
ســید علی قریشــی با اشــاره به فراخوان عکس انقالب 
اســالمی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت اظهــار کرد: این 
فراخوان با همــت ادارات دولتی و تشــکل های هنری به 
منظور جمــع آوری ثبت و پاسداشــت آثــار هنرمندان 

متعهد انقالبــی دوران دفــاع مقدس و انقالب قــرار داده 
 شده است. معاون فرهنگی بنیاد شــهید و امور ایثارگران
 استان اصفهان  افزود: به دنبال انتقال مفاهیم ارزشی به قشر 

جوان به خصوص دانش آموزان و دانشجویان نیز هستیم،...

معاون فرهنگی بنیاد شهید استان اصفهان مطرح کرد:

فرصت گردگیری 
عکس های انقالب و دفاع مقدس

ادامه در صفحه  7 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
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لوله گذاری مخفیانه فوالدمبارکه در زاینده رود

پیش بینی 957 شعبه اخذ رأی در بخش مرکزی اصفهان

رئیس پلیس آگاهی اســتان اصفهان در خصوص تخلفات در بازاریابی شــبکه ای در اصفهان اظهار کرد: در کل اســتان 
 اصفهان 6 الی 7 شرکت بازاریابی شبکه ای وجود دارند که به صورت قانونی در حال فعالیت هستند. ستار خسروی افزود: 

6 الی 7 شرکتی که در استان اصفهان به روش ...

انهدام کامل
شرکت های هرمی در اصفهان
7

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان خبر داد:

3

7

3

توزیع مرغ منجمد، پرتقال و سیب 
همچنان با قیمت مصوب

نوبخت:

قطع تلگرام صوتی
خارج از دولت انجام شد

صفحه 2

رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعالم کرد::

از بروز تخلف و جرم انتخاباتی 
جلوگیری می کنیم

صفحه 7

 بریان اصفهان گران تر
 از نوروز 

صفحه 3

نایب رئیس اتحادیه کباب و بریان مطرح کرد:

رییس اداره روابط عمومی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

به گزارش خبرنگار زاینده رود، رســول زرگرپور ســه شنبه 
در نخستین نشست خبری ســال جاری خود با خبرنگاران 
بــا ارائــه گزارشــی در خصوص حضــور گردشــگران در 
اســتان اصفهان در نوروز 96 اظهار داشــت:  فعایت  رسمی 
دستگاه های اجرایی برای میزبانی از میهمانان نوروزی از 26 
اسفند آغاز و تا 16 فروردین ادامه داشت ضمن اینکه از سه 
ماه قبل تر نیز  برنامه ریزی های زیرســاختی در دستور کار 

قرار گرفته بود.
وی با اشاره به افزایش 12 درصدی تردد در جاده های استان 
اصفهان در نوروز 96 ابراز داشت: در نوروز 96 بیش از 15.5 
میلیون خودرو در ســطح جاده های اســتان اصفهان تردد 

داشتند.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه در نوروز 96 در استان 
اصفهان 2.8 میلیون نفر شــب اقامت داشــتیم، اضافه کرد: 
مدت اقامت مســافران از 2.6 روز به چهار روز افزایش یافت 
ضمن اینکه با افزایش 20 درصدی اقامت در اصفهان نسبت 

به نوروز 95 روبرو بوده ایم.

5.5 میلیون نفر از جاذبه  های گردشگری اصفهان 
بازدید کردند

 وی با اشــاره به اینکه در نوروز 96 بیش از 5.5 میلیون نفر 
از جاذبه های گردشــگری اســتان اصفهان بازدید داشتند، 
تصریح کرد: در ســال جــاری بــا افزایــش 25  درصدی 

گردشگران نوروزی در اصفهان روبرو بوده ایم.
زرگرپور با بیــان اینکه با کاهش هشــت درصدی تصادفات 
در اســتان اصفهان در نوروز 96 نســبت به نوروز 95 مواجه 
بوده ایــم، افــزود: همچنین با کاهــش تلفــات تصادفات 
 از 30 نفــر در نــوروز 95 به 26 نفــر در نــوروز 96  روبرو 

بوده ایم.
 وی به جمع آوری 800 معتاد متهاجر شهر اصفهان در نوروز 
96 اشاره کرد و ابراز داشت: همچنین سرقت های مختلف در 

استان اصفهان در نوروز امسال نسبت به نوروز سال گذشته 
هشت درصد کاهش یافت.

اســتاندار اصفهــان در ادامــه در خصــوص اعتبــارات و 
تخصیصات استان اصفهان در سال گذشــته 95 نیز گفت: 
در سال گذشــته در ارتباط با اعتبارات جاری  دستگاه های 

دولتی با تخصیص 123 درصدی روبرو بوده ایم.
وی در خصوص تخصیص اعتبارات عمرانی اســتان اصفهان 
نیز اضافه کرد: در سال گذشــته در بخش عمرانی اعتبارات 
ســفر ریاســت جمهــوری 100 درصد تخصیــص یافت و 
اعتبارات پیش بینی شده  برای استان  در بخش عمرانی نیز  

بین 55 تا 60 درصد تخصیص اعتبار را داشتیم.

 هنوز روند اخراج کارگران ادامه دارد
وی ابرازداشــت: با حجم حدود 10 هــزار واحد صنعتی در 
استان اصفهان مواجه هســتیم که کارگروه تسهیل دولت با 
تفویض اختیار به استاندار اصفهان، پرداخت مالیات و بیمه 
را قسط بندی کرد و در همین راستا از اتالف 34 هزار فرصت 
شــغلی جلوگیری شــد اما هنوز روند اخراج کارگران ادامه 

دارد.

70 درصد مالیات استان اصفهان به خزانه واریز 
شد

زرگرپور با بیان اینکه اســتان اصفهان در ســال گذشته 70 
درصد از مالیات تعریف شــده را به خزانه واریز کرده است، 
افزود: همچنین در ماه های پایانی ســال گذشته توانستیم 

برای استان اصفهان منابع جدید را جذب کنیم.
 وی جــذب 160 میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت برای 
شــهرداری، 150 میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت برای 
طرح های آبی اســتان اصفهــان، دریافت اوراق مشــارکت 
برای موزه دفاع مقدس و زنــدان جدید اصفهان و همچنین  
120میلیارد تومان اوراق مشارکت برای حوادث غیر مترقبه 
را از دیگر اقدامــات صورت گرفته در  ماه  های پایانی ســال 
گذشــته اعالم کرد و افزود: همچنین به همه دســتگاه  های 
دولتی اعالم شــد که در صورت بدهکار بودن به پیمانکاران 

می توانند از تسهیالت مشارکتی استفاده کنند.
 استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه در ســال 96 اعتبارات 
جاری اســتان اصفهان 38 درصد نســبت به سال گذشته 
افزایش یافته است، ابراز داشت: اعتبارات عمرانی استان نیز 
در ســال جاری با 51 درصد افزایش  نسبت به سال گذشته 
مصوب شده است و این د ر حالی اســت که پیشنهاد  دولت 
برای افزایش  بودجه های عمرانی استان اصفهان به مجلس 

71 درصد افزایش اعتبارات بوده است.
وی با اشــاره به اجرای پروژه های مشارکتی   راه اندازی شده 
در استان اصفهان با مشارکت بخش خصوصی اظهار داشت: 
فاز سوم کنارگذر  شرق اصفهان با مشــارکت 350 میلیارد 
تومانی بخش خصوصی اســت که فاز اول کنارگذر شــرق 

اصفهان تاپایان سال جاری بهره برداری خواهد شد.
زرگرپور با اشــاره بــه بهــره بــرداری از 14 کیلومتر باقی 
مانــده کنارگذرغرب اصفهان با مشــارکت بخش خصوصی 
نیز بیان داشــت:  برای اجرای این پروژه نیــز 140 میلیارد 

 تومان اعتبار با مشــار کــت بخش خصوصی جذب شــده
 است.

چهار بزرگراه اصفهان آزاد راه می شود
وی اضافه کرد: همچنین با دریافت مجوزهای الزم امســال 
با مشارکت بخش خصوصی چهار بزرگراه استان اصفهان به 

آزادراه تبدیل خواهد شد.
اســتاندار با ارائه گزارشی در خصوص ســرمایه گذاری های 
خارجی پس از برجام نیز ابراز داشــت: در ایــن دوره زمانی 
120 هیات اقتصادی و سیاســی خارجی در قالب گروه های 
100 تا 150 نفره به اســتان اصفهان ســفر کرده و شرایط 

استان را برای سرمایه گذاری بررسی کردند.
وی با بیان اینکه دو مسیر سرمایه گذاری در استان اصفهان 
وجود دارد، اضافه کرد: بخشــی با مراجعه به سیستم دولتی 
تحت پوشش قانون ســرمایه گذاری خارجی و بخشی دیگر 
نیز از طریق ارتباط با شرکت های تولید کننده در این بخش 

فعالیت خواهند کرد.
زرگرپور با اشــاره به اینکه پس از برجــام در حال حاضر در  
اســتان اصفهان 3.5 میلیارد یورو ســرمایه گذاری خارجی 
انجام شده اســت، تصریح کرد: ما در ابتدای تصویب برجام 
109 طرح با ارزش 9 میلیارد یورو را برای ســرمایه گذاری 
تعریف کردیم و این در حالی است که تاکنون هشت طرح در 
بخش انرژی های نو، خودروســازی، نساجی و خدمات فنی 

مهندسی به مزحله اجرا  رسیده است.
وی در ادامه  گزارشــی هم از وضعیت شیوع آنفوالنزای فوق 
حاد در استان اصفهان ارائه کرد و افزود: استان اصفهان 14 

امین استانی اســت که در  آن آنفوالنزا شیوع کرده و این در 
حالی است که  در این استان شاهد بیشترین تلفات بوده ایم.

استاندار به معدود ســازی 200 هزار قطعه مرغ بومی، 3.5 
میلیون قطعه مرغ صنعتی و 570 تن تخم مرغ   در اســتان 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: در اســتان اصفهان آنفوالنزای 
فوق حاد 100 میلیارد تومان خســارت وارد شد  که تاکنون 

خسارات مرغ های خانگی و کشاورزان پرداخت شده است.
وی افزود: به منظور تنظیم بازار مرغ به دنبال معدوم سازی 
صورت گرفته هشــت هزار مرغ منجمد از دیگر اســتان ها و 
خارج از کشور وارد اصفهان شد که تاکنون تنها یک هزار تن 

از این مرغ مصرف شده است.
 زرگرپور در خصوص برگزاری انتخابات در اســتان اصفهان 
نیز ابراز داشــت: ما آمادگی 100 درصدی بــرای برگزاری 
انتخابــات را داریم و 15 هــزار نفر نیرو امنیــت و 70 هزار 
نفر نیز در بخش اجرایی برگزاری  ســه انتخابات در استان 

اصفهان فعالیت دارند.
کاندیداهای 37 روستای استان اصفهان به حد نصاب نرسید

وی  با بیان اینکه   برای انتخابات شوراها باید 571 نفر عضو 
شورای شهر برای 107 شهر اســتان مشخص شوند، اضافه 
کرد: برای 833 روستای استان اصفهان نیز سه هزار و 290 

نفر عضو شورای روستا انتخاب خواهد شد.
 استاندار اصفهان همچنین به حد نصاب نرسیدن کاندیداها 
برای 37 روســتای اســتان اصفهان ســخن به میان آورد و 
گفت: برای 51 تیره عشایر اســتان اصفهان نیز 42  صندوق 
در نظر گرفته شــده اســت که 26 عضو را مشخص خواهند 

کرد.
وی با بیــان اینکه بــرای انتخابات معرفی نماینده کرســی 
پنجم مجلس شــورای اســالمی اســتان اصفهان نیز 33 
نفر تایید صالحیت شــده اند، ابراز داشــت: تاکنون دو نفر 
 از این افــراد انصراف خــود را از حضــور در انتخابات اعالم 

کرده اند.

استاندار اصفهان:

روند اخراج کارگران ادامه دارد

همین صفحه

استاندار اصفهان؛

روند اخراج کارگران ادامه دارد 
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پیشنهاد سردبیر:
مردم کنار نیروهای مسلح احساس امنیت و آرامش مي کنند

انتخابات

ایسنا: محمدقسیم عثمانی عضو هیأت رییسه مجلس 
شورای اسالمی در نطق میان دســتور خود در جلسه 
 علنــی  روز گذشــته مجلس اظهــار کــرد: نافرمانی 
احمدی نژاد از توصیه رهبــری فتح باب فتنه ای جدید 
است و نشان می دهد که یک جریان خطرناک به دنبال 
تغییر ساختار و زیر پا گذاشتن قانون اساسی است. وقتی 
رییس جمهور گذشــته کاندیدا می شــود و به توصیه 
رهبری اعتنــا نمی کند از مردم چــه انتظاری می توان 

داشت؟ )الناس علی دین ملوکهم(
وی افزود: امروز مدافعین و هواداران احمدی نژاد دیگر 
اصولگرایان و پابرهنگان نیستند بلکه جریان اپوزیسیون 
و مخالفان والیت فقیه و نظام اســالمی ما هستند و اگر 
شورای نگهبان صالحیت چنین فردی را که نماد تخطی 
از قانون و نافرمانی از رهبری و فریبکاری اســت، تایید 

کند، چیزی از کشور باقی نمی ماند.
این عضو فراکسیون امید مجلس یادآور شد: اگر شورای 
نگهبان صالحیت احمدی نژاد و جریانش را تأیید کند 
من اولین کسی هســتم که از مجلس شورای اسالمی 
اســتعفا می دهم. زیرا نمی خواهم مورد تأیید شــورای 
نگهبانی باشــم که صالحیت ضد والیت فقیه را تایید 

کرده است.

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نایب رییس فراکسیون 
مستقالن والیی با اشــاره به اعالم کاندیداتوری اسحاق 
جهانگیری در انتخابات ریاســت جمهوری اعالم کرد: 
اقتدارگرایان از پیش می دانند که شکست خواهند خورد 
و بنا دارند از این فرصت انتخابــات صرفا برای تخریب 
دولت اســتفاده کنند.او گفــت: اقتدارگرایان با آگاهی 
نسبت به شکست خود در انتخابات، تمام تالش شان را 
انجام می دهند که حضور مردم پای صندوق ها حداقلی 
باشد و برای تحقق این هدف، ســعی می کنند مردم را 
ناامید کننــد.او گفت: توصیه من بــه آقای جهانگیری 
این اســت که از افشــاگری پرهیز کند و اخالق مدارانه 
و فنی به تشــریح عملکرد دولــت بپردازد.نایب رییس 
فراکسیون مســتقلین والیی مجلس یادآور شد: همه 
باید به جهانگیری کمک کنیم و این درحالی است که 
فضا برای پیروزی آقای روحانی مســاعد است. او گفت: 
زمانی بــه احمدی نژاد لقب رجایی زمــان می دادند اما 
این طور درآمد و حاال رئیسی را با شهیدمظلوم بهشتی 
مقایسه می کنند و باید ببینیم چه خواهد شد.جعفرزاده 
ایمن آبادی در پایان تصریح کرد: اصولگرایان هیچ راه کار 
و تاکتیکی ندارند، جز تخریب عملکرد دولت فعلی و با 

این حرف ها راه به جایی نخواهند برد.

عثمانی :

»احمدی نژاد« تایید شود از 
نمایندگی استعفاء می دهم! 

جعفرزاده:

فضا برای پیروزی روحانی 
مساعد است

عارف:

کاندیداتوری جهانگیری طبیعی 
است

حسینی: 

رییسی با جمنا هماهنگ
 است

ایسنا:محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس 
درباره اعضای شــورای عالی سیاســتگذاری که برای 
انتخابات شوراها ثبت نام کرده اند و همچنین نحوه بسته 
شــدن لیســت ها گفت: به آنهایی که ثبت نام کرده اند 
اعالم کردیم که در بستن لیست ها هیچ نقشی نخواهند 
داشت و در جلساتی هم که در استان ها تصمیم گیری 
می کنیم به هیــچ وجه کاندیداها شــرکت نمی کنند. 
ضمن اینکه درخواســت کرده ایم که اعضای حقوقی،  
نماینده های خود را تغییر دهند و در مورد افراد حقیقی 

نیز بدون حضور آنها تصمیم گیری می شود.
وی خاطر نشــان کرد: در عین حال یک ضوابط روشن 
داریم که امیدواریم لیســت قوی و جامعی را براساس 

شایسته ساالری ارائه کنیم.
 عــارف در خصــوص کاندیداتــوری برخــی از افراد 
اصالح طلب در انتخابات ریاست جمهوری گفت: حضور 
افراد طبیعی است و نمی توان از آن جلوگیری کرد، البته 
کاندیدای اصلی ما روحانی است که امیدواریم با حضور 
فعال وی و انسجامی که داریم رای ایشــان در دور دوم 
بیشتر از اول باشد.عارف همچنین درباره کاندیداتوری 
اســحاق جهانگیری نیز اظهار کرد: حضور وی طبیعی 

است و اگر به هر دلیلی الزم باشد کار را دنبال کند.

سیدمحمد حسینی عضو شورای مرکزی جبهه مردمی 
در مورد زمان معرفی گزینه نهایی جبهه مردمی نیروهای 
انقالب اسالمی گفت: باید فرصتی باشد که گزینه های 
جبهه بحث هایشان را با مردم مطرح کنند وبعد بر مبنای 
نظرسنجی های انجام شده مشخص شود موقعیت کدام 

یک از گزینه ها بهتر است تا در پایان تصمیم گیری  شود.
وزیر فرهنگ و ارشاداســالمی دولت دهم در باره اینکه 
رئیسی به عنوان کاندیدای مستقل در عرصه انتخابات 
حضور یافته است آیا همچنان جزء گزینه جمنا محسوب 
می شود، بیان کرد: رئیسی به عنوان گزینه جمنا مطرح 
است و در جلســاتی که شــورای مرکزی برگزار کرده 
است حضور داشت. با این حال همه تشکل ها و گروه ها 
می توانند از او حمایت کنند و حمایت جمنا از رییســی 
معنایش این نیست که در انحصار جبهه ای خاص باشد 
اما به عنوان گزینه جدی جبهه مردمی مطرح اســت و 

هماهنگی ها وجود دارد.
او درباره اینکه چرا رییسی نپذیرفت در چارچوب جمنا 
در انتخابات حرکت کند،  اظهارداشــت: حجت االسالم 
رییسی با جبهه مردمی هماهنگ است و مشکلی وجود 
ندارد، ضمــن اینکه هنوز گزینه نهایــی جبهه مردمی 

مشخص نشده است.

بین الملل

به گزارش رویترز، »آلف کورون« عضو اتریشــی هیات 
نظارت کننده شــورای اروپا بر همه پرسی اصالح قانون 
اساسی ترکیه در مصاحبه با رادیو »او آر اف« تاکید کرد: 
قانون شــکنی احتماال موجب تغییر نتایج همه پرسی 

اصالح قانون اساسی ترکیه شده است.
در حالی که آمارهای غیررســمی نشانگر حمایت 51.5 
درصد مردم ترکیه از اصالحات قانون اساســی در همه 
پرسی روز یکشــنبه اســت و رجب طیب اردوغان نیز 
پیش از انتشــار آمارهای رســمی، پیروزی در این همه 
پرسی را به طرفداران خود تبریک گفته است، مخالفان 
دوشــنبه شــب برای دومین بار متوالی در خیابان های 
این کشــور تظاهرات کردند.حزب جمهوریخواه ترکیه 
 بزرگترین حزب مخالف دولت، خواستار ابطال نتایج این 
همه پرسی به خاطر برخی تخلفات شــده و اعالم کرده 
است که به نتایج همه پرســی اعتراض خواهد کرد.این 
نماینده اتریشی پارلمان اروپا تصریح کرد: این سوء ظن 
وجود دارد که 2.5 میلیون رای دستکاری شده باشد. این 
تقریبا واقعیت دارد که قانون تنها اجازه رای گیری بر روی 
برگه های ممهور شــده را می دهد ولی مقام های ارشد 
انتخابات تصمیم گرفته اند تا برگــه های رای بدون مهر 
رسمی نیز مورد قبول واقع شود و به همین دلیل در 2.5 
میلیون رای دســت برده شده اســت. اردوغان انتقادات 

مطرح شده از سوی مخالفان را رد کرده است.

احتمال دستکاری 2.۵ میلیون 
رای در همه پرسی ترکیه

یکی از مشــاوران نخســت وزیر ژاپن گفــت برخالف 
گزارش رسانه ها، وی از حمله موشکی آمریکا به پایگاه 

هوایی ارتش سوریه حمایت نکرده است.
»مونئو سوزوکی« گفت شــینزو آبه از تاکید آمریکا بر 
جلوگیری از به کارگیری سالح های شیمیایی در سوریه 
حمایت کرد و استفاده از چنین ســالح هایی را توجیه 

ناپذیر و غیر قابل قبول دانست.
وی افزود: نخســت وزیر ژاپن بر خالف گزارش برخی 
رســانه ها، در تماس تلفنــی با دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا، از اقدام نظامی این کشــور در ســوریه 

حمایت نکرد.
آمریکا در تجاوزی آشــکار، ششم آوریل با موشک های 
کروز توماهاک پایگاه نظامی الشــعیرات در ســوریه را 
هدف قرار داد. دولت ســوریه اســتفاده از ســالح های 
شــیمیایی را رد کرد و حمله موشــکی آمریکا را نقض 

قوانین بین المللی خواند.

ژاپن پشت ترامپ را خالی کرد

حسن روحانی صبح دیروز در مراسم گرامیداشت روز ارتش 
در حرم مطهر امام خمینی)ره( اظهار کــرد: برخی از ارتش 
های دنیا نامشــان یادآور دخالت در امور داخلی کشورهای 
دیگر، نسل کشی، حمایت از تروریسم، کودتا و بی اعتنایی به 
 نظرات ملت و قانون است، اما از ارتش ایران همواره با نیکی یاد 
می شــود. وی در ادامه افزود: روز ارتش بــه معنای یادآوری 
ایثار و فداکاری دالور مردان ارتش در طول هشت سال دفاع 
مقدس و پاسداری آنها از مرز و بوم این کشور در قریب به 30 
سال دفاع مقدس اســت. ارتش آزمون خود را در هشت سال 
دفاع مقدس به خوبی پس داد. هیچ عملیات بزرگی در هشت 
سال دفاع مقدس نمی یابید که از حرکت پرواز هواپیماهای 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایران برای رساندن 
مهمات، تجهیزات، ســالح از مناطق دور دست جهان قرین 

نباشد. 
اهم اظهارات رئیس جمهور به نقل از خبرگزاری ها را در ادامه 

بخوانید؛
هیچ عملیات بزرگــی را در دفاع مقدس نمی بینید مگر 
آنکه قبل از عملیات و هفته ها قبل از عملیات پرواز اف 4 را در 

آن منطقه شاهد بودیم.
با تحلیل عکس های این نوع هواپیمــا بود که طراحی 
نظامی و عملیاتی ما تکمیل می شد و هیچ عملیاتی در دفاع 

مقدس نمی بینید مگر آنکه پشــتیبانی هواپیماهای نیروی 
هوایی، توپخانه نیروی زمینی، زرهی نیروی زمینی و هوانیروز 

را در کنار رزمندگان می دیدیم.
هیچ عملیات نظامی را در هشــت ســال دفاع مقدس 
نمی بینیم مگر آن که وحدت ارتش، ســپاه، بسیج و نیروی 

انتظامی را در کنار یکدیگر مشاهده می کنیم .
امروز توان نیروی زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی 
ارتش در کنار سپاه پاسداران قدرتمند، بسیج دالور و نیروی 
انتظامی و قدرت نظامی هوشمند ما با دوران هشت سال دفاع 

مقدس قابل مقایسه نیست .
روزی نمی گذرد مگــر آنکه ابتکار نیروهای مســلح و 
صنعت دفاعی، در میدان و شــرایطی جدیــد با تجهیزات و 

ابتکاری نو، ما را قدرتمندتر از روز گذشته می سازد.
دولت یازدهم مفتخر اســت که از روز اول یکی از اهداف 
بلندش تقویت قدرت دفاعی جمهوری اســالمی ایران بوده 
است. آمار و ارقام نشان می دهد که در دولت یازدهم بودجه 
بنیه دفاعی نسبت به آغاز این دولت 145 درصد رشد داشته 
اســت و این به آن معناست که در شــرایط سخت اقتصادی 
کشور، اهتمام دولت به تقویت بیشــتر نیروهای مسلح بوده 

است.
امروز آمادگی نیروهای مسلح ما از هر زمان دیگر بیشتر 

است. نیروهای مسلح ما تهدیدی برای دیگران نخواهند بود. 
اولین گام نیروهای مسلح ما تشــویق برخورد نظامی با هیچ 
کشور دیگری نیست. حرکت ما دوری از برخوردها و تنش ها 
اســت اما در عین حال همواره باید هوشیاری خود را در برابر 
توطئه دیگران حفظ کنیم و قدرت بازدارندگی خود را روز به 

روز افزایش دهیم.
همسایگان ما می توانند مطمئن باشــند که نیروهای 
مســلح به عنوان دفاع از قدرت کل منطقه مهم و حســاس 
خاورمیانه هستند. کشــورهای دیگر می توانند به نیروهای 
مسلح ما اطمینان داشته باشند که قدرت دفاعی کشور ما یک 
قدرت تدافعی و بازدارنده اســت و قدرت تهاجمی نیست. در 
عین حال نشان داده ایم که در برابر تجاوز متجاوزین تا چه حد 

سخت و قاطعانه از ملت و کشورمان دفاع خواهیم کرد.
ارتش جمهوری اسالمی ایران و نیروهای مسلح ما دارای 
ویژگی هایی هستند که در کمتر کشوری امروز سراغ داریم، 
اولین ویژگــی آن ایمان و انگیزه الهی اســت کــه در قلوب 
نیروهای مسلح و از جمله پرســنل فداکار ارتش همواره این 

نیرو را آماده برای ایثار، جانبازی و فداکاری نشان داده است.
هر جا که رنج و سختی ملت را ببینند، نیروهای مسلح در   
کنار مردم هستند، هر کجا آالم طبیعی و مشکالت طبیعی 
باشد، نیروهای مسلح در کنار مردم هستند. این ارتباط وسیع 
میان نیروهای مســلح و ملت یکی از ویژگی های نیروهای 

مسلح جمهوری اسالمی ایران است.
ویژگی دیگر نیروهای مســلح ما داشتن فرمانده کل قوا 
است که این فرماندهی از اســالم، فقه، والیت،عدل و اعتدال 
نشــات می گیرد. فرماندهی نیروهای مسلحی که از طریق 
جایگاه دینی و قانونی این شان و مرتبه را به دست آورده است.

ارتش در طول 30 ســال بعد از دفاع مقدس و همچنین 
ســایر نیروهای مســلح به این وصیت امام)ره( و تاکید مقام 

معظم رهبری عمل کرده اند و این برای ما مهم است.
گرچه نیروهای مسلح و از جمله ارتش طبق اصل 147 
قانون در زمان صلح باید به دولت در زمینه امدادی، آموزش، 
تولیدی وجهادسازندگی کمک کنند ولی این کمک نباید به 

قدرت دفاعی آنها لطمه وارد کند .
همواره نیروهای مسلح درکنار دولت بوده اند ولی ورود 
نیروهای مسلح در وسوسه های اقتصادی می تواند آنها را از 
هدف های بلند دور کند. وسوسه های اقتصادی می تواند افکار 

فرماندهان و نیروهای مسلح را از وظیفه اصلی خود دور کند .
امیدواریم با وحــدت و اتحاد نیروهای مســلح و اجرای 
دســتورات دینی و فرماندهی کل قوا، هر روز شاهد وحدت 

اقتدار بیشتر نیروهای مسلح باشیم . 

روحانی در مراسم گرامیداشت روز ارتش:

مردمکنارنیروهایمسلحاحساسامنیتوآرامشميکنند

عکس روز

محمدباقر نوبخت در نشســت هفتگی خود بــا خبرنگاران اعالم 
کرد : قطع تلگرام صوتی خارج از دولت انجام شــد و مسئولیتش 

به عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار را انجام دهند.
همچنین در این رابطه وزیر ارتباطات درباره مسدود شدن تماس 
صوتی تلگرام گفت: این سرویس به دستور قضایی به اپراتورهای 

ثابت و همراه اینترنت مسدود شده و اطالعی از جزئیات آن ندارم.
محمود واعظی وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات در حاشــیه 
همایش سراســری مدیران وزارت ارتباطات با اشــاره به مسدود 
شــدن ســرویس تماس تلگرام گرفت: در ابتدا با تلگرام صحبت 
کردیم و مجوز ارائه خدمات تماس صوتی رایــگان را دادیم که از 

روز جمعه این سرویس راه اندازی شد.
وی گفت: اما روز یکشنبه با دســتور قضایی به اپراتورهای ثابت و 

همراه این قابلیت مسدود شده است.
واعظی ادامه داد: اطالعی از جزئیات این دستور ندارم و جزئیات را 

باید از قوه قضاییه و مراجع قضایی پیگیری کنیم.

نوبخت: 

قطع تلگرام صوتی خارج از دولت 
انجام شد

اخبار

وزیر نیرو گفت: دو نیروگاه هزار مگاواتی هســته ای و یک نیروگاه 
1400 مگاواتی در اســتان هرمزگان و نزدیــک خلیج فارس با 

مشارکت روسیه ساخته می شود.
حمید چیت چیان در مورد اینکه در سفر رییس جمهور به روسیه 
چه مباحثی در خصوص توســعه نیروگاه ها صورت گرفته است؟ 
گفت: در ارتباط با روســیه ما دو پروژه فعال داریم یکی پروژه ای 
است که سازمان انرژی اتمی با کشور روســیه دارد و طی آن قرار 
است دو نیروگاه هزار مگاواتی هســته ای ساخته شود. یک پروژه 
فعال هم بین وزارت نیرو و مسکو برای ساختن یک نیروگاه 1400 

مگاواتی در استان هرمزگان و نزدیک خلیج فارس وجود دارد.
او افزود: در ســفر به روســیه در این مورد صحبت شد و ترتیبات 
اجرایی آن تا حــدودی صورت گرفت البته مــن از روند کارهای 
مربوط به توافق سازمان انرژی اتمی با روســیه اطالعی ندارم اما 
در رابطه با نیــروگاه هرمزگان کلنگ زنی صورت گرفته اســت و 
مقدمات اجرای کار فراهم شده است که انشــاا... به زودی کار را 

آغاز می کنیم

ساخت دو نیروگاه هزار مگاواتی 
هسته ای با مشارکت روسیه

کافه سیاست
جام نیـــوز:»جان بولتون« سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد روز 
گذشته با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود خواستار قرار گرفتن نام »سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران« در فهرست سازمان های تروریستی شد.بنا 
بر این گزارش، بولتون در این پیام مدعی شد: »ما باید برای حفظ امنیت ملی 
آمریکا و متحدان خود، سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران را به عنوان یک 

سازمان تروریستی خارجی معرفی کنیم«.
»جان بولتون« سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل که به مواضع ضدایرانی 
شــهرت دارد، در روزهــای نخســت روی کار آمــدن »دونالــد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید نیز به عنوان یکی از گزینه های احتمالی 

ترامپ برای پست وزارت خارجه آمریکا مطرح بود.
بولتون نه تنها یکی از مخالفان سرســخت توافق هسته ای ایران است بلکه 
در گذشته نیز بارها خواستار استفاده از گزینه نظامی و به ادعای خود برای 

متوقف کردن برنامه هسته ای ایران شده بود.

ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس  روز گذشته طی اخطاری  با 
انتقاد از واکنش های انفعالی در برابر برخوردهای اهانت آمیز با شهروندان 
ایرانی در برخی از کشــورها گفت: تعدادی از زنان ایرانی را در فرودگاه 
تفلیس به بهانه بازرســی در مأل عام لخت کرده اند.وی افزود: غیرت و 
شرف ایرانی کجا رفته اســت؟ تا چه زمانی برای برخورد خصومت آمیز 
برخی دولت ها با شــهروندان مان انفعالی برخورد کنیم.نماینده مردم 
آستارا از دستگاه سیاست خارجی کشور خواست این موضوع را پیگیری 
کرده و نتیجه را به مجلس ارائه دهند.بنا بر این گزارش، مسعود پزشکیان 
نایب رئیس اول مجلس در پی این اخطار  اظهار داشت: اگر مدرکی در 
این باره در اختیار دارید ارائه دهید تا به نماینــده وزارت خارجه که در 
مجلس حضور دارد تحویل شــود تا پیگیری صورت گیرد.الزم به ذکر 
است که ظریف  در تفلیس به سر می برد و همچنین در خبرها آمده بود 

که الریجانی رئیس مجلس نیز به تفلیس دعوت شده است.

موضع گیری جدید »بولتون« 
علیه ایران

توهین به زنان ایرانی در 
فرودگاه تفلیس گرجستان

 

نمایندگان مجلس از پاســخ آخوندی به ســوال نماینده ارومیه 
درباره علل بی برنامگی در بخش حمل و نقل ریلی قانع شدند.

نمایندگان مجلس شورای اســالمی در جلسه علنی روز گذشته 
ســوال ملی نادر قاضی پور نماینــده مردم ارومیــه را از عباس 

آخوندی وزیر راه و شهرسازی وارد ندانستند.
نمایندگان مجلس بــا 173 رأی مخالــف، ۹2 رأی موافق و 5 
رأی ممتنع از مجموع 20۶ نفر نماینــده حاضر در صحن اعالم 
 کردند که از پاسخ وزیر راه به ســوال نماینده ارومیه درباره علل 

بی برنامگی در بخش حمل و نقل ریلی قانع شدند.

مجلس سوال قاضی پور از وزیر راه 
را وارد ندانست

روز ارتش در دریا

خبرآنالین : رئیس جمهور گفت: از ارتش همواره پس از انقالب اسالمی و در منطقه ما با نیکی و عظمت یاد می شود. ارتش یادآور 
نظم، انضباط، ایمان و دفاع مشروع از سرزمین مقدس ایران و حرکت در چارچوب قانون،  منافع و مصالح ملی است.

هیچ عملیات 
نظامی را در هشت 
سال دفاع مقدس 
نمی بینیم مگر آن 
که وحدت ارتش، 

سپاه، بسیج و 
نیروی انتظامی را 
در کنار یکدیگر 

مشاهده می کنیم 

نشست کارشناسی آستانه با حضور کارشناسان ایران، روسیه و 
ترکیه دیروز )سه شنبه( در تهران آغاز به کار کرد. بهرام قاسمی 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی روز دوشــنبه در نشست هفتگی 
با خبرنگاران درباره این نشســت عنوان کرد: روز سه شــنبه در 
تهران شاهد برگزاری نشست کارشناسی مربوط به محور آستانه 
خواهیم بود. این نشست در سطح کارشناســی و برای استمرار 
و ادامه یافتن راهکارهایــی برای تثبیت آتش بــس و کمک به 
وضعیت آتش بس در درون ســوریه و به مــدت 2 روز در تهران 
برگزار خواهد شد و هیأت هایی از روسیه و ترکیه در این نشست 
شرکت خواهند کرد. اجالس کارشناســی روند آستانه در تاریخ 
2۹ و 30 فروردین ۹۶ در تهران و دور چهارم کنفرانس آســتانه 

در تاریخ 13 و 14 اردیبهشت ۹۶ در آستانه برگزار می شود.

برگزاری نشست کارشناسی آستانه 
در تهران

حجت االسالم والمسلمین رئیســی در نامه ای به رئیس جمهور 
نوشت: حیف اســت رقابت برای خدمت به شائبه های تبلیغاتی 

آلوده شود. متن کامل این نامه را در ادامه می توانید بخوانید:
حجت االسالم والمسلمین جناب  آقای روحانی - رئیس محترم 

جمهوری اسالمی ایران
با سالم و تحیت؛

بنده و جنابعالــی پیش از آنکه حقوقدان باشــیم، هر دو مفتخر 
به کسوت روحانیت هستیم و این انتســاب، ما را به رعایت امور 
اخالقی بیش از دیگران ملزم و موظــف می نماید. اگر در صحنه 
انتخابــات ریاســت جمهوری، رقابــت برای خدمــت به مردم 
می باشد و همین مایه مباهات ماســت، حیف است که به شائبه 
نمایش های تبلیغاتی که داوری دیگــران را درباره ما مخدوش 

می کند، آلوده شود.  -   سیدابراهیم رئیسی 2۹/01/۹۶

نامه حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
به رئیس جمهور
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رئیس اتحادیه صنف گوشــت قرمز اســتان اصفهان 
با اشــاره به کنترل قیمت گوشت قرمز در سال جاری 
گفت: قیمت گوشت قرمز هیچ گونه افزایشی نداشته و 

قیمت گذاری همانند روال سابق است.
رضا انصاری  در گفت وگو با فارس در اصفهان با اشاره 
به کنترل قیمت گوشت قرمز در ســال جاری اظهار 
داشت: قیمت گوشت قرمز هیچ گونه افزایشی نداشته 
و قیمت  گذاری همانند روال ســابق است. وی افزود: 
واردات گوشت قرمز از سایر اســتان ها به اصفهان بر 
اساس نیاز مصرف کنندگان صورت می گیرد و از طریق 
واردات دام زنده به تأمین نیاز بازار پاسخ داده می شود. 
رئیس اتحادیه صنف گوشــت قرمز اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: میزان واردات دام زنده به دلیل ثابت 
ماندن تقاضا تا کنون تغییری نکرده است و واردات دام 
زنده همچون سابق صورت می گیرد. انصاری در پایان 
با ابراز خرسندی از بارندگی های اخیر استان اصفهان 
نیز گفت: بارندگی های اخیر به حفظ و بهبود گسترش 
مراتع کمک شــایانی کــرده و از همیــن روی منابع 

تغذیه ای دام زنده افزایش پیداکرده است.

کافه اقتصاد
فارس: بــا افزایش تنــش هــای ژئوپلتیکی در منطقــه در پی 
بمباران مواضع داعش در افغانستان توسط آمریکا بوسیله یکی 
از بزرگترین بمب های غیر هســته ای جهان، ارزش شــاخص 

بازارهای سهام آسیایی کاهش یافت.
به گزارش اسوشــیتد پرس، طی روزهای گذشته آمریکا با یکی 
از بزرگ ترین بمب های غیر هســته ای جهان مواضع داعش در 
افغانستان را بمباران کرد. بمب مورد اســتفاده در این حمالت 
موسوم به ”مادر همه بمبها”، 10 متر طول و 10 تن وزن داشته 

و از قدرت تخریب بسیار باالیی برخوردار است.
این بمب برای استفاده ارتش آمریکا در جنگ عراق طراحی شد 
اما تا کنون در هیچ عملیات نظامی استفاده نشده بود و استفاده 
از آن در از سوی آمریکا در افغانستان به عنوان اقدامی که ثبات 

منطقه را تهدید می کند از سوی کشورها قلمداد شده است.
شاخص نیکی 225 ژاپن، با 0.49 درصد کاهش معادل 91.21 

واحد روبرو شد و در پایان روز به 18335.63 واحد رسید.
با توجه ایــن کاهش روزانه، شــاخص این بازار طــی هفت روز 

گذشته 1.76 درصد کاهش یافته است.
شــاخص بازار ســهام شــانگهای چین نیز به عنوان یکی دیگر 
از مهمترین بازارهای بورس آســیایی، طــی روز جاری با 0.91 

درصد کاهش معادل 29.89 به 3246.07 رسید.

»مادر بمب ها« شاخص بازارهای سهام 
آسیایی را پایین کشید

سوژه روز

بازار

 قیمت انواع
تبلت در بازار 

نایب رئیس اتحادیه کبــاب و بریان اصفهان با بیان اینکه با آغاز ســال 
جدید قیمت بریان در اصفهان افزایش نداشــته است، گفت: احتماال از 
اردیبهشــت ماه قیمت بریان با افزایش 20 درصدی همراه است. اصغر 
شــیرانی با بیان اینکه افزایش 80 درصدی قیمت بریــان در اصفهان 
صحت ندارد، اظهار داشت: با آغاز ســال جدید قیمت بریان در اصفهان 
افزایش نداشته است. وی با بیان اینکه مواد اولیه با افزایش قیمت روبه رو 
بوده است، افزود: احتماالً از اردیبهشــت ماه قیمت بریان با افزایش 20 
درصدی همراه اســت. نایب رئیس اتحادیه کباب و بریان تصریح کرد: 
از آن جایی که دســتمزد کارگران و بیمه آن ها با افزایش روبه رو است 
به طبع قیمت بریان و مواد اولیه آن هم گران می شــود. بریان اصفهان 
یکی از غذاهای معروف ایرانی است که آوازه اش در کشورهای دیگر هم 
پیچیده است، این غذا متعلق به شهر اصفهان است و مشهورترین غذای 

سنتی اصفهان به شمار می رود.

پانزدهمین قطار گردشــگري با عنوان هزار و یک شــب، براي بازدید 
گردشــگران خارجي از اماکن دیدني و تاریخي اصفهــان، وارد راه آهن 
این شهر شد.مدیرکل راه آهن اصفهان در گفتگو با ایمنا ، اظهار داشت: 
پانزدهمین قطار گردشگري هزار و یک شــب با همکاري شرکت بین 
المللي جهانگردي آزادي )آتیو( ســاعت 19:18 شــب گذشته از یزد 
وارد اصفهان شد. حسن ماســوري افزود: این قطار شامل 47 گردشگر 
از کشورهاي آلمان، سوئیس، روسیه، مکزیک، ترکیه، فنالند، دانمارك 
و همچنن 24 خدمه اســت که براي بازدید از اماکــن، ابنیه تاریخي و 
مراکز گردشگري شهرهاي ایران به کشورمان سفر کرده اند.وي با اشاره 
به اینکه مسافران این قطار گردشگري 25 فروردین ماه از طریق ناوگان 
هوایي وارد تهران شدند، افزود: این گردشــگران بعد از رسیدن به ایران 
از طریق قطار در ایستگاه هاي گرمسار، مشــهد، کرمان، یزد، اصفهان، 

سعادت شهر، شیراز توقف و سپس به تهران برمي گردند.

نایب رئیس اتحادیه کباب و بریان مطرح کرد:

 بریان اصفهان
گران تر از نوروز 

در راستاي توسعه حمل و نقل ریلي؛

پانزدهمین قطار گردشگري 
وارد اصفهان شد

روغن و محصوالت شوینده ایران 
پرطرفدارترین در بازار جهانی

مدیرعامل گــروه فوالد مبارکه اصفهــان گفت: عملیات 
نصب تجهیــزات کارخانه 5 میلیون تنی گندله ســازی 

سنگان در استان خراسان رضوی پایان یافت.
به نقل از روابط عمومــی فوالد مبارکــه اصفهان، بهرام 
سبحانی اظهار کرد: با اتمام فعالیت های نصب تجهیزات 
و تزریــق گاز به خط لوله انتقــال گاز بــه کارخانه که با 
پیگیری و تالش مســئولین اســتان اخیرا انجام گرفت، 
خوشبختانه شرایط برای شــروع مرحله راه اندازی گرم 
کارخانه فراهم شــده و پس از انجــام کنترل های نهایی 
ظرف چند روز آینده مشعل های کوره برای ورود به دوره 
راه اندازی گرم روشن خواهد شــد. وی افزود: احداث این 
کارخانه در منطقه محروم و مرزی شــرق کشور و فقدان 
زیر ســاخت های الزم از جمله گاز، برق و آب محدودیت 
و مشکالت خاص خود را داشــت که اکنون برخی از این 
مشــکالت و محدودیت ها مرتفــع شــده و امیدواریم با 
مساعدت و پشتیبانی مســئوالن استانی و کشوری، بقیه 

محدودیت ها نیز مرتفع شود.
مدیر عامــل گروه فوالد مبارکه گفت: با روشــن شــدن 
مشعل های کوره کارخانه گندله سازی، عملیات حرارتی 
شامل خشک کردن نســوزها و گرم کردن تدریجی کوره 
آغاز و پس از طی این دوره شــارژ کنســانتره سنگ آهن 
به کارخانه و تولید گندله شــروع می شود. سبحانی ادامه 

داد: با راه اندازی این کارخانه در ســال اقتصاد مقاومتی با 
تمرکز بر تولید و اشــتغال، زمینه اشتغال مستقیم و غیر 
مستقیم بیش از 1500 نفر در این منطقه محروم مرزی 
فراهم شده است. وی تصریح کرد: کارخانه دیگری برای 
تولید کنسانتره ســنگ آهن با ظرفیت سالیانه 5 میلیون 
تن در سال در همین منطقه در دســت احداث است که 
طبق برنامه باید عملیــات نصب تجهیــزات آن تا پایان 
 ســال جاری خاتمه یابد. ســبحانی در رابطــه با میزان 
ســرمایه گذاری در پروژه گفت: شــرکت فوالد مبارکه 
از محل منابــع خود برای احداث کارخانه گندله ســازی 
سنگان و تامین زیر ساخت ها بالغ بر 1150 میلیارد تومان 
هزینه کرده است و تقریبا معادل همین مقدار هم باید در 

کارخانه کنسانتره سرمایه گذاری کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با 
اشــاره به اینکه برای باقی ماندن در رقابتي صادرات، باید 
قیمت تمام  شــده کاالها را کاهــش داد، گفت: بازارهای 
آفریقا نیز فرصت بکری برای صادرکنندگان اصفهان است.

به گــزارش خبرنگار ایمنا اســرافیل احمدیه شــامگاه 
دوشنبه در همایش بررســی فرصت های تجاری ایران 
و کنیا، اظهار داشــت: در حالیکه تحریم ها رفع شــده 
ارتباطات تجاری باید برای رســیدن به بازارهای جدید 
و توسعه صادرات ایجاد شود و ما نیازمند خلق ارتباطات 
جدید هستیم. وی تاکید کرد: اصفهان در حوزه صنعت 
وضعیت مناســبی دارد و تنوع و کیفیت تولیدات استان 
اصفهان، ظرفیت مناســبی برای صادرات در این استان 

ایجاد کرده است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با اشاره به وجود رکود در صنایع اســتان، اظهار داشت: 
در برخی جاها هنوز دپــوی کاال در انبارها وجود دارد و 
برای رفع این معضالت باید بازارهای هدف به  درســتی 
شناسایی شوند.وي با بیان اینکه هر چه بازارهای هدف 
دورتر باشند؛ هزینه صادرات نیز افزایش می یابد، تصریح 
کرد: برای باقی ماندن در رقابت، باید قیمت تمام  شــده 
کاال را کاهش داد.احمدیه با تاکید بر وجود ظرفیت های 
فراوان صادراتــی در خاورمیانه و شــمال آفریقا، گفت: 

حدود 700 میلیون نفر جمعیت در اطراف ایران زندگی 
می کنند و عالوه بر ایــن، بازارهای آفریقــا نیز فرصت 
بکری برای صادرکنندگان اصفهان است.وي اضافه کرد: 
هدف ما در صادرات، صدور کاالهای نهایی و خلق ارزش  
افزوده اســت.رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان، کنیا را مقصد مناسب صادراتی توصیف 
کرد و افزود: این کشور 46 میلیون نفر جمعیت دارد و از 

نظر آبی در وضعیت مناسبی قرار دارد.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجــارت اصفهان با 
انتقاد از حجم پاییــن صادرات اصفهان، بیان داشــت: 
اولویت های صادراتی اصفهان به کنیا توســط ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت فهرســت شده و در اختیار تجار 

قرار گرفته است.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه اصفهان:

نخستین کارخانه گندله سازی شرق کشور به زودی راه اندازی می شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تاکید کرد:

بازارهای آفریقا فرصت بکری برای صادرکنندگان اصفهان

صنعت و معدنفوالد مبارکه

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهــش 200 تومانی قیمت مرغ 
نسبت به ابتدای هفته خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده درب 
مرغداری 4 هزار و 550، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 6 هزار و 
150، تحویل درب واحد های صنفی 6 هزار و 300 و خرده فروشی 
6 هزار و 950 تومان اســت. به گفته وی نرخ هــر کیلو ران مرغ با 
کمر 5 هزار و 950 تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ 
6 هزار و 950 تومان است.مهدی یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر 
مشتقات افزود: قیمت هر کیلو سینه با کتف 12، سینه بدون کتف 
13 و فیله مرغ 15 هزارتومان اســت.وی با اشاره به دالیل کاهش 

قیمت مرغ بیان کرد: کاهش تقاضا در برابر عرضه از جمله دالیل 
اصلی کاهش قیمت مرغ در بازار اســت و پیش بینی می شود که 
این روند تا پایان ماه ادامه یابد.یوسف خانی از ثبات نرخ ماهی در 
بازارخبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر نرخ هر کیلو شیر جنوب 
27، سنگســر 27 هزار و 500، حلواسیاه 33، ســرخو 37 هزار و 
500، هامور 31 هزارتومان، شوریده 30، قزل آال 12، تیالپیا 19، 
آزاد 8 هزار و 500 و سالمون 14 هزار تومان است.وی تصریح کرد: 
با توجه به گرمای هوا و کاهش تقاضا بــرای خرید ماهی احتمال 

کاهش مجدد نرخ در بازار وجود دارد.

رییس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گفت: 
تهیه و توزیع حــدود پنج هزار و 570 تــن پرتقال و یک 
هزار و 500 تن سیب درختی با نرخ دولتی که از روزهای 
پایانی ســال 95 جهت رفاه حال عموم مردم آغاز شــد، 

همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان، سید محمد موسوی در ارتباط 
با نحوه توزیع میوه جهت تنظیم بازار اظهار کرد: سازمان 
مرکزی تعاون روســتایی ایران با انجام اقداماتی هم چون 
خرید محصــوالت از کشــاورزان، ذخیره و انبــارداری، 
ســردخانه داری، حمل  و  نقــل و عرضه محصــوالت به 

مصرف کنندگان نهایی از طریق شــبکه ای گســترده به 
نام تعاونی ها و تشــکل های بخش کشاورزی، برای تنظیم 
بازار محصوالت کشاورزی تالش می کند، تا از این طریق 
رضایت هر دو طیف تولیدکننــده و مصرف  کننده حاصل 
شــود. وی افزود: هدف از اجرای این طــرح تنظیم بازار 
میوه ایام نوروز با کوتاه کردن دست ســودجویان از بازار 
میوه شــب عید و تهیه و توزیع میوه )ســیب و پرتقال( از 
طریق شبکه تعاونی ها، تشکل ها و اتحادیه های روستایی 
و کشاورزی، شــرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت، 

بازارچه های کوثر، اصناف و اشخاص حقیقی است.
موســوی اضافه کرد: از طریق کارگروه تنظیــم بازار در 

ابتدا مکان های مورد نیاز عرضه میوه در ســطح استان و 
شهرستان ها پیش بینی و ســپس بر اساس برنامه ابالغی، 
 میــزان محصول مــورد نیاز تامیــن و پس از ســورت و 

بسته  بندی مناسب درون انبارهای سرد ذخیره شد.
وی ادامه داد: در همین راســتا نیز تا کنــون پنج هزار و 
570 تن پرتقال و یک هــزار و 500 تن ســیب درختی 
ســمیرم در قالب طرح توزیع میوه با نرخ دولتی )پرتقال 
با قیمت ســه هــزار و 900 تومــان و ســیب درختی با 
قیمت ســه هزار و 500 تومان( تهیه و از 23 اسفندماه با 
صدور حواله به فروشــندگان دارای مجوز در 220 مرکز 
در تمام شهرســتان های اســتان و با 15 درصد پایین تر 
 از قیمت خرده  فروشــی بــازار توزیع شــده و همچنان

نیز ادامه دارد.
رییس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان تصریح کرد: قیمت محصول، زمان عرضه و توزیع 
میوه در ایام پایانی ســال با توجه به روند بازار و بر اساس 
مصوبه کارگروه تنظیم بازار متشــکل از نمایندگان جهاد 
کشاورزی، استانداری، صنعت، معدن و تجارت، مدیریت و 
برنامه ریزی، خدمات شهری شهرداری، راهداری و پایانه ها 
و پلیس راهور صورت پذیرفته اســت. وی گفت: در زمینه 
توزیع گوشت مرغ در اســتان اصفهان بر اساس مصوبات 
تنظیم بازار از ابتدای اســفند ماه با توجه به شــرایط ویژه 
اســتان، عالوه بر توزیع مرغ گرم که به وفور شاهد توزیع 
آن در ســطح اســتان بودیم، توزیع مرغ منجمــد نیز به 
صورت نامحدود و با توجه به ذخایر بســیار خوب اســتان 
در دستور کار قرار دادیم و فروشــگاه های کوثر، رفاه، اتکا 
و شــرکت های تعاونی کارگری، کارمنــدی و فرهنگیان 
می توانند به صورت نامحدود از مرغ منجمد صادراتی که با 
قیمت پنج هزار و 700 تومان برای مصرف کننده و جهت 

رفاه حال مردم عرضه می شود، استفاده کنند.

پول نیوز: روغن و محصوالت شوینده ایران از جمله محصوالت 
پتروشیمی هستند که طبق آخرین آمار در بازارهای جهانی 
پرطرفدارتر شدند؛ به طوری که ارزش صادرات روغن در 11 
ماهه سال 1395 نسبت به مدت مشــابه 50 درصد و ارزش 
صادرات محصوالت شوینده در 11 ماهه سال 1395 نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل چهار درصد رشد داشته اند. ارزش 

صادرات روغن در 11 ماهه ســال 1395 بــه میزان 2026 
میلیــون دالر و بــه وزن 4539 هزار تن بوده که نســبت به 
مدت مشابه 50 درصد از نظر ارزشی و حدود 1.5 برابر از نظر 
وزنی رشد داشته است. با ثبات قیمت نفت خام، عرضه مازاد 
روغن های پایه و اضافه شدن ظرفیت های جدید خاورمیانه و 
نیز فقدان تقاضای بازارهای کلیدی نظیر چین به دلیل رشد 
ضعیف اقتصادی شــاهد رقابت تولیدکنندگان در شــرایط 
ســخت بازار بودیم که این امر مانــع از افزایش قیمت قابل 
مالحظه در شرایط ســخت صادرات روغن است. همچنین 
میزان صادرات محصوالت شوینده طی 11 ماهه سال 1395 

از نظر ارزشــی معادل 196 میلیون دالر و از نظر وزنی معادل 
264 هزار تن است که نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار 
درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته و از نظر وزنی تغییر نداشته 
است. طبق آخرین خالصه ی تحلیل آماری وضعیت صادراتی 
اقالم پتروشیمی طی 11 ماه ســال 1395، رویکرد استفاده 
از مواد شــوینده کشــورهای رقیب به دلیل بهبود شرایط 
اقتصادی کشورهای آسیای میانه و راه اندازی واحدهای تولید 
محصوالت شوینده در آن کشورها که مهم ترین بازارهای ما 
را تشکیل می دهند از مهم ترین دالیل بهینه کردن کیفیت 

صادرات این محصوالت است.

عالوه بر توزیع مرغ 
گرم که به وفور شاهد 

توزیع آن در سطح 
استان بودیم، توزیع 

مرغ منجمد نیز به 
صورت نامحدود 

و با توجه به ذخایر 
بسیار خوب استان در 
دستور کار قرار دادیم

رییس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

توزیع مرغ منجمد، پرتقال و سیب همچنان با قیمت مصوب

جهاد کشاورزی استان می گوید که توزیع  مرغ منجمد به صورت نامحدود ، پرتقال و سیب با قیمت مصوب همچنان 
همچنان ادامه دارد. 

روند کاهشی
قیمت مرغ
ادامه دار شد

پیشنهاد سردبیر:
 بریان اصفهان گران تر از نوروز 

رئیس اتحادیه صنف گوشت قرمز استان 
اصفهان خبر داد:

واردات گوشت قرمز با 
توجه به نیاز اصفهان

Galaxy TabA T285 - سامسونگ
8Gb 7inch

 670,000
تومان

730,000
تومان

GalaxyTab A2016 - سامسونگ
7inch 8GB

 730,000
تومان

735,000
تومان

Galaxy Tab E 3G - سامسونگ
SM-T561 8Gb 9.6inch

 875,000
تومان

890,000
تومان

Galaxy Tab A SM-T585 - سامسونگ
16Gb 10.1inch

 1,240,000
تومان

1,560,000
تومان

 رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان 
گفت: در یک اقدام غیرقانونی شــرکت فوالد مبارکه 
اقدام به لوله کشــی در بســتر زاینده رود کرد اما در 
مرحله نخست کشاورزان از روند ادامه کار جلوگیری 
کردند. حسین محمدرضایی در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم در اصفهان با تایید خبر لوله گذاری و بارگذاری 
شــرکت فوالد مبارکه در بســتر رودخانه زاینده رود 
اظهار داشــت: شــرکت فوالد مبارکه اقــدام به لوله 
کشی در بســتر زاینده رود کرد اما در مرحله نخست 
کشــاورزان از روند ادامه کار جلوگیــری کردند.وی 
افزود: اما متاسفانه این اقدام به صورت مخفیانه ادامه 
پیدا کرده و این بار توســط صنف کشــاورزان استان 
از اقدام آن ها جلوگیری شــده اســت، در این راستا 
 استاندار وعده داده تا جلوی چنین اقدامات غیر قانونی 

گرفته شود.

 رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان 
اصفهان خبر داد:

لوله گذاری مخفیانه 
فوالدمبارکه در زاینده رود
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ابالغ رای
1/56 کالسه پرونده:951365 شماره دادنامه: 95/12/24-9509976796302736 
مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود میرزایی 
به نشانی: خ امام خمینی خ مشیرالدوله بعد از چهارراه اول سمت چپ فروشگاه ایران 
دانگ فنگ، خوانده: محمدحسن ابراهیمیان به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
آقای محمود میرزایی به طرفیت آقای محمدحسن ابراهیمیان به خواسته مطالبه مبلغ 
پنج میلیون ریال وجه چک به شماره 530756 -94/4/10 به عهده بانک رفاه کارگران 
به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/095/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)94/4/10(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:917 شــعبه 33 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970351500013 دادنامــه:  شــماره   1 /61
9509980351500671 شماره بایگانی شعبه: 950818 خواهان: آقای مهدی رضائی 
فرزند حسین به نشــانی: اصفهان- اتوبان کاوه- ســه راه ملک شهر- خ بهارستان 
شرقی- خ شهید طاهرزاده- بن بست معراج- ســاختمان رؤیا- پ 7- ط 1- همراه: 
09133114385. خواندگان: 1- آقای محمدحسین خاشعی فرزند علی اکبر 2- خانم 
نگار منجزی جهانگیری فرزند نوروز همگی به نشــانی مجهول المکان. خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خســارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک. 
تصمیم دادگاه: با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرســی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال مبادرت به انشــا رای می نمایــد. رای دادگاه: آقای مهدی رضائی 
فرزند حسین به طرفیت خانم نگار منجزی جهانگیری فرزند نوروز )صادرکننده( و 
آقای محمدحسین خاشعی فرزند علی اکبر )ضامن( دادخواستی به خواسته مطالبه 
مبلغ پانصد میلیون ریال وجه دو فقره چک به شــماره های 880484- 1395/5/15 
و 880485- 1395/8/15 از جــاری 151980062012 هرکدام به مبلغ دویســت و 
پنجاه میلیون ریال به عهده بانک ســپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
تقدیم نموده اســت. خواندگان علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلســه رســیدگی 
شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده اند. با عنایت به مراتب فوق 
خواسته ثابت مستنداً به مواد 198؛ 515؛ 519؛ 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک 
و استفساریه آن 249- 314 و 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت 
پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته؛ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا 
زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید 
و کلیه خســارات دادرسی از جمله هزینه نشــر آگهی و پرداخت هزینه دادرسی در 
مرحله اجراء با وصول از خواهان پس از خروج از اعســار در حق خواهان محکوم 
مینماید. رای صادره غیابی ظرف بیســت روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و سپس ظرف بیســت روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض 

در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 929 شعبه 15 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

مزایده اموال منقول
1/144 اجرای احکام شــعبه 24 دادگاه عمومی-حقوقی اصفهان قدیم و شــعبه 20 
اجرای جدید در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 509/94ج24 
له محمد موحدیان با وکالت علی اصغر شبانی علیه محمدرضا شهریاری به نشانی 
اصفهان خیابان مالصدرا- خیابان پنجم- بن بست یاس- پالک 58 و حامد نکوئی مهر 
با وکالت مجید ذبیحی به نشانی اصفهان- خیابان شمس آبادی- مقابل بیمارستان 
عیسی بن مریم- ساختمان 71- طبقه 1 مبنی بر مطالبه مبلغ 1/077/124/294 ریال 
بابت اصل خواســته و 2/850/000 ریال هزینه های اجرایــی و مبلغ 53/856/216 
ریال حــق االجرای دولتی در روز چهارشــنبه 96/2/27 ســاعت 8 تــا 9 صبح در 
محل این اجــرا )اصفهان-خیابان آتشــگاه- مجتمع قضایی شــهید مطهری( جهت 
فروش اموال – مال توقیفی زیر که توســط کارشناس رســمی دادگستری به مبلغ 
565/298/600 ریال ارزیابی گردیده و نظریه وی مصــون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نمایــد. لذا طالبین خرید مــی توانند 5 روز قبل از جلســه مزایده به 
نشانی اصفهان- خیابان میرفندرسکی- روبروی هفت دست- کوچه شماره 15- پ 
37 نزد حافظ اموال مســعود نکوئی مهر به شــماره همراه 09133029362 از آن 
بازدید و با ســپردن 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری و به شماره 
حساب 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهدبود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. 
اوصاف اموال- مال مورد مزایده: 1- پارکت دکوآرت هوم 7 میلیمتر 13 تایی قیمت: 
104/717/400= 370/000 سطح )m2( بســته: 106، 2- پارکت دکوآرت 8 میلیمتر 
16 تایی قیمت: 58/500/000= 390/000 ســطح )m2(: 2/50 بسته: 60، 3- پارکت 
 2/36 :)m2( دکوآرت 8 میلیمتر 10 تایی قیمت: 271/518/000= 390/000 ســطح
بسته: 295، 4- پارکت وینی فکس مدل سیلون قیمت: 107/049/600= 360/000 سطح 
)m2(: 2/36 بســته: 126، 5- کف پوش وینی فکس قیمت: 23/513/600= 220/000 
سطح )m2(: 3/34 بسته: 32. جمع اموال مورد کارشناسی مبلغ 565/298/600 ریال 
اعالم می گردد. م الف: 1014 اجرای احکام شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ تجدیدنظرخواهی
1/145 شماره: 9610546793500009 ت ن در خصوص پرونده کالسه 951124 
ش 5 شعبه پنجم شورای حل اختالف اصفهان تجدیدنظرخواه میثم ترکی هرچگانی 
به طرفیت هادی احمدی تجدیدنظرخواهی نموده است؛ لذا با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده )هــادی احمدی( برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا تجدیدنظرخوانده 10 روز پس از نشــر آگهی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و پرونده به مراجع تجدیدنظر ارسال خواهدشد. م الف:997 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
تبادل لوایح

پرونــده:  شــماره   9610100350900394 ابالغنامــه:  شــماره   1 /146
9509980350900920 شــماره بایگانــی شــعبه: 951061 موسســه مالــی 
و اعتباری عســگریه دادخواســتی به خواســته تجدید نظــر خواهــی از دادنامه 
9509970350902081 بــه این دادگاه تقدیم نموده اســت از آنجا کــه تجدید نظر 
خواندگان لیال و حسن هر دو شریفی و سعادت و صالح هر دو صفایی مجهول المکان 
می باشند به نامبردگان ابالغ  می شود ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه ســوم اتاق 352 مراجعه نمایند و چنانچه پاسخی دارد به دادگاه ارائه نماید در 
غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. م الف: 

980 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

احضار 
1  شــماره درخواســت: 9610460358400001 شــماره پرونــده:  /147
9609980358400035 شــماره بایگانــی شــعبه: 960035 در پرونــده کالســه 
960035 شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای محمدعلی 
کریمی شــکایتی علیه آقای علیرضا شــفیعی فرزنــد محمدرضا دائــر بر خیانت 
در امانت مطــرح نموده که جهت رســیدگی به این شــعبه ارجاع گردیــده؛ نظر به 
اینکه متهــم مجهول المکان می باشــد حســب مــاده 174 آیین دادرســی کیفری 
مراتب یک نوبــت در یکی از جراید کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود تا متهم از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یــک ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تــا ضمن اعالم 
نشــانی کامل خود جهت پاســخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد؛ 
در صــورت عدم حضور دادســرا تصمیــم مقتضی اتخــاذ خواهد نمــود. م الف: 
 1058 شــعبه پنجم بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان

 )مجتمع شماره یک(
احضار 

1  شــماره درخواســت: 9510460358400004 شــماره پرونــده:  /148
9509980358400698 شماره بایگانی شعبه: 950705 در پرونده کالسه 950705 
شعبه پنجم بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب اصفهان آقای حمیدرضا کاردان 
پور شــکایتی علیه آقای رســول باقری دائر بر خیانت در امانت نسبت به یکصد و 
پنجاه شاخه لوله داربست فلزی مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع 
گردیده؛ نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشــد حسب ماده 174 آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا متهم از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی 
کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد؛ در صورت 
عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 1057 شعبه پنجم 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(
احضار متهم

1/149  آقای مهدی محمدی فرزند موســی در پرونده شماره 950436 این شعبه به 
اتهام کالهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این وســیله براساس ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این 
شعبه حاضر شوید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی 
و اظهارنظر می شود. م الف: 999 شعبه 16 بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ احضاریه

1  شــماره درخواســت: 9610460364900004 شــماره پرونــده:  /150
9509980364901274 شــماره بایگانی شــعبه: 951297 آگهی ابالغ به آقای امیر 
معصومی فرزند مرتضی به اتهــام افتراء، تهدید، توهین از طریق ارســال پیامک و 
تهدید به انتشار آثار مستهجن از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 951297د30 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت آنان ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امر کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شــوند در صورت عدم حضور پــس از یکماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت 
می گردد. م الف: 980  شعبه سی ام دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو(
احضار متهم

1/151  شماره نامه: 9610110362400014 شماره پرونده: 9509980362401346 
شــماره بایگانی شــعبه: 951354 در پرونده کالســه 951354د5 ایــن دادیاری، 
درخصوص شــکایت آقای حمید دلشــاد علیه محمد کبودی فرزند عبدالعباس، به 

اتهام صدور چک بالمحل تحت تعقیب می باشــد. نظر به اینکــه متهم فوق مجهول 
المکان می باشد و وقت رســیدگی پرونده یکماه پس از نشــر آگهی تعیین گردیده 
است، بدینوسیله به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری به نامبرده ابالغ 
می گردد تا در وقت مذکور )یک ماه پس از نشر آگهی( جهت رسیدگی ودفاع از اتهام 
انتسابی در این بازپرسی حاضر شوند در غیر اینصورت طبق مقررات قانونی اتخاذ 
 تصمیم خواهد شد. م الف: 1017 شــعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب

 شهرستان اصفهان
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970351002023 دادنامــه:  شــماره   1 /152
9509980351000506 شــماره بایگانی شــعبه: 950635 خواهان: آقای مرتضی 
نفرده سرخی فرزند علی به نشانی: اصفهان- چهارباغ خواجو- ک روبروی مسجد 
االمر- داخل کوچه ک دوم بن بست خانه قدیمی پ 30 خوانده: آقای علیرضا اصالنی 
فرزند حکمت اله به نشانی مجهول المکان. خواســته: اعسار از پرداخت محکوم به. 
رای دادگاه: درخصوص دادخواســت آقای مرتضی نفر ده ســرخی فرزند علی به 
طرفیت آقای علیرضا اصالنی فرزند حکمت ا... به خواسته اعسار از پرداخت محکوم 
به موضوع دادنامه شماره 9409970351002199 دادگاه با عنایت به اینکه دعوی 
خواهان مستند به شهادت شهود بوده لکن نامبرده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی وتذکر 
ضرورت حاضر کردن شهود از حاضر کردن شهودش در جلسه دادرسی خودداری 
ورزیده است بنابراین دعوای نامبرده را مستند به ادله محکمه پسند و قانع کننده ای 
نمی داند و به اســتناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی اعسار 
وی صادر و اعالم می نماید. رای صادرشده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 1064 شعبه دهم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350501906 دادنامــه:  شــماره   1 /153
9509980350500367 شماره بایگانی شــعبه: 950426 خواهان: آقای رحمت اله 
شــهیدانی فرزند امراله با وکالت خانم الهام شــهیدانی فرزند رحمت ا... به نشــانی 
اصفهان- اصفهان- خ نیکبخت مقابل فضای سبز دادگســتری ساختمان کاج سبز 
)کلوپ تندرســتی( ط 2 اتاق ش 10 خواندگان: 1- خانم حکیمــه قربانی عمله فرزند 
فضل اله با وکالت آقای ابراهیم قنبری نژاد فرزند امیر به نشانی اصفهان- شهرضا- 
شهرضا خ شــهید طباطبایی ط فوقانی دنیای اســپرت واحد 1، 2- آقای مهرنوش 
اکبری کوجلو 3- آقای گوهر اکبری نیا 4- آقای کیانوش اکبری کوجلو 5- آقای بابک 
اکبری کوجلو همگی به نشــانی مجهول المکان. خواسته: اعسار از پرداخت محکوم 
به. گردشکار: دادگاه با بررســی اوراق پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای 
رحمت اله شهیدانی فرزند امراله به طرفیت خانم ها و آقایان حکیمه قربانی و گوهر 
اکبری نیا، مهرنوش اکبری کوجلو، بابک اکبری کوجلو و کیانوش اکبری کوجلو به 
خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 201455 مورخ 1394/10/27 
که متضمــن محکومیت خواهان به پرداخــت 224/000/000 ریــال در حق مورث 
خواندگان است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه مبلغ محکوم به و 
خسارت تاخیر تادیه آن در حال حاضر بالغ بر 1/200/000/000 ریال است و نظر 
به اظهارات خواهان و با عنایت به اظهارات شــهود که جملگی به عدم بضاعت مالی 
خواهان گواهی نموده خوانــده دعوی دلیلی معارض به دادگاه ارائه ننموده اســت 
لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 9 و 11 قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی ضمن پذیرش اعسار خواهان از پرداخت یک جای 
محکوم به نامبرده را به پرداخت 250/000/000 ریال از وجه تعیین شده به صورت 
یکجا و مابقــی را ماهیانه مبلغ 15/000/000 ریال تا اســتهالک کامل بدهی محکوم 
می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیســت روز قابــل تجدیدنظر در محاکم 
 تجدیدنظر اســتان اصفهان است. م الف: 1060 شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی

 شهرستان اصفهان

ابالغ رای
1/154 کالسه پرونده: 22/974/95 شماره دادنامه: 9509976795201088 مرجع 
رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: موسی رئیسی به نشانی: 
اصفهان میدان تــره بار تاالر 12 غرفــه 7 خوانده: تقی عبدالهی به نشــانی مجهول 
المکان. خواســته: مطالبه. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: درخصوص دعوی خواهان موسی رئیسی فرزند حیدر بطرفیت خوانده تقی 
عبدالهی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 سی میلیون ریال وجه مدرکیه یک فقره 
سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 1268828 سری س/1 به مبلغ سی میلیون 
ریال به انضمام مطلق خســارات قانونی و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه 
باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و دادخواست 
تقدیمی و صورت جلســه مورخه 95/12/4 و نشر آگهی روزنامه کیمیای وطن ثبت 
در پرونده و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه حاضر نشده و الیحه و 
دفاعیه ای مبنی بر ذمه خویش به شــعبه ارائه ننموده است لذا اعضاء شورا دعوی 
خواهان را وارد و حمل بر صحت تلقی نموده و مســتنداً به مواد 307 و 309 قانون 
تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنــی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتصد و سی 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی وخســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)95/10/11( قابل محاسبه در واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا 
و سپس ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان 
 می باشد. م الف: 1044 شعبه 22 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره یک(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970369101348 دادنامــه:  شــماره   1 /157
9409983723200589 شــماره بایگانی شــعبه: 951036 تجدیدنظر خواه: آقای 
علی باقــری جوشــانی فرزند عباس به نشــانی: پیربکــران خ قدس ک ش قاســم 
بکرانی پ 14 تجدیدنظر خوانــدگان: 1- آقای اکبر نادری فرزند حســین با وکالت 
آقای جواد حیدری وینیچه فرزند نادرقلی به نشــانی: مبارکــه خیابان امام جنوبی 
طبقه دوم عکاسی ســیاوش 2- آقای جان محمد قربانی فرزند ســلطان به نشانی 
مجهول المکان. تجدیدنظر خواسته: اعســار از پرداخت هزینه دادرسی. گردشکار: 
دادگاه با بررســی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشــاوره ختم رســیدگی را 
اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشــاء رای مینماید. 
رای دادگاه: تجدیدنظرخواهی آقای علــی باقری فرزند عباس به طرفیت آقایان اکبر 
نادری و جان محمد قربانی نســبت بــه دادنامه شــماره95/407 مورخه 95/3/18 
شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان مبارکه متضمن صــدور حکم بر 
اعســار نســبی تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرســی مرحلــه تجدیدنظر و 
رای به پرداخت پنجــاه درصد از هزینه مذکور وارد نمی باشــد و اعتراض موثری 
که نقض دادنامــه معترض عنه را ایجــاب نماید بعمــل نیامده لذا مســتنداً به ماده 
358 قانون آئین دادرســی مدنی ضمــن رد تجدیدنظرخواهــی دادنامه تجدیدنظر 
 خواســته را تایید مــی نماید. این رای قطعی اســت. م الــف: 923 شــعبه 9 دادگاه

 تجدیدنظر استان اصفهان
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970354801950 دادنامــه:  شــماره   1 /158
9509980359500560 شــماره بایگانی شعبه: 951231 شــاکی: خانم مهرنوش 
اســماعیلی فرزند غالمعلی به نشــانی اصفهان- اصفهان خانه اصفهان چهار راه 
نیروی هوایی ک ارغوان ک ماهــگل پ 25 متهمین: 1- آقای محمــد حیدری فرزند 
نوبخت به نشــانی تهران سر آســیاب خ کاشــانی چهارراه مخابرات 2- آقای علی 
پور رحیمی به نشــانی تهران پیروزی 99 اتهام: کالهبرداری. گردشکار: دادگاه با 
مالحظه محتویات پرونده، ختم دادرســی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال 

و با تکیه بر شــرف و وجدان به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای مــی نماید. رای 
دادگاه: درخصوص شــکایت خانم مهرنوش اســماعیلی فرزند غالمعلی علیه آقای 
علی پوررحیمی ســیقالنی فرزند رضا و آقای محمد حیدری فرزند نوبخت دایر بر 
مشارکت در کالهبرداری به مبلغ شصت و هشت میلیون ریال موضوع کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب اســتان اصفهان به تاریخ 1395/8/20 با این 
شرح که در پی تماس تلفنی از خط تلفن متعلق به متهم اول با این اظهار که شما برنده 
وجه نقد شده اید، شاکی به دستگاه خودپرداز مراجعه و مبادرت به انتقال مبلغ مورد 
شکایت به حساب متهم دوم می نماید، دادگاه با عنایت به اینکه اواًل مانور متقلبانه به 
عنوان رکن اصلی بزه کالهبرداری به نحو مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشــاء، اختالس و کالهبرداری مصوب 1367 در مانحن فیه مفقود است 
زیرا که صرف اعالم دروغ – بر فرض صحت اظهارات شــاکی – نمی تواند عملیات 
متقلبانه به حساب آید و ثانیًا عدم آگاهی بزه دیده به متقلبانه نبودن وسایل نیز شرط 
دیگر تحقق بزه کالهبرداری اســت که با عنایت به تبلیغات گسترده از سوی مراجع 
مربوطه و صدا و سیما در خصوص موضوع، به نظر می رسد ادعای آگاهی نداشتن 
از این طریق مطالبه وجه، مسموع نباشد، دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، ضمن 
ارشاد شــاکی به طرح دعوای حقوقی در صورت تمایل، مستنداً به مواد 4 و 374 از 
قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 1392 و با تمســک به اصل ارزشــمند برائت 
به نحو مندرج در اصل 37 قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران، رای بر برائت 
متهمین در ایــن خصوص صادر و اعالم می دارد. رای صــادره حضوری و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
 می باشد. م الف: 926 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )122 جزایی سابق( 

مجتمع شهید بهشتی
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970353002144 دادنامــه:  شــماره   1 /162
9509980364801374 شماره بایگانی شــعبه: 951397 شاکی: آقای احمد اسالم 
پناه فرزند غالمرضا به نشــانی: اصفهان- خ آتشــگاه بهارانچی کوهانســتان ک 
گلزار ک پائیزان پ 10 متهم: آقای رامین رفیعی به نشــانی مجهول المکان. اتهام ها: 
1- مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر 2- ضرب و جرح عمدی 
گردشکار: دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقا رامین رفیعی دائر بر ایراد ضرب و 
جرح شاکی آقای احمد اسالم پناه موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل 
موجود از جمله شکایت شاکی، نظریه پزشکی قانونی، تحقیقات محلی، عدم حضور 
متهم علیرغم نشــر آگهی که همگی موجب حصول علم بر صحت موضوع و توجه 
اتهام می گردد و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه کاری متهم را محرز 
و مسلم دانسته مستنداً به مواد 211 و 448 و 449 و 488 و 709 و 710 و 714 قانون 
مجازات اسالمی وی را به پرداخت دیه در حق شاکی از بابت 1- جرح دامیه ابروی 
چپ دو درصد دیه کامل 2- ارش تورم شــدید پلک باالی چشم چپ نیم درصد دیه 
کامل 3- خراشیدگی حارصه طرف چپ بینی یک درصد دیه کامل محکوم تا ظرف یک 
سال از تاریخ وقوع جرم نسبت به پرداخت آن اقدام نماید و باتوجه به نوع جراحات 
وارده و عدم احراز شــرایط مندرج در ماده 614 قانون تعزیرات موضوع فاقد جنبه 
عمومی می باشــد و در خصوص اتهام دیگر نامبرده دائر بــر ایجاد مزاحمت برای 
بانوان با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته نظر به 
اینکه دالیل کافی دال بر احراز و توجه اتهام تحصیل نگردیده و از سویی صدور حکم 
محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری می باشــد و 
براساس ظن وگمان نمی توان و نباید افراد جامعه را مجرم تلقی و در معرض مجازات 
قرار داد فلذا باتوجه به مراتب فوق و ســایر قرائن و امارات منعکســه در پرونده و 
همچنین حاکمیت اصل برائت دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز ندانسته مستنداً به 
ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره در خصوص ضرب و جرح عمدی غیابی محسوب ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این مرجع سپس باتوجه به میزان دیه و مستنبط از ماده 427 

قانون فوق الذکر قطعی لکن در خصوص بزه دیگر ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 1030 
شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )104 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9509970353201955 دادنامــه:  شــماره   1 /171
9409983655800419 شماره بایگانی شعبه: 941248 شــاکی: آقای سید هاجی 
محمدی موسوی به نشانی: اصفهان خ زینبیه ک مخابرات فرعی دوم پ 580 متهمین: 
1- آقای رسول الماســیه به نشــانی مجهول المکان 2- آقای سید منصور حسینی 
فرزند ابوالقاسم به نشانی: اصفهان- شــهر ابریشم خ شیرنعمتی بن بست 2 پ 53، 
3- آقای مرتضی طاهری فرزند عبدالعظیم به نشــانی: اصفهــان- اصفهان خمینی 
شهر منظریه زیتون 27 طبقه اول واحد 5، 4- آقای محســن دالوند فرزند حقعلی به 
نشانی: اصفهان خمینی شهر منظریه خ حلوایی خ محمدطاهر ساختمان تخت جمشید 
1 طبقه اول، 5- آقای اکبر گودرزی لگاله به نشــانی: خمینی شهر خ کهندژ خ ژروین 
اعتصامی ک شهید کریمی پ 9، 6- آقای سید عزیزاله نورانی به نشانی: اصفهان شهر 
ابریشم بلوار الغدیر ک وحدت منزل اســتیجاری سعیدی. اتهام ها: 1- کالهبرداری 
2- مشارکت در کالهبرداری. گردشــکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
درخصوص کیفرخواســت صادره از دادســرای عمومی و انقــالب اصفهان علیه 
آقایان 1- سید منصور حسینی فرزند سید ابوالقاسم با وکالت آقای شهرام حاتمی 
علیگرزانی 2- مرتضی طاهری فرزند عبدالعظیم 3- اکبر گودرزی گماله فرزند احمد 
آقا 4- محسن دالوند فرزند حق علی 5- ســید عزیزا... نورانی جورجاده فرزند سید 
ابراهیم 6- رسول الماسیه دائر بر مشارکت در کالهبرداری به مبلغ چهارصد و نود 
میلیون ریال از شاکی آقای ســید هاجی محمد موسوی فرزند سید حمزه، توضیحًا 
و حسب شکوائیه تقدیمی از سوی شاکی که بیان داشته، فرزند وی به نام سیدعلی 
محمدی موسوی دارای حکم قطعی اعدام ازدادگاه انقالب اصفهان بوده که در جهت 
کمک به وی و تالش برای نجات از اجرای حکم اعالم برآمــده و از طریق راهنمایی 
متهمین مرتضی طاهری و اکبر گودرزی به متهم سید منصور حسینی ))که خود را 
منتسب به یکی از مقامات قضائی دادگستری اســتان اصفهان می دانسته(( معرفی 
گردیده و نامبرده نیز با قول دروغین و کذب ارجاع نمودن پرونده اعدام به کمیسیون 
عفو و بخشودگی و با همکاری و مساعدت متهمین ردیف دوم الی پنجم مبادرت به 
اخذ مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون ریال به همراه متهمین رسول الماسیه و مرتضی 
طاهری از وی )شــاکی( می نماید، این دادگاه با توجه به تحقیقات معموله، گزارش 
مدیریت حفاظت و اطالعات دادگستری کل اســتان اصفهان و با مالحظه و بررسی 
اسناد و مدارک استنادی ارائه شــده در پرونده از جمله وکالت نامه رسمی 47814 
مورخ 93/9/15 فیمابین شاکی با مرتضی طاهری به همراه رسیدهای بانکی و رسید 
عادی مورخ 93/9/15 مبنی بر اخذ مبلغ هفتاد میلیون ریال توسط نامبرده از شاکی 
و رســید بانکی مورخ 94/2/7 مربوط به واریز مبلغ دویست میلیون ریال از سوی 
شاکی به حساب بانکی خانم طیبه ترک جوش )همسر متهم منصور حسینی( به همراه 
رسید عادی مورخ 94/2/22 که امضای متهمین سید عزیز ا... نورانی و سید منصور 
حسینی رسیده و داللت بر پرداخت جمعاً سیصد و بیست میلیون ریال از سوی شاکی 
به متهم منصور حسینی داشته و رسید بانکی و صورتجلسه مورخ 94/8/9 با امضای 
متهمین مرتضی طاهری و محسن دالوند و منصور حسینی و رسول الماسیه مبنی 
بر پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال از سوی شاکی به رسول الماسیه و با محتوای 
مربوط به پیگیری پرونده فرزند شــاکی در تهران و تبدیل نمودن حکم اعدام وی به 
حبس ابد و مضافًا اســتعالم صورت گرفته از بانک های مربوط )ملت و صادرات( 
در تائید رســیدها و واریز مبالغ مذکور به حســاب متهمین و با عنایت به اظهارات 
صورت گرفته از سوی متهمین در جلسات دادسرا و دادگاه و صورتجلسات مربوط 
به مواجهه حضوری متهمین واقرار به امضای رســیدها و صورتجلسات تنظیمی 
فیمابین با شاکی که فی المجموع بیانگر نقش متهمین ردیف دوم و سوم در معرفی و 
آشنا نمودن شاکی با متهم سید منصور حسینی و معرفی وی )سید منصور حسینی( 
به عنوان شخص ذی نفوذ در دادگستری اصفهان و سپس همراه شدن با شاکی در 

محل کار وی طی چندین نوبت و با حضور متهمین ردیف چهارم الی ششم و مبادرت 
به تنظیم صورتجلسات با مضمون حل و فصل نمودن پرونده مربوط به حکم اعدام 
فرزند شاکی که به امضای تمامی متهمین رســیده و اقدام به اخذ مبلغ شصت و پنج 
میلیون ریال توســط متهم مرتضی طاهری و اخذ مبلغ ســیصد و پنج میلیون ریال 
توسط متهم سید منصور حسینی و اخذ مبلغ یکصد میلیون ریال توسط متهم رسول 
الماسیه از شاکی می باشد و این که متهم رسول الماسیه علی رغم پیگیری های متعدد 
و ابالغ از  طریق نشر آگهی حضوری در محل دادسرا و جلسه دادگاه نداشته و الیحه 
دفاعیه ای نیز ارسال ننموده است و از طرفی دفاعیات غیرموجه متهمین حاضردر 
جلســه دادگاه و با احراز و انطباق بزه ارتکابی دائر بر اعمــال نفوذ برخالف حق و 
اخذ مبلغ ســیصد و پنج میلیون ریال وجه نقد به نحو نامشروع ازسوی متهم ردیف 
اول و معاونت در اعمال نفوذ برخالف حق از ســوی متهمین ردیف دوم الی ششم 
و اخذ مبلغ یکصد میلیون ریال به نحو نامشــروع از سوی متهم ردیف ششم و اخذ 
مبلغ شصت و پنج میلیون ریال به نحوه نامشروع از سوی متهم دوم و معاونت در 
اخذ مال به نحو نامشروع از سوی متهمین ردیف ســوم الی پنجم و مستنداً به ماده 
2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری و ماده یک قانون 
مجازات اعمال نفوذ برخــالف حق و مقررات قانونی و با رعایــت مواد 122 و 134 
قانون مجازات اســالمی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهم ردیف اول به تحمل 
سه ســال حبس تعزیری بابت بزه اعمال نفوذ برخالف حق و تحمل دو سال حبس 
تعزیری بابت بزه اخذ مال به نحو نامشروع و محکومیت متهمین ردیف دوم الی ششم 
به تحمل هرکدام یکسال حبس تعزیری بابت بزه معاونت در اعمال نفوذ برخالف حق 
و محکومیت متهمین ردیف سوم الی پنجم به تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت بزه 
معاونت در اخذ مال به نحو نامشروع و محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل دو سال 
حبس تعزیری بابت بزه اخذ مال به نحو نامشــروع و محکومیت متهم ردیف ششم 
 به تحمل دو ســال حبس تعزیری و رد مبلغ یکصد میلیون ریال در حق سید هاجی 
محمــدی موســوی بابت بــزه اخذ مــال به نحــو نامشــروع صــادر و اعالم می 
دارد از مجازاتهــای فــوق الذکر صرفًا مجــازات اشــد قابل اجرا می باشــد رای 
صــادره در خصوص متهــم ردیف ششــم غیابی و ظــرف مهلت بیســت روز از 
تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و مجدداً ظــرف مهلت بیســت 
روز قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم تجدیدنظــر اصفهــان و در خصوص 
دیگرمتهمیــن حضــوری و ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــالغ قابــل 
 تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم محتــرم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشــد.
  م الــف: 961  شــعبه 106 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )106 جزایی ســابق( 

 مجتمع شهید بهشتی
تحدید حدود اختصاصی

1/197 شــماره: 1396/14/353235-96/1/23  چــون تحدیــد حدود ششــدانگ 
بناهای تحتانی و فوقانــی و ومحوطه و ســرا تحت پالکهــای 356 و 357و 358و 
 359و 360 فرعــی از 18 اصلــی واقع در بخش 4  ثبت خوانســار کــه طبق پرونده 
ثبتی به نام ورثه مرحــوم محمدمهدی زارعی  در جریان ثبت بــوده و به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه 
مورخ 1396/02/20 راس ســاعت 8 صبح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمد 
لذا به موجب این  آگهــی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گــردد که در روز 
 و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک 
 طبق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریــخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز
  پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت 
 یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به مرجع ثبتی بــا تقدیم دادخواســت به مرجع
  ذیصــالح قضائی مبادرت نمایــد و در غیر این صــورت متقاضی ثبت یــا نماینده
 قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را 
 اخذ و به اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجــه به اعتراض عملیات
  ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف:16 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد

 و امالک خوانسار
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مفاد آرا )نوبت اول(
 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
1/219 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مــدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1- رای شماره 12309 مورخ 95/10/27 هیات دوم  آقاي  شهرام محمودي ده چشمه 
فرزند محمدهادي نسبت به ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 281/50 مترمربع پالك 
شــماره 596 فرعي از 4473 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
2- رای شماره 1783 مورخ 94/2/2 و رای اصالحی شماره 14179 مورخ 94/7/26 
هیات اول آقاي افشین هادي زاده فرزند بهمن نسبت به به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 
16 حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ يکباب گاراژ به مســاحت 1239/13 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره  2188 باقیماده واقع در اصفهــان بخش 6حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای يوسف مشیر فاطمی 

خريداری شده است
3- رای شماره 4648 مورخ 95/3/22 هیات اول  خانم فاطمه كشکولي قمیشلوئي فرزند 
داراب نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 162 مترمربع مفروزی از  پالك 
شــماره 456 فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخــش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
4- رای شماره 4516 مورخ 95/3/18 هیات اول خانم ستاره ابراهیمي فرزند يارعلي 
نســبت به 0/75 دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 121/44 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 541 فرعي از 4796 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 

ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه خانم فاطمه بیگم سلیمانی محرز گرديده است
5- رای شــماره 4518 مورخ 95/3/18 هیات اول خانم ثريا ابراهیمي فرزند يارعلي 
نســبت به 0/75 دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 121/44 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 541 فرعي از 4796 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 

ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه خانم فاطمه بیگم سلیمانی محرز گرديده است
6- رای شــماره 4520 مورخ 95/3/18 هیات اول آقای احمد ابراهیمي فرزند يارعلي 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 121/44 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 541 فرعي از 4796 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان احد از ورثه خانم فاطمه بیگم سلیمانی محرز گرديده است
7- رای شماره 4519 مورخ 95/3/18 هیات اول  آقای محمد ابراهیمي فرزند يارعلي 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 121/44 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 541 فرعي از 4796 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان احد از ورثه خانم فاطمه بیگم سلیمانی محرز گرديده است
8- رای شــماره 4521 مورخ 95/3/18 هیات اول  آقای علي ابراهیمي فرزند يارعلي 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 121/44 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 541 فرعي از 4796 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان احد از ورثه خانم فاطمه بیگم سلیمانی محرز گرديده است
9- رای شــماره 20564 مــورخ 94/12/22  و رای اصالحی شــماره 20566 مورخ 
94/12/22 هیات دوم  آقاي ولي اله خادمي جبلي صادره كوهپايه فرزند عبدالرحمن 
نسبت به ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 93/78 مترمربع پالك شماره 3058 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
10- رای شماره 11568 مورخ 95/9/30 هیات دوم  خانم رقیه سلطان چلمقاني فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 146/94 مترمربع پالك شماره 341 
فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است 
11- رای شــماره 9866 مــورخ 95/7/29 و رای اصالحــی شــماره 14393 مورخ 
95/12/16 هیات اول آقاي علي سلماني كلمه خواراني فرزند رضا نسبت به ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 649/6 مترمربع مفروزی از پالك شماره 158 فرعي از 
2251 اصلي و پالك 2251/157واقع در اصفهان بخش6حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای رمضان اباذری خريداری شده است

12- رای شماره 8360 مورخ 95/6/13 و رای اصالحی شماره 13987 مورخ 95/12/3 
هیات اول آقاي امیرمحمد قاني دهکردي فرزند شکراله نسبت به 33 سهم مشاع از 117 
سهم ششدانگ ساختمان به مساحت 403/5 مترمربع پالك شماره 4434 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
13- رای شماره 20429 مورخ 94/12/20 هیات دوم  آقاي علیرضا رحماني فرزند علي 
نسبت به ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 125/15 مترمربع پالك شماره118 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عبدالحسین وحید دستجردی خريداری شده است

14- رای شــماره 1160 مورخ 95/1/25 هیات دوم  خانم احترام داوري دولت آبادي 
فرزند كاظم نسبت به يك دانگ و نیم مشاع از ششدانگ يکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
267/47 مترمربع پالك شــماره 100فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای 

محمود دادخواه خريداری شده است
15- رای شماره 4816 مورخ 95/3/30 هیات دوم  خانم منیژه احمديان دهاقاني فرزند 
امیر نسبت به ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 179/74 مترمربع پالك شماره  1838 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
16- رای شــماره 8646 مــورخ 95/6/24 و رای اصالحــی شــماره 14388 مورخ 
95/12/16 هیات اول  روح انگیز قاســمی همامی به فرزند خداداد نسبت به ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 117/32 مترمربع مفروزی از پالك شماره 491 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
17- رای شــماره 20467 مــورخ 94/12/20 و رای اصالحی شــماره 3224 مورخ 
95/2/22 هیات اول  آقاي اردوان فیاض كتکي فرزند رمضانعلي نسبت به ششدانگ 
كارگاه به مساحت 50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 99 اصلي واقع در اصفهان 
بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از 

آقای عباسعلی ردانی پور خريداری شده است
18- رای شــماره 20474 مورخ 94/12/20 و رای اصالحی شــماره 12488 مورخ 
95/10/29 هیــات دوم خانم فخري طاهــري دولت آبادي فرزند رجبعلي نســبت به 
ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 207/02 مترمربع پالك شماره  4421/1 باقیمانده 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
19- رای شــماره 11444 مــورخ 95/9/28 هیــات اول آقاي مصطفــي مالكريمي 
دستجردي فرزند كريم نســبت به ششــدانگ يکباب مغازه به مساحت 38 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 216 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است 
20- رای شــماره 6024 مورخ 95/4/16 هیات دوم آقــاي حمیدرضا رضائي فرزند 
حسین جان نسبت به ششــدانگ يکباب خانه دو طبقه به مساحت 92 مترمربع پالك 
شــماره 46 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است 
21- رای شــماره 19217 مورخ 94/11/18 و رای اصالحی شــماره 12328 مورخ 
95/10/27 هیات دوم  آقاي فرهاد رحمانیان حســین آبادي فرزند غالمرضا نسبت 
به بیست حبه و پنجاه وهشت صدم حبه باستثناء بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 386 مترمربع پالك شــماره  2901 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است  

22- رای شــماره 20386 مورخ 94/12/17 و رای اصالحی شــماره 13190 مورخ 
95/11/14 هیات دوم  آقاي حسینعلي نصر اصفهاني فرزند حیدر نسبت به  ششدانگ 
يك باب خانه دو طبقه  به مســاحت 141/95 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است 
23- رای شــماره 18755 مــورخ 94/11/8 و رای اصالحی شــماره 13185 مورخ 
95/11/13 هیات دوم  خانم فتانه زماني فرزند ايرج نســبت به ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 300 مترمربع پالك شــماره1186 فرعي از 2248اصلي واقع در اصفهان 
بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

حسین مصطفوی آفارانی خريداری شده است
24- رای شماره 12947 مورخ 95/11/10 هیات دوم  آقاي سعید نظرئي فرزند فتح اهلل 
نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 307/44 مترمربع پالك شماره  4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای مرتضی نظری خريداری شده است
25- رای شماره 11839 مورخ 95/10/14 هیات اول خانم كبري ابراهیمي درچه فرزند 
امیر قلي نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 126/33 مترمربع مفروزی  پالك 
شــماره 4184 اصلي واقع در اصفهان بخش5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
26- رای شــماره 4405 مــورخ 95/3/13 و رای اصالحــی شــماره 12326 مورخ 
95/10/27 هیات دوم خانم بهجت ســلیمي بني فرزند بخشــعلي نسبت به ششدانگ 
يکباب خانه سه طبقه به مساحت 217/47 مترمربع پالك شماره 4445 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است  
27- رای شــماره 13525 مــورخ 95/11/21 هیــات اول  آقــاي ســیف اله جعفري 
ورنوســفادراني فرزند قنبرعلي نســبت به ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 
210/56 مترمربع مفروزی از پالك شماره 163 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است  
28- رای شــماره 11545 مورخ 95/9/30 هیات دوم  آقاي  حسین تائبي پور فرزند 
مرتضي نسبت به ششدانگ باغ ويال به مساحت 1048/50 مترمربع پالك شماره 99 
اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از آقای محمد قاسمی ورنامخواستی خريداری شده است
29- رای شماره 11424 مورخ 95/9/25 هیات دوم  خانم شهال بابايي دارگاني فرزند 
اكبر نســبت به 148 سهم مشاع از 424 سهم ششــدانگ عرصه مجتمع آپارتمانی به 
مساحت 239/56 مترمربع پالك شماره 1186 فرعي از2248  اصلي واقع در اصفهان 
بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از 

ورثه حسین مصطفوی خريداری شده است
30- رای شــماره 11422 مورخ 95/9/25 هیات دوم  خانم فاطمه مظاهري جاجائي 
فرزند حمیدرضا نســبت به 125 سهم مشاع از 424 ســهم ششدانگ عرصه مجتمع 
آپارتمانی به مساحت 239/56 مترمربع پالك شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 6حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از ورثه حسین مصطفوی خريداری شده است
31- رای شماره 110 مورخ 96/1/15 هیات دوم  آقای سیدحسن اديب حاجي باقري 
فرزند سید اسداله نسبت به 151 سهم مشــاع از 424 سهم شش دانگ عرصه مجتمع 
آپارتمانی  به مساحت 239/56 مترمربع پالك شماره 1186 فرعي از2248  اصلي واقع 
در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از ورثه حسین مصطفوی خريداری شده است
32- رای شماره 10762 مورخ 95/8/27 هیات دوم  آقاي فرهاد مختاري اردلي فرزند 
علي خان نسبت به ششدانگ يکبابخانه  به مســاحت 169/07 مترمربع پالك شماره  
3740 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
33- رای شــماره 13837 مورخ 95/11/28 هیات اول  آقــاي عبدالعلي طالبي طادي 
فرزند اسداله نسبت به ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 174/7مترمربع مفروزی از 

پالك شماره1 فرعي از4482 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای منصور جمالی عسکرانی 

خريداری شده است
34- رای شماره 12285 مورخ 95/10/26 هیات دوم  آقاي اصغر وحیدا فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 30/32 مترمربع پالك شماره 4350 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
35- رای شــماره 9757 مورخ 95/7/28 هیات دوم  خانم توران صادقیان خشويي  
فرزند كريم نسبت به ششدانگ يکباب خانه ســه طبقه به مساحت260/23 مترمربع 
پالك شماره  2965 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
36- رای شــماره 4488 مورخ 95/3/17 و رای اصالحی شماره 88 مورخ 96/1/14 
هیات دوم  آقاي بهمن میرعلي فرزند اسفنديار نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 
66/22 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3058 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
37-  رای شماره 13062 مورخ 95/11/12 هیات اول  خانم نرگس فروزنده فر فرزند 
مهراب نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 94/91 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 51 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
38- رای شماره 13061 مورخ 95/11/12 هیات اول  آقاي  مهراب فروزنده فر فرزند 
علي نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 94/91 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 51 فرعي از 4485 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
39- رای شــماره 13052 مــورخ 95/11/12 هیــات اول  خانــم مــاه بیگــم 
امیرحاجیلو فرزند جالل نســبت به ششــدانگ يکبــاب خانه به مســاحت 106/65 
مترمربع پالك شــماره 4786 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 5 حــوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهان كه به موجــب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقــای حیدر نظری

 خريداری شده است
40- رای شماره 12980 مورخ 95/11/11 هیات دوم  خانم اكرم امین السادات فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ يکدرب باغ به مساحت 600 مترمربع پالك شماره  99 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و 

مع الواسطه از آقای يوسف خاكی خريداری شده است
41- رای شماره 12201 مورخ 95/10/22 هیات دوم  خانم فخري واهب حسین آبادي 
فرزند عبدالوهاب نسبت به قسمتي از سه دنگ مشاع از شش دانگ  به مساحت 182/66 
مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 4482 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمود دادخواه 

خريداری شده است
42- رای شــماره 12204 مورخ 95/10/22 هیات دوم  آقــاي باقر نکوئي مهر فرزند 
محمدعلي نسبت به قســمتي از سه دنگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
182/66 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 4482 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمود 

دادخواه خريداری شده است
95 هیــات دوم  آقــاي  اكبــر /10  43- رای شــماره 12188 مــورخ 22/

 رهنمائي يحیي آبادي فیض اله نسبت به ششــدانگ يکباب خانه  به مساحت 78/79 
مترمربع پالك شماره  3028 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
44- رای شــماره 1564 مورخ 95/1/28 هیات اول  خانم جهان سلطان كیاني سلمي 
فرزند علي اكبر نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 120 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 92فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای 

مرتضی بذرافشان خريداری شده است
م الف: 1953  تاريخ انتشار نوبت اول : 96/1/30،  تاريخ انتشار نوبت دوم : 96/2/14

قويدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1/234 شماره ابالغنامه: 9610106825300660 شماره پرونده: 9509986825301052 
شماره بايگانی شعبه: 951300  خواهان/ شاكی صندوق كارآفرينی امید  دادخواستی 
به طرفیت  خوانده/ متهم محمدعلی محمدی فرزند اسماعیل، نعیمه نسبیون فرزند مجید، 
زهره كسره فرزند ماشاءاله به خواسته مطالبه وجه و خسارت دادرسی تقديم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- 
ساختمان دادگســتری كل اســتان اصفهان- طبقه اول-  اتاق 121  ارجاع و به كالسه 
951300  ثبت گرديده كه وقت رسیدگی آن  1396/02/31 و ساعت 11:30 تعیین شده 
اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاكی  و به 
تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف:2087 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/236 شــماره صادره : 1396/43/354687- 1396/1/27 نظر با اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکبابخانه پالك شماره 3367 فرعی مجزی از 543 فرعی از 25 اصلی واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به موجب ارای 20088- 95/07/27 
و 20089- 95/07/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی به نام زهرا مکتوبیان بهارانچی فرزند غالمرضا و رسول 
سالمی كوهانســتانی فرزند نعمت ا... بالمناصفه در جريان ثبت است و عملیات تحديد 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اينك بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبردگان تحديــد حدود پالك مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 
1396/02/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی 
به كلیه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالکین يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورت 
مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 2324 حیدری رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك غرب اصفهان

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9410460359500058 درخواســت:  شــماره   1/143
9409980359500518 شــماره بايگانی شــعبه: 940551  آگهی ابالغ وقت تحقیقات 
مقدماتی، بدينوسیله اعالم می گردد شکايت رضا شفیعی نیا فرزند نورعلی علیه سعید 
بضاعت شعار داير بر كالهبرداری و تحصیل مال از طريق نامشروع مجهول المکان به 
اين بازپرسی تسلیم و به شماره 940551 ب 16 ثبت گرديده است كه از مشتکی عنه ظرف 
يك ماه از تاريخ نشر اگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجويز ماده 115 
قانون آيین دادرسی كیفری اين آگهی به منزله ابالغ در يکی از روزنامه های كثیراالنتشار 
محلی برای يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. ضمناً هزينه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد. م الف: 1073 شعبه 
شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

تحدید حدود اختصاصی
1/230 شــماره صادره : 1396/43/353027- 1396/1/23 نظر با اينکه تحديد حدود 
ششدانگ پالك شــماره 339 فرعی از 37/56 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق 
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام بدری رجائیه فرزند 
مصطفی مفروز و در جريان ثبت است و عملیات تحديد حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اينك بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 96/02/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كلیه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و 
ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکین يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 

م الف: 2292 حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/220 در خصوص پرونده كالسه 960019 خواهان مهدی جبارزارع دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه چك به طرفیت صفدر پلنگ تقديم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/3/6  ساعت 12 تعیین گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:1023 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو(
تحدید حدود اختصاصی

1/221 شــماره صادره : 1396/43/352955-1396/1/23 نظر با اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکبابخانه پالك شماره 3704 فرعی از 40/80 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
كه طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند غرب اصفهان به نام محترم عزيزی 
لمجیری فرزند رمضان مفروز و در جريان ثبت است و عملیات تحديد حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اينك بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 96/02/21 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كلیه مجاورين اخطار 
می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالکین يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدی 
 تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. م الف: 2105 حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك

 غرب اصفهان
ابالغ اجرائیه

1/224 شماره پرونده: 139504002144000012/1 شماره بايگانی پرونده: 9500023 
شماره ابالغیه: 139505102144000038 بدينوسیله به وراث مرحوم سید علی گیوه 
شوری بهمنی بنامهای میهن السادات و منیرالسادات و محترم السادات و احترام السادات 
و اشرف السادات و امین السادات و رقیه السادات و سید رضا بهمنی گیوه شوری بهمنی 
و سید حسین گیوه شوری بهمنی و سید حسن گیوه شــوری بهمنی بدهکار پرونده 
كالسه 139504002144000012/1 كه برابر گزارش مامور و اعالم بانك ملی متعهد 
فوت شده ابالغ می گردد كه  برابر قرارداد بانکی بین شما و بانك ملی جوشقان قالی مبلغ 
12100314 ريال اصل طلب و 8052532 ريال سود و به ازای هر سه هزار ريال جريمه 
تاخیر بدهکار می باشید كه براثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشــريفات قانونی اجرائیه صادر و به كالسه فوق در اين اجرا مطرح می 
باشد لذا طبق ماده 19/18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از 
تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه 
اطالعات چاپ و درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر اين صورت بدون انتشار آگهی ديگری عملیات اجرايی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد. م الف: 2106 اداره اجرای اسناد رسمی جوشقان 
ابالغ رای

1/180 كالسه پرونده: 950058 شماره دادنامه: 95/12/23-9509976793102381 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مريم رستم 
پور با وكالت آقای علیرضا مختاری و خانم الهه صباغی به نشانی اصفهان خ امام خمینی 
جنب سازمان تامین اجتماعی ساختمان الماس طبقه 6 واحد 617 خوانده: وجیهه مومنی 
ندوشن به نشانی: اصفهان خ كاوه پشت بیمارستان سوانح سوختگی بن بست گلستان 
منزل هوشنگ احمدی طبقه 2. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن 
به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی خانم مريم رستم پور با وكالت آقای علیرضا مختاری و خانم الهه 
صباغی به طرفیت خانم وجیهه مومنی ندوشــن به خواسته مطالبه مبلغ دو هزار دالر 
آمريکا و چهار میلیــون ريال وجه نقد به عنوان ضرر و زيان ناشــی از جرم موضوع 

دادنامه 9409970368800983 شعبه 7 تجديدنظر استان اصفهان و مطلق خسارات و 
هزينه دادرسی و حق الوكاله وكیل و خسارت تاخیر در تاديه نظر به دادخواست تقديمی 
و اظهارات وكیل خواهان به شرح صورتجلســه مورخ 95/5/12 وباتوجه به دادنامه 
صادره از شعبه 7 دادگاه تجديدنظر اصفهان و عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
و عدم دفاع شــورا دعوی مطروحه را وارد تشخیص مستند به مواد 198- 519- 522 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت دو هزار دالر آمريکا و 
چهار میلیون ريال خسارت ناشی از جرم بابت اصل خواسته و 110/000 ريال هزينه 
دادرسی و 120/000 ريال نشر آگهی و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه وخسارت تاخیر 
و تاديه از تاريخ 95/1/19 لغايت وصول در خصــوص مبلغ 4/000/000 ريال در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين شــعبه و ظرف بیســت روز قابل تجديدنظر در محاكم حقوقی 
اصفهان است. م الف: 1005 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو(
ابالغ رای

1/184 شماره دادنامه: 9609970353800031 شماره پرونده: 9509980365300771 
شماره بايگانی شعبه: 951436 شاكی: آقای سعید فوالدگر فرزند حسینعلی با وكالت 
آقای امیرحسین مباركیان فرزند احمد به نشانی اصفهان چهارباغ پايین چهارراه تختی 
روبروی ورزشگاه تختی نبش كوچه ارباب دفتر وكالت و آقای احمدرضا ستايش فر 
فرزند اسداله به نشانی: اصفهان خ حکیم نظامی چهارراه امین جنب بانك انصار پ 777. 
متهم: آقای مهران ثابت ايمانی فرزند مصطفی به نشــانی: اصفهــان- اصفهان خ امام 
خمینی بلوار عطاءالملك بلوك 21 پ 40 )مجهول المکان( اتهام: تخريب عمدی شیشــه 
درب كارگاه. گردشکار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به 
شرح زير مبادرت به انشاء رای می نمايد. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای مهران 
ثابت ايمانی فرزند مصطفی مبنی بر تخريب عمدی شیشــه درب كارگاه شاكی آقای 
سعید فوالدگر فرزند حسینعلی با وكالت آقای امیرحسین مباركیان فرزند احمد و آقای 
احمدرضا ستايش فر فرزند اسداله، دادگاه از توجه به مفاد كیفرخواست تنظیمی از سوی 
دادسرای عمومی انقالب اصفهان و دالئل احصايی درآن و اظهارات مطلعین بزهکاری 
وی را محرز دانسته ومســتند به ماده 677 قانون مجازات اسالمی در بخش تعزيرات 
مصوب 1375 متهم موصوف را به تحمل يك سال حبس تعزيری محکوم و اعالم می 
نمايد و اما در مورد اعتراض آقای امیرحسین مباركیان به وكالت از طرف شاكی مذكور 
به قرار موقوفی تعقیب صادره از شعبه سی و چهارم دادياری دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان كه براساس آن قرار موقوفی تعقیب متهم موصوف از اتهام تحريق عمدی بلحاظ 
اعتبار امر مختوم صادر گرديده است نظر به محتويات پرونده و اينکه از ناحیه وكیل 
معترض داليل قابل قبولی كه موجب نقض قرار معترض عنه باشد اقامه و ابراز نگرديده 
ضمن رد اعتراض مستنداً به مواد 271 و 273 قانون آيین دادرسی كیفری مصوب 92 
عیناً قرار صادره را تائید و ابرام می نمايد رای دادگاه در قسمت محکومیت غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در اين شعبه و پس از مهلت مذكور ظرف 
بیست روز قابل تجديدنظر خواهی در محاكم تجديدنظر استان اصفهان می باشد و در 
قسمت تائید قرار دادسرا قطعی است. م الف: 1016 شعبه 112 دادگاه كیفری دو شهر 

اصفهان )112 جزايی سابق(
ابالغ رای

1/169 شماره دادنامه: 9509970354801967 شماره پرونده: 9409980365600767 
شماره بايگانی شعبه: 951032 شاكی: آقای نبیل عاقل فرزند محمدحسین به نشانی: 
شهرستان اصفهان- خ فرزانگان ورزشــگاه نقش جهان شركت تاق ديس ساز. متهم: 
آقای مهدی جمشیدی فرزند كلبعلی به نشانی: اصفهان- زرين شهر- خ امام )ره(- كوچه 
ارشاد پالك 119. اتهام ها: 1- توهین به اشــخاص عادی 2- تهديد. گردشکار: دادگاه 
با مالحظه محتويات پرونده، ختم دادرســی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و 
با تکیه بر شرف و وجدان به شــرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: 
درخصوص اتهام آقای مهدی جمشیدی فرزند كلبعلی متولد 1363، اهل كوهرنگ داير 
بر ايراد تهديد و ايراد توهین از طريق فحاشی موضوع شکايت آقای نبیل عاقل فرزند 
محمدحسین، دادگاه با مالحظه محتويات پرونده، شکايت شاكی، مفاد گزارش تنظیمی 

توسط ضابطین دادگســتری كه مورد وثوق دادگاه می باشد، مؤدای شهادت شهود 
معرفی شده از سوی شاكی و عدم حضور و عدم دفاع متهم در جلسه دادرسی كه بدين 
منظور تشکیل يافته است علیرغم ابالغ از طريق نشــر آگهی و ديگر داليل منعکس در 
كیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، دادگاه بزهکاری نامبرده 
را محرز دانسته و مســتنداً به اصول 36 و 166 از قانون اساسی و مواد 140 و 144 از 
قانون مجازات اسالمی و مواد 608 و 669 از قانون تعزيرات مصوب 1375، متهم را بابت 
توهین به تحمل 74 ضربه شالق تعزيری و بابت تهديد به تحمل نه ماه حبس تعزيری 
محکوم می نمايد كه مطابق ماده 134 از قانون مجازات اسالمی فقط مجازات تعزيری 
اشد اجرا خواهد شد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه می باشد. م الف: 951 شعبه 122 دادگاه كیفری دو شهر اصفهان )122 

جزايی سابق( مجتمع شهید بهشتی  
ابالغ رای

1/170 شماره دادنامه: 9509970353201951 شماره پرونده: 9209980359501477 
شماره بايگانی شعبه: 930047 شکات: 1- آقای جعفر شركت العباسیه فرزند مصطفی 
2- آقای رضا شركت العباســیه فرزند مصطفی 3- خانم زهرا حقیقت فرزند حسین 
4- آقای مهدی شركت العباسیه فرزند مصطفی همگی به نشانی پل چمران ك آزادی 
مسجد امام حسین منزل 4 سمت چپ. متهمین: 1- آقای وحید ابوطالب 2- آقای غالم 
شريفی 3- آقای محمد بهرامی 4- آقای رحیم محبی همگی به نشانی مجهول المکان. 
اتهام: 1- مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدی با چاقو. گردشکار: دادگاه با بررسی 
مجموع اوراق و محتويات پرونده كفايت و ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح زير مبادرت به انشاء و صدور رای می نمايد. رای دادگاه: درخصوص 
اتهام آقايان 1- غالم شريفی 2- محمد بهرامی 3- وحید ابوطالب 4- رحیم محبی دائر 
بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به آقايان مهدی و جعفر و رضا 
شهرت همگی شركت العباسیه و خانم زهرا حقیقت در مورخ 91/4/22 در شهر اصفهان، 
اين دادگاه باتوجه به تحقیقات معموله، گزارش و صورتجلســات مامورين انتظامی، 
شکايت شکات، گواهی پزشکی قانونی مصدومین، شــهادت شهود و مطلعین و اينکه 
متهمین علیرغم ابالغ قانونی ونشــر آگهی حضوری در محل دادسرا و جلسه دادگاه 
نداشته اند و توجهًا به كیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان لذا 
بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 559 و 709 و 710 و 714 و 715 قانون 
مجازات اســالمی مصوب 92 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی مصوب 75 
حکم به محکومیت هريك از متهمین به پرداخت متساوياً ده و نیم صدم ديه كامله و هفت 
و نیم هزارم ديه كامله بابت حارصه پشت دست چپ و روی بازوی راست و شانه چپ و 
ساعد چپ و سمت چپ كمر و خلف پهلوی چپ و روی بازوی چپ و خلف بازوی راست 
و خلف دست چپ  كبودی بازوی راست و شانه چپ و سمت چپ كمر و روی بازوی چپ 
و خلف بازوی راست و ارش شکستگی استخوان بینی و تورم پوست سر و بینی در حق 
مهدی شركت العباسیه فرزند مصطفی و چهار و نیم صدم ديه كامله و شش هزارم ديه 
كامله بابت دامیه ريشه بینی و سیاه شدگی و حارصه سمت چپ شکم و دامیه كتف چپ 
و كتف راست و حارصه پهلوی چپ و آرنج راست و كبودی كتف راست و ران چپ در 
حق رضا شركت العباسیه فرزند مصطفی و دوازده هزارم ديه كامله بابت سیاه شدگی 
و حارصه چانه و حارصه ساعد راست و چپ و حارصه قدام ساق راست وتورم پس سر 
و سیاه شدگی و حارصه پهلوی راست و ارش لقی دو دندان قدامی در حق زهرا حقیقت 
فرزند حسین و هفت صدم ديه كامله و دو سه هزارم ديه كامله و شش هزارم ديه كامله 
بابت دامیه پیشــانی و حارصه بازوی چپ و آرنج راست و چپ و پهلوی چپ و باالی 
شکم و بازوی چپ و سمت راست شکم و ران چپ و ساق چپ و كبودی بازوی چپ و 
شانه چپ و سمت راست شکم و ران چپ و دامیه بند ابتدائی انگشت سبابه دست چپ 
در حق جعفر شركت العباسیه فرزند مصطفی و از جهت عمومی بزه حکم به محکومیت 
هركدام از متهمین به تحمل هشت ماه حبس تعزيری صادر و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و مجدداً ظرف 
مهلت 20 روز قابــل تجديدنظر خواهی در محاكم محترم تجديدنظر اســتان اصفهان 
 می باشد. م الف: 958 شــعبه 106 دادگاه كیفری دو شهر اصفهان )106 جزايی سابق(
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پیشنهاد سر دبیر: 
دوئل نایب قهرمانی پس ازجشن قهرمانی

شــوخی ها بازیکنــان پرســپولیس در 
برنامــه نود حاشــیه ســاز شــده. 
 جــدا از آنکــه ســیدجالل در 
مصاحبه ای شــدیدا به حسین 
ماهینی و مهــدی طارمی بابت 
شــوخی با کاپیتان پرسپولیس 
تاخته، فرشــاد احمــدزاده هم  از 
لفظی اســتفاده کرد کــه مخاطبش 
رامیــن رضاییان بــود. او اگر چه اســمی از 
مدافع اخراجی پرسپولیس نیاورد اما در صحبت هایش به این نکته 
اشاره کرد که وصله ناجور پرســپولیس از این تیم رفت تا مشخص 
 شــود که منظورش چه کســی بوده. احمدزاده البته قبل از اینکه 
رامین رضاییان واکنشــی به این جمله نشــان دهــد، در صفحه 
اینستاگرامش نوشــته که آن جمله را فقط به قصد شوخی گفته و 

هیچ مشکلی با رامین رضاییان ندارد.

فرهاد مجیــدی شــخصیت عجیبی 
دارد. آن قــدر عجیــب کــه وقتی 
مربــی دوران نوجوانــی اش که 
نقش پر رنگی در رشد او داشت 
و بعدها به عنــوان روزنامه نگار 
هــم بزرگ ترین حامــی او بود، 
دار فانــی را وداع می گویــد، هیچ 
پیام تســلیتی بــرای درگذشــت او 
نمی دهد و تازه در برنامــه تلویزیونی 90 هم 
وقتی اســم او می آید به جای آن که به خانواده اش تسلیت بگوید، 
مربی و حامی رسانه ای خود را به فرصت طلبی متهم می کند! آن 
قدر عجیب تر که وقتی یک روزنامه تیتــر می زند فرهاد به خاطر 
درگذشت پورحیدری حالش بد بوده و گریه کرده تکذیب می کند 
و می گوید من گریه نکــردم تا خانواده پورحیدری شــگفت زده 
از خود بپرسند یعنی فرهاد از درگذشــت منصورخان ما ناراحت 
نبوده و خوشــحال بوده؟ عجیب در این حد که از مکتب حجازی 
حرف می زند و فردا شــبش با امیر قلعه نویی قرارداد می بندد و یا 
در رســانه ها امیر را مربی فاقد دانش معرفی می کند و دو روز بعد 
برای حمایت از او به ورزشــگاه می رود. فرهاد حــاال در این روزها 
هم که اهالی فوتبال تالش می کنند هر کدام به سهم خود همدرد 
داغدیده های ســیل آذربایجان و شهرهای اطراف باشند، عکسی 
از خود در صفحه شــخصی اش در شــبکه اجتماعی اینستاگرام 
منتشــر می کند در حال خنده تا این بار حتی برخی هوادارانش 
هم که به او شــاه فرهاد می گویند و هر کار نادرستش را هم تایید 
می کنند شاکی شوند و بپرســند حال شما خوب است؟ از چیزی 
خبر نداری؟ همان طور که علیرضا جهانبخش را و سردبیر روزنامه 
خبرورزشی را نمی شناختی، نمی دانی سیل آمده؟ به نظر شما در 

دنیای فرهاد ساعت چند است؟

عذرخواهی احمدزاده از رضاییان

در دنیای فرهاد ساعت چند است؟

فضای مجازی

سوال روز

اتفاق روز

منهای فوتبال

محمــد ایرانپوریان از نیم فصــل رقابت های لیگ برتــر با مصدومیتی 
از ناحیه زانــو مواجه اســت؛ او از آن زمــان تاکنون به دلیــل نیاز تیم 
تراکتورســازی به میدان رفته اما این حضور همواره بــا درد همراه بوده 
است. ایرانپوریان در بازی با پدیده فشــار بیشتری روی زانوی خود  آورد 
و همین امر باعث تشــدید مصدومیتش شــد که به خاطر این موضوع 
 چند روزی زیر نظر پزشــکان تمریــن کرد.در چنین شــرایطی گفته 
می شود ایرانپوریان در پایان فصل قصد دارد زانوی مصدوم خودرا به تیغ 
جراحان بسپارد اما پزشک تیم تراکتورسازی با این مساله مخالف است. 
دکتر مجید صادقی، فیزیوتراپ تراکتورسازی درباره وضعیت ایرانپوریان 
به ورزش ســه گفت: فکر نمی کنم ایرانپوریان چنین کاری انجام دهد. 
من کامال مخالف جراحی زانوی محمد هســتم و فکر می کنم با مدتی 

استراحت، فیزیوتراپی و تمرینات ویژه بهبود پیدا می کند. 

در پی خداحافظی ســال گذشــته ملوان با ســطح اول فوتبال کشور و 
 در ادامه ممنوعیت بین المللی تراکتورســازی از فعالیــت در 2 پنجره 
نقل و انتقاالتی آن دسته از فوتبالیست هایی که به زودی مشمول خدمت 
نظام وظیفه خواهند شد با وضعیت عجیبی روبرو می شوند زیرا تنها تیم 
نظامی لیگ برتر اجازه جذب بازیکن جدید نــدارد و این یعنی که تنها 
گزینه موجود برای گذراندن خدمت سربازی به موازات حضور در سطح 
اول فوتبال از پیش روی آنها برداشته می شود.با این وجود، حضور ملوان 
در بین تیم های باالنشین لیگ یک این دسته از بازیکنان را امیدوار نگه 
داشته بود تا در صورت بازگشت این تیم نظامی به لیگ برتر آنها مجبور 
به کوچ به دسته های پایین تر نباشــند.نماینده پُرطرفدار بندر انزلی اما 
دوئل سرنوشت ساز 6 امتیازی با پارس جنوبی را به این حریف واگذار کرد 

تا در این مقطع تعیین کننده از کورس رقابت مدعیان صعود عقب بیفتد.

مخالفت پزشک با جراحی 
مدافع تراکتورسازی

خبری بد برای
سربازان لیگ برتر

حاضــر  حــال  در 
و  نویدکیــا  محــرم 
ســیدجالل حسینی 
با 5 قهرمانی در لیگ 
پرافتخارترین  برتــر 
بازیکنــان لیگ ایران 

محسوب می شوند.

قاب روزخارج از گود

شاید به قدمت رسمی شدن دنیای ورزش در میان 
5 قاره از تلفیق یا آنچه که دخالت مذهب در ورزش 
نامیده می شود خاطره و سابقه وجود داشته باشد. 
در این میان ورزش های جهان  شمول مانند فوتبال، 
دو و میدانی و برخی رشــته های ورزشی زمستانی 
بیشــترین اصطکاک را بــا این پدیده داشــته اند. 
بسیاری از کشــورهای جهان که البته مختص قاره 
خاصی نیستند این موضوع را یک چالش ندانسته 
و اســتفاده از مذهب در ورزش را برگ برنده خود 

می دانند .
در این مورد می توان به کشور برزیل اشاره کرد که 
در آن جمعیت متعصب و دو آتشه کاتولیک بسیار 
زیاد است و ورزشکاران رشــته های مختلف نیز در 

رفتار خود این حقیقت را به نمایش می گذارند.
بســیاری از بازیکنان تیم ملی فوتبال برزیل بدون 
توجه بــه هشــدارهای فیفا در یک دهه گذشــته 
شعارهای مذهبی روی پیراهن خود را پررنگ تر از 
همیشه نوشته و پس از درخشش در میدان فوتبال 

آن را مقابل چشم دوربین ها به نمایش می گذارد.
در 2 المپیک گذشــته و حتی نوع زمســتانی آن 
حداقل 20 مورد از تلفیق دیــن و مذهب با ورزش 
گــزارش شــده و به ثبت رســیده اســت و جالب 
اینجاست که ورزشــکاران آمریکایی و یک مورد از 
ورزشکاران انگلیســی ضمن داشتن رفتار مشابه با 
ســایرین مورد مجازات کمیته بین المللی المپیک 

قرار نگرفتند. 
اینکــه چــه تفاوتی بیــن رفتــار مذهبــی یک 
ورزشــکار آمریکایــی و یــک ورزشــکار کوبایی 
وجود دارد محور این فرصت نگارشــی نیســت اما 
این حقیقــت پنهــان نمی ماند که ســازمان های 
جهانی ورزشــی برای رعایت یک قانون نانوشــته 
همواره تــالش می کنند مانعــی بر ســر راه بروز 
 رفتارهــای مذهبی از ســوی ورزشــکاران ایجاد 

کنند.
در فوتبال آمریکایی حلقه بازیکنان پیش و پس از 
بازی چندان سنخیتی با آنچه در فوتبال بین المللی 

به حلقه اتحاد شهرت دارد، دیده نمی شود چرا که 
این حلقه طبق یک سنت قدیمی در فوتبال آمریکا 

برای شکر گذاری و دعای قبل و بعد از بازی است.
مشــخص است که شــعار فوتبال مســتقل زیبا و 
منطقی است و قرار نیست چیزی غیر از فوتبال در 

فوتبال دخالت داشته باشد.
 به عنوان مثال وقتی سیاســیون در فوتبال دخالت 
می کنند قاطعیــت فیفا در اجــرای احکام مصوب 

اساسنامه قابل تحسین است. 
هیچ عضو خانواده فوتبال به صورت خردگرایانه حق 
مخالفت با این کار مفید و مهم را ندارد. مشــخص 
اســت که فوتبال منهای سیاســت فوتبال بهتری 
اســت اما آیا مذهب مانند سیاست توانایی دخالت 

در فوتبال را دارد؟
به نظر می رســد فیفا با خون تازه تزریق شــده به 
آن می تواند پاســخی مناســب به اذهان عمومی و 
هواداران فوتبال جهان بدهد. پاســخی که در خور 
فضای موجود در 5 قاره باشد و بار دیگر ورزشکاران 
مذهبی در سراســر جهان را به خاطر برخی قوانین 

نسنجیده و اشتباه ناامید نکنند.

پرافتخارترین بازیکنان لیگ برتربرخورد دوگانه با مذهب در ورزش 

سید مهدی رحمتی تا این لحظه قرار نیست مقابل تراکتورسازی 
بازی کند.استقاللی ها امروز راهی تبریز می شود و خبری از تهیه 
بلیط برای این بازیکن نیســت. با تصمیم منصوریان رحمتی قرار 
اســت در خانه اش بازی را تماشــا کند. غیبت رحمتی در بازی 
تراکتور بمب خبری آبی ها در آســتانه بازی پنجشنبه به حساب 

می آید. 
تبریزی ها که فهمیدند رحمتی نمی آید، حتــی بیانیه دادند او 
بیاید و کسی توهینی نخواهد کرد ولی منصوریان معتقد است هر 
اتفاقی ممکن است در صورت ســفر مهدی به تبریز، رخ دهد. از 
سویی سرمربی استقالل به حســینی، گلر نیمکت نشین تیمش 

هم آماده باش داده است. 

در حالی که جعفر کاشــانی اعــالم کرده بود 
دلیلی ندارد با توجه به اینکه رامین رضاییان 
زحمات زیادی برای تیم پرسپولیس کشیده 
 در جشــن قهرمانی این تیم شــرکت نکند،
 شــنیده ها حکایت از آن دارد که مسئوالن 
باشگاه پرســپولیس مشــکلی برای حضور 
رضاییان در این جشــن ندارند امــا با یک 
شرط.  شرط این اســت که مدافع ملی پوش 
پیشین آنها فقط با لباس شخصی می تواند 

در جشن قهرمانی پرسپولیس شرکت کند نه با لباس تیمی. این موضوع به گوش رضاییان 
هم رسیده و باعث ناراحتی او شده و قید حضور در جشن قهرمانی پرسپولیس را زده است.

ذوب آهن در فصل جاری لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا یک رکورد 
ویــژه انضباطی به نــام خود ثبت کرده  اســت.تیم 
اصفهانی یکی از 2 تیم لیگ برتری است که بازیکنان 
آن در 27 هفته سپری شــده از لیگ شانزدهم هیچ 
کارت قرمــزی از داوران دریافــت نکرده اند. به غیر 
از ذوب آهن، نفت آبــادان هم تا بــه اینجا در لیگ 
شانزدهم اخراجی نداشته است.اما عملکرد انضباطی 
مثبت ذوب آهن تنها محدود به مسابقات لیگ برتر 
نیســت بلکه شــامل فصل جاری رقابت های لیگ 

قهرمانان آسیا هم می شــود به این ترتیب که سبزپوشان اصفهانی در 
این مسابقات هیچ کارت زردی از داوران دریافت نکرده اند.

انضباط 20 برای ذوب آهنرضاییان قید جشن قهرمانی پرسپولیس را زدشوک عجیب به استقالل
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فرهــاد اســماعیل نــژاد در گفت وگــو با 
ایســنا، درباره اعالم ترکیــب تیم   ملی 
 کشــتی فرنگی بــرای حضــور در 
دو رویداد قهرمانی آسیا و بازی های 
همبســتگی اســالمی، اظهار کرد: 
با توجه بــه فاصله ســه روزه میان 
این دو رویــداد، کادرفنــی تیم های 
ملی کشــتی آزاد و فرنگی مجبور بودند 
با دو ترکیب متفاوت در ایــن دو رویداد حاضر 
شــوند. بر همین اســاس نیز کادر فنی تیم   ملی پــس از برگزاری 
اردوهای مختلف و مشــاهده میزان آمادگی کشــتی گیران، ترکیب 
نفرات حاضر در این مســابقات را اعالم کرد.دمربی تیم   ملی کشتی 
فرنگی افزود: ســعی کردیم تلفیقی از نفرات بــا تجربه  و جوان را در 
 هر دو رویداد به میدان بفرستیم. هدف کادرفنی کسب نتیجه  در هر 
دو رویداد اســت و امیدوارم بتوانیم بهترین نتایج را کســب کنیم. 
مربی تیم   ملی کشــتی فرنگی درباره علت دعوت نشــدن ســعید 
عبدولی برای حضــور در رقابت هــای قهرمانی آســیا و بازی های 
همبســتگی اســالمی، گفت : عبدولی اعالم کرده بــود تنها حاضر 
اســت در بازی های همبستگی اســالمی کشــتی بگیرد آن هم به 
شــرطی که در تمرینــات تیم   ملی حاضر نشــود که ایــن موضوع 
 بــا مخالفت اشــکانی مواجه شــد و از دعــوت این کشــتی گیر به 
تیم   ملی خودداری کردیم. عبدولی جزو نفراتی بــود که قرار بود به 
این رقابت ها اعزام شود، اما با شرطی که گذاشت از ترکیب تیم ملی 

کنار رفت.

دعوت نشدن نفر سوم المپیک به 
تیم ملی کشتی فرنگی

ســیدمناف هاشــمی، معاون مالی و پشــتیبانی وزارت ورزش 
در تاریــخ 6 فروردین برای حضور در انتخابات شــورای شــهر از 
 ســمت خود در این وزارتخانه اســتعفا کرد، با ایــن وجود هنوز 
 مســعود ســلطانی فر جایگزینــی بــرای هاشــمی معرفــی 
نکرده اســت. بخش مالــی و پشــتیبانی وزارت خانه هــا یکی از 
مهمترین بخش هاست و در ورزش نیز با توجه به توزیع بودجه به 

فدراسیون ها از اهمیت زیادی برخوردار است.
 با این وجود هنوز مشــخص نیســت وزیر ورزش بــرای معاونت 
مالــی چــه برنامــه ای دارد و چــرا تاکنــون جایگزینــی برای 
هاشــمی انتخاب نشــده اســت؟ البته شــایعات زیادی در این 
خصــوص در وزارت ورزش بــه راه افتــاده بــه این صــورت که 
مناف هاشــمی کــه برای حضــور در انتخابات شــورای شــهر 
 ثبت نام کــرده منتظر اســت تا ببینــد نامش در لیســت نهایی 
اصالح طلبان قــرار می گیرد یا خیر، در صورت پاســخ مثبت وی 
از وزارت ورزش رفتنــی خواهد بود در غیر ایــن صورت احتمال 
بازگشت دوباره مناف هاشمی وجود دارد. اگرچه بعید به نظر می 
رســد که مناف بدون هماهنگی های قبلی برای شورای شهر، از 

سمت معاونت والی وزارت ورزش استعفا داده باشد.    

وزارتی بدون معاونت مالی؛ همه 
چیز روی هوا!

 در شــرایطی که اردوهای تیم ملی وزنه بــرداری در حال 
 دست و پنجه نرم کردن با مشــکالت زیادی است، به نظر 
می رســد برای فدراســیون تنها موفقیــت در انتخابات 

فدراسیون جهانی اولویت دارد.
پس از المپیک ریو زمزمه های مشــکالت مالی فدراسیون 
شدت گرفت تا جایی که دیگر صدای وزنه برداران اردونشین 
را هم نسبت به شــرایط اردوها، پرداخت نشدن حقوق ها، 
کیفیت پاییــن تغذیه و مکمل ها درآورد. ســهراب مرادی 
اولین کسی بود که به صراحت اعالم کرد با این وضعیت دیگر 
 نمی تواند در اردو بماند از ایــن رو در آخرین مرحله اردوی 
تیم ملــی حاضر نشــد. پــس از آن بهداد ســلیمی اعالم 
 کرد مشــکالت مالی نباید به ورزشــکاران منتقل شود و 

صحبت های سهراب مرادی را منطقی دانست.
با توجه به مطرح شدن مشکالت اردوی تیم ملی و نارضایتی 
ملی پوشــان، انتظار می رفت فدراســیون وزنه برداری هر 
چه ســریع تر چاره ای پیدا کند تا تیم در آستانه مسابقات 
قهرمانی آسیا و بازی های کشورهای اسالمی بیشتر از این 
دچار مشکل نشود. اما بر خالف انتظارات، ناگهان خبر از سفر 
رییس فدراسیون به کروواسی و حضور در مسابقات قهرمانی 
اروپا رسید. در حالی که به نظر می رسد وقتی شرایط اردوی 
تیم ملی بحرانی شــده و صدای اعتراض وزنــه برداران هم 
 بلند شده، ســفر به کرواســی  و حضور در رقابتی که ایران 

نماینده ای هم ندارد ضرورتی نداشته باشد.
مشکالت مالی از ماه ها قبل وجود داشته و بارها ملی پوشان 

اعالم کردند شرایط اردوها مناسب نیست و در این وضعیت 
رییس فدراســیون وزنه برداری برای رایزنی جهت پیروزی 
در انتخاباتT سفر هایی را به کشور های دومینیکن، کوبا 
و مجارستان داشت. البته اینکه این سفر برای انجام آخرین 
رایزنی ها جهت موفقیت در انتخابات فدراســیون جهانی و 
کسب کرسی بوده بر کسی پوشیده نیست. رسیدن به کرسی 
جهانی می تواند اتفاق خوشایندی برای وزنه برداری  و ورزش 

ایران باشد اما نباید همه چیز فدای آن شود.
رایزنی و به قول معروف البی کردن نیاز به هزینه دارد و بهتر 
بود حل مشکالت مالی و سر و سامان دادن به اوضاع اردوها 
و ایجاد فضایی بدون دغدغه برای ملی پوشــان  اولویت اول 
باشد نه اینکه فدراسیون فکرش بیشتر معطوف به انتخابات و 
سفر به کشور های مختلف  شود و مشکالت داخلی به دست 
 فراموشی ســپرده شــود. از طرفی زمانی که تیم های ملی 
وزنه برداری  در مسابقات مختلف شرکت کردند، شاهد اعزام 
افرادی در کنار تیم ملی بودیم که ضرورتی برای حضورشان 
در مسابقات احساس نمی شد بنابراین می شد از فرستادن 
 آنها به  ســفر ها که بیشتر برایشان جنبه ســیاحتی دارد، 
چشــم پوشــی کرد تا هزینه اعزام  آنها برای تیم های ملی 
صرف شــود. به هر حال تیم ملی و موفقیت آن بر همه چیز 
ارجحیت دارد اما این روزها شاهد هســتیم تیم ملی دارد 
برای موفقیت های دیگر فدا می شود. در واقع هدف از کسب 
کرسی های بین المللی، رسیدن تیم ملی به موفقیت های 

بیشتر است اما در حال حاضر وضعیت برعکس شده است.

پس از قطعی شدن قهرمانی پرسپولیس در لیگ شانزدهم 
مصاف رو در روی تیم های دوم و سوم جدول هم به شرطی 
که منتهی به تقســیم امتیاز نشــود چهره نایب قهرمان 

احتمالی لیگ را تا حدودی زیادی مشخص خواهد کرد.
 با قهرمانی زودهنگام پرســپولیس هفته های پایانی لیگ 
شــانزدهم جذابیت اصلی خود را از دست داد. با این حال، 
هنوز سه معادله حل نشده باقی مانده که مشخص نبودن 
تکلیف آنها رقابت بین تیم ها را همچنان داغ نگه داشــته 
اســت. اولین بخش مجهول لیگ شــانزدهم بــه معادله 
نایب قهرمانی مربوط می شــود. تراکتورسازی و استقالل 
که اتفاقا این هفته در یــک تقابل رو در رو در ورزشــگاه 
یادگار امــام )ره( تبریز به مصاف هــم می روند در تالش 
برای ایســتادن بر پله دوم جدول هســتند. جایگاه دومی 
نسبت به پله ســوم جدول این مزیت را دارد که در صورت 
کم نشدن سهمیه آســیایی ایران برای دارنده آن مترادف 
 با حضور مستقیم در جدول اصلی فصل بعد لیگ قهرمانان 
)بدون نیــاز به حضور در پلــی آف( خواهد بــود. البته در 
صورت قهرمانی تراکتورســازی در جام حذفی هر دو تیم 
دوم و سوم لیگ شــانزدهم احتماال ســهمیه مستقیم را 
خواهند گرفت. دومین معادله حل نشــده لیگ شانزدهم 
به رقابت بر سر کسب ســهمیه پلی آف احتمالی آسیایی 
مربوط می شود که به طور مشخص بین دوتیم اصفهانی در 
جریان است. البته عالوه بر ذوب آهن و سپاهان هم امتیاز 
که مدعیان اصلی کسب عنوان چهارمی جدول محسوب 

می شــوند تیم های تهرانی نفت و پیکان و حتی استقالل 
خوزســتان و پدیده نیز هنوز نیم نگاهی به این رده دارند. 
اگرچه قهرمانی نفت تهران در جام حذفی می تواند عنوان 
چهارمی لیگ شــانزدهم را کامال بی اعتبار کند اما از آنجا 
 که دیدار پایانی آن مســابقات پس از بسته شدن پرونده 
لیگ شانزدهم برگزار می شــود تالش برای رسیدن به پله 

چهارم از هر نظر منطقی است.
تیم هــای اصفهانی در هفتــه جاری به مصــاف حریفان 
پایین جدولی می روند با این تفــاوت مهم که ذوب آهن با 
ماشین ســازی دیدار می کند که هفته پیش ســقوطش 
قطعی شد اما سپاهان به مصاف صبا می رود که همچنان 

در کوران رقابت بر سر ماندن در لیگ برتر است.
سومین معادله مجهول لیگ شانزدهم هم به پایین جدول 
مربوط می شــود جایی که پس از مســجل شدن سقوط 
ماشین ســازی، صبا و ســیاه جامگان در رقابتی دیوانه وار 
و نفســگیر با یکدیگر تالش می کنند تا ضمن فرســتادن 
دیگری به دســته پایین تر جایگاه خــود را در لیگ برتر 

محفوظ نگه دارند.
در پایان بازی پرسپولیس و پدیده که حکم دیدار افتتاحیه 
هفته بیســت و هشــتم لیگ برتر را دارد جشن قهرمانی 
قرمزهای پایتخت برگزار خواهد شد. به غیر از این مسابقه 
 که بــرای رعایت حال نماینده آســیایی ایران اســتثنائا 
یــک روز زودتر انجام می شــود هفت دیــدار دیگر کامال 

همزمان با یکدیگر برگزار خواهند شد.

تیم ملی وزنه برداری در تنگنا، 

رییس  در سفر است
هفته بیست و هشتم لیگ برتر، جام خلیج فارس؛

دوئل نایب قهرمانی پس ازجشن قهرمانی

رایزنی و به قول 
معروف البی کردن 
نیاز به هزینه دارد 

و بهتر بود حل 
 مشکالت مالی و 

سر و سامان دادن به 
اوضاع اردوها و ایجاد 
فضایی بدون دغدغه 

برای ملی پوشان  
اولویت اول باشد

دومین معادله 
حل نشده  لیگ 

شانزدهم به رقابت 
بر سر کسب سهمیه 

پلی آ ف احتمالی 
آسیایی مربوط 

می شود که به طور 
مشخص بین دو تیم 
اصفهانی در جریان 

است
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پیشنهاد سردبیر: 
کیسه کشی به تن حمام شیخ بهایی

اخبار 

به مناسبت مبعث پیامبر اکرم)ص( صورت می گیرد؛

برپایی گردهمایی بزرگ مفسران 
قرآن استان اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان خبر داد:

کیسه کشی به تن حمام
شیخ بهایی

گردهمایی بزرگ مفســران قرآن کریم استان اصفهان به مناسبت 
مبعث پیامبر اکرم)ص( برگزار می شود. این گردهمایی با سخنرانی 
حجت االسالم عبدالکریم بهجت پور، پژوهشگر و از اساتید تفسیر 
قرآن کریم برگزار می شــود.گردهمایی بزرگ مفسران قرآن کریم 
 اســتان اصفهان به مناســبت ســالروز مبعث پیامبر اکرم)ص(، 
روز پنجشــنبه ۳۱ فروردین ماه در محل اداره  کل تبلیغات اسالمی 

استان اصفهان برگزار می شود.

 بــا وجــود همــه آثــار و بناهــای تاریخــی مثــل میدان های 
 امام خمینــی)ره(، امام علــی)ع( و پل های بســیار تاریخی مثل 
پل خواجو و بســیاری از خانه هــای تاریخی که اغلب در کاشــان 
هســتند و دیگر بناهای تاریخی و گردشــگری اصفهان هنوز هم 
هســتند بناهایی که قدمت چند صدســاله دارنــد و مغفول واقع 
شــده اند.مدیرکل ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان در همین رابطه اظهار کرد: جفایی که 
در حق مسجد جامع شــده این است که کم تر کســی می داند این 
مســجد، اولین مســجد جهان اســالم اســت که به ثبت جهانی 
رسیده و در 57 کشور اسالمی اولین مســجدی که به ثبت جهانی 
رسیده مسجد جامع است.مســجد جامع اصفهان یا مسجد جمعه 
اصفهان یکی از برجســته  ترین آثار معماری ایران و جهان است و از 
آنجا که بخش های مختلف آن در دوران مختلف تاریخی ســاخته 
و پرداخته شــده ، مجموعه حاضر همچون مــوزه عظیمی، معرف 
روند تحول و تکامل معماری ایران در دوره اســالمی و حتی پیش 
از آن اســت. یکی دیگر از این بناهای مغفول مانده در اصفهان هم 
حمام شیخ بهایی است که پس از این همه ســال می بینیم با بیان 
داستان ها و شــگفتی هایی در بین مردم نقل می شود و تازه مردم با 
خود می گویند چه جالب مگر حمام شــیخ بهایی هم وجود داشته 
اســت؟ این در حالی است که یک چنین مکانی ســال ها به عنوان 
حمام در حال کار بوده اســت.مدیرکل ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهان در این رابطه اظهار 
داشت: حمام شــیخ بهایی جزو یکی از قدیمی ترین و مشهورترین 
حمام های اصفهان اســت که به خاطر داســتان هایی که پیرامون 
آن گفته می شــود، معروف و مشــهور شده اســت، مشکل بزرگ 
این حمام این بود که تا ۳0 ســال پیش دایر بود بــه این معنی که 
از 400 ســال پیش که ساخته شده بود تا ۳0 ســال پیش در حال 
استفاده بوده است.شاید اسم کاخ سرهنگ آباد به گوش کم تر کسی 
از اهالی اســتان اصفهان رسیده باشــد اما این کاخ از جمله بناهای 
تاریخی قدیمی اســتان اصفهان به حســاب می آید که آن هم به 
خاطر یک موضوع مشــترک در بین همه این بناهای تاریخی کم تر 
شناخته شــده مورد بی مهری قرار گرفته بود و آن موضوع مالکیت 
خصوصی این بنا است. جالب اســت که چنین بناهای تاریخی در 
مالکیت خصوصی بوده و در تمام این ســال ها کوچک ترین اقدامی 
برای نه تنها تعمیرات بلکه نگهداری آن ها نیز انجام نشــده است، 
اما جای شکر باقی اســت که در ســال های اخیر برخی سازمان ها 
و بخش خصوصی در راســتای تملک این بناها دســت به اقداماتی 
زده اند.الهیاری در این باره هم عنوان کرد: کاخ سرهنگ آباد در دوره 
قاجار ساخته شده و برای ساخت آن از کاخ چهل ستون الگوبرداری 
 شــده اســت که در یکی از مناطق خوش آب و هوای منطقه زواره 
اســتان اصفهان قرار دارد و جزو شــکارگاه های ظل السلطان بوده 
اســت که مورد بی مهری قرار گرفته اســت. وی در پایان گفت: به 
 محض تأمین اعتبار در ابتدای ســال 96 مرمت حمام شیخ بهایی و 

کاخ سرهنگ آباد را آغاز می کنیم

خبر

رســول زرگرپور افزود: ارتــش جمهوری اســالمی ایران 
 با شــروع پیــروزی انقالب و تشــکیل این نظــام مقدس 
رشــد و بالندگی خود را آغاز کرد که با 8 سال دفاع مقدس 

تمام و کمال یافت.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: ارتش جمهوری اســالمی 
ایران امروز با دســتیابی به تجهیزات مــدرن در اوج اقتدار 
 خود قرار دارد و آماده تر از همیشه برای دفاع از کیان اسالم، 

نظام ایران، ملت و مردم اعالم آمادگی می کند.
وی با بیــان اینکه امــروز ارتش جمهوری اســالمی ایران 
یک ارتشــی الهی، مردمــی و والیت مدار اســت، تأکید 
 کرد: این ارتش همان شــجره طیبه ای است که مورد نظر 

امام راحل)ره( و خلف برحقشان مقام معظم رهبری است.
زرگرپور ادامــه داد: این ارتش نــه در خدمت قدرت طلبی 
و چیز دیگری نبوده اســت و برای برافراشــته ماندن نظام 
اسالمی، حفظ این آب و خاک و صیانت از مردم آماده شده 
اســت. وی ادامه داد: امروز ارتش جمهوری اسالمی ایران 
طالیه دار استکبارستیزی در جهان اســت و به راستی که 

سردمدار مقاومت در منطقه پرآشوب خاورمیانه است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه ارتش جمهوری اســالمی 
ایــران حامی تمامی مســتضعفان اســت از همیــن رو با 

ســردمداران ظلم و استکبار به ســرکردگی آمریکا مقابله 
می کند، خاطرنشــان کرد: به مدد امام زمان)عج( تمامی 

نقشه های دشمن، نقش بر آب شده است.
وی اضافه کرد: نیروی زمینی ارتش نقش بسیار مهمی دارد 
چرا که ســتون فقرات ارتش، نیروی زمینی است؛ نیروی 
زمینی همیشــه باید عالوه بر حفظ آمادگی، آمادگی های 
حقیقی یعنی ایمان، سواد رزمی و دیگر مهارت ها را همواره 

در خود داشته باشد.
زرگرپور با اشــاره به انتخابــات 96 بیان کــرد: در آینده 
نزدیک یعنی 29 اردیبهشت شــاهد رویدادی بزرگ یعنی 
انتخابات شــوراهای اسالمی شــهرها و ریاست جمهوری 
را در پیــش داریم که در شــهر اصفهان عالوه بــر این دو 
انتخابات، انتخابات میــان دوره ای نمایندگان مجلس هم 
برگزار می شــود. وی افزود: انتخابات 96 هم همانند دیگر 
 انتخابات در کشــور مهم و بهترین نحو برگزار می شــود و 
ســرانجام بخش ایران در امنیت و آســایش کامل که خار 

چشم دشمنان است، خواهد شد.
اســتاندار اصفهان در پایــان بیان کرد: حضــور در عرصه 
انتخابات به تقویت ارتش کمــک می کند و به همین دلیل 
وعده ما نخستین ساعات 29 اردیبهشت پای صندوق های 

رأی برای به نمایش گذاشــتن اوج مردم ســاالری دینی 
جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

ارتشــیان ایرانی آماده دفع تجاوزات دشمن 
هستند

ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیاری  نیز در این مراســم اظهار کــرد: روز ارتش، روز 
اقتدار ملی اســت و امــروز رزمندگان ارتش دوشــادوش 
سپاه و سایر نیروهای مســلح حرکت می کنند و همواره در 
حماسه آفرینی ها جان خود را در طبق اخالص قرار داده و 
خود را آماده دفاع از نظام اسالمی کرده اند. محسن آذرافروز 
افزود: ارتش جمهوری اسالمی بعد از حماسه آفرینی ها در 
جنگ تحمیلی، در عرصه های مختلف از جمله فناوری های 

نوین نظامی موفق بوده است.
ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختیاری تأکید کرد: هم چنین ارتش جمهوری اسالمی 
ایران همواره در کاالهای اساسی و ارتباطی خودکفا بوده و 
با رشد باورهای دینی، معنوی و فضائل اخالقی به راه خود 
ادامه داده است که این موارد ارتش جمهوری اسالمی ایران 

را از دیگر ارتش ها در جهان متفاوت می سازد.
آذرافروز با بیان اینکه امروز ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در همه بخش های سازمانی، انضباطی و غیره همواره آماده 
است، ادامه داد: همه ما ارتشیان آماده دفع تجاوزات دشمن 

حتی خارج از مرزهای کشور هستیم.
سامانه موشکی اس 300 و اس 200 در اصفهان به 

نمایش درآمد
در این مراسم نیروهای پیاده، موتوری و هوایی و ... از ارتش، 
پدافند، ســپاه و نیروی انتظامی آمادگی خود را به نمایش 

گذاشتند.
در ابتدا چتربازان تکاور نیروی هوابرد شــیراز در آســمان 
اصفهان به پــرواز درآمدنــد و مقابل جایــگاه و در حضور 
 مســؤوالن و فرماندهان اســتان اصفهان فرود آمدند که
 رسول زرگرپور استاندار اصفهان به پاس شجاعت و دالوری 
آن به هرکدام کمک هزینه یک ســفر مشهد مقدس اعطا 
کرد.ســپس نیروهای نظامی و انتظامی به ترتیب از جلوی 
جایــگاه رژه رفته و در ادامــه نیز رژه یگان هــای موتوری 
ارتش و سپاه برگزار شــد.در این برنامه ســامانه موشکی 
S300  و S200 به همراه سامانه موشکلی بومی شلمچه، 
 تانک رخــش، توپ های خودکششــی، نفربر، کاتیوشــا،

 راکت اندازها، ماشین های مخابراتی و طراحی عملیات و ... 
به نمایش گذاشته شد.

نیروی زمینی 
همیشه باید  عالوه 

بر حفظ آمادگی، 
آمادگی های حقیقی 

 یعنی ایمان، 
سواد رزمی و دیگر 
مهارت ها را همواره 
در خود داشته باشد

استاندار اصفهان:

حضوردرانتخاباتبهتقویتارتشایرانکمکمیکند
معاون فرهنگی بنیاد شهید استان اصفهان مطرح کرد:

فرصت گردگیری عکس های 
انقالب و دفاع مقدس

سید علی قریشــی با اشــاره به فراخوان عکس انقالب 
اسالمی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت اظهار کرد: این 
فراخوان با همت ادارات دولتی و تشــکل های هنری به 
منظور جمع آوری ثبت و پاسداشــت آثــار هنرمندان 
متعهد انقالبی دوران دفاع مقــدس و انقالب قرار داده 

شده است.
 معــاون فرهنگــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران
 اســتان اصفهان  افزود: به دنبال انتقال مفاهیم ارزشی 
به قشــر جوان به خصوص دانش آموزان و دانشجویان 
نیز هســتیم، با هدف تثبیت هویت فرهنگی و ارزشی 
دوران انقالب و دفاع مقدس و خصوصا جبهه مقاومت 
این کار را آغاز کردیم و از کلیه عکاسان دوران انقالب و 
دفاع مقدس دعوت شده تا تصاویر ماندگار خود را در این 

فراخوان ارائه دهند.
سید علی قریشــی تصریح کرد: این برنامه همزمان با 
اعیاد شعبانیه انجام می گیرد و تا سوم خرداد عکاسان و 
هنرمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه ارائه دهند و 
ما نیز در هفته دفاع مقدس از این آثار رونمایی می کنیم؛ 
برنامه های مختلفی برای این آثار تدارک دیده شده، به 
عکاسانی که عکس هایشان به مرحله اول راه پیدا کند 

هدیه تعلق خواهد گرفت.
وی عنوان کرد: عکس هــای منتخب در کتابی به چاپ 
می رســد و آثاری که به مرحله پایانی راه پیدا می کنند 
تجلیل ویــژه انجام می شــود، همچنین ایــن آثار در 
هرجایی مورد اســتفاده و به خصوص چاپ شود به نام 
صاحب اثر به ثبت خواهد رســید و تعهد نسبت به آثار 

رعایت خواهد شد.
 قریشــی خاطر نشــان کرد: به نفر اول در مسابقه لوح 
زرین، تندیس و یک سکه تمام بهار آزادی تعلق خواهد 
گرفت، نفر دوم لوح زرین، تندیس و نیم سکه بهار آزادی 
و به نفر ســوم تندیس، لوح زرین و ربع سکه بهار آزادی 
تعلق خواهد گرفت؛ همچنین به غیــر از نفرات برتر به 
۱0 نفر از شرکت کنندگان نیز لوح تقدیر و کمک هزینه 

سفر به مشهد مقدس تقدیم می شود.
 معــاون فرهنگــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران 
استان اصفهان با اشــاره به قوانین و مقررات فراخوان 
اذعان داشــت: عکس ها بایــد حتمــا از دوران دفاع 
مقدس، دوران انقالب و جبهه مقاومت اســالم باشند، 
عکس ها در ابعاد 500 در 800 پیکســل باید باشــد 
 و در صورت مراجعه حضــوری به دبیرخانــه در ابعاد

 20 در 25 سانتی متر تحویل شود.

فرماندار اصفهان با اشــاره به پیش بینی 957 شــعبه 
اخــذ رأی در بخش مرکــزی و کالن شــهر اصفهان، 
گفت: از این تعداد، 690 شــعبه متعلق به کالن شهر 
اصفهان اســت که در قالب ۱6 ستاد وظیفه پشتیبانی 

از انتخابات را برعهده دارند.
احمد رضوانی برگزاری انتخاباتی ســالم، با مشارکت 
حداکثری مــردم و رعایت مر قانــون را حائز اهمیت 
دانســت و تأکید کرد: با توجه به گســتردگی فضای 
مجازی و انتشار ســریع اخبار در آن، انتخابات باید به 
دور از هرگونه گرایش سیاسی و با رعایت کامل قوانین 
و اصل بی طرفی، برگزار شود تا شــاهد بروز کمترین 
مشکالت در این راستا نباشیم. وی ایجاد نشاط و امید 
در جامعه در آســتانه انتخابات را حائز اهمیت دانست 
و عنوان کرد: ما باید با امیدآفرینی در جامعه، بستر را 
برای حضور حداکثری مردم پــای صندوق های رأی، 
فراهم ســازیم، چراکه مشــارکت حداکثری مردم در 
عرصه های مختلف باالخص انتخابات، نظام و کشور را 

بیمه خواهد کرد.

پیش بینی 957 شعبه اخذ رأی 
در اصفهان

فرمانداری

رژه نیروهای مسلح اصفهان در روز ارتش

انتظامیبهزیستی 
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان خبر داد:

انهدام کامل شرکت های هرمی 
در اصفهان

استفاده نامناسب از شبکه های 
اجتماعی به جای امور واقعی

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان در رابطه 
با اعتیاد جوانان و نوجوانان به شــبکه های اجتماعی 
و مــواد مخدر اظهار کــرد: حالت شــخصیتی به نام 
درون گرایی در برخی از افراد وجود دارد که این افراد 
زیاد اهل معاشرت نیستند اما همین افراد کاندیدای 
اعتیــاد به فضایی مجــازی و شــبکه های اجتماعی 
خواهند بــود. مجتبی ناجــی تأکید کــرد: برخی از 
افراد تا از منازل خود خارج می شــوند و دسترســی 
به اینترنت و یا وای فای ندارند، احســاس بی قراری 
می کنند که این مورد هم یکی از نشانه های خطرات 
وابســتگی به فضاهای مجازی اســت. وی ادامه داد: 
به مرور زمان، کنترل نکردن اســتفاده از شبکه های 
اجتماعی و مجازی، سیر اعتیاد به این شبکه ها را در 
افراد افزایش می دهد که این نکته یکی از عالئم خطر 

جدی اعتیاد به این فضاها است.
ناجی عنوان کرد: ارتباطات فضای مجازی نباید جای 
ارتباطات واقعی ما مانند، معاشــرت ها، صله رحم ها و 

غیره را پر کنند .

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان در خصوص تخلفات 
در بازاریابی شــبکه ای در اصفهان اظهار کــرد: در کل 
استان اصفهان 6 الی 7 شرکت بازاریابی شبکه ای وجود 
دارند کــه به صورت قانونــی در حال فعالیت هســتند. 
ستار خســروی افزود: این شــرکت ها دارای مجوزهای 
قانونی هســتند و فقط با مجوز می تواننــد فعالیت خود 
را ادامه دهند. وی تصریح کرد: اگر شــرکت هایی که در 
حوزه بازاریابی شــبکه ای فعالیت و مجوزهــای الزم را 
دارنــد، اقدامات خود را به ســمت هرمی کردن ســوق 
دادند، پلیس آگاهی با این شــرکت ها به شدت برخورد 
خواهد کرد. وی تأکید کرد: در اســتان اصفهان در حال 
حاضر شــرکت هرمی وجود ندارد چرا که پلیس آگاهی 
استان تمام شرکت های هرمی را بالفاصله پس از اطالع، 
منهدم کرده است. خســروی با بیان اینکه به هیچ وجه 
نباید اقدامات شــرکت های بازاریابی شبکه ای به سمت 
نقدینگی رود، ادامه داد: هر شــرکتی که اقدام به فعالیت 
هرمی  کند، پلیس آگاهی اســتان اصفهان آن شرکت را 

سریعا شناسایی کرده و آن را منهدم می کند.

حمل و نقل

مدیر برنامه ریزی ســازمان تاکســیرانی شــهرداری 
اصفهان اظهار داشت: این شــرکت  ها تاکسی آنالین 
که با گسترش نرم افزارهای تلفن  همراه و کسب و کار 
اینترنتی و الگوگیری از شرکت های تاکسی آنالین در 
تهران فعال شده  اند به علت نداشتن مجوز، در اصفهان 

غیرقانونی محسوب می  شوند.
سعید جعفری با اشــاره به اینکه تاکنون هیچ کدام از 
صاحبان شــرکت  های تاکســی آنالین برای دریافت 
مجوز قانونی به سازمان تاکســیرانی اصفهان مراجعه 
نکرده  انــد، افزود: ایــن خودروها بــرای ارائه خدمات 

حمل ونقلی در شهر اصفهان مورد اطمینان نیستند.
وی خاطرنشــان کــرد:  به علــت غیرقانونــی بودن 
فعالیــت این شــرکت  ها اگر اتفــاق یا حادثــه ای از 
طرف شــرکت های تاکســی آنالین و یــا رانندگان 
آنها بــرای شــهروندان اصفهانی بیفتــد پلیس هم 
موضــوع را پیگیری نمی  کنــد چون دسترســی به 
 عامالن این حوادث برای ســازمان تاکســیرانی هم

غیرممکن می شود.

تاکسی آنالین های اصفهان 
مجوز قانونی ندارند

استاندار اصفهان در مراسم روز ارتش اصفهان با بیان اینکه خدا را شاکرم که برای چهارمین سال پیاپی در جمع شما 
ارتشیان هستم، اظهار کرد: این روز را که به دستور امام راحل)ره( نام گذاری شد، به تمام ارتشیان تبریک می گویم و 

آرزوی صحت و سالمت برای شما دارم.

مدیرعامل ســتاد دیه اســتان اصفهان اظهار داشت: نوروز امســال ۳0 زندانی 
 با کمک خیران نیــک اندیش اصفهانی از زندان مرکزی این شــهر آزاد شــدند. 
مصطفی کیشانی با بیان اینکه کمک نیک اندیشان اصفهانی برای آزادی زندانیان 
پارسال ،حدود ۳0 درصد افزایش داشته است، افزود: با کمک 52 میلیارد و ۳55 
میلیون ریالی این خیران 75۱ زندانی جرایم غیرعمد ســال گذشته با رهایی از 
بند به آغوش خانواده های خود بازگشتند.وی با بیان اینکه ۱۳ نفر از این زندانیان 
،زنان بودند، خاطرنشــان کرد: میزان بدهی زندانیان آزاد شده استان اصفهان در 
ســال گذشــته 740 میلیارد ریال بود که 52 میلیارد و ۳55 میلیون ریال آن با 
کمک خیران و بقیه با گذشت شاکیان تأمین شد.وی گفت: علت زندانی بودن این 

محکومان مالی غیرعمد بدهی نفقه، مهریه و دیه بود.

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان  در ستاد پیشــگیری از تخلفات و جرایم 
انتخابات این استان گفت: با همکاری اعضای این ستاد از هر گونه اقدام مغایر با مواد 
مصرحه در قانون انتخابات و بُروز احتمال و شائبه تخلف و وقوع جرایمی که صحت، 
سالمت و حیثیت انتخابات پیش رو را خدشه دار کند، پیشگیری و مقابله خواهیم 
کرد. احمد خســروی وفا با اشــاره به اینکه فضای مجازی یکی از ابزارهای مهم و 
مؤثری است که می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد، افزود: با تشکیل کمیته ای 
مرکب از نمایندگان نهادهای مرتبط تخلفات و جرایم احتمالی این فضا به صورت 
جدی رصد می شــود. وی در ادامه انجام تبلیغات زود هنگام را یکی از شایع ترین 
تخلفات دانســت و گفت: با نظارت دقیق از وقوع جرایمی همانند استفاده از ابزار و 

اموال دولتی یا انجام هرگونه تبلیغات زودهنگام پیشگیری خواهیم کرد .

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان خبر داد:

7۴0 محکوم مالی غیرعمد در  انتظار کمک خیران 
رییس کل دادگستری استان اصفهان اعالم کرد:

از بروز تخلف و جرم انتخاباتی جلوگیری می کنیم

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه سازاستان اصفهان خبر داد:

 برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز با 
رویکرد ساخت مدارس ایمن

مدیرعامل مجمع خیرین مدرســه سازاســتان اصفهان درجمع 
 خبرنــگاران، هدف از برپایی این جشــنواره را تجلیــل و تکریم از 
نقش آفرینان مدرسه ساز و جلب مشــارکت همگانی در توسعه و 

گسترش فضاهای آموزشی عنوان کرد.
فریدالدین عبد یزدان افزود: این جشــنواره با حضــور ۳50 نفر از 
خیرین مدرسه ساز اســتان اصفهان برگزار می شود که ۱50 نفر از 

آنها سال گذشته به این مجموعه اضافه شده اند.
 وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن جشــنواره از 6 نفــر از مدیران 
مدارس خیر ساز که در اســتفاده بهینه و سالمت فضای آموزشی 

مدارس سهیم بوده اند تجلیل می شود.
مدیرعامل مجمع خیرین مدرســه ســاز اســتان اصفهان افزود: 
همچنین بخشی از مراسم این جشنواره به بیان مشکالت فضاهای 
آموزشی، پرورشی وورزشــی اســتان اختصاص خواهد داشت تا 

فرهنگ مشارکت بیش از گذشته در استان تامین و گسترش یابد.
عبد یزدان یادآوری کــرد: هم اکنون در مناطق شــرقی اصفهان 
مشکل برخی مدارس تنها با ساخت دو کالس درس رفع می شود 
و این فرصت برای خیرین فراهم اســت.وی تصریح کرد: هم اکنون 
در استان یکهزار خیر مدرسه ساز فعالیت دارند که 200 نفر از آنان 
را بانوان تشکیل می دهد.رییس هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه 
سازاســتان اصفهان نیزدراین نشســت مدرسه ســازی را اقدامی 
ارزشمند و نیکو در مکتب انسان سازی برشمرد و گفت: عموم مردم 

حتی با مبالغ خیلی کم هم می توانند در این کار خیر سهیم باشند.
زهره میردامادیان افزود: از ســال 78 تاکنون، 9۳6 پروژه آموزشی 
با پنج هزار و 6۳7 باب کالس در اســتان احداث، تکمیل و تحویل 

آموزش و پرورش شده است.
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امام رضا )علیه السالم(:
هرکس مشکلی از مومنی را بر طرف نماید و او را خوشحال سازد، 

خداوند او را در روز قیامت خوشحال و راضی می گرداند.
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رکوردهای عجیب کتاب 
گینس 

باغ کاغذی

»کتاب اصفهان « مشتمل بر هفت داستان از هفت نویسنده از سوی 
انتشارات» افق« چاپ شده است.

 مجموعه داســتان اصفهان هفت داســتان از هفت نویسنده را با 
 محوریت شــهر اصفهان دربرمی گیرد. داســتان هــا در اصفهان 
می گذرند و رابطه بین انسان و شــهر و نیز ابعاد مختلفی از حیات 
اجتماعی و فرهنگی مردم شــهر را به تصویر می کشند، آدم ها در 
جست و جوی هویتی اند که در طول قرن ها خدشه دار و چندپاره 
شده و آن را در پیوند با محیط اجتماعی و طبیعی شهر اصفهان باز 

می یابند. گویی سرنوشت شان با سرنوشت شهر گره خورده است.
 اصغر عبداللهــی، علی خدایــی، جعفر مدرس صادقــی، کیهان 
خانجانی، نســیبه فضل اللهی، محمد طلوعــی و آرش صادق بیگی 
نویسندگان این مجموعه هستند که محمد طلوعی دبیری مجموعه 

را بر عهده داشته است.
 »کتاب اصفهان« شامل یک تکه مینیاتور نوشته اصغر عبداللهی، 
دیوار نوشته ها اثر علی خدایی، شهرام و شهریار نوشته جعفر مدرس 
صادقی، یحیای زاینده رود به قلم کیهــان خانجانی، گربه مادر اثر 
نسیبه فضل اللهی، زندگان اصفهان نوشته محمد طلوعی و از طرف 

ما  اثر آرش صادق بیگی است.
 در قســمتی از داســتان » یک تکه مینیاتور « می خوانیم: آناهید 
چراغ را خاموش می کند. سام مالفه سفید را می کشد روی تشک 
عنابی، ســر می گذارد بر بالش ســفید و می رود زیر مالفه سفید. 
 به سقف نگاه می کند و بعد پلک هاش ســنگین می شود و خواب 
 می بیند در چهل ستون اســت در همین فصل پاییز. صدای کالغ 

می آید، خم شده روی حوض .... 

لبخندک

کتاب اصفهانطاعون مجازی

رکـــوردهای  کتــاب 
ابتــدای  از  گینــس 
شــکل گیری تا به امروز 
و  عجیــب  آمارهــای 
غریب زیــادی را به خود 
دیده اســت.در این خبر 
برخــی از جذاب تریــن 
 رکوردهای ثبت شده ی در کتاب گینس را برای شما 
جمع آوری کــرده ایم. پاهای منعطف ماکســول 
نوجوان انگلیســی در ســال 2017 رکورد گینس 
را از آن خود کرد. ماکســول 14 ســاله به راحتی و 
بدون هیچ دردی توانایی چرخــش 157 درجه ای 
پای راســت و 143 درجه ای پای چپ خود را دارد. 
رکوردی که پیش از این با چرخش 120 درجه ای در 

انحصار موسی النهام بود. 
 بزرگ ترین حبابی که با آدامس ســاخته شــده در 
ســال 2014 به چاد فل از آمریکا تعلق گرفته است. 
وی تنها با فوت کردن و بدون اســتفاده از دستانش 
دایــره ای را به قطر 50/8 ســانتی متر بــا آدامس 
ساخت. ســاکنان بتل مین آمریکا توانستند سال 
2008 رکورد ساخت بلندترین آدم برفی دنیا را از آن 
خود کنند. طی یک مــاه،  آدم برفی به طول 37/21 
 سانتی متر ساخته شــد، مجســمه برفی که تنها 
 چند متر با مجسمه آزادی در آمریکا فاصله داشت. 
5 هزار و 800 تن برف، 8 جفت چوب اسکی به عنوان 
مژه، کاله14/63 متری از پشم گوسفند و در نهایت 
بینی 2/43متری که با ســیم مرغی و توری ساخته 
شد. 5 الســتیک ماشــین نیز لب های آدم برفی را 
تشکیل دادند و روسری 39/62متری و 3 الستیک 

به عنوان دکمه های لباس به کار گرفته شد.
طوالنی ترین ناخن دنیا را لــی ردموند از آمریکا به 
نام خود ثبت کرد. او از سال 1979 تا 2008 با دقت 
بسیار بدون هیچ کوتاهی از ناخن های خود مراقبت 
کرده تا جایی که اکنون طول ناخن های او به 8/65 
متر رسیده اما در اوایل سال 2009 ناخن ها او در یک 

تصادف شکست و از بین رفت.
 آیا تا به حــال فکر کــرده اید که نهایت ســرعت 
یک الک پشــت چقدر می تواند باشد، سال 2014 
الک پشتی به نام برتی توانست رکورد سرعت 0/28 
متر بر ثانیه را در کتاب گینس به نام خود ثبت کند، 
سرعتی که برای یک الک پشــت فوق العاده به نظر 
می رسد. سنگین ترین لیموزین دنیا با وزن 22933 
کیلوگرم و ارتفاع 21/3متر متعلق به مایکل ماچادو 
و چامال از آمریکا است که در ســال 2004 به ثبت 
رسید. این ماشین سنگین وزن می تواند 40 مسافر 
را همزمان در خود جا داده و به وسیله 4 خدمه از آنها 

پذیرایی کند.

ندا
 شاه نوری

کشکولمهارت های زندگی

زمانی که اعتماد به نفس کافی ندارید، قابلیت های 
خود را نادیده می گیرید و یــا اینکه هدف خاصی در 
زندگی دنبال نمی کنید و بــه نقاط ضعف خودتان و 
نقاط قوت دیگران نگاه کنید، ممکن است در گرداب 

مقایسه کردن قرار گیرید. 
خانواده و آشنایان فالن ماشــین را دارند، من ندارم! 
دوســتم در این زمینــه تحصیل کرده اســت من 

نکرده ام! 
خاله ام به اروپا ســفر کرده اســت چرا من ســفری 
نداشته باشــم!.... نتیجه چنین مقایسه ها می شود 

حسرت، حسادت، غبطه خوردن...
چرا باید از »مقایسه« دوری کنیم؟

انســان ها از روش های مختلفی یاد می گیرند یکی 
از روش های یادگیری، یادگیری مشــاهده ای است 
یعنی از طریق مشــاهده یکدیگر رفتارها و تفکرات 
متفاوتی را یاد می گیرند، متاســفانه مشاهده صرف 
و بــه کار نبردن تفکــر و قرار ندادن مرز مشــخص 

می تواند صدماتی در پی داشته باشد. 
به عنوان مثال انواع مقایســه ها، که در ابعاد مختلف 
فردی- اجتماعی، رفتاری، عاطفی و هیجانی اتفاق 
می افتد مشــکالت متعــددی برای فــرد به وجود 
می آورد. بنابراین نه تنها الزم است درباره مشاهدات 
فکر کنید، بلکه ضروریست مرزی برای خود داشته 

باشید. 
مرزها در شکل های مختلفی معنا پیدا می کند؛ مرز 
مشاهده کردن، مرز صمیمت، مرز رفتار، مرز کالم، 
مرز تماس فیزیکی. مرز داشتن و تفکر کردن به شما 
کمک می کند تــا تعادل و اعتــدال را در رفتار خود 

حفظ کنید و از مشکالت متعدد آن در امان باشید.
گرداب مقایسه 

مقایسه کردن مشــکالت متعددی برای فرد دارد. 
زیرا افراد معموال بدترین چیزهای خود را با بهترین 
چیزهای دیگران مقایســه می کنند در نتیجه حس 
حقارت و ناتوانی نســبت به دیگــران در فرد ایجاد 
می شود، از سوی دیگر مقایسه خود با دیگران پایان 
و مرزی ندارد به دلیل اینکه امکانــات، توانایی ها و 
شایستگی های افراد بســیار متنوع و گسترده است. 
بنابراین رضایــت و لذت 
بــردن از زندگی را از 
بین می برد در حالی 
که زندگــی جاده 
زیباییسـت کــه 
افراد با منحصر 
و بــی همـــتا 
بــودن خــود، 
با تــالش و تفکر 
مناســب با نگرش و باورهای 
سالم می توانند زندگی خود 

را رقم زنند.

انواع مقایسه کردن 
- مقایسه در ابزار و وسایل: برخی افراد در خرید 
وسایل و داشتن آن مداوم در حال مقایسه کردن خود 
با دیگران هستند و صدمات اقتصادی و فشار مضاعف 
بر خانواده وارد می کنند و روحیه خود را شکننده تر 

می سازند.
- مقایسه اندام ها: سبقت کردن در زیبایی اندام ها 
معضالت خاص خود را دارد. مســلما در این زمینه 
مرز تعریف شده ی وجود ندارد و زیبای مرزی ندارد 
و چیزی مطلقی نیســت. بنابراین وقتی در گرداب 
مقایســه های این چنینــی قرار می گیریــد نتیجه 
آن عمل جراحی در قســمت هــای مختلفی از بدن 

می شود.
- مقایســه ظاهر: »مثل فالنی لبــاس بپوش« یا 
»بــرو از فالنی یاد بگیر« چنین مقایســه های بدون 
توجه به احساســات و عواطف همسر باعث آزردگی، 
 لجاجــت، ســوءظن و تحقیر طرف مقابــل خواهد 

شد. 
می خواهم خودم باشم

یاد گرفتن از دیگران محاســن بســیار زیادی دارد 
از جملــه اینکــه زمان زیــادی را صرف یکســری 
یادگیری های تکــراری نمی کنیــد و از این طریق 
آموزش های مناسبی می بینید و در معرض ایده ها و 
پیشرفت های بیشتری قرار می گیرید. اما جنبه های 
منفی آن زمانی است که به مقایسه کردن ناسودمند 
گرفتار می شــوید در حالی که توجه بــه توانایی ها 
و قابلیت هــا در جهــت توانمندتر شــدن و برطرف 
 کردن نکات ضعف می تواند شما  را در بهره گیری از 

آموخته های درست یاری رساند.
 هدف در زندگی: هدف مســیر زندگی را روشــن 
می کند تا از پیشــرفت های خود خشــنود باشید و 
رضایت خاطر شما بدست آید و می دانید از دیگران 
چه چیزهای بیاموزید تا کمک کننده باشد نه صدمه 

زننده. 
برنامه ریــزی: داشــتن برنامه ی منظــم برای 
 رســیدن به هدف فرد را امیدوارتر می کنــد و او را از

 مقایسه های نادرســت دور می کند. در یادگیری ها 
ضروری است تفکر کردن را سرلوحه خود قرار دهید 
تا از مشکالت و مصیبت های آن دور بمانید و همیشه 
به این مسئله توجه داشته باشــید انسان موجودی 

منحصر به فردیست. 
مقایسه توانایی و شایســتگی خود با گذشته خود و 
توجه به پیشرفت و موفقیت تدریجی کمک می کند 
تا اعتماد به نفس باالتری برخوردار شوید. قدردان و 
سپاسگذار داشته های خود باشید تا رضایت خاطر و 
آرامش بیشتری بدســت آورید و به نقاط ضعف خود 
نیز توجه کنید تا برای بهتر شــدن آنها تالش کنید 
و در عین حال بدانید هیچ کســی بــی عیب و نقص 

نیست.

کدهای QR بر روی قبور افراد خودتان را با دیگران مقایسه نکنید
مشهور

همیشــه اطالع از زندگی نامه، 
دیدن عکــس ها و فیلــم ها و 
بســیاری اطالعــات دیگر از 
زندگی برخی افراد به خصوص 
اشــخاص نامــی، هنرمنــد، 
سیاستمدار، ورزشکار و ... برای 

عده ای جالب و جذاب است.
در کشــورهای اروپایی بر روی 

سنگ قبرها بارکدهایی حک می شد که با نصب نرم افزاری بر روی 
گوشی موبایل می توانید با استفاده از بارکد حک شده اطالعاتی از 

فرد به دست بیاورید.
در ایران نیز برای برخی از افراد بنا به تمایل خانواده های آنها کدهای 
QR با عنوان »یادکد« بر روی قبور طراحی می شود و شما با نصب 
اپلیکیشن مورد نیاز و اسکن بارکد طراحی شده می توانید اطالعاتی 

از فرد به خاک سپرده شده بگیرید.
برای این کار سایتی طراحی شده که بنا به تقاضای افراد در صفحات 
شخصی بارکدی مخصوص ســاخته می شود، معموال در صفحات 
 شخصی که متعلق به افراد مشهور اســت مجموعه ای از تصاویر، 
فیلم مانــدگار، صدای ماندگار و نقشــه مقبره و زندگــی نامه و یا 
خاطرات ماندگار قرار داده می شــود.تا کنون این یادکدها بر روی 

قبور برخی از هنرمندان، ورزشکاران و  شهدا  حک شده است.

قطار 140 کیلوگرمی شکالتی 
در ایســتگاه »کینگز کراس« 

لندن ساخته شد.
یک مجســمه قطــار کارتونی 
ساخته شــده از شــکالت، در 
ایستگاه »کینگز کراس« لندن 
در معرض دید عموم قرار گرفت 

و آنجا را به یک مکان شاد برای مردم و بازدیدکنندگان تبدیل کرد.
بر اســاس گزارش تلگراف، صنعتگران »ساسکس« به کمک چند 
زن این غول 6 فوتی)1/8 متری( را به مناســبت جشــن عید پاک 

ساخته اند.
 این شــکالت عظیم »تومــاس« بــه وزن 140 کیلوگرم توســط 
سه استاد شکالت ســاز ماهر و طی 250 ساعت ســاخته شد.برای 
خلق این شــاهکار خوشــمزه در مجموع 100 کیلوگرم شکالت ، 
 معادل 50 هزار دکمه شکالت که شامل 60 کیلوگرم شیر شکالت، 
 30 کیلوگرم شــکالت تیــره ، 10 کیلوگرم شــکالت ســفید و

 25 کیلوگرم کره کاکائویی مورد استفاده قرار گرفت.
»جــن لیندســی کالرک«)Jen Lindsey-Clark( یکــی از 
سازندگان این قطار شــکالتی می گوید:»نکته مهم در مورد کار من 
این است که اگر اشتباهی مرتکب شوم تمام شکالت ذوب می شود و 

فرو می ریزد و باید دوباره آنرا بسازم«

قطار ۱۴۰ کیلوگرمی شکالتی در لندن 
ساخته شد

اخبار علمی

 محققان موسسه فناوری اطالعات HPI در آلمان موفق شدند 
با استفاده از هدســت های واقعیت مجازی و سیگنال دهی 
الکتریکی، احساس مواجهه با دیوار و یا بلند کردن اجسام را 

در کاربران ایجاد کنند. 
 پدرو لوپز یکی از محققان این مرکز گفت: تالش برای ایجاد 
حس فیزیکی با استفاده از واقعیت مجازی کار آسانی نبود  اما 
ما پس از مطالعات فراوان موفق به انجام آن شدیم.  محققان 
این مرکز طی تحقیقات یک کوله پشــتی را که محتوی سخت افزارهای اعمال سیگنال 

الکتریکی به ماهیچه ها بود، به کاربران دادند. 
 این کوله پشتی به هدست واقعیت مجازی نیز متصل است و الکترودهای آن به ساعد و 
عضالت دوسربازویی کاربر متصل می شود. زمانی که کاربر یک شی را در واقعیت مجازی 
مشاهده کند و قصد برداشتن آن را داشــته باشد، سیگنال های الکتریکی به ماهیچه ها 
اعمال می شود و کاربر،  وزن آن شی و فشار ناشی از بلند کردن آن را حس می کند؛ این 
موضوع در زمان مواجهه با یک دیوار یا مانع که کاربر برای هل دادن آن تالش می کند، نیز 
صادق است.  لوپز در رابطه با هدف این پژوهش افزود: پیش از این نیز تالش های مشابهی 
در این زمینه انجام شده و محصوالت تفریحی نیز تولید شده است اما هدف ما گسترش 
فعالیت های فیزیکی با اســتفاده از واقعیت مجازی و افزایش حس کاربر از این فناوری 

است.

 یادگیری عمیق هوش های مصنوعی در ماه های اخیر حجم 
زیادی از شایعات را برانگیخته است. توانایی های بسیار زیاد 
آنها این امکان را می دهد تا بازی هــای ویدیویی بازی کنند، 
چهره ها را تشــخیص دهند و مهم تر از همه، یاد بگیرند. این 
سیستم ها 10 برابر دیرتر از انســان ها یاد می گیرند و همین 
باعث شــده اســت که همچنان از یک سیستم کامال هوش 
مصنوعی کمی ترس داشته باشیم. اکنون گوگل یک هوش 

مصنوعی ساخته است که قادر است تقریبا به سرعت انسان یاد بگیرد.
ادعای این پیشرفت در سرعت یادگیری از شرکت دیپ مایند گوگل در لندن است. آنها 
می گویند ماشین آنها نه تنها در شرایط جدید بسیار سریع تر از مدل های قدیمی هوش 
مصنوعی عمل می کند بلکه به زودی به سرعت انســان خواهد رسید. اگر با نحوه ی کار 
یادگیری عمیق آشنا نیســتید، یادگیری عمیق از الیه هایی از شبکه ی عصبی استفاده 
می کند تا الگوهای موجود در داده را تشخیص دهد. اگر یک الیه الگویی را تشخیص دهد 
این اطالعات را به الیه ی بعدی می فرســتد. این فرایند ادامه می یابد تا تمامی اطالعات 
جمع آوری شود.سیستم ها را بر اســاس متغییرهای متفاوتی همچون استحکام ارتباط 

الیه ها، به شیوه های متفاوتی آموزش می دهند. 
تغییرات اساسی در یک الیه می تواند به طور گسترده ای بر انتقال اطالعات به الیه های 

دیگر یا چگونگی یادگیری تاثیر بگذارد.  

ساخت هوش مصنوعی که قادر به یادگیری استحس کردن وزن اجسام در واقعیت مجازی

کودک 3 ماهه انگلیســی بعد 
از اشتباه فاحش پدربزرگش، 
به سفارت آمریکا در لندن فرا 
خوانده شد. » پائول کنیون « 
62 ســاله در فــرم مخصوص 
 ویزا اشــتباها هــدف نوه اش 
»هاروی «  را از سفر به آمریکا 
حمالت تروریستی اعالم کرده 

بود. وی به همراه همسر، دختر، داماد و دو نوه 3 ساله و 3 ماهه اش 
قصد داشت به فلوریدای آمریکا سفر کند. این مرد در گفتگو با یکی 
از سایت های انگلیسی گفت که در فرم مخصوص نوه اش اشتباها 
در جواب این پرســش که؛ آیا هدف از ســفر »هاروی« به آمریکا 

حمالت تروریستی است  گزینه ) بله(  را عالمتگذاری کرده است.
 وی همچنین گفــت : البته فکر نمی کنم چنین اشــتباهی یک 
اشتباه مهم تلقی شــود چرا که کودک 3 ماهه هیچ خطری برای 
دیگران نــدارد. نوه من بــرای انجام مصاحبه به ســفارت آمریکا 
فراخوانده شــد. واقعا نمی توانم چنین چیزی را باور کنم. من به 
همراه دخترم، نوه ام را برای انجام مصاحبه به سفارت آمریکا بردیم. 

اما نوه ام یک کودک است و اصال قادر به صحبت کردن نیست.
 گفتنی اســت؛ بنا به ادعای این مرد این اشتباه کوچک وی ضرر 

3000 یورویی برایش به همراه داشته است.

اشتباه فاحش پدربزرگ، نوه 3 ماهه اش را 
به دردسر انداخت

وقتی کــه تقریبا 600 ســال بیش بیماری 
طاعون بیــش از یک چهارم مــردم اروپا را 
 کشــت، همه پزشــکان دنبال پیدا کردن 
راه درمــان و جلوگیــری از انتقال آن بودند. امــا طاعون همان 
طور که ناگهان آمده بــود، ناگهان هم از بیــن رفت و دوره اش 
تمام شــد. بعضی از موج های خبری یا احساسی در شبکه های 
 اجتماعی هم بی شباهت به ماجرای طاعون سیاه اروپا نیستند. 
دو ســه روزی همه راجع به یک موضوع حرف مــی زنند و بعد 
همه چیز تمام می شــود تا وقتــی که یک ســوژه جدید برای 
بحث و جدل پیدا  شــود. این وســط آدم برای اینکه خودش را 
بازیچه دســت این و آن نکند بهتر است نصیحت مشهور نظامی 
به فرزندش را به کار ببرد؛ »کم گــوی و گزیده گوی چون دّر«. 
کارهای دیگری هم مــی تواند بکنــد از جمله آنهــا مطالعه و 
استفاده از ابزار عقل است. کاله گذاشتن سر آدم های با مطالعه 
سخت تر اســت. اگر چیزی خیلی با عقل جور در نمی آید باید 
به صحت و ُســقم آن شــک کرد. باید از تجربه اســتفاده کرد و 
حرف یک سری از آدم ها را خیلی جدی نگرفت. آنهایی که قبال 
امتحانشــان را پس داده اند و حرف هایشان دروغ از آب درآمده 
است. آخرین راه شــاید تالش برای پیدا کردن یک سری منابع 
خبری موثق و قابل اعتماد و آدم های متخصص و مطلّع اســت 
که هر زمان نیاز بود بشــود به سراغشــان رفت و از آنها ســوال 
کرد یا نظرشان را پرســید. دنیای مجازی جای عجیب و غریبی 
 است. پر از چیزهای غیر واقعی که واقعی تر از هر واقعیتی پیش 
چشم ما جان می گیرند، رنگارنگ و ســرگرم کننده و به همان 
اندازه فریبنده و خطرناک. چراغی که در این دنیا باید همیشــه 

روشن باشد، عقل است.

تصاویر روز

خانه جدید هنرمند مشهوردر نزدیکی خانه همسر سابق
»آنجلینا جولی«پس ازجدایی ازبرادپیت،خانه جدیدی درلس آنجلس ودریک مایلی منزل بردپیت خریداری کرده است.بازیگر۴۱ساله هالیوودی این خانه 6 خوابه با۱۰حمام رابه 

مبلغ25میلیون دالرخریده است
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