادر بزرگ مهربان که دنیا را 
باهاش عوض نمی کند. آقا س��لمان دنیا دیده و با تجربه حس 
می کند که گرفتار یک بازی مار و پله ای ش��ده اس��ت، او باید 

تصمیم تازه و عاقالنه ای بگیرد.
مجموعه تلویزیونی »پله پله« در مرحله پیش تولید قرار دارد 

و به زودی کلید می خورد.

همکاری حاتمی کیا و سردار قاسم 
سلیمانی در تولید سریال صدام

س��ریال »صدام« با همکاری س��ردار قاسم س��لیمانی و ابراهیم 
حاتمی کیا تولی��د خواهد شد.س��ریال »صدام« ک��ه به زندگی 
و فعالیت های سیاس��ی دیکتاتور ساقط ش��ده رژیم بعث عراق 
می پردازد، توسط ش��بکه »افق« س��یما تولید خواهد شد.بنابه 
اطالعات ارای��ه ش��ده در»کیهان« ای��ن س��ریال هم اکنون در 
مرحله بازنویس��ی فیلمنام��ه قرار دارد و به وس��یله س��یروس 
مقدم کارگردانی می ش��ود.اما از ن��کات قابل توج��ه درباره این 
 سریال، همکاری برخی شخصیت های سیاسی، نظامی و هنری

 است.
از جمله ش��خصیت هایی که ب��ر روند تولید این س��ریال نظارت 
دارند می توان به س��ردار قاسم س��لیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اس��المی و ابراهیم حاتمی کیا کارگردان 

سینما اشاره کرد.

 اعطای گواهینامه هنری کشوری
 به سه هنرمند کاشانی

سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
شهرستان کاشان از اعطاء گواهینامه درجه یک و دو هنری به سه 
هنرمند صنایع دس��تی و هنرهای سنتی شهرستان کاشان خبر 
داد. مهران سرمدیان با اشاره به مطالعه و بررسی آثار هنرمندان 
شهرستان کاشان در ماه های گذش��ته اظهار کرد: پس از پایان 
بررس��ی ها، پرونده برخی از هنرمن��دان به دبیرخانه ش��ورای 
ارزش��یابی هنرمندان، نویسندگان و ش��اعران وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی فرستاده شد.

پیامبر سفر مردی تبعیدی را به 
تصویر می کشد؛ زمانی که آماده 
 بازگش��ت به جزیره زادگاهش

 م��ی ش��ود آرزو می کن��د که 
هدایای��ی را به اهال��ی اُرفالِس، 
مردمی که در میان آنها زندگی 
کرده اس��ت، ببخشد اما چیزی 
ندارد. کتاب  »پیامبر« شاهکار 
ادبی و هنری »جب��ران خلیل 
جبران«  که در طول قرن بیستم 
پ��س از انجی��ل پرفروش ترین 
کتاب در آمریکا ب��وده بار دیگر 
در ایران ترجمه و منتش��ر شد. 
این کتاب تا س��ال ۱998 تنها 
در آمریکای ش��مالی 9 میلیون 
نس��خه ف��روش داش��ته و ت��ا 
امروز دس��ت کم به پنجاه زبان 
 ترجم��ه و یک��ی از بزرگتری��ن

 کالس��یک های زمان ما ش��ده 
اس��ت. گفته می ش��ود پیامبر 
ش��اهدی بر نبوغ جبران است.

پی��ام آرمانگرایان��ه و نمادی��ن 
جبران برای ایج��اد توازن بین 
معنویت ش��رقی و پیش��رفت 
م��ادی غ��رب چی��زی از رنج 
انسان در سراسر جهان نکاسته 
اس��ت، خوانندگان به صفحات 
پیامبر پناه ب��رده اند تا حکمت 
آن را از ن��و جذب کنند. ش��عر 
محب��وب ای��ن کت��اب عموماً 
 در عروس��ی ه��ا، تعمیده��ا، و 
مراسم های تشییع مردگان در 

سراسر جهان خوانده می شود.
پیامبر س��فر مردی تبعیدی به 
نام المصطفی، که در زبان عربی 
به معنای فرد برگزیده است، را به 
تصویر می کشد. زمانی که آمادۀ 
بازگشت به »جزیرۀ زادگاهش« 
م��ی ش��ود آرزو می کن��د که 
هدایای��ی را به اهال��ی اُرفالِس، 
مردمی که در میان آنها زندگی 
کرده اس��ت، ببخشد اما چیزی 
ندارد. مردم اُرفالِ��س پیرامون 
او حلقه می زنند، و المیترا، که 
پیشگوست، از او می خواهد که 
»به ما از حقیق��ت خود چیزی 
بده« ، بیس��ت و ش��ش موعظۀ 
ش��اعرانه هدایای او هس��تند.

المصطفی، به عنوان فرزانه ای 
حکیم و مردی با بینشی ژرف، 
ارزش ه��ای اخالق��ی، رازهای 
حیات، و حکمت ب��ی زمان در 
بارۀ تجربۀ بشری شامل ازدواج، 
کودکان، دوستی، لذت، و مرگ 
را می آموزد. او، برای مثال، آنها 
را به تعادل فکر و احساس، شور 
 و خ��رد و ده��ش گمنامانه فرا 
می خوانَد، زیرا که شادِی دهنده 
پ��اداش اوس��ت.جبران خلیل 
جبران )در زب��ان عربی به ضم 
جیم( شاعر، نویسنده، فیلسوف 
و نق��اش لبنان��ی در ۶ ژانویه ی 
۱88۳ در دهکده البش��ری در 
شمال لبنان به دنیا آمد و در ۱۰ 
آوریل ۱9۳۰ در شهر نیویورک 
از دنی��ا رفت.کت��اب »پیامبر« 
نوشته  »جبران خلیل جبران« 
با ترجمه  »محمد شریفی«   در 
۱۴۴ صفحه و به قیمت ۱۰۰۰۰ 
تومان توس��ط »نش��ر آموت« 

منتشرشده است.

محمدرضا ورزي در آس��تانه دو س��الگي مراحل تولید 
»معماي شاه« از روند س��اخت و چگونگي شکل گیري 

فیلمنامه گفت.
نویسنده و کارگردان  سریال تاریخي الف ویژه »معماي 
ش��اه« گفت: مراحل ش��کل گیري فیلمنامه س��ریال 
»معماي شاه« به چهار سال پیش باز مي گردد. زماني که 
از سوي تلویزیون تصمیم گرفته شد تا در حوزه زندگي 
پهلوي دوم، اثري نمایش��ي بسازیم که در نوع خود یک 
اثر پژوهشي س��نگین بود. خوش��بختانه به دلیل آنکه 

سالهاست در حوزه آثار تاریخ معاصر ایران به کار ساخت 
سریال و فیلم پرداخته ام، تجربه این آثار کمک کرد تا 
روند نگارش فیلمنامه و تحقیقات با س��رعت بیشتري 
آغاز و پیگیري ش��ود. ضمن آنکه ابتدا تصمیم داشتیم 
از دوستان فیلمنامه نویس دیگري در جریان نگارش و 
مشاوره بهره بگیریم که مذاکراتي هم در این باب انجام 
شد، اما در نهایت هیچکدام قطعي نشد،گر چه از مشاوره 
برخي دوستان بي بهره نبودیم. نتیجتاً من کار نگارش را 
آغاز کردم، ولي از همان ابتدا دکتر موسي فقیه حقاني به 

عنوان مشاور پژوهشي در کنار پروژه بودند و کل سناریو 
از لحاظ محتوایي با نظارت ایش��ان نوش��ته شد که این 
مس��ئله همچنان ادامه دارد تا فیلمنامه کمتر از لحاظ 

محتوایي با اشکال برخورد کند«.
به گفت��ه وي، دکت��ر حقان��ي در چند فیلم و س��ریال 
تاریخي دیگ��ر از جمل��ه »تبریز در مه« نی��ز به عنوان 
مشاور حضور داشته اس��ت. کارگردان سریال »عمارت 
فرنگ��ي« درباره روند ای��ن روزهاي تولی��د نیز توضیح 
داد: »در حال حاضر مش��غول تصویربرداري س��کانس 
 هاي مرب��وط به کمیت��ه مش��ترک ضد خراب��کاري و

  زن��دان ه��اي س��اواک در لوکیش��ن ه��اي واقع��ي 
هستیم.

 در این بخش ها رسول توکلي )در نقش شهید مطهري(، 
محمدرضا شریفي نیا )جعفر مهرداد از شخصیت هاي 
داستاني(، آزاده اس��ماعیل خاني )نوري از کاراکترهاي 
داستاني(، رحیم نوروزي )امیرخس��رو همسر نوري( و 
شهرام عبدلي )منوچهر( و سعید نیکپور )دکتر وزیري( 
بازي دارن��د. عبدلي پیش از این در نقش اس��تالین نیز 
جلوي دوربین س��ریال رفته  اس��ت »این س��ریال دي 
ماه س��ال 9۱ به تهی��ه کنندگي علي لدني در ش��بکه 
اول س��یما کلید خورد که در این مقطع دو سال از آغاز 
تصویربرداري مي گ��ذرد. تدوین همزمان س��ریال در 
حال انجام اس��ت و طبق برنامه ریزي ها تصویربرداري 
تا اواس��ط س��ال آینده ادامه خواهد داشت. ضمن آنکه 
 پخش س��ریال نیز اواخر نیم��ه اول س��ال 9۴ خواهد

 بود.«
 ای��ن س��ریال در ۶۰ قس��مت ۶۰ دقیق��ه اي زندگي 
محمدرضا پهلوي از زمان بازگشت او از سوئیس در سال 

۱۳۱5 تا زمان مرگ به تصویر مي کشد. 

رییس سازمان سینمایی سال آینده را سال ریاضت 
اقتصادی" به ویژه در حوزه سینما دانست.

 دکتر حجت اهلل ایوبی درباره وضعیت بودجه سینما 
در سال آینده توضیح داد: سال آینده سال ریاضت 
اقتصادی خواهد بود و حتی اگر بودجه کامل سینما 
اختصاص پیدا کند، باز هم از جهت مالی سال خوبی 
نخواهد بود ضمن اینکه متاسفانه امسال تمام بودجه 

سینما اختصاص پیدا نکرد.
 او اضاف��ه ک��رد: به هر ح��ال ما مش��کالت را درک 
می کنیم و تالش می کنیم با اتکا به هوش و ذکاوت 

ایرانی، فیلم های کم خرج اما پرمحتوا بسازیم.

 

رییس سازمان س��ینمایی در عین حال با تاکید بر 
اینکه سینما نیازمند بودجه است خاطرنشان کرد: 
بدون بودجه نمی توان فیلم ساخت، بودجه ای که در 
حال حاضر ما برای ساخت فیلم ها به فارابی می دهیم 

اصال جدی نیس��ت بلکه به اندازه س��اخت دو فیلم 
سینمایی است. ایوبی در پاس��خ به اینکه سرنوشت 
فیلم های پ��ر زرق و ب��رق چه می ش��ود؟ گفت: آن 

فیلم ها ساخته نمی شود.
 او در ادامه در پاسخ به پرسش ایس��نا که آیا مجوز 
اکران فیلم ها در جشنواره فجر به منزله مجوز اکران 
عمومی آن ه��م قلمداد می ش��ود؟ توضیح داد: این 
موضوع بستگی به فیلم ها دارد، بعضی از فیلم ها قبال 
دیده ش��ده اند و مجوز اکران دارند. اما بعضی دیگر 
فقط مجوز اکران در جش��نواره را دارند و باید برای 

گرفتن مجوز نمایش عمومی دوباره دیده شوند.

کارگردان سریال  از جزئیات تولید خبر داد:

رییس سازمان سینمایی:

سال آینده، سال ریاضت اقتصادی در حوزه سینماست

»معمايشاه«دردوسالگيتوليد  محبوب ترین اثر امریکایی ها بعد
 از انجیل به تهران رسید
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطار اجرایی
11/6 شماره:1973/92 به موجب رای شماره 788 تاریخ 93/5/11 شعبه 7 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مسعود راستگو به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 13/300/000 ریال بابت اصل خواسته و 
تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   110/000
تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  پرداخت  و  تاریخ وصول  لغایت   92/12/18 دادخواست 
قانونی در حق محکوم له اصغر نیلوفری اصفهانی با وکالت فرزانه طباطبائی فخار به 
واحد402  طبقه چهارم –  مجتمع آرش –  جنب پمپ بنزین –  نشانی سه راه سیمین – 
و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:28851 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

11/7 شماره: 190/93 به موجب رای شماره 941 تاریخ 93/6/2 شعبه 7 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی عابدی به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
طبق  وکیل  الوکاله  پرداخت حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  مبلغ 168/000  پرداخت 
تعرفه قانونی و پرداخت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 93/2/4 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له ابراهیم 
اکبری با وکالت فرزانه طباطبائی فخار به نشانی سه راه سیمین – جنب پمپ بنزین – 
واحد402 و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون  طبقه چهارم –  مجتمع آرش – 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:28853 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/9/19—1535 دادنامه:  شماره   1226/93 پرونده:  کالسه   11/8
شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی نوبندگانی فرزند منوچهر نشانی 
خوانده:  ارمغان  فروشگاه   – سوختگی  سوانح  بیمارستان  جنب   – کاوه  –خ  اصفهان 
عنایت  با  گردشکار:  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  حیدر  فرزند  دانش  حسین 
ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
شورا: در خصوص دعوی مهدی نوبندگانی به طرفیت حسین دانش به خواسته مطالبه 
مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق یک فقره سفته مدرکیه 
به شماره خزانه داری کل 819595 به مبلغ پنجاه میلیون ریال و اینکه خوانده با اطالع 
در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود 
هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 307و309 
پرداخت  به  به محکومیت خوانده  ق.آ.د.م حکم  مواد 198و519و522  و  تجارت  قانون 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 170/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه 
اجرای  قابل محاسبه در واحد  تادیه  تاخیر  قانونی و خسارات  تعرفه  نشر آگهی طبق 
دارد  می  اعالم  و  در حق خواهان صادر   93/7/26 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  احکام 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس 
 از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد.م الف:28856 

شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980350600642 پرونده:  شماره   9309970350601682 دادنامه:  شماره   11/9
شماره بایگانی شعبه: 930717 خواهان: خانم فلورا مرادیان نژاد فرزند بهرام به نشانی 
مرداویج – فارابی جنوبی – کوی یک – پ1 خوانده: آقای علی آرامشی فرد به نشانی 
با عنایت به جامع محتویات  الزام به فک پالک خودرو دادگاه  مجهول المکان خواسته: 

رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
دادگاه: در خصوص دعوی خانم فلورا مرادیان نژاد فرزند بهرام به طرفیت آقای علی 
آرامشی فرد به خواسته فک پالک شماره 13-112ب26 از اتومبیل سواری سپند پی.کی 
و  می باشد  خواهان  نام  به  که  اتومبیل  مدارک  و  پرونده  محتویات  جامع  به  عنایت  با 
پالک  فک  به  نسبت  تاکنون  و خریدار  فروخته  به خوانده  را  اتومبیل  که  اظهارات وی 
اقدام ننموده و خوانده با وصف ابالغ اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال 
دعوی خواهان ایراد و دفاعی ننموده فلذا دعوی خواهان وارد و ثابت بوده مستندا به 
ماده 220 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به 
فک پالک شماره 13-112ب26 از اتومبیل سواری سپند پی.کی صادر و اعالم می گردد 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
نظر اصفهان  تجدید  تجدیدنظرخواهی در محاکم  قابل  بیست روز  از آن ظرف  و پس 

می باشد.م الف:28857 نبوی رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/10/11-1630 دادنامه:  شماره   1032-93 پرونده:  کالسه   11/10
سه   – اصفهان  نشانی:  اسدی  مدینه  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   5 شعبه 
راه سیمین – ابتدای خ جانبازان – کوچه رمضانپور – بن مجمر – پ88 خوانده: احمد 
عباسی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
به  اسدی  مدینه  خانم  دعوی  در خصوص  اختالف:  حل  قاضی شورای  رای  مینماید. 
به  چک  وجه  ریال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  عباسی  احمد  آقای  طرفیت 
شماره 868349 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/7/16( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:28858 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اجراییه 

11/11 شماره اجراییه: 9310420350700405 شماره پرونده: 9109980350700747 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 910758 بموجب درخواست  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9209970350700210 محکوم علیه جواد قزوینی عباسقلیزاده 
فرزند محمد نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 137/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/790/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا 
زمان وصول وجه آن در حق محکوم له سیدامیرحسین متولی امامی فرزند سیدرضا 
مسکونی  مجتمع  ارشاد  اداره  جنب   – سوم  آبشار   – غدیر  پل   – اصفهان  نشانی  به 
فراز – طبقه دوم پرداخت مبلغ 6850000ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه 
می باشد.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 
دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 
اصفهان   حقوقی  عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه  نمائید.م الف:28859  توجه   1377  10آبان 

                                                          ابالغ رای 
11/12 شماره دادنامه: 9309970350701450 شماره پرونده: 9309980350700520 
خ   – اصفهان  نشانی  به  نوری  حمید  آقای  خواهان:   930598 شعبه:  بایگانی  شماره 
پ42   – باباطاهر  بن بست   – کوچه رضایت   – امام حسن  کوچه مسجد   – رزمندگان 
زنگ باال خوانده: آقای روح ا... قاسمی چیگانی به نشانی مجهول المکان خواسته ها:   –
1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای حمید نوری فرزند حسین به طرفیت خوانده آقای روح ا... قاسمی 
چیگانی فرزند نجاتعلی خواسته مطالبه مجموعًا 85/000/000 ریال بابت وجه سه فقره 
از  بانک سپه  چک به شماره های 14/670374-93/3/15و14/670373-93/3/10 عهده 
بانک  عهده  به   93/2/18-9205/242116 شماره  و   19778001174/09 جاری  حساب 
متن  به شرح  دادرسی  انضمام هزینه  به  از حساب جاری 10289/01/10621  قوامین 
دادخواست با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق چکها و گواهینامه عدم پرداخت 
دادرسی حاضر  در جلسه  قانونی  ابالغ  با وصف  اینکه خوانده  و  پرونده  در  منعکس 
نگردیده و الیحه ای ارسال ننموده و نسبت به دعوی و مستندات آن ایراد و اعتراضی به 
عمل نیاورده فلذا مستندات دعوی مصون از هرگونه تعرضی مانده و مستندات مذکور 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد نهایتًا دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را در 
به مواد 198-519-515-522 قانون آیین  اقامه شده محق تشخیص و مستنداً  دعوی 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصالحات بعدی و نظریه مورخه 77/9/21 مجمع 
مبلغ  پرداخت  به  را  تجارت خوانده  قانون  مواد 310و313  و  نظام  تشخیص مصلحت 
85/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/710/000 ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان محکوم می نماید که خسارت تاخیر تادیه را اجرای احکام در هنگام اجرای 
حکم محاسبه و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود. رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست 
استان اصفهان می باشد. تجدیدنظر  در محاکم  تجدیدنظرخواهی  قابل  آن  از  روز پس 

م الف:28861 صفایی رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

11/13 شماره دادنامه: 9309970350701240 شماره پرونده: 9309980350700351 
شماره بایگانی شعبه: 930409 خواهان: شرکت تسکاب با مدیریت عاملی کریم کاظمی 
روبروی   – آباد  خیابان سعادت   – اصفهان  نشانی  به  نرگس حسینی  خانم  وکالت  با 
نشانی  به  تیموری  مصیب  آقای  خوانده:  اول  طبقه   – رفاه  بانک  جنب   – مالصدرا 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه بابت اجناس و اقالم تحویلی گردشکار: دادگاه پس 
از بررسی محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
عاملی  مدیریت  با  تسکاب  شرکت  از  وکالت  به  حسینی  نرگس  خانم  دعوای  پیرامون 
استرداد  به خواسته  احمد  فرزند  تیموری  آقای مصیب  طرفیت  به  کاظمی  کریم  آقای 
پرداخت  تعذر  در صورت  و  دادخواست  دوم  در صفحه  مذکور  اجناس  و  اقالم  عین 
به  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ریال   50/001/000 به  مقوم  روز  نرخ  به  آن  قیمت 
شرح متن دادخواست نظر به محتویات پرونده – اظهارات وکیل خواهان در دادخواست 
و خصوصًا جلسه دادرسی مورخه 93/8/10 این دادگاه و با توجه به تصایر مصدق 
حواله هایی که به امضاء خوانده رسیده و ایضًا تصاویر مصدق قرارداد فیمابین طرفین 
و گزارش انبار و ایضًا با توجه به عدم حضور خوانده با وصف ابالغ وقت دادرسی 
و با نتیجه مصون ماندن خواسته و مستندات خواهان از هرگونه ایراد و تکذیب نهایتًا 
دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 198-515-519 قانون 
آیین دادرسی مدنی خوانده را به رد عین اجناس و اقالم مذکور در بازه های پیوست 
که لیست مشروح آن در صفحه دوم دادخواست نیز ذکر گردید و در صورت تعذر از 
تسلیم رد مثل یا قیمت آن به نرخ روز و پرداخت مبلغ 1/460/000 ریال بابت هزینه 
پیرامون  و  می نماید  محکوم  در حق خواهان  تعرفه  طبق  وکیل  و حق الوکاله  دادرسی 
خواسته دیگر مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه محکومیت خوانده به 
رد عین و در صورت تعذر به رد مثل یا پرداخت قیمت به نرخ روز می باشد و خسارت 
النفع تلقی گردید که هم فاقد وجاهت قانونی و هم  مورد مطالبه مذکور خسارت عدم 
فاقد وجاهت شرعی است لذا دادگاه با استناد به مواد 197 و تبصره 2 ماده 515 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی مذکور صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.م الف:28862 
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ابالغ رای 
11/14 شماره دادنامه: 9309970350701238 شماره پرونده: 9309980350700350 
شماره بایگانی شعبه: 930408 خواهان: شرکت تسکاب با مدیریت عاملی کریم کاظمی 
روبروی   – آباد  خیابان سعادت   – اصفهان  نشانی  به  نرگس حسینی  خانم  وکالت  با 
نشانی  به  قاسمی  قاسم  آقای  خوانده:  اول  طبقه   – رفاه  بانک  جنب   – مالصدرا 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه بابت قیمت روز اجناس و اقالم تحویلی گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم نرگس حسینی با وکالت از 
شرکت تسکاب با مدیریت عاملی آقای کریم کاظمی به طرفیت آقای قاسم قاسمی فرزند 
مهدیقلی به خواسته استرداد عین اقالم و اجناس تحویلی به شرح صفحه دادخواست 
متن  به شرح  دادرسی  انضمام خسارات  به  ریال   50/001/000 به  مقوم  علی الحساب 
دادرسی  جلسه  در  خواهان  وکیل  اظهارات  پرونده  محتویات  به  توجه  از  دادخواست 
فیمابین طرفین و  به تصاویر مصدق قراردادهای  این دادگاه و نظر  مورخه 93/8/10 
بارنامه هایی که ممضی به امضاء خوانده می باشد و ایضًا نظر به عدم حضور خوانده 
مستندات  و  خواسته  ماندن  مصون  بالنتیجه  و  دادرسی  وقت  قانونی  ابالغ  وصف  با 
بر صحت  را محمول  دادگاه دعوی خواهان  نهایتًا  تکذیب  و  ایراد  از هرگونه  خواهان 
 79 سال  مدنی مصوب  دادرسی  آیین  قانون   519-515-198 مواد  به  مستنداً  و  تلقی 
خوانده را به رد عین اجناس و اقالم مذکور در بارنامه های پیوست دادخواست که در 
صفحه دوم دادخواست صراحتًا قید گردیده و در صورت تعذر از تسلیم به روش یا 
پرداخت قیمت آن به نرخ روز و به پرداخت مبلغ 1/450/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید و پیرامون خواسته دیگر 
خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه محکومیت خوانده به رد عین 
و در صورت تعذر به رد مثل یا پرداخت قیمت به نرخ روز میباشد و خسارت مورد 
النفع محسوب می گردد که براساس تبصره 2 ماده 515  مطالبه مذکور خسارت عدم 
قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه نمی باشد و فاقد وجاهت شرعی نیز می باشد لذا 
به استناد ماده مرقوم و ماده 197 قانون مارالذکر حکم به رد دعوی مذکور صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه می باشد.م الف:28864 صفایی رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اجراییه 
11/15 شماره اجراییه: 9310420351100210 شماره پرونده: 9109980351100418 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   910419 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090351102664 و شماره دادنامه مربوطه 9309970351100977 محکوم علیه 
سید مجتبی مدنی فر به نشانی خ مدرس )ادیب( – کوی ش ضابط زاده – کوی 110- 
پ25 محکوم است به پرداخت مبلغ 78/200/000 ریال بابت اصل و   – کوی دانشور 
مبلغ 1/564/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2/815/200 ریال بابت حق الوکاله 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1391/4/18 لغایت زمان وصول و مبلغ 3/910/000 
است.  الزامی  ق.ا.د.م   306 م   2 تبصره  رعایت  ضمنًا  دولتی  عشر  نیم  بابت   ریال 
مشخصات محکوم لهم: 1- مهدی فرزان فر به نشانی خ میرزاطاهر - کوی سقاخانه 
آباد - روبروی  به نشانی خ سعادت  - کوچه ش.اکبری - پ64، 2- محسن صادقی 
بانک رفاه - پ40 - ط2- دفتر وکالت ماشاءا... غفاری. محکوم  آباد - جنب  سعادت 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
دارایی  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی  را  خود  اموال  پرداخت  در  فرار  برای 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 
دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34
 مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب

  10 آبان 1377 توجه نمائید.م الف:28869 خزایی مدیردفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان 
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»تس��ونگ چی هس��ان« به تازگی بهترین فکر را برای از بین بردن این مشکل کرده است و 
شارژرهای کوچک و جالبی را ساخته است که به میزان ساعت های مختلف به شما شارژ می 
دهند تا بتوانید گوشی خود را به پریز برق برسانید.این روزها تقریبا 70 درصد مردم از گوشی 
های هوشمند استفاده می کنند که مصرف باتری آن ها بسیار باال است و ممکن است طی چند 
ساعت کوتاه کامال خالی شود به همین دلیل بزرگترین مشکلی که با آن روبرو هستیم نبود 
برق و شارژ در هر مکانی است.تسونگ چی هسان به تازگی بهترین فکر را برای از بین بردن این 
مشکل کرده است و شارژرهای کوچک را ساخته است که به میزان ساعت های مختلف به شما 
شارژ می دهند تا بتوانید گوشی خود را به پریز برق برسانید. این باتری های چند ساعته می 
تواند در موقعیت های اورژانسی به شما کمک کنند. جای کمی را اشغال می کنند و به راحتی 
قابل دسترس است، از جنس کاغذ اس��ت و به راحتی قابلیت بازیافت دارند.این شارژرهای 
کوچک را تا چند سال دیگر می تواند در مغازه ها پیدا کرد. آن ها در اندازه های : 2 ساعته، 4 
 ساعته، 6 ساعته به بازار عرضه می شوند. به نظر شما این شارژرها چقدر می توانند به ما کمک

 کنند؟

تکنول��وژی  نمایش��گاه  س��یزدهمین 
کش��اورزی )نهاده ه��ا، محص��والت و خدمات 
وابس��ته( پی��ش ب��ا حض��ور مقامات اس��تانی 
 و کش��وری در محل برگ��زاری نمایش��گاه های

 بین المللی استان اصفهان در جوار پل شهرستان 
گشایش یافت.

 در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که 30 دی تا 3 
بهمن ماه طی ساعات بازدید 15 تا 21 در اصفهان 
دایر است، عباس کشاورز معاون وزیر کشاورزی 
در امور زراعت، محمد قاس��می رییس سازمان 
جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان، هیأت مدیره 
و مدیران ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی 
کش��ور، مدیران س��ازمان های نظام مهندسی 
کشور و مدیران س��ازمان های جهاد کشاورزی 

کشور حضور داشتند.
روبان این نمایش��گاه به دست معاون وزیر چیده 
شد. وی پس از افتتاح رسمی نمایشگاه به همراه 
دیگر مسووالن حاضر در مراسم به بازدید از غرفه 
های 125 مشارکت کننده مطرح که نمایندگان 
31 اس��تان کش��ور در این نمایش��گاه هستند، 

پرداخت.
در نمایشگاه امس��ال بیش از 69 درصد شرکت 
کنن��دگان در بخش نه��اده ه��ا، 13 درصد آن 
ها در بخ��ش گل و گلخانه و س��ایر غرفه داران 
در بخ��ش ه��ای تأمی��ن خدمات کش��اورزی و 
محصوالت ارگانیک، آخرین دستاوردهای خود 
 را به اصفه��ان آورده اند. همچنی��ن 35 درصد

 غرفه داران نمایشگاه امس��ال از استان اصفهان 
و باقی مشارکت کنندگان از س��ایر استان های 

کشور هستند. 
بازدی��د هی��أت ه��ا و گ��روه هایی متش��کل از 
کش��اورزان، دانش��جویان و کارشناس��ان از 
شهرس��تان های مختلف اس��تان از نمایشگاه و 
برگزاری 5 عنوان س��مینار تخصص��ی از برنامه 
های جنبی این نمایش��گاه خواهد بود. پوش��ش 
خبری نمایشگاه توسط تیم خبری وزارت جهاد 
کشاورزی را نیز می توان از دیگر ویژگی های این 

دوره برشمرد.  
س��اعت بازدی��د متخصصی��ن از س��یزدهمین 
نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی اصفهان در تاریخ 
یکم بهمن ماه از ساعت 9 تا 12 تعیین شده است. 
اولوی�ت ق�رار دادن بخش کش�اورزی در 

شرایط کاهش قيمت نفت
مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی 
اس��تان اصفهان گفت: در ش��رایطی که کاهش 
قیمت نفت بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی، 
مس��ووالن و مردم را نگران کرده اس��ت، باید از 

ظرفیت های دیگر بخش های اقتصاد کشور بهره 
جست و بخش کشاورزی یکی از مهم ترین روش 

های جایگزین درآمد نفتی کشور است.
رسول محققیان در مراسم افتتاحیه سیزدهمین 
نمایش��گاه تکنول��وژی کش��اورزی )نه��اده ها، 
محصوالت و خدمات وابس��ته( ک��ه بزرگ ترین 
نمایش��گاه کش��اورزی کش��ور اس��ت، با اشاره 
به این ک��ه در ش��رایط کنونی توجه ب��ه اقتصاد 
مقاومتی بسیار اهمیت دارد و می  توان با استفاده 
از راهکاره��ای اقتص��اد مقاومتی ت��ا 50 درصد 
درآمدهای نفت��ی را جبران ک��رد، تصریح کرد: 
از آن جا که بخش کش��اورزی در اکثر معادالت 
اقتصادی جهان و به ویژه در کشورهای در حال 
توس��عه بخش غال��ب اقتصاد ملی به ش��مارمی 
رود، رش��د و توس��عه اقتصادی کش��ور ارتباط 
 بسیار تنگاتنگی با توسعه کلی بخش کشاورزی

 دارد.
وی به نقش و اهمیت ویژه بخش کش��اورزی در 
توسعه پایدار کشورها اشاره داشت و ادامه داد: در 
راستای کاهش وابستگی به نفت، با اولویت قرار 
دادن کش��اورزی پایدار می توان فعاالن و تولید 
کنندگان این م��رز و بوم را آماده ک��رد تا با تمام 
توان، چرخ های تولید را به حرکت درآورده و دور 
نمای افق 1404 در بخش کشاورزی را به بهترین 

شکل محقق سازند. 
وی بیان داشت: با افزایش حمایت دولت از بخش 
کشاورزی که از با ثبات ترین بخش های اقتصاد 
محسوب می ش��ود و نیز از طریق "بازمهندسی" 
فرآیندها می توان بس��تر توس��عه این بخش را 

فراهم آورد.
وی در خصوص برپایی س��یزدهمین نمایشگاه 
تکنولوژی کش��اورزی )نهاده ه��ا، محصوالت و 

خدمات وابسته( اظهار داشت: این نمایشگاه برند 
"نام آشنای" خود را مرهون و مدیون بیش از یک 
دهه نیازسنجی و مهندس��ی فرآیند در صنعت 
کشاورزی و صنعت نمایش��گاهی کشور است و 
امروز در حالی گشایش س��یزدهمین دوره خود 
را به طور رس��می اعالم می کند ک��ه موفقیت و 
اثرگذاری دوره های پیشین این نمایشگاه چراغ 

راه حال و آینده این رویداد تخصصی است.
وی اعالم کرد: حض��ور 125 مش��ارکت کننده 
مطرح از 31 استان کشور، اعالم حضور گروه های 
متعدد کارشناس��ی و دانشگاهی از سازمان های 
جهاد کشاورزی، س��ازمان های نظام مهندسی 
و ش��رکت های خدم��ات حمایتی اس��تان های 
مختلف کش��ور برای بازدید از این نمایش��گاه و 
نیز تقاضای چندین برابری شرکت های معتبر و 
فعال در این عرصه نسبت به ظرفیت نمایشگاه، 
از جمله مواردی است که اهمیت و تأثیرگذاری 
ای��ن نمایش��گاه در ذهن مخاط��ب متخصص و 
عالقمند را نشان می دهد. همچنین تالش شده 
است با برگزاری چندین عنوان سمینار و همایش 
تخصصی در حاش��یه این رویداد و نیز از طریق 
ارتباط با انجمن ها، نهادها و مس��وولین استانی 
و کش��وری، همپوشانی بیش��تر این نمایشگاه با 
نظر و دیدگاه های کارشناسان امر حاصل گردد.

وی گفت: در س��ال ج��اری بی��ش از 69 درصد 
ش��رکت کنن��دگان در بخ��ش نه��اده ه��ا، 
13 درص��د آن ه��ا در بخ��ش گل و گلخان��ه 
و س��ایر غرف��ه داران در بخ��ش ه��ای تأمی��ن 
خدم��ات کش��اورزی و محص��والت ارگانی��ک، 
آخرین دس��تاوردهای خود را به س��یزدهمین 
 نمایش��گاه تکنول��وژی کش��اورزی اصفه��ا

 آورده اند.

دماسنجی هوشمند به ش��کل برچس��ب برای نظارت بر دمای بدن نوزاد و فرد مسن، 
تولید شده اس��ت. در ژانویه 2015 محصولی به نام TemTraq توسط شرکت »بلو 
اسپارک تکنولوژی« تولید کننده قطعات الکترونیکی طراحی و تولید شد که به بازار 
عرضه شد.این محصول در آمریکا راه اندازی شده است و نوعی دماسنج هوشمند و جدید 
است که اجازه می دهد والدین برای جلوگیری از باال رفتن تب، بر درجه حرارت نوزاد 
 خود نظارت داشته باشند؛ این دماسنج برای بزرگساالن و افراد مسن نیز قابل استفاده

 است.
ای��ن برچس��ب ب��ر روی ب��دن ک��ودک چس��بانده می ش��ود و می توان��د از طریق 
ی��ک برنام��ه خ��اص، موج��ود در iOS و آندروی��د، اطالع��ات را ب��ه روی گوش��ی 
منتقل کند و کارب��ر می تواند 24 س��اعت بر دمای بدن ن��وزاد یا فرد مس��ن نظارت 
داش��ته باش��د؛ داده های مختلف با کدهای رنگ��ی از طریق بلوتوث بر روی گوش��ی 
 هوش��مند ارس��ال می ش��ود و در صورت ب��اال بودن ت��ب قادر به هش��دار ب��ه کاربر

 است.

برچسب هوشمند کنترل دمای بدن

 با حضور معاون وزیر کشاورزی صورت گرفت
آغاز به کار بزرگ ترین نمایشگاه کشاورزی کشور در اصفهان           

مينی شارژر اورژانسی 

پيشگيری از پوسيدگی دندان 
با نخ دندان

 ن��خ دن��دان ع��الوه ب��ر تمی��زی و نظاف��ت الب��الی 
دندان ها باعث جلوگیری از شکستگی و پوسیدگی آنان نیز 
می شودو به سالم بودن دندان هایتان کمک زیادی می کند.

دکت��ر قی��وم آب��ادی متخص��ص دندانپزش��کی در مورد 
پوسیدگی دندان گفت: متاسفانه اغلب افرادی که مسواک 
می زنند و حتی روزانه و پس از ه��ر وعده غذایی این کار را 
انجام می دهند ، از نخ دندان اس��تفاده نم��ی کنند که این 
 موضوع عامل مهمی در بروز مش��کالت دندانی محس��وب

 می شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد این طور تصور می کنند 
که دندان های آنها به ویژه دندان های سالم آنها تنها تحت 
تأثیر فشار می ش��کند،  تصریح کرد:در موارد متعددی این 
گونه م��وارد حتی بدون هیچ اثری از پوس��یدگی در دندان 
ها اتفاق می افتد که به همین دلی��ل باید به عوامل دیگری 

توجه کرد.
قی��وم آب��ادی تأکی��د ک��رد: بررس��ی های اخی��ر نش��ان 
می دهن��د ک��ه اس��تفاده نک��ردن از ن��خ دندان ب��ه دلیل 
افزای��ش احتم��ال رش��د میکروب ه��ا و خال��ی ش��دن 
زی��ر دندان ه��ا، عام��ل مه��م شکس��ته ش��دن دندان ها 
 اس��ت. در واق��ع پوس��یدگی هایی که موجب شکس��تگی

 دندان ها به ویژه دندان های سالم می شوند، ابتدا مشخص 
نیستند و در زیر دندان پیشرفت می کنند و زمانی که سطح 
باالیی دندان تحت فشار نه چندان زیاد می شکنند ، خود را 

نشان می دهند.

غذایی دلچسب و کم کالری 
به اندازه یک قرص

دانشمندان آمریکایی با همکاری محققان موسسه 
تکنولوژی فدرال لوزان، قرص��ی تولید کرده اند که 
افراد چاق می توانند از آن به عنوان یک وعده غذایی 

لذیذ با کالری کم استفاده کنند.
محققان قرصی تولید کرده اند که به عنوان یک ماده 
غذایی عمل می کند، کالری کمتری دارد، چربی ها 
را می س��وزاند و درمانی موثر برای مب��ارزه با چاقی 
است؛ این در حالی است که شخص احساس سیری 
می کند تا حدی که انگار یک غذای دلچسب و لذیذ 

خورده است.
 fexaramine این محصول تولید ش��ده به ن��ام
»فکسارامین« یک ماده مصنوعی است که به مدت 
5 هفته به موش ها داده شد؛ دانشمندان آمریکایی با 
همکاری زیست شناسان موسسه تکنولوژی فدرال 
لوزان این قرص را تولید کرده اند؛ آنها دریافتند این 
قرص می تواند به جای یک وعده غذایی بدون اینکه 
غذایی خورده شود، تاثیر گذارد و به صورت طبیعی 

باعث هضم و سوزاندن کالری می شود.
در این آزمایش فکسارامین به موش ها داده شد که 
باعث کاهش سطح قند، کلسترول خون و وزن آنها 
ش��د؛ در واقع این قرص مانند اسیدهای صفرا عمل 
می کند.»رونالد ایوان��ز« یکی از نویس��ندگان این 
مطالعه گفت: این مولکول، سیگنال های مشابه یک 
وعده غذایی منتها با کالری کمتر به بدن می فرستد 

و تأثیر بی سابقه ای برای درمان چاقی دارد.
دانش��مندان گفتند: این قرص ب��ر روی موش چاق 
آزمایش شد و باعث کاهش وزن آن شد به طوری که 
وزن موش چاق 20 درصد کمتر از موش های کنترل 
شده شد؛ همچنین به طور قابل توجهی چربی بدن 
آنها کاه��ش یافت و آنها در ای��ن آزمایش دریافتند 
این قرص باعث کاهش دو نوع چربی می ش��ود؛ به 
نظر می رسد برخی چربی های سفید )ذخیره سازی 
چربی( به چربی قهوه ای )سوزاندن چربی برای تولید 

گرما( تبدیل می شوند.
عالوه بر ای��ن موش های مورد آزمای��ش قرار گرفته 
سطح قند و کلسترول خون شان پایین تر از همتایان 
خود که فکسارامین مصرف نکرده بودند، شد و حتی 
زمانی که دمای بدن آنها افزایش یافت باعث تسریع 

سوخت و ساز بدن شد.
محققان اش��اره کردند م��وش حتی ب��دون اینکه 
بداند، ب��ه حرکت ک��ردن عالقه پیدا ک��رده بود که 
باعث کاهش وزن موش می ش��د. جالب ت��ر اینکه 
این ق��رص اث��رات جانبی بس��یار کم��ی دارد؛ در 
صورتی که فکسارامین نتواند عمل کند و از دیواره 
 روده نتواند رد ش��ود، داخل خون ی��ا در کل بدن،

 نمی رود.
»آلیس��یا پرینو« یکی از محققان ای��ن پروژه گفت: 
این مطالع��ه امی��دوار کننده اس��ت اما هن��وز در 
 مورد انس��ان هیچ آزمایش و درمانی انجام نش��ده 

است.

یکی از خواص سنگ فیروزه تقویت قلب، دستگاه تنفسي، چشم 
ها، گردش خون، گلو، معده و کبد می باشد. در صورتي که فرد 
بیمار باشد و یا اتفاق ناخوشایندي برایش در شرف وقوع باشد، 
رنگ فیروزه عوض مي شود، یکی دیگر از خواص سنگ فیروزه 
این است که، کانی توانمند و حامی افراد است. به ویژه فرض شده 
است که اسب و سوارکار را از سقوط ناگهانی در امان نگه می دارد. 
همچنین در زمان مسافرت از شخص حمایت می کند. فیروزه 
باعث شادی و نشاط در افراد غمگین و افسرده می شود و به آنها 
نیروی الزم برای به انجام رساندن کارهای سخت را با ظرافت و 

چابکی منتقل می کند.
 افزایش اعتماد به نفس یکی دیگر از خواص س��نگ فیروزه می 
باشد که جرأت الزم برای بیان استدالل هایمان را به طور مختصر 
و با اطمینان خاطر در کنفرانس ها در ما ایجاد می کند. شخص را 

در برابر خواب های آشفته و کابوس ها حمایت می کند. 
خاصیت سنگ فیروزه این است که مفرح معده می باشد. برای 
سردرد بسیار مفید است . استفاده از س��رمه آن برای چشم ها 

بسیار مفید بوده و آن را تقویت می نماید .
اس��تفاده از انگش��تر فیروزه به قلب آرامش می دهد ، خوف و 
وحشت را از آدمی دور می سازد ، دشمنان را دور و آدمی را بر آنها 
غالب می سازد ، انسان را در مقابل حوادث برق حفاظت کرده و 
نمی گذارد که آدمی در آب غرق گردد ، جانوران موذی و گزنده 

را دور می سازد و نمی گذارد که آنها به آدمی آسیب برسانند .
اول ماه جدید زمانی که ب��ه ماه نگاه کردید، به س��نگ فیروزه 
بنگرید، برکت و دولت برای شخص آورده و او را بی نیاز می نماید. 
استفاده از آبی رنگ آن مفیدتر است. از دیگر خواص سنگ فیروزه 
برای زن حامله مفید و محافظ است. از فواید سنگ فیروزه این 
است که در آدمی احساس محبت، عشق، علم و هنر را ترقی می 
دهد و برای ترقی در علم و هنر بسیار مفید می باشد. قلب و چشم 
را تقویت می نماید.از خواص سنگ فیروزه این است که در آدمی 

احساس محبت،علم و هنر را ترقی می دهد
برای پی بردنم به خواص سنگ فیروزه از نظر معنوی می توان به 

روایتهای زیر استناد نمود:
در کتاب عالمه مجلسي روایت از رس��ول اکرم)صل اهلل علیه و 
آله وسلم(: هر کس فیروزه را در روز یک بار نگاه کند پنج بار در 

بهشت به رویش باز مي شود.
 دومین روایت : اولین هدیه اي که خداوند به رسول اکرم)ص( در 
غار حراء داد، سنگ فیروزه بود و از طریق جبرئیل به ایشان داده 
شده اس��ت. حضرت امام صادق )علیه السالم( در مورد خواص 
سنگ فیروزه می فرماید فقیر نمی شود دستی که انگشتر فیروزه 
در آن باشد و نیز رسول خدا می فرماید خداوند دستی که درآن 

انگشتر فیروزه باشد را محروم بر نمی گرداند.
مواد تشکیل دهنده فیروزه آلومینیم، مس، منگنز، اکسید آهن 
و آب مي باشد. از نظر نوع ارزش در کشورهاي آسیایي همچون 
کشورهاي پاکستان- افغانستان- هندوستان به نام سنگ مهر و 
محبت شناخته می شود. و در کش��ورهاي عربي )اطراف خلیج 
فارس( عزیز ترین چیزي است که با پول شاه مقیاس نمي شود 
. از قدیم االیام س��نگ فیروزه به عنوان س��نگ چشم زخم نیز 

مطرح بوده است.
فیروزه در مقابل سه چیز عکس العمل نشان مي دهد که هرگز 

نباید با آنها تماس پیدا کند. روغن، کرم، ادکلن.

سنگ فيروزه در روایات و فرهنگ عامه
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