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استاندار گفت تکلیف 
خودم مشخص نیست !

نماینده خمینی شهر:

۸۶ طرح بخش کشاورزی اصفهان 
توسط بانک سپه تصویب شد
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»وضعیت آخر« موتورسواران 4
اصفهانی!

جدایی مهردشت، به نفع نجف آباد 
است

6

 
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه صاحب الزمان)عج(:

صفحه11

»دانش آموز انقالبی، مدرسه انقالبی« شعار برنامه های امسال است
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 بررسی عملکرد  سپاهان و ذوب آهن در  لیگ برتر؛ 

10اصفهانی هاِی تساوی دوست!

دیدار مدیرکل محیط زیست 
اصفهان با نماینده اردستان

8

رییس مجلس خبرگان رهبــری گفت: باید خاطرات 
شهید محسن حججی به منظور الگو شدن برای نسل 

امروز به صورت کتاب چاپ شود.
آیت ا... احمــد جنتی، صبح دیروز با خانواده شــهید 

مدافع حرم محسن حججی دیدار کرد.
آیت ا... احمد جنتی رییــس مجلس خبرگان رهبری 
و دبیر شــورای نگهبان به همراه مســئوالن استانی 
و مســئوالن شهرســتان نجف آباد با خانواده شهید 
 مدافع حرم محســن حججــی دیــدار و گفت وگو 

کردند. 
در این دیدار که سردار غالمرضا سلیمانی فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان نیز حضور داشت، 
حجت االسالم حسناتی، امام جمعه شهرستان نجف آباد 
و پدر شهید حججی، خاطراتی را از رشادت های این 

شهید ذکر کردند.
در ادامه این دیدار آیت ا... جنتی گفت: باید خاطرات 
شهید محسن حججی به منظور الگو شدن برای نسل 

امروز، به صورت کتاب چاپ شود.
دبیر شــورای نگهبــان در ایــن دیــدار صمیمی با 
ذکر رشــادت های شهدا بیان کرد: شــهدا پشت سر 
والیت فقیه حرکت کردند و این شــهید بزرگوار نیز 
دنباله رو مســیر امام علی)ع(، حضرت اباعبدا...)ع( و 

حضرت علی اکبر)ع( بود.
وی افزود: شــهدا در مکتب ائمه)ع( درس خواندند و 

همه ما باید پیرو راه آنها باشیم.
پس از این دیدار، رییس مجلــس خبرگان رهبری و 
سایر مسئوالن بر سر مزار این شهید مدافع حرم حاضر 
 شده و مورد استقبال مردم شهیدپرور نجف آباد قرار 

گرفتند.

آیت ا... جنتی:
کتاب خاطرات شهید حججی 

برای جوانان منتشر شود

قبل از سفر زیارتی اربعین، توصیه ها و هشدارها را جدی بگیرید؛

زیارت به شرط رعایت
8
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مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان اعالم کرد:

بازسازی شبکه فاضالب اصفهان با اعتبار 
۴۶ میلیون یورو توسط چینی ها

ویژه 
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وحدت ارتش و سپاه ترکیبی مرصوص برای شکست دشمنان نظام است
فرمانده کل سپاه در پیامی خطاب به امیر موسوی، فرمانده کل ارتش با اعالم آمادگی همه 
جانبه  سپاه برای همکاری شانه به شانه با ارتش، تاکید کرد: بی تردید وحدت برادرانه ارکان 

ارتش و سپاه ترکیب مرصوصی برای شکست دشمنان اسالم و نظام به شمار می رود.

احزاب

رویــداد 24:علی تاجــر نیا، عضــو حزب اتحــاد ملت، 
درباره احتمال ادامه روند دولــت دوازدهم در خصوص 
اطالع رســانی به مانند دولت یازدهم گفت: انتقاد وارد به 
دولت روحانی متاســفانه این اســت که دولت دوازدهم 
در دور دوم پس ازآنکه مــردم رای خود را داخل صندوق 
انداختند و این آرا را کسب کرد، به ادامه تعهدات نسبت به 
مردم بی توجهی نشان می دهد. این مسئله در حوزه های 
مختلف در قالب انتصابات یا برخی از دیگر برنامه خود را 
نشان می دهد.وی در ادامه اضافه کرد: به نظر می رسد این 
مسئله با همین نگاه در حوزه اطالع رسانی هم وجود دارد 
و در عمل دولت یا نقص خود در دوره گذشــته در حوزه 
اطالع رسانی را قبول ندارد یا اینکه احساس نیازی برای 
رفع آن نمی کند و نمی داند که مردم برای چهار سال آینده 

نیاز دارند تا در جریان اقدامات دولت قرار گیرند. 
با توجه به مجموعــه این موارد تصور می شــود این نقد 

همچنان در دولت وجود دارد.
این عضو حزب اتحاد ملت در این رابطه یادآور شد: مسئله 
فوق، هم نشــان از بی توجهی به انتقاداتی است که اهالی 

رسانه طی این مدت داشتند و هم به افکار عمومی.

سیدحســین نقوی حســینی، ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به آخرین جزئیات سومین گزارش برجامی مجلس 
به تســنیم گفت: پیش نویس ســومین گزارش مجلس 
از عملکرد اجرای برجام هفته گذشــته در کمیســیون 

امنیت ملی مجلس قرائت شد.
وی با بیان اینکه پیش نویس ســومین گزارش برجامی 
مجلس مورد بازنگری قرار گرفته، اظهار داشت: تعدادی از 
اعضای کمیسیون و برخی نمایندگان، پیشنهاداتی نسبت 
به سومین گزارش برجام ارائه کردند که در نگارش متن 

گزارش مدنظر قرار گرفته است.
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: 
در آخرین گزارش وزارت امورخارجه از عملکرد شــش 
ماهه اجرای برجام که در روز 27 مهر تقدیم مجلس شد، 
18 مورد نقض آشکار برجام گزارش شده که در گزارش 
کمیسیون امنیت ملی هم به آن اشاره شده و آن را اعمال 
کرده ایم. وی اضافه کرد: ســومین گزارش کمیســیون 
امنیت ملی مجلس درباره عملکرد برجام سه شــنبه این 

هفته در صحن پارلمان قرائت می شود.

عضو حزب اتحاد ملت:

 روحانی سخنرانی های انتخاباتی 
خود را مرور کند

نقوی حسینی:

مجلس »۱۸ مورد نقض برجام« 
را قطعی اعالم کرد

 کارشناس مسائل سیاسی:

تحریم های بانکی و مالی 
برداشته نشده است

سردار جاللی:

 دشمنی ما با آمریکا
 به این زودی ها تمام نمی شود

فارس: محمدحســن قدیری ابیانه، کارشناس مسائل 
سیاســی با بیان اینکه به قــول رییس جمهوری قرار 
بود تحریم های بانکــی و مالی ابتــدای اجرای برجام 
برداشته شود ولی این طور نشــد، گفت:  این تحریم ها 
هنوز لغو نشده و از دولت اوباما و ترامپ و در دوران این 
رؤسای جمهور تحریم ها اضافه شد؛ آنها معتقدند بدون 
خروج از بخشی از برجام می توانند تحریم ها را تشدید 

کنند و تشدید کرده و خواهند کرد.
وی بــا تاأکید بر اینکــه یکی از تاکتیک هــای آمریکا 
برای همراهی اروپا و ســایران با خود این اســت که به 
مرگ می گیرند تا آنها به تب راضی شــوند، اضافه کرد: 
می گویند قصد ورود به فاز اقدام نظامی داریم یا دنبال 
خروج از برجام هســتیم تا اروپا به بهانــه جلوگیری 
از خروج آمریــکا از برجام یــا جنگ، بــه اعمال این 

تحریم های ضد ایرانی راضی شود.
این کارشــناس امور دیپلماتیک با اشــاره به اینکه در 
اجالس مشترک سران فرانسه، آلمان و انگلیس تاکید 
کردند به خاطر تروریسم، حقوق بشر و صنایع موشکی 
فشارها علیه ایران را افزایش می دهند، افزود: این نشان 

می دهد که تاکتیک آمریکا جواب داده است.

سردار غالمرضا جاللی، رییس سازمان پدافند غیرعامل 
کشــور اظهار کرد: مسئله دشــمنی ما با آمریکا به این 
زودی ها تمام نمی شــود، اگرچه توافقی انجام شد و آنها 

بدعهدی کردند ولی  هیچ چیز تمام نشده است.
 رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ریشه 
عمیق دشــمنی ما و آمریکا بیان کرد: بــه چند دلیل 
دشمنی های بین ما و آمریکایی هیچ گاه تمام نمی شود؛ 
اول اینکه ریشه های دشــمنی ما با آنها قوی است و به 
این زودی ها حل نمی شــود، رفت و آمد رؤسای جمهور 
مختلف آمریکایی فرقی ندارد. ما دارای حکومت اسالمی 
و مردم ساالری دینی هستیم، ما حق رای داریم، اگر تمام 
کشورها این گونه باشند آمریکایی ها را کنار می زنند پس 
آنها می ترسند.وی افزود: حکومتی که در آن دین نقش 
داشته باشد، استوار است. ما ســلطه آمریکا بر جهان را 
نمی پذیریم؛ پس ریشه این دشمنی ها قوی است و اگر 

اوباما باشد یا ترامپ فرقی ندارد.
رییس ســازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: آمریکا قصد 
دارد بین نســل جوان ما اختالف بیندازد یک دو قطبی 
امنیت و اقتصاد به وجود آورد، اما تفکر بسیجی مانع این 

موضوع می شود.

توافق های بین ایران و آذربایجان 
در حال اجراست

مهر:»الهام علی اف« رییس جمهور آذربایجان در دیدار با وزیر امور 
اقتصادی و دارایی ایران از افزایش چشمگیر حجم مبادالت دو کشور 
ابراز خرســندی کرد. وی گفت این میزان در سال گذشته میالدی 
7۰ درصد افزایش داشته و در ســال جاری نیز نسبت به سال پیش 
۳۰ درصد رشد داشته است. علی اف با موفقیت آمیز خواندن توسعه 
روابط دو جانبه، بر لزوم افزایش مناســبات و دیدارهای مقامات دو 
کشور در این راستا تاکید کرد. وی با تبریک به مسعود کرباسیان برای 
انتصاب به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسالمی ایران، 
یادآورشد: اطمینان دارم با این انتصاب فعالیت کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی جمهوری آذربایجان و ایران همچنان موفق 

و ثمر بخش ادامه خواهد یافت.

امیر قطر:

 پس از محاصره، تنها راه کمک 
گرفتن از ایران بود

مهر: »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر در گفت وگو با شبکه 
سی بی اس به تشریح علت روی آوردن کشورش به ایران پرداخت.

وی با اشاره به همســایگی قطر و ایران مدعی شد که دوحه بیش از 
کشورهای محاصره کننده، با سیاست خارجی این کشور مشکل دارد.

امیر قطر با این حال تاکید کرد زمانی که کشورش از سوی چهار کشور 
عربی مورد محاصره و فشار سیاسی و اقتصادی قرار گرفت، ایران تنها 
راه تامین دار و غذا بود. گفتنی است عربستان، مصر، امارات و بحرین 
از اواسط خرداد ۹۶ با ادعای حمایت قطر از تروریسم و ارتباط با ایران، 
روابط خود را با این کشور قطع کرده اند؛ موضوعی که دوحه همواره 

آن را تکذیب کرده است.

 روحانی با دو وزیر پیشنهادی
 امروز به مجلس می رود

مهر: نمایندگان مجلس شورای اسالمی، این هفته عالوه بر ارزیابی 
و بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی علوم و نیرو، سومین گزارش 

شش ماهه اجرای برجام را نیز استماع خواهند کرد.
در جلســه علنی امروز برنامه ها و صالحیت رضــا اردکانیان، وزیر 
پیشنهادی نیرو و منصور غالمی، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات 
و فناوری با حضور رییس جمهور بررســی و رای گیری خواهد شد. 
در ادامه جلسات علنی این هفته ادامه طرح دو فوریتی اصالح قانون 
استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب 12 بهمن 1۳۹۰ 

بررسی خواهد شد.

دلیل غیبت روحانی در نمایشگاه 
مطبوعات

اســحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در مراسم افتتاحیه 
بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات که صبح روز گذشته در مصالی 
تهران برگزار شد، اظهارداشــت: رییس جمهور همیشه مثل سال 
گذشــته خودشــان با عالقه در نمایشــگاه مطبوعات حضور پیدا 
می کردند، امسال هم برنامه ریزی کرده بودند اما به دلیل کثرت کار و 
مسائل واجب تر که در برنامه ها پیش آمد از من خواستند در نمایشگاه 
حاضر شوم. جهانگیری ادامه داد: الزم می دارم مراتب سپاس و تشکر 
دولت و رییس جمهور را از یکایک اصحاب رسانه که تالش می کنند 

فضا را برای توسعه و پیشرفت کشور محیا  کنند، تشکر کنم.

جان بولتون: 

 با نابودی داعش
 ایران بر منطقه مسلط می شود!

»جان بولتون« نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل با انتشار پیامی 
در حساب توئیتر خود، ایران را به تالش برای در اختیار گرفتن کنترل 
منطقه متهم کرد.  وی در این باره مدعی شد: با فروپاشی داعش، از 
عراق گرفته تا بشار اسد در سوریه و حزب ا... در لبنان، شاهد تالش 

ایران برای سیطره بر منطقه خواهیم بود.
ادعای بولتون در حالی مطرح می شــود که »نیکی هیلی« نماینده 
فعلی آمریکا در ســازمان ملل نیز در مصاحبه ای که با »سی ان ان« 
داشت، اظهارات مشابهی درباره ایران مطرح کرد و مدعی شد: اجازه 

نمی دهیم ایران اختیار سوریه را به دست بگیرد.

امیر پوردستان:

اجازه بازدید از مراکز نظامی به هیچ 
شخصیت و کشوری داده نمی شود

امیر احمدرضا پوردستان، جانشین فرمانده کل ارتش درباره احتمال 
مطرح شدن مذاکرات در موضوع موشــکی توسط غرب اعالم کرد: 
توانمندی موشکی ما از قابلیت هایی اســت که به هیچ عنوان قابل 
مذاکره نیست. جانشین فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه ستاد کل 
نیروهای مسلح موضع ایران اسالمی را در حوزه دفاعی مشخص کرده 
است، تاکید کرد: اجازه بازدید از مراکز نظامی به هیچ شخصیت و هیچ 
کشوری داده نخواهد شد.وی درباره آخرین تحوالت سوریه تصریح 
کرد: انسجام و هماهنگی بسیارخوبی در مجموعه نیروهای مسلح 

حاضر در سوریه و مستشاران ایرانی وجود دارد.
پوردستان افزود: وقتی شرایط تکفیری ها را در سوریه مرور می کنیم، 
شاهدیم که این تروریســت ها در مرحله اضمحالل و عقب نشینی 

هستند و در ماه های آینده شاهد از بین رفتن آنها خواهیم بود.

اعضای کلیسای لژیو ماریا پس از حمله نیروهای پلیس کنیا 
با گاز اشک آور در نایروبی

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

 پارلمان کاتالونیا 
به جدایی از اسپانیا رای داد

رای گیــری پارلمان محلــی منطقــه کاتالونیا برای 
تصمیم گیری در زمینه جدایی کامل از اسپانیا در شهر 
بارسلون آغاز شد.نمایندگان کاتالونیا با 7۰ رای مثبت، 
1۰ رای منفی و  2 رای ممتنع به جدایی از اسپانیا رای 
دادند. این درحالی است که بعضی از نمایندگان مخالف 
جدایی، در این جلسه حضور نیافته بودند. کاتالونیا برای 

اعالم جدایی از اسپانیا به ۶8 رای مثبت نیاز داشت.
 در جریان همه پرسی اســتقالل کاتالونیا که اول اکتبر
 )۹ مهرماه( برگزار شد، ۹۰ درصد به استقالل این ناحیه 
رای دادند. دولت مرکزی همواره بــر غیرقانونی بودن 
چنین اقدامی تاکید داشت و از این رو خواستار اجرایی 

شدن بند 155 قانون اساسی شد.

فارین پالیسی خبر داد:

بازنگری برنامه موشکی آمریکا 
برای مقابله با ایران و کره شمالی

وزارت دفاع آمریکا قصد دارد تا پایان سال 2۰17 یک 
بازبینی کامل از برنامه های موشکی ارتش این کشور را 
به کاخ سفید ارائه داده و با افزایش میلیاردها دالر بودجه، 

فناوری های جدید را به آن اضافه کند.
مقامات نظامی آمریکا به نشریه فارین پالیسی گفتند 
این بازنگری روی برنامه های کنونــی نخواهد بود، اما 
قرار است تهدیدات جدید کره شمالی و ایران و همچنین 
وضعیت روبه تغییر برنامه های هســته ای و موشــکی، 
بالستیک چین و روسیه را در بر بگیرد. این بازنگری در 
برنامه های موشکی آمریکا در حالی انجام می شود که 
»دونالد ترامپ«  رییس جمهور این کشــور در ماه های 
اخیر حمالت کالمی به کره شــمالی و ایران را افزایش 
داده و باعــث تنش زایی در خاورمیانه و جنوب شــرق 

آسیا شده است.

پرونده بررسی دخالت روسیه 
در انتخابات آمریکا کلید خورد

مهر: دادگاه فدرال در واشــنگتن دی سی، روند تفهیم 
اتهام مطرح شــده علیه روســیه مبنی بــر دخالت در 

انتخابات ریاست جمهوری 2۰1۶ آمریکا را آغاز کرد.
 هیئت منصفه یکی از دادگاه های فدرال شهر واشنگتن 
دی ســی در جریان اولین اتهامات در پرونده دخالت 
روسیه در انتخابات ریاســت جمهوری 2۰1۶ آمریکا 

قرار گرفت.

این تنش ها از اولین دوره مجلس شورای اسالمی وجود داشته 
و فیلم مجادله لفظی حسن روحانی و صادق خلخالی در مجلس 
اول،  هنگام بررسی طرح عزل بنی صدر از ریاست جمهوری 
یکی از مجادله هایی است که در اوایل انقالب ثبت شده است.  
برخی از این حاشــیه ها به درگیری هــای لفظی میان خود 
نمایندگان و برخی نیز به مجادله بهارستان نشینان با اعضای 
دولت است که با توجه به روحیه نمایندگان و حوزه کاری وزرا، 
اسامی برخی نمایندگان و وزرا بیش از سایرین در این حاشیه ها 
به چشم می خورد. به عنوان مثال با توجه به حساسیتی که 
در سال های گذشته روی موضوع مذاکرات هسته ای وجود 
داشــته، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان بیش از 

سایرین از الطاف برخی نماینده ها بهره مند بوده است.
در ادامه  جزئیات برخی از حواشی و درگیری های لفظی را که 

در سال های اخیر رسانه ای شده اند می خوانید:
دلخوش: اشکال ندارد به من بگویید خفه شو حرف 

نزن )3 آبان 96(
یکی از تازه ترین حاشــیه ها در مجلس، چهارشنبه گذشته 
میان کاظم دلخوش، نماینده صومعه ســرا و علی الریجانی 
رییس مجلس رخ داد.دلخوش، نماینده مردم صومعه ســرا،  

گفت: رییس کمیســیون اقتصادی من را به عنوان سرگروه 
بررسی پرونده انتخاب کرد. اخطار من این است که به گزارش 
کارگروه، سر سوزنی توجه نشد. الریجانی به دلخوش، پاسخ 
داد: ما در قانون چنین چیزی نداریم. این موضوع اشکال آیین 
نامه ای و قانون اساسی ندارد. کمیسیون مامور به بررسی بوده 
است و می توانست کارگروه تشــکیل دهد یا تشکیل ندهد. 
حاال تشکیل داده است، اما به نظر کارگروه در کمیسیون رای 
نیاورده است.دلخوش که گویا از لحن صحبت الریجانی دلخور 
شده بود. ادامه داد: آقای دکتر ما که به شما احترام می گذاریم 
اما شــما اول صبح اینجوری می فرمایید؟ این نحوه برخورد 
نیست! من سه دوره نماینده مجلس هستم. الاقل به من بگو 

دلخوش خفه شو و حرف نزن! من ساکت می شوم.
فحاشی به ظریف در جلسه رای اعتماد )25 مرداد   

)96
در دومین روز از جلسه بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی 
دولت دوازدهم، عبدا... ســامری، نماینده خرمشــهر پس از 
انتقاداتی از محمدجواد ظریف، شروع به فریاد زدن کرد و به 
گفته برخی رسانه ها، الفاظ نامناسبی را در مورد وزیر خارجه 
به کار برد که سریعا برخی نمایندگان جلوی دهان او را گرفتند 

و به بیرون از صحن مجلس بردند.
 کواکبیان: قرار بر توهین کردن باشــد من هم بلدم

 )21 تیر 96(
در این جلسه در جریان بررسی موافقت یا رد سه فوریت طرح 
توقف قرارداد نفتی، بین نمایندگان مجلس درگیری لفظی 
ایجاد شد.هنگام بررسی موافقت یا رد سه فوریت طرح توقف 
قرارداد نفتی با توتال، مصطفی کواکبیان که در مخالفت با سه 
فوریت طرح توقف قراردادنفتی با توتال در حال صحبت بود، 
اعالم کرد: هنگامی که من امضاهــای این طرح را دیدم فکر 
کردم فراکسیون روحانیت این طرح را داده است. امضای هشت 
الی نه روحانی پای این طرح بود. گویا روحانیون در زمینه نفتی 

هم تخصص پیدا کرده اند.
در این هنگام حجج االسالم ذوالنور، موسوی الرگانی، سالک 
و احد آزادی خواه خواهان تذکر شدند. ذوالنور نیز به سمت 
صندلی رییس مجلس که علی مطهری  بر آن نشســته بود، 

رفت و کواکبیان همچنان به صحبت های خود ادامه می داد.
ذوالنور بعد به سمت صندلی کواکبیان رفت و بر سر او فریاد 
 زد که کواکبیان در جواب پشــت میکروفون گفت: اگر قرار

 بر توهین باشد، من هم توهین کردن بلدم.
باز هم پای ظریف درمیان است!)3 خرداد 94(

یکی از حواشی دیگر با محوریت کوچک زاده مربوط به سوم 
خرداد سال ۹4 اســت. روزی که محمدجواد ظریف، چفیه 
بر دوش در جمع نمایندگان حاضر شــده بود و صحبت های 

کوچک زاده، او را بسیار برآشفت.
در این درگیری لفظی که فیلم آن به وسیله یکی از نمایندگان 
با موبایل ضبط شده و در شــبکه های اجتماعی منتشر شد، 
کوچــک زاده، ظریف را خائــن و عامل بر هــم زدن وحدت 
می خواند. ظریف در ابتدای این گفت وگو ســعی می کند با 
خنده با کوچک زاده صحبت کند و به او پاسخ می دهد که »من 
وحدت را بر هم می زنم یا کسی که به من می گوید خائن.« اما 
کوچک زاده در ادامه با ذکر نقل قولی از رهبری می گوید که 
من از زبان گوینده این مطلب )رهبری (به شما می گویم خائن  
که این اظهارات کوچک زاده واکنش شدید ظریف را به همراه 
دارد و می گوید: رهبری خودشان زبان برای این نظام هستند و 

شما حق ندارید از زبان ایشان مطلبی بیان کنید.
قاضی پور: آقای الریجانی شما آقازاده هستید و ما

 بنده زاده )12 آبان 95(
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه نیز یکی از نمایندگانی است که 

نامش در حاشیه های مجلس زیاد به چشم می خورد.
یکی از موارد مربوط به وی به جلســه بررسی طرح الحاق دو 
تبصره به ماده ۶17 قانون مجازات اسالمی با استناد به اصل 4۳ 
قانون اساسی مربوط می شودکه قاضی پور در حال نطق بود. 
زمانی که الریجانی قصد داشت صحبت های قاضی پور را قطع 
کند، نماینده ارومیه خطاب به وی گفت: آقای الریجانی! قدری 

صبر کنید؛ چون شما کشاورزی نکرده اید!
سپس علی الریجانی در پاسخ نماینده ارومیه گفت: شما از کجا 
می دانید که بنده کشاورزی و چوپانی نکرده ام؟ قاضی پور جواب 

داد: شما آقازاده هستید و ما بنده زاده هستیم.

   مجلس شورای اسالمی محل تالقی افکار و نظرات مختلف است و با توجه به کثرت نمایندگان از شهرها 
و استان های مختلف و تفاوت هایی که در دین، مذهب، قوم، مرام و شخصیت منتخبان ملت وجود دارد گاهی 

شاهد تنش ها و مجادله های لفظی در بهارستان هستیم.

دولت دهم با ابالغ تصمیم  نامه شماره ۳7584 در بهمن سال 1۳۹۰، به 
وزارت خارجه و نهاد ریاست جمهوری اجازه داد درباره فروش بنزهای 
تشریفاتی خود که حداکثر ۳۰  سال از تاریخ ساخت آنها گذشته، اقدام 

کند.
 یکی از خریداران این خودروها با طرح شکایتی به ظرفیت برخی نهادهای 

دولتی، از شماره  گذاری نشدن خودروهای مذکور گالیه کرده است.
 اما در پاسخ به این شکایت، اعالم شــده مصوبه دولت دهم با بخشنامه 
بعدی هیئت وزیران که تردد وسایل نقلیه سواری با سن بیش از 2۰ سال 

را در برخی شهرها ممنوع کرده، منافاتی ندارد!
خرید خودرو از دولت از چند ســال پیش برای مردم آغاز شده است، اما 
گویی خریداران این خودروها از روند خرید این موضوع ناراضی هستند 

و اعتراضاتی دارند.

خودروهای دولتی هم مشکل ساز شدند؛ 

دردسرهای خرید یک بنز 
تشریفاتی از دولت

فرارو: زیباکالم می گوید حاال که روحانــی رای آورده دیگر به مطالبات 
توجهی نشان نمی دهد.»ما باید مثل مردمک چشم از روحانی حمایت 
کنیم.« این معروف ترین جمله صادق زیباکالم در چهار ســال گذشته 
است. دو ماه پیش این استاد دانشگاه در نامه ای به رییس جمهور نوشت: 
»با چشم کبود از شــما حمایت می کنم!«زیبا کالم گفت: دانشجویان 
احســاس می کنند که واقعا فاصله بین مطالبــات اصالح طلبان و آقای 
روحانی در دولت دوم او خیلی بیشتر از دولت اول شده است،اما با کمال 
تاسف باید بگویم آقای روحانی هیچ اصراری ندارد که پاسخگوی مطالبات 
این 24 میلیون، دانشجویان، اصالح طلبان و کسانی باشد که شبانه روز در 
ستادهای او فعالیت کردند. واقعا تکلیف اصالح طلبان و 24 میلیون رای 
روشن نیست.من از آقای روحانی عذرخواهی می کنم. اما فکر می کنم او 

دارد مظلوم نمایی می کند.

انتقادات تند و تیز زیباکالم به رییس جمهور:

 روحانی مظلوم نمایی 
می کند!

پدافندبرجامدیدگاه

دعواهایی که در چندسال اخیر بین نمایندگان رخ داده است؛

جنجال های بهارستانی
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کافه اقتصاد

آمادگی ۲هزار اتوبوس برای جابه جایی زائران اربعین اصفهان
رییس حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری اصفهان با اشاره به آمادگی ۲ هزار دستگاه اتوبوس 
برای جابه جایی زائران اربعین استان، گفت: نرخ بلیت اتوبوس های معمولی از استان به سمت 
مرزهای چذابه و شلمچه ۷۰هزار و نرخ بلیت اتوبوس های VIP حدود ۱۱۰هزار تومان است.

معاون بازسازی بنیاد مسکن تشریح کرد:

جزئیات وام ۲۰ میلیون تومانی 
تجهیز مسکن روستایی

معاون بازســازی بنیاد مســکن، دربــاره تخصیص وام 
۲۰میلیونی برای کیفی ســازی مسکن روستایی، گفت: 
محدودیتی برای روســتائیان وجود ندارد؛ تسهیالت از 
زمان ابالغ پرداخت می شــود و تا پایان ســه ماهه سوم 
امسال به واجدان تعلق می گیرد. عزیزا... مهدیان بااشاره 
به اینکه ۳۵۰هزار واحد روستایی، مشمول طرح بازسازی 
مسکن روستایی شــدند که اکنون ۳۹ درصد آنها و در 
بعضی اســتان ها تا ۵۰درصد بازسازی شده است، افزود: 
مقاوم ســازی در ۱۰ ســال آینده، به تمامی واحدهای 
روســتایی کشــور تعلق خواهد گرفت. وی در پاسخ به 
این ســوال که آیا دریافت وام ۲۰ میلیونی تابع شرایط 
خاصی است، گفت: تخصیص این تسهیالت طبق شرایط 
خاصی در نظر گرفته شده اســت که با توجه به آن، در ۴ 
سال آینده حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد روستایی 
مقاوم سازی خواهد شــد. معاون بازسازی بنیاد مسکن، 
درخصوص نحــوه بازپرداخت تســهیالت ۲۰ میلیون 
تومانی گفت: این تسهیالت به صورت ۱۵ساله و با کارمزد 
۵ درصد واگذار می شود. وی با اشــاره به اینکه مجموع 
مشــارکت مدنی ۱۵ساله اســت و مبلغ تسهیالت طی 
دوران ساخت پرداخت می شــود، بیان کرد: روستائیان 
باید مدارک شناسایی معتبر، قولنامه خانه، ناظر، نقشه 

خانه و پروانه ساخت داشته باشند.

رشد ۵۷۸ درصدی ارسال 
تختال داغ به نورد گرم

محمدرضــا بنائیان مفــرد، مدیر ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم فوالد مبارکــه گفت: با تالش و همت 
کارکنان واحد آماده سازی تختال )واحد ۲۸( و با همکاری 
واحد جرثقیل ها، دفتر فنی تولیــد، برنامه ریزی تولید و 
کنترل کیفی، در مهرماه سال جاری، ارسال تختال به نورد 
گرم به روش شارژ داغ )HOT CHARGE(، از ۷۰۹ عدد 
تختال در ماه با تناژ ۱۴ هــزار و ۵۸ تن، به ۳هزار و ۷۹۰ 
عدد تختال و تناژ ۸۱ هزار و ۳۷۶ تن در مهرماه رسید و 

رشد ۵۷۸ درصدی در این بخش را رقم زد. 
در همین رابطه رییس تولید و تعمیرات واحد آماده سازی 
تختال فوالد مبارکه نیــز گفت: عالوه بــر ثبت رکورد 
فوق، تالشگران ناحیه فوالدســازی موفق شدند با ثبت 
رکورد ارســال روزانه ۲۴۰ عــدد تختــال داغ به نورد 
 گرم، برگ زرین دیگری بر افتخــارات این ناحیه اضافه 

کنند.

فرماندار اصفهــان گفت: باتوجه به پیگیری های انجام شــده، ســهم 
شهرســتان اصفهان در اعتبارات مشاغل مســتقل و پشتیبان، حدود 
۲۵درصد استان اســت که باید اقدامات الزم در جهت جذب این میزان 
در بخش های مختلف صورت پذیرد. احمد رضوانی در ســومین جلسه 
کارگروه برنامه ریزی و اشتغال شهرستان اصفهان که پیرامون تسهیالت 
مشاغل خانگی و طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی برگزار شد، با 
تاکید بر لزوم توجه به نام گذاری امسال با عنوان »اقتصاد مقاومتی، تولید و 
اشتغال« از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: به منظور رونق تولید 
و اشتغال و دستیابی به رشد اقتصادی، شعار سال را باید به عنوان الگو و 
چراغ راه قرار دهیم. وی گفت: ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان 
درخصوص اجرای کامل این طرح باالخص در بخش ثبت نام کارورزان، با 

اداره کار و دیگر دستگاه های ذی مدخل همکاری کنند.

سهم ۲۵ درصدی اصفهان 
از اعتبارات مشاغل مستقل 

استان

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: نرخ بیکاری 
استان اصفهان در تابستان سال جاری به ۱۴درصد کاهش یافته که در 
مقایسه با فصل بهار سال جاری حدود ۲.۱ واحد و نسبت به فصل مشابه 

سال گذشته حدود ۳.۴ واحد کاهش را نشان می دهد.
محمدرضا لعلی با اشاره به نرخ بیکاری در استان اصفهان اظهار داشت: 
نرخ بیکاری در تابســتان ۹۶ در اصفهان ۱۴درصد بوده که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته ۳/۴واحد درصد کاهش داشته است.
وی افزود: درواقع نرخ بیکاری باید در مقطع ســاالنه موردبررسی قرار 
گیرد و نمی توان آن را به صورت فصلی مقایســه کرد؛ دلیل آن هم این 
است که در برخی از بخش های اقتصادی مانند کشاورزی و ساختمان، 
شاهد بیکاری فصلی هستیم که به دلیل شرایط آب و هوایی و ماهیت 

بخش اتفاق می افتد.

نرخ بیکاری استان اصفهان 
در تابستان امسال به 

۱۴درصد کاهش یافت

مدیر دفتر برنامه ریزی شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
با تاکید بر اینکه در بازارهای محلــی آب ایجاد ذهنیت 
مشترک میان کاربران و ذی نفعان ضروری است، گفت: 

بازار آب نهادی برای مبادله حق بهره برداری آب است.
بابک ابراهیمی در جلسه اعضای کمیته آب اتاق بازرگانی 
اســتان، با تاکید بر اطالع رســانی و هم اندیشی درباره 
بازار آب و نتایج حاصل آن، اظهار داشــت: ایجاد ذهنیت 
مشــترک از مفهوم بازارهای محلی آب میان کاربران و 

ذی نفعان ضروری است.  
وی با اشــاره بــه اینکــه آب مهم ترین نعمــت الهی و 
تامین کننده معیشــت انسان هاســت، افزود: آب صرف 
نظر از اهمیت آن به عنوان مایه حیات و اولین نیاز زندگی 

انسان، یک کاالی اقتصادی است.
مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان یکی 
از مهم ترین خصیصه های هر کاالی اقتصادی را قابلیت 
مبادله وخرید و فروش آن در بازار عنوان و خاطرنشــان 
کرد: تقویت بازارهای محلــی و منطقه ای آب، در همین 
راستا و در جهت عملیاتی کردن یکی از عناوین راهبردی 
وزارت نیــرو در چارچوب ظرفیت هــای قانونی اجرای 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین 

ماده ۲۸ قانون توزیع عادالنه آب و مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون 
برنامه پنجم توسعه است.

وی تصریح کرد: توجه به ارزش ذاتی آب، اصلی اساسی 
است اما ایجاد ذهنیت مشترک بین کاربران و ذی نفعان با 

مفهوم بازارهای محلی آب نیز ضروری است.
ابراهیمی یادآور شــد: بازارهــای محلــی آب، یکی از 
پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
است و در بازار آب هدف نهایی، حفظ منابع آبی موجود و 

سوق دادن آن به سمت مصرف بهینه است.
وی بازار را یک نهاد برای مبادله نام برد و افزود: بازار آب 

نهادی برای مبادله حق بهره برداری آب است.

 آبفاآب منطقه ای 

مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان تاکید کرد:

ایجاد ذهنیت مشترک میان کاربران و ذی نفعان بازارهای محلی آب

این روزها کمابیش شاهد فروش برخی  کاالها و محصوالت ایرانــی با برندهای زاینده رود
خارجی بوده ایم و این موضوعی است که از دو زاویه می توان 
آن را بررسی کرد: از یک ســو ضربه ای که به اقتصاد داخلی 
وارد می کند و از ســوی دیگر توجهی که مصرف کننده به 
کاالهای خارجی دارد؛ واقعیتی تلخ که از بازار و اقتصاد بیمار 
ایران حکایت می کنــد. عرضه کاالی تولیــد داخل با برند 
خارجی و مقصر بودن تولیدکنندگان در کاهش اســتقبال 
مصرف کننــدگان از تولیــد داخل را نمی تــوان در کاهش 
موفقیت محصوالت داخلی نادیــده گرفت؛ موضوعی که به 
اذعــان تولیدکننــدگان رنــگ واقعیت به خــود گرفته و 
مصرف کنندگان داخلی را به ســمت اســتفاده از کاالهای 

مشابه خارجی سوق داده است.
در چند سال گذشته تولیدکنندگان تنها به فکر تولید بوده 
و عده ای نیز به کیفیت تولیدات خود توجهی نکردند؛ ضمن 
آنکه هزینه های آنها نیز افزایش یافته بود که این امر، خود از 
دالیل بی توجهی به تولید بود. با توجه به ایجاد بازار رقابتی در 
تولید محصوالت داخل کشور، در پاره ای از موارد دیده شده 
که پایین بودن کیفیت تولیــدات داخل، مصرف کننده را به 
سمت کاالهای خارجی کشانده است و این درحالی  است که 
این توانایی در تولیدکنندگان داخلی وجود دارد که محصولی 
با کیفیت صادراتی تولید کنند. اما این روزها شــاهد تغییر 
این روند در برخــی از محصوالتی بوده ایم که در میان مردم 
دارای جایگاه مطلوبی هســتند. فروش برنج خارجی با برند 

ایرانی ازجمله این تغییرات است که به گفته حجت االسالم 
سید ناصر موسوی الرگانی، ظلم بزرگی در حق کشاورزان و 
مصرف کنندگان داخلی کشور محسوب می شود. این وضعیت 
از چند جنبه قابل بررسی است: اول اینکه می توان در سایر 
تولیدات و محصوالت هم با ارتقای کیفیت برای مصرف کننده 
انگیزه ایجاد کرد تا به سمت و سوی برندهای خارجی نروند و 
موضوع دیگر اینکه رونق بخشیدن به بازار و تجارت خارجی 
تحت عنوان ایرانی، دردی به مراتب عمیق تر از به کار بردن 

برندهای خارجی است که کمتر به آن توجه می شود.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برنج ایرانی 
ازلحاظ بهداشــتی از برنج های خارجی هم مناسب تر است 
و اگر چه برنج های خارجی ظاهر مناســبی دارند اما بسیار 
بی کیفیت هســتند ادامه می دهد: رتبه نخســت کیفیت 
برنج، در اختیار ایران بوده و واردات برنج، کشاورزان را برای 

سرمایه گذاری در این عرصه دلسرد کرده است.
وی تاکید کــرد: چنانچه قیمــت واردات برنج بــرای ما به 
صرفه هم باشــد، نباید تولید داخلی را فدای واردات کنیم. 
واردات بی رویه برنج، کشــاورزان را برای سرمایه گذاری در 
این عرصه دلسرد کرده اســت؛ زیرا برنجی را که با زحمت 
فراوان برای برداشــت آماده می کنند، باید به بهایی ناچیز 
به دالالن بفروشــند. نماینده مــردم فالورجان در مجلس، 
با انتقاد از اینکه در فصل برداشــت محصوالت کشاورزی، 
شــاهد هســتیم که انواع میوه ها، برنج و گندم به وفور وارد 
کشور می شــود، بیان کرد: بارها درخصوص واردات بی رویه 
محصوالت کشاورزی، به وزیر جهاد توسط نمایندگان و در 
صحن مجلس تذاکراتی داده شده؛ اما هنوز مافیا و دالالن به 
فعالیت خود ادامه می دهند. نباید فراموش کرد که بی توجهی 
به تولید داخلی و نبود حمایت دولتمردان، ســبب می شود 
طی سال های آتی کشاورزان از کشــت برنج دست بردارند 
که به این ترتیب محتاج خارج از کشــور خواهیم شد. شاید 
راه درســت، واردات برنج طبق اصول و منطق باشد؛ چرا که 
واردات بی رویه برنج، تولیدکنندگان داخلی را دچار آسیب 
کرده و ضربه مهلکی بر پیکره تولیدکنندگان وارد می کند. 
باید باور داشــته باشــیم که توجه و حمایت از کشاورزی، 
مشــکل رکود در اقتصاد کشــور را رفع می کنــد؛ بنابراین 
 مســئوالن امر باید تالش کنند و جلــوی واردات بی رویه 

را بگیرند.

وارداتی که اقتصاد ایران را هدف قرار داده است؛

 برنج خارجی با برند ایرانی

سکه تمام بهار آزادی
12،730،000 ریال)طرح جدید(

6،640،000 ریالنیم سکه

3,727,000 ریالربع سکه

2,510,000 ریالسکه یک گرمی

1،222،820 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

خبر

با گسترش همکاری جهاد کشاورزی و بانک سپه؛

۸۶ طرح بخش کشاورزی اصفهان 
توسط بانک سپه تصویب شد

ســهم بانــک ســپه در 
بخــش  طرح هــای 
کشــاورزی ثبت نام شده 
در سایت بهین یاب، ۱۳۳ 
طرح بوده که در این راستا 
۱۰۲ طرح، بررسی و ۸۶ 
طرح مصوب شــده است.

به منظــور افزایش تعامل 
و هماهنگی هرچه بیشتر 
سازمان جهاد کشاورزی و 
مدیریت شعب بانک سپه 
در استان، جلسه مشترکی 
به میزبانــی مدیریت این 

بانک برگزار شد.تســریع در پرداخت تســهیالت از طریق سامانه 
بهین یاب، نحوه اســتفاده از فضــای موجود جهــت بهره مندی 
متقاضیان ذی نفع از مزایای قانونی بند )و( و تبصره ۱۶ سال جاری 
و سایر مباحث ضروری دیگر، از جمله مهم ترین مواردی بود که در 

این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان در این نشست با تقدیر 
از زحمات مجموعه بانک سپه در تامین بخشی از منابع الزم برای 
توسعه و تثبیت اشتغال در بخش کشاورزی، بیان داشت: سیستم 
بانکی با پرداخت تســهیالت مناسب و تســهیل در روند بررسی 
و تصویب طرح ها، نقــش قابل توجهی در بهبود شــرایط بخش 
کشــاورزی خواهد داشــت. احمد صفی افزود: خوشبختانه بانک 
سپه در تعامل موثر با سازمان جهادکشاورزی در این زمینه شرایط 
خوبی دارد که امیدوارم نواقص و تنگناهــای موجود نیز طی این 

همکاری مرتفع شود.
باقری مدیر شــعب بانک ســپه منطقه اصفهان، در ادامه نشست 
اظهار داشــت: یکی از اولویت های مهم این بانک در سطح استان 
 توجه به مقوله اشــتغال به ویژه درجهت توسعه بخش کشاورزی

 است.
در ادامه این نشســت، به مزایای قانونی بند )و( و تبصره ۱۶ جهت 
تسویه حساب بدهی های معوق بهره برداران کمتر از ۵۰۰ میلیون 
ریال بانک سپه، اشاره و مقرر شد پیگیری های الزم در این خصوص 
توسط مدیریت شعب بانک سپه و سازمان جهادکشاورزی استان 

صورت گیرد.

بازار

قیمت انواع کیف کولی

 910.000
ریال

کوله پشتي طرح 
اشکال هندسی

 940.000
ریال

کوله پشتي کوييلو 
طرح آماندای هيوال

 1.100.000
ریال

کوله پشتي فابر-
کاستل کد 0912

نخستین کلینیک صنعت پلیمر با هدف حل مشکالت صنایع 
پلیمری و ارائه خدمات مشــاوره ای، پژوهشــی و آموزشی در 
حوزه صنایع پلیمر اســتان، در دانشــگاه اصفهان افتتاح شد. 
روابط عمومی دانشگاه اصفهان اعالم کرد: این کلینیک با هدف 
استفاده از متخصصان دانشگاهی به عنوان بازوی تحقیق و توسعه 

)R&D( صنایع کوچک و متوسط )SME( استان و با الگوبرداری 
از کلینیک های پزشکی راه اندازی شده و صنعتگران می توانند 
برای حل مشکالت صنعت خود به این محل مراجعه کنند. در 
مراسم افتتاح کلینیک صنعت پلیمر اصفهان، تفاهم نامه همکاری 
بین انجمن صنایع پالستیک و پلیمر استان اصفهان و دانشگاه 

اصفهان منعقد و امضا شد. ارتقای سطوح فناوری های موجود 
در صنعت پلیمر، ارتقای توانمندی های علمی و دانش کارکنان 
صنعت پلیمر، فعال ســازی نظام آموزش و تحقیق و توسعه در 
صنعت پلیمر، حل مسائل و مشــکالت فنی و تخصصی بنگاه 
های اقتصادی صنعت پلیمر استان و افزایش توان و مهارت های 
عملی دانش آموختگان رشــته پلیمر برای جذب در صنعت، از 
اهداف تفاهم نامه مذکور است. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
اصفهان در این مراسم با اشاره به ظرفیت پژوهشی این دانشگاه 
گفت: این دانشگاه با ۱۳ دانشکده ، ۱۵ هزار دانشجو و ۶۶۰ عضو 

هیئت علمی، به عنوان یکی از مهم ترین دانشــگاه های جامع 
کشور در حال فعالیت اســت. دکتر امیر رحیمی افزود: بیش از 
۹۵درصد بروندادهای علمی دانشــگاه اصفهــان که آن را جزو 
۱۳ دانشگاه برتر کشــور قرار داده، حاصل تالش اعضای هیئت 
علمی و دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی، کامپیوتر ، 
عمران و حمل و نقل، علوم و شیمی است. امیر رحیمی با اشاره 
به تغییر رویکرد دانشگاه و حرکت به سمت پژوهشی نظام مند، 
از نگاه فعلی صنعت که گام برداشتن در جهت فناوری روزآمد و 

تحقیقات تضمینی است، تقدیر کرد.

روابط عمومی دانشگاه اصفهان اعالم کرد:

افتتاح نخستین کلینیک صنعت پلیمر در اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه پروژه توســعه فاضالب شــهر اصفهان تا سه سال 
آینده انجام خواهد شد، گفت: عملیات بازرسی و بازسازی 
شبکه فاضالب اصفهان طی یک قرارداد با هزینه ای بالغ 
بر ۴۶میلیون یورو، با مشــارکت شرکتی  چینی در حال  

اجراست. 
هاشم امینی با اشاره به اینکه امروز شهر اصفهان از تنش 
آبی عبور کرده و به مرحله بحران آب رسیده است، اظهار 
داشت: شــهر اصفهان بیشــترین برخورداری در حوزه 
شبکه های فاضالب کشــور را دارد اما به جهت قدمت، 
این شبکه ها با خوردگی ها و ریزش های فاضالبی دست 

و پنجه نرم می کنند.
وی بــا بیان اینکــه لوله های فاضالب شــهر اصفهان از 
جنس بتن بوده و در اثر گاز فاضالب دچار آســیب شده 
و هزینه های لوله کشــی آب و فاضالب بســیار سنگین 
اســت، تصریح کرد: باوجود اینکه بازسازی شبکه آب و 
فاضالب شهر اصفهان جزو اولویت های ملی تعریف شده، 
اما کمترین اعتبارات در این زمینه به اصفهان اختصاص 

یافته است.
 امینی با اشــاره به اینکه اصفهان نخستین شهر کشور 
است که شــبکه فاضالب در آن ایجاد شــده، گفت: در 

این راستا عملیات بازرســی و بازسازی شبکه فاضالب، 
طی قــراردادی با هزینــه ای بالغ بــر ۴۶ میلیون یورو، 
با مشــارکت شــرکتی  چینــی در حال اجراســت که 
طی ۳۶ مــاه ۳۶۰ کیلومتر از شــبکه  فاضالب شــهر 
اصفهان، بازرســی و ۲۵کیلومتر بازســازی می شــود.

 وی با بیــان اینکــه پــروژه توســعه فاضالب شــهر 
 اصفهــان تــا ۳ ســال آینــده انجــام خواهد شــد، 
 تاکیــد کــرد: ظرفیــت از دســت رفتــه آب اصفهان 
طی چند سال گذشته کاهش یافته و از سال ۸۹ تاکنون 
۴هزار و ۴۸۸ لیتر آب از منابع آبی اصفهان از دست رفته 

و تامین آب در شهر اصفهان شرایط مطلوبی ندارد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان اعالم کرد:

بازسازی شبکه فاضالب اصفهان با اعتبار ۴۶ میلیون یورو توسط چینی ها

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان، از کسب درآمد ۱۸میلیاردی 

فروش صنایع دستی در سال جاری خبر داد.
جعفر جعفرصالحی گفت: ۷۰۰ فروشگاه صنایع دستي در استان و 
به ویژه در شهر اصفهان فروش صنایع دستي را انجام مي دهند. وي 
افزود: فروش صنایع دستي به گردشگران داخلي و خارجي صورت 
می گیرد؛ تاجایی که امسال فروش ۱۸میلیارد تومانی صنایع دستي 

را در استان اصفهان شاهد بوده ایم. این صنایع جایگاه ویژه ای در 
عرصه درآمدهای غیرنفتي دارند. جعفرصالحي بر کیفیت بخشي به 
صنایع دستي تاکید کرد و اظهارداشت: فروشگاه هاي صنایع دستي 
استان اصفهان کد شناسایي دریافت مي کنند و عملکرد آنها مورد 
بررسي قرار مي گیرد. وي ادامه داد: تسهیل شرایط براي صادرات 
صنایع دستي و خرید ازطریق سامانه هاي دیجیتالي و سایت هاي 
فروش صنایع دســتي، از دیگر موضوعات براي پیشرفت کاري و 

افزایش درآمد ناشي از این صنایع است. سرپرست معاونت صنایع 
دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستي و گردشگري استان 
اصفهان، با اشاره به عرضه کاالي قاچاق صنایع دستي یادآورشد: 
کمیته نظارتي بر عرضه کاالهاي صنایع دستي، مانع عرضه کاالي 
قاچاق است که سایر دستگاه ها هم در این خصوص همکاري دارند. 
وي اضافه کرد: میدان نقش جهان مهم ترین مرکز عرضه صنایع 
دستي استان اصفهان است و کاالهاي باکیفیت و متنوع در این بازار 
بزرگ عرضه مي شود و گردشگران عالوه بر این میدان تاریخي، از 

فروشگاه ها و کارگاه هاي صنایع دستي بازدید مي کنند.

درآمد ۱۸میلیاردی استان اصفهان از فروش صنایع دستی
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اعالم نتایج جشنواره  تئاتر استانی بسیج تا 15آبان  
حجت ا... ســلطانی، مســئول انجمــن نمایش بســیج گفت: نتایــج اولیه جهت شــروع 
 فرآیند تولید نمایشــنامه نوزدهمین جشــنواره تئاتر استانی بســیج، تا ۱۵ آبان ماه اعالم 

خواهد شد.

عکس32سال پیش گوینده خبر
المیرا شریفی مقدم، گوینده شبکه خبر اینستاگرامش را با عکسی قدیمی 

مربوط به سی و دو سال قبل در کنار برادرش به روز کرد.
المیرا شریفی مقدم نوشت: من و داداشم، سی و دو سال پیش. با یک عکس 
تاریخی هفته رو شروع کردم؛ یعنی آخر تیپه، برند می پوشیدیم؛ مخصوصا 

جورابام. این روسری رو هنوز دارم. روزتون خوش!

اینستاگردی

فیلم

 چهره ای متفاوت از یک بازیگر 
در »شاه کش«

هادی حجازی فر که پیش از این در نقش پاسدار 
احمد متوسلیان ظاهر شــده، با یک چهره 
متفاوت در »شاه کش« حضور پیدا کرده 
است. او بازیگر سینما و کارگردان تئاتر، 
اهــل ایــران و متولد شــهرخوی بوده و 
فارغ التحصیل کارشناسی نمایش عروسکی 
از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
اســت که بازیگری را در دوره دانشجویی و با 

فیلم »مزرعه پدری« رسول مالقلی پور آغاز کرد.

اتمام مراحل تولید فیلم »تنهایی«
تهیه کننده اصفهانی فیلم تنهایــی، در مورد جزئیات آن گفت: فیلم 
»تنهایی« یک فیلم تلویزیونی بی کالم است که به تازگی مراحل تولید 
آن به اتمام رسیده. حامد حسینی تصریح کرد: این فیلم ٦ روز از زندگی 
یک زوج روستایی را به تصویر می کشــد که بر اثر یک لحظه غفلت، 
فرزندشان ناپدید می شود و در پایان فقط یک نفر می ماند، با زخمی 

عمیق و دردناک.

تئاتر

به میزبانی تاالر هنر؛

تئاتر»گربه ای در حوالی این 
خانه« روی صحنه می رود

مدیر تاالر هنــر اصفهان اظهار داشــت: تئاتر »گربه ای 
در حوالی این خانه« در ژانر اجتماعی به نویســندگی و 
کارگردانی هادی عســگری در تاالر هنر اصفهان روی 

صحنه رفته است.
محمدرضا رهبری با اشاره به داســتان این نمایش ابراز 
داشــت: »گربه ای در حوالی این خانه« که در بیســت 
و نهمین جشــنواره تئاتر اصفهان نیز بــه روی صحنه 
رفته، داستان مردی است به نام »مزدک« که به تازگی 
ورشکست شده و زندگی اش در آســتان فروپاشی قرار 

دارد.
گفتنی است تئاتر »گربه ای در حوالی این خانه« از گروه 
نمایشی ۲۳ به نویسندگی و کارگردانی هادی عسگری 
تا ۱۲ آبان ماه هر روز از ساعت ۱۷ در سالن کوچک تاالر 

هنر روی صحنه می رود.

»شنل« به پردیس سینمایی 
چهارباغ رفت

فیلم سینمایی »شنل« به کارگردانی حسین کندری و 
تهیه کنندگی علیرضا شــجاع نوری، در سی و پنجمین 

جشنواره بین المللی فیلم فجر نمایش داده شد.
در این فیلم باران کوثــری، رضا بهبودی، بهار کاتوزی و 

مهدی حسینی نیا به ایفای نقش پرداخته اند.
فیلم نامه شــنل، نوشــته حمیدرضا بابابیگی است که 
برخالف اثر قبلی این کارگردان فضایی اجتماعی و شهری 
دارد؛ در خالصه داستان فیلم چنین آمده است: »خیلی 
طول می کشه باور کنی که دیگه منو نمی بینی. شنیدی 
چی گفتم صحرا؟« فیلم سینمایی »شنل« از ۳ آبان ماه 

در پردیس سینمایی چهارباغ روی پرده رفت.

»وضعیت آخر« عنوان نمایشــی است که در دومین 
جشــنواره غیررقابتی نمایش های بیرونی و به همت 
تاالر هنر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
به نمایش درآمد. در این نمایش، فرهنگ ترافیک مورد 
توجه قرار گرفت و در رأس آن موتورســواری ایمن، 
به عنوان پاشنه آشــیل فرهنگ عبور و مرور شهر به 

نمایش درآمد.
داستان نمایش  موتورسواری که سر و صدا به 

پا کرد
داســتان این نمایش با حضور موتورســواری با یک 
تایر موتورسیکلت آغاز شد؛ موتورسواری که آن قدر 
ســروصدا به پا کرد تا همه مردم دور او جمع شدند. 
هیجان از سرتاپای جوان می بارید. می گفت تمام شهر 
را زیرا پا گذاشته است. او که حاال ادعای سواری بر دیوار 
مرگ برای مردم شــهر را دارد، نوید اجرای یک بازی 
پرهیجان و ترسناک را می داد که مردی سفیدپوش 

وارد میدان شد.
مرد سفیدپوش سعی کرد مردم را متفرق کند، اما این 
کار او بیشتر توجه دیگران را جلب کرد. او می گفت اگر 
این پسر به کار خودش ادامه دهد، اوضاع از آنچه هست 
بدتر خواهد شد. این درحالی بود که مرد سفیدپوش 

تالش می کرد پســر را از ایــن کار بر حــذر دارد؛ اما 
موتورسوار در انجام کار خود مصمم بود و این سماجت 
پسر باعث شد تا مرد سفیدپوش پرده از آخرین وضعیت 

پسر موتورسوار بردارد.
مرد سفیدپوش خود را روح پسر معرفی کرد؛ گویا او 
در هنگام ویراژ رفتن از میان ماشین ها تصادف کرده و 
اکنون روی تخت بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه 
است. مرد سفیدپوش می گوید اگر به دیوار مرگ بروی، 
دیگر نمی توانم به بدنت بازگردم. پســر می پرسد اگر 
جسمم روی تخت است، پس من که هستم و درمی یابد 
که او وجدان موتورسوار است. حاال شرط بازگشت روح 
به بدن چیزی نیست جز قانع کردن مردم به استفاده از 
کاله ایمنی و رعایت قوانین رانندگی؛ درنهایت وجدان و 

روح، کاله ایمنی بر سر از صحنه خارج می شوند.
وضعیت آخر را نوراله لک نوشــته و نســا سلیمانی 
کارگردانی کرده است. حامد عابدی و علیرضا لطفی 

نیز به عنوان بازیگر، آنها را همراهی کرده اند.
آمار تصادفات موتور در اصفهان و برنامه های 

مختلف در این زمینه
سلیمانی به آمار باالی تصادف موتور در اصفهان اشاره 
کرد و افزود: این حوادث ناگوار انگیزه ای شد تا تصمیم به 

اجرای این نمایش بگیریم. این دغدغه ذهنی من بود که 
بتوانم گامی در راه کم کردن حوادث بردارم.

کمبود سالن های نمایش اصفهان، یک معضل 
است

وی کمبود ســالن های نمایش در اصفهان را یکی از 
مشکالت بزرگ تئاتر شهر عنوان کرد و گفت: عالوه بر 
کمبود فضای نمایشــی، مکان های موجود نیز مبالغ 
زیادی برای اجاره ســالن درنظر گرفته اند که این امر 
سبب کم شدن انگیزه هنرمندان تئاتر شهر شده است.

این هنرمند تصریح کرد: بستر تئاتر امروز به گونه ای 
است که نه تنها سودی در قبال فعالیت عاید هنرمند 
نمی شــود، بلکه تالش در راه هنر بــرای او ضرر نیز 

به همراه دارد.
این کارگــردان جوان تئاتــر اصفهــان، در پایان از 
بی توجهی به تئاتر شــهر به عنوان یک هنر متعالی 
انتقاد کرد و بیان داشــت: آنچه موجب پیشرفت در 
تئاتر می شــود وجود فضای رقابتی ســالم است که 
متاســفانه این مهم هنوز در اصفهان تحقق نیافته و 
اعمال نظرهای خاص سبب شده تا نمایش خیابانی 
 با تمام پتانســیلی که دارد، به موضوعی شدن دامن 

بزند.

ابالغ وقت رسیدگی
8/170  مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1155/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/45 بعداز ظهر روز سه شنبه مورخه 
1396/9/28، مشــخصات خواهان: مهدی کریمی فرزند نصرا... به نشانی خمینی شهر 
بلوار منتظری جوی گاردر مرکزی کوچه اشرفی،  مشخصات خوانده: تقی ابراهیمی فرزند 
حسینعلی، خواســته و بهای آن:  مطالبه به مبلغ 87/000/000 ریال به انضمام خسارات 
دادرســی و تامین، دالیل خواهان: کپی مصدق عکسهای بانک کشاورزی، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 5461 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/171 شماره نامه: 9610113633101008 شــماره پرونده: 9609983633100544 
شماره بایگانی شعبه: 960549 از دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در 
پرونده مطروحه کالسه 960549 ح 1 به خانم سارا میر نصیری فروشانی خوانده پرونده 
فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده اســت و خواهان آن آقای مجتبی کندری به 
خواسته الزام به انتقال پالک 942/156 و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که 
برای روز شنبه مورخ 96/09/11 ساعت 9/30 صبح در دادگاه شعبه اول محاکم عمومی 
خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد 
مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارســال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای 
صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه 
 مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی 
 و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشــار درج می شــود. 
م الف: 5071 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)170 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/172 شــماره: 244/96 حل 8 به موجب رای شــماره 491 تاریــخ 96/4/11 حوزه 8 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای 
قاضی روشندل فرزند حسن به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
52/450/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/655/625 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان اجرای دادنامه در حق محکوم له 
 اجرایی آقای عجم ملک زاده فرزند اسماعیل به نشــانی خمینی شهر فلکه کوزه ابتدای 
 خ منتظری جنب تشــک فروشــی و پرداخت حق االجــرای دولتــی در حق صندوق
 دولت ضمنــًا دادنامه صادره غیابی اســت. مــاده 34 قانون اجرای احــکام: همین که 
اجرائیه به محکــوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد 
آنرا به موقــع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکــوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود 
را قادر به اجــرای مفاد اجرائیــه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی 
 خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــًا اعالم
 نماید.  م الف:5453 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )195 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/174 شماره نامه: 9610113633200891 شــماره پرونده: 9609983633200397 
شماره بایگانی شعبه: 960400 از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 
در پرونده مطروحه کالسه 960400  به آقایان سید رضا عراق علوی فرزند سید حسن و 
سید محمود علوی فرزند علی و عبدالرحیم پوستیان فرزند باقر خوانده پرونده فوق الذکر 
که مجهول المکان اعالم شده اند و خواهان آن شــهرداری خمینی شهر با وکالت آقای 
ابراهیم سلیمانی  به خواسته الزام به پرداخت حق تفکیک شهرداری  و در جریان رسیدگی 
می باشد اخطار می نماید که برای روز چهارشنبه مورخ 96/09/29 ساعت 11/30 صبح در 
دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید 
به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی 
اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار 
درج می شود. م الف: 5425 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر )188 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/173 خانم صدیقه امینی خوزانی دارای شناســنامه شماره 123 به شرح دادخواست به 
کالسه  640/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان منور سالمی خوزانی به شناسنامه 426 در تاریخ 1360/12/13 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حیدر امینی خوزانی 
فرزند حبیب اله، ش.ش 6188 )همسر( 2- عباس امینی خوزانی فرزند حیدر، ش.ش 306 
)فرزند( 3- طیبه امینی خوزانی فرزند حیدر، ش.ش 567 )فرزند( 4- صدیقه امینی خوزانی 
فرزند حیدر، ش.ش 123 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 5463 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )150 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/175 شماره: 243/96 حل 8 به موجب رای شماره 489 تاریخ 96/4/11 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه آقای براجعه 
شبیب فرزند زکور  به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/625/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه ازتاریخ چک لغایت زمــان اجرای دادنامه در حق محکــوم له اجرایی آقای 
عجم ملک زاده فرزند اســماعیل به نشانی خمینی شــهر فلکه کوزه ابتدای خ منتظری 
جنب تشک فروشــی وپرداخت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت ضمنًا دادنامه 
صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:5452 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )192 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/176  آقای مجتبی عموشاهی دارای شناسنامه شماره 21685 به شرح دادخواست به 
کالسه  646/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

که شادروان صغرابیگم معافی خوزانی به شناسنامه 220 در تاریخ 1396/1/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد 
عموشــاهی فرزند غالمعلی، ش.ش 427 )فرزند( 2- علی عموشاهی فرزند غالمعلی، 
ش.ش 340 )فرزند( 3- عباسعلی عموشــاهی خوزانی فرزند غالمعلی، ش.ش 10134 
)فرزند( 4 – مجتبی عموشــاهی فرزند غالمعلی، ش.ش 21685 )فرزند( 5- قدیرعلی 
عموشاهی خوزانی فرزند غالمعلی، ش. ش146 )فرزند( 6- فاطمه عموشاهی خوزانی 
فرزند غالمعلی ،ش.ش 398 )فرزند( 7- هاجر عموشاهی خوزانی فرزند غالمعلی ،ش.ش 
908 )فرزند( 8- اقدس عموشاهی خوزانی فرزند غالمعلی، ش.ش 372 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
 ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5467 شعبه 7 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )181 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/168 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 365 فرعی از 7949 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حســین احمدی کاروانچی فرزند 
محمد علی و عباس احمــدی کاروانچی فرزند محمد علی و قاســم احمدی کاروانچی 
فرزند محمد علــی در جریان ثبت اســت و آرای شــماره 13960302027001253 و 
13960302027001256 و 13960302027001259 مورخ 1396/2/6 از طرف هیات 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/9/6 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:24274 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)285 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجرائیه

2/126 شماره پرونده: 139604002003000078/1 شماره بایگانی پرونده: 9600156/1 
شــماره آگهی ابالغیه: 139603802003000184 بدینوسیله به محمد حسن عمادی 
اندانی به شناسنامه شماره 60194 به نشانی اصفهان مشتاق دوم مجتمع گلها واحد 11 
بدهکار پرونده کالسه 1/ 139604002003000078  که برابر گزارش اداره پست نشاط 
اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 2000-1301-
10315061-6- 94/07/11  بین شما و بانک پاسارگاد اصفهان مبلغ 4/000/000/000 
ریال بابت اصل و مبلغ 1/730/000/000 ریال بابت خسارت تاخیر تا تاریخ 95/12/15 
و ذمه روزانه 3333333 ریال بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در 
این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 

می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و درغیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شــد. م الف:24127 اسدی رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

8/127 شــماره پرونــده: 138504002003000154/1 شــماره بایگانــی پرونــده: 
850048156/1 شماره آگهی ابالغیه: 139603802003000178 بدینوسیله به خانم 
فاطمه کریمی فرزند عباس  به شناسنامه شماره 87 به نشانی ملک شهر فلکه مفتح طبقه 
باالی سردخانه بدهکار پرونده کالسه 1/ 138504002003000154 که برابر گزارش 
اداره پست نشــاط اصفهان شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 
شماره 63-42105-3- 84/09/01  بین شما و بانک پارسیان مبلغ 850/227/753 ریال  
بابت اصل و خسارت تاخیر تا تاریخ 85/07/15 و از آن به بعد روزانه مبلغ 608775 ریال  
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و درغیر این 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 
شد. م الف:24137 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجرائیه
8/128 شماره پرونده: 139504002004000572/1 شماره بایگانی پرونده: 9501793/2 
شماره ابالغیه: 139605102004001314 بدینوسیله به آقای پرویز رئیسی نافچی فرزند 
جهانگیر به شناسنامه 192 مسجد ســلیمان  بدهکار پرونده 9501793 ساکن اصفهان 
خیابان جی خیابان همدانیان شــهرک جانبازان انتهای کوچه شهید بهشتی پالک 42 
که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پســت مربوطه آدرس شــما شناسایی نگردیده است 
ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 3347-84/4/23 تنظیمی در دفترخانه اسناد 
رسمی شــماره 146 اصفهان مبلغ 474/347/388 ریال   بابت اصل تسهیالت و مبلغ 
274/957/803 ریال بابت ســود و مبلغ 965/182/834 ریال بابــت اجور عقب افتاده 
تا تاریخ 95/6/28 )ضمنًا رقم ثابت روزشــمار از تاریخ 95/6/28 روزانه مبلغ 656925 
ریال می باشد( بانضمام بیمه ملک و کلیه هزینه های ثبتی و قانونی و حق الوکاله وکیل 
متعلقه به بانک پارسیان استان اصفهان  بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به شماره 
139504002004000572/1 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان مطرح می باشد. لذا 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رســمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و چنانچه ظرف 
مدت مقرر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بســتانکار پس از ارزیابی تمامی مورد 
وثیقه ) ششدانگ اعیانی کاشانه مسکونی واقع در طبقه زیرزمین پالک 10353/2412 
مجزی شده از 10353/1132 به انضمام ششدانگ اعیانی انباری و پارکینگ پالکهای 
2408 و 2411 فرعی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان( و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت 
دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی نسبت به برگزاری مزایده جهت وصول مطالبات مرتهن و 
حقوق دولتی اقدام خواهد گردید. م الف:24134 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان )310 کلمه، 3 کادر(

شــهردار اصفهان گفت: به دلیل خشک شــدن زاینده رود 
حاشیه نشینی یکی از معضالت اصلی شهر اصفهان به شمار 

می آید.
قدرت ا... نوروزی در نشست خبری شهرداران کالن شهرهای 
کشور در ساختمان مرکزی شهرداری مشــهد، اظهار کرد: 
اگر بخواهیم مشکالت شهرها را بیان کنیم، مسائل متعددی 
وجود دارد. در این جلســه، نگاهی به معضــالت اجتماعی 
خواهیم انداخت. امروزه این مشــکالت شــامل مســائلی 
 اســت که به هر دلیل در شــهرهای کشــور به وجود آمده 

است.
شــهردار اصفهان با بیــان اینکه معضــالت اجتماعی دیگر 
جزو مســائلی نیســت که بتوان با آن مبارزه کــرد، اظهار 
داشت: حاشیه نشینی در شــهرهایی که وضعیت آب وهوای 
آنها در چند ســال اخیر تغییر کرده، نکته مهمی محســوب 
می شــود؛ به عنوان مثال در شــهرهایی ماننــد اصفهان و 
باتوجه به خشک شــدن رودخانــه زاینــده رود، می توان به 
 حاشیه نشــینی به عنوان یکی از معضالت اصلی شــهر نگاه 

کرد.

نوروزی خاطرنشــان کرد: امروزه حاشیه نشــینی مشــکل 
بسیاری از شهرها به شــمار می آید و ما می توانیم در چنین 
 جلساتی درخصوص این مشــکالت اقداماتی را برنامه ریزی 

کنیم.
شــهردار اصفهان بــا بیــان اینکــه در اصفهان بــه دنبال 
کوچک کردن دایره مداخالت شــهرداری در امور فرهنگی 
هســتیم، تاکید کــرد: ما معتقدیــم که شــهرداری ها باید 
زیرســاخت های امور فرهنگی را رعایت کنند، نه کسانی که 

متولی این امور هستند. 
نوروزی گفت: متاســفانه این مسائل در سال های گذشته در 
کشور رخ داده و شهرداری ها مستقیما متولی امور فرهنگی 

شدند که نتایج خوبی نداشته است.

شهردار اصفهان:

دایره مداخالت شهرداری در امور فرهنگی را کوچک می کنیم
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ویژه 

علم پژوهی

داروی جلوگیری از پس زدن پیوند کلیه تولید می شود
محققان در یک شرکت دانش بنیان بر پایه زیست فناوری، داروی جلوگیری از 
پس زدن کلیه را در حد آزمایشگاهی تولید کردند که قرار است بعد از آزمایش های 

بالینی وارد بازار شود.

برای نخستین بار اتفاق افتاد؛

گذر یک شیء دنباله دار خارج 
ازمنظومه شمسی از کنار زمین

هرچند ستاره های دنباله دار به طور معمول از منظومه 
شمسی می گذرند، اما دانشمندان معتقدند یک شیء 
آســمانی دنباله دار از خارج منظومه شمســی، برای 

نخستین بار از کنار زمین گذر کرده است.
 این شیء دنباله دار به نام U۱ ۲۰۱۷/C، نخستین بار 
در ۱۸ اکتبر به وسیله تلسکوپی در هاوایی و سپس در 

۳۴ مشاهده مجزا در هفته بعد از آن تاریخ رصد شد.
ستاره شناســان با توجه به مســیر عجیب این شیء، 
معتقدند U۱ ۲۰۱۷/C نخستین شــیء دنباله داری 
اســت که از فضای خــارج از منظومه شمســی گذر 
می کند. بیشتر اشــیای آســمانی دنباله دار به شکل 
بیضی دور خورشــید مدار می زنند، امــا این مورد با 
 زاویه ای خاص مدار مــی زند و البته دور خورشــید 

نمی چرخد. 
 مسیر مدار این شیء نشان می دهد که از طریق صورت 
فلکی Lyra وارد منظومه شمسی شده، دور خورشید 

مدار می زند و هیچ گاه برنمی گردد.

زمان زمین گیر شدن انسان 
پیش بینی شد

گروهــی از محققان مرکــز تحقیقاتی گلدن ســات 
آمریکا، روشی را برای محاسبه مدت زمان باقی مانده 
تا زمین گیر شدن هر انسان ابداع کرده اند که با استفاده 
از آن، هر فــردی درخواهد یافت که تا زمــان ابتال به 
بیماری های صعب العالج و خانه نشین شدن، حدودا 

چند سال دیگر فرصت دارد.
در این روش، باتوجه به شاخص هایی مانند رژیم غذایی 
فرد، شــاخص توده بدنی، وضعیت خواب شبانه، نحوه 
تغذیه و ورزش و غیره، تعداد سال های زندگی سالم که 

پیش روی هر فرد است، محاسبه می شود. 
البته برخی تفاوت های جنســیتی و همین طور سطح 
درآمد، آمــوزش، میزان مصرف دخانیــات و الکل و... 
نیز در این روش محاسباتی درنظر گرفته می شود. این 
محققان نمونه ساده شــده ای از این ابزار محاسباتی را 
از طریق اینترنت در دســترس قرار داده اند. قرار است 
در آینده با تکمیل این ابزار، محاســبات دقیق تری با 

استفاده از آن صورت گیرد.

گوشی با دوربین سلفی ۲۰مگاپیکسلی 
از راه رسید

 شرکت BLU ســازنده انواع گوشی های هوشــمند، تلفن همراه 
اندرویدی جدیدی به نام BLU Vivo 8L با دوربین عکاسی سلفی 
قدرتمند ۲۰ مگاپیکسل تولید کرده است. این گوشی دارای بدنه 
فلزی، نمایشگر 5/۳اینچی فوق دقیق و باتری بزرگ ۴۰۰۰ میلی 
آمپری با عمر باالست. نکته جالب در مورد این گوشی آن است که 
دوربین پشــتی آن کیفیت کمتری در مقایسه با دوربین جلویی و 
سلفی دارد. دوربین پشتی این گوشــی تنها ۱۳ مگاپیکسل دقت 
 ۲.۰/f سونی و دیافراگم IMX258 دارد و در تولید آن، از حســگر
استفاده شده اســت. در مقابل دوربین ســلفی ۲۰ مگاپیکسلی از 
دیافراگم قدرتمند f/۲.۰ برخوردار است.قابلیت فوکوس خودکار،  
از دیگر ویژگی های این گوشی است که با کشف دقیق سوژه مد نظر 

به سرعت صورت می گیرد.

 رایانه شخصی بدون فن کوچک
به بازار آمد

شرکت MSI یک رایانه شــخصی کوچک بدون هرگونه سیستم 
خنک کننده به نــام Cubi 3 mini PC را تولید و روانه بازار کرده 
 Kaby Lake-U است.این رایانه شخصی مجهز به پردازنده های
بوده و طراحی جذاب و مناســبی دارد. از جمله دیگر امکانات این 
 Graphics رایانه شخصی، می توان به پردازنده گرافیکی اچ دی
6۲۰ اینتل با قدرت ۱5 وات، امــکان نصب حداکثر ۳۲ گیگابایت 
حافظه DDR4-۲۱۳۳ و یک جایگاه نصب حافظه اس اس دی به 

ظرفیت دلخواه اشاره کرد.

 ساعت ارزان با قاب لمسی 
رقیب اپل شد

خراسان: در حالی که گرانی ساعت های هوشمند تولیدی اپل و دیگر 
شرکت ها، باعث شده استقبالی از آنها صورت نگیرد، عرضه رقیب 
 ،Vapor ۲۰۰ دالری ممکن است این وضعیت را تغییر دهد. ساعت
 AMOLED مجهز به اندروید ویر دو و نمایشگر لمسی ۳/۳9 اینچی
ودارای قاب فوالدی گرد۴۴ میلی متری است. قاب لمسی این ساعت 
اجرای فرامین مختلف را ممکن می کند؛ بدون آنکه نیازی به لمس 

خود نمایشگر وجود داشته باشد.

 عرضه کوچک ترین
 گوشی هوشمند جهان

جلی، کوچک ترین گوشی هوشمند دنیا با پشتیبانی از 4G و کارت 
حافظه تا ۲56 گیگ، به قیمت ۱۲5 دالر عرضه شــد. این گوشی، 
عالوه بر مجهز بودن بــه اندروید ۷، آن قدر کوچک اســت که در 
جیب بغل هم جا می شود.نسخه  پایه این گوشی به یک گیگابایت 
رم و ۸گیگابایت حافظه  داخلی و  نســخه  پرو به دو گیگابایت رم و 
۱6 گیگابایت حافظه  داخلی مجهز خواهد بود. هر دو نسخه از دو 

سیم کارت پشتیبانی می کنند.

فناورانه

فرقی نمی کند که گوشی اندرویدی دارید یا آیفون؛ باید بدانید که گوشی های هوشمند 
هم تاریخ انقضا دارند و باید بعد از تاریخ مصرف شــان آنها را عوض کرد. اگر بعد از 
چندسال این نشانه ها در گوشی تان  پیدا شده است، باید به فکر عوض کردنش باشید.

چه زمانی باید
 گوشی خود را عوض کنیم؟

 نشانه هایی بر
 یک پایان!

اگر باتری گوشی تان 
نصف روز بیشتر دوام نمی آورد 

و شارژ خالی می کند و با عوض کردن 
باتری هم مشکلش حل نمی شود، یعنی باید 
سراغ خرید یک گوشی دیگر بروید. البته 
پیشنهاد می کنیم بعد از تعویض باتری، 
گوشی را ریست فکتوری )بازگشت به 

کارخانه( کنید تا میزان مصرف 
شارژ آن بهینه شود.

میکروفون گوشی ها 
عمر معینی دارد. اگر بعد از 

سرویس کردن نرم افزاری آن باز هم 
در انتقال صدا به مخاطب مشکل دارید و 

صدای شما به خوبی شنیده نمی شود، بهتر 
است گوشی  جدیدی بخرید. البته گاهی 

اوقات مشکل میکروفون و اسپیکر گوشی 
از حجم زیاد گردوغبار است که با 

یک سوزن حل می شود.

اگر وقت زیادی را در 
فضای مجازی صرف می کنید و 

گوشی تان از مدل های قدیمی است 
که تنها اینترنت 3G را پشتیبانی می کند، 
پیشنهاد می کنیم سراغ یک گوشی جدید 
 4G بروید تا بتوانید از اینترنت پرسرعت

استفاده کنید که در سراسر کشور نیز 
به خوبی پوشش داده می شود.

سیستم عامل گوشی ها، 
امروزه به سرعت ارتقا پیدا می کند. 

تا االن اندروید 7 و آی او اس 10 فراگیر 
شده و به زودی نسخه های جدیدتر نیز منتشر 
خواهد شد؛ بنابراین اگر نسخه سیستم عامل 

گوشی تان 3 ورژن از جدیدترین نسخه منتشر 
شده کمتر بود، حتما باید به فکر خرید گوشی 
باشید؛ زیرا اپ هایی که منتشر خواهد شد، 

قابلیت های جدیدی دارد که دیگر در 
گوشی شما اجرا نخواهد شد.

رم گوشی نیز یکی 
از فاکتورهای مهم در سرعت 

اجرای اپ  و سرویس های موبایل  
است؛ بنابراین اگر از کند بودن گوشی 
کالفه می شوید، دیگر باید سراغ یک 
موبایل جدید بروید که رم بیشتری 

را پشتیبانی می کند.

اجرای عملیاتی طرح ملی رجیســتری تلفن های همراه، از 
ابتدای هفته گذشــته آغاز شــده و حذف برخی از برندهای 
محبوب خصوصا اپل در ماه های آینده از بازار موبایل کشور، 
دغدغه ای اســت که ذهن بســیاری از خریداران را به خود 
مشغول کرده است. اما به تازگی ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، با ارائــه تاییدیه به آیفون های جدید این 

شرکت یعنی آیفون ۸ و ۸ پالس، خیال همه طرفداران این 
شرکت را تاحدودی راحت کرد. بخش مهمی از علت اجرای 
طرح رجیســتری به ورود موبایل های اســتاندارد، به ایران 
مربوط می شود و به گفته مســئولین، تمام موبایل هایی که 
اجازه ورود بــه ایران را پیدا می کنند باید آزمایش شــوند تا 
ســالمت کاربران ایرانی را به خطر نیندازند. این آزمایش در 
رابطه با »نرخ ثابت جذب« یا همان SAR اســت و میزان آن 
را می سنجد. تست های جهانی انجام شــده روی آیفون ۸ و 

۸ پالس، نشــان می دهد که SAR این دو مدل از ۱.۲ وات 
بر کیلوگرم فراتر نمی رود و در محدوده استاندارد قرار دارد. 
مشخص اســت که آزمایش های ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، نتایج قبلی را تایید کرده و منجر به ارائه 
گواهی جهت واردات شــده اســت. گواهی  صادر شده برای 
آیفون ۸ و ۸ پالس می تواند خیال طرفداران اپل را از حضور 
قدرتمند برند محبوبشــان در بازار ایران بعد از اجرای طرح 

رجیستری تا حدودی راحت کند.

ایران، اپل را تایید کرد
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مهدیان دهکردی فرزند غالمعلی به شناســنامه 395- اهواز به نشانی اصفهان خیابان 
مشــتاق دوم بازارچه بلوار الله غربی پالک 62 بدهکار)راهن( پرونده اجرائی به شماره 
فوق که برابر گزارش مامورین ابالغ واحد ابالغ و اداره پست آدرس شما مورد شناسایی 
واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر اسناد رهنی شماره 81150-86/12/13 و 84319-
88/5/12 تنظیمی در دفترخانه شماره 56 اهواز، بستانکار بانک صادرات خوزستان مبادرت 
به صدور اجرائیه کالسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 3/633/176/488 ریال )شامل 
مبلغ 1/714/000/000 ریال بابت اصل طلب 1/119/752/946 ریال بابت خسارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 95/3/20 که مبلغ 845/260 ریال بابت خسارت تاخیر روزانه نیز طبق مفاد 
سند رهنی به آن اضافه می گردد و مبلغ 2/423/542 ریال حق بیمه و مبلغ 5/000/000 
ریال حق الوکاله بدهکار می باشید لذا  طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی 
مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر 
و پس از انتشار آگهی در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت 
ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی  قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 
34 مکرر آن  مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای 
بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه ششدانگ یک باب خانه پالک ثبتی 1988/618 
واقع در بخش 2 اهواز و قطعیت آن حداکثر ظــرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی 
مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده 
آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.م الف:24133 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان )274 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجرائیه

8/130 شــماره پرونــده: 139604002004000200/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9600693/2 شــماره آگهی ابالغیه: 139605102004002253 بدینوسیله به آقای 
حسین موم کش و خانم فریده پور اشــراقی بدهکاران پرونده ساکنین: اصفهان خیابان 
آپادانا اول کوچه مسجد بهشت سمت چپ درب سفید کدپستی 8166838331 که برابر 
گزارش مامور مربوطه نشانی فوق مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر 
سند رهنی شماره 160589-91/5/21 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 اصفهان 
مبلغ 6/281/170/338 ریال بابت اصل، مبلغ 924/146/307 ریال باب خسارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 96/2/17 و از این تاریخ به بعد ذمه روزانه مبلغ 5/670/501 ریال به بانک 
پاسارگاد شعبه سعادت آباد اصفهان بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
در خواســت صدور اجرائیه نموده، پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 
139604002004000200/1 در این اداره مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد،ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و چنانچه ظرف مدت 
مقرر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه 
) 1- تمامی ششدانگ عرصه و اعیان پالک 5000/4494 مجزی شده از 4219 فرعی 
و تنها جهت مخروج قطعه 4496 فرعی واقع در اراضی کلدیپاچه بخش 5 ثبت اصفهان 
2- تمامی ششدانگ عرصه واعیان پالک 5000/4496 که این قطعه با مخروج شدن در 
پالک 4494 فرعی به صورت یک قطعه زمین است و هردو قطعه با یکدیگر انتقال داده 
می شود مجزی شده از 4218 فرعی واقع در اراضی کلدیپاچه بخش 5 ثبت اصفهان( و 
قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نسبت 

به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شــد و جــز آگهی مزایده آگهی 
دیگری منتشر نخواهد شد. م الف:24132 اســدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان )334 کلمه، 4 کادر(
ابالغ اجرائیه

8/131 شــماره پرونــده: 139604002002000046/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9601142/1 شماره آگهی ابالغیه: 139603802003000195 بدینوسیله به آقای علی 
زمانی باغبادرانی فرزند رضا به شــماره ملی 6209708129 به شماره شناسنامه 69 به 
آدرس اصفهان خیابان ارتش جنب شیرینی سرای سجاد بن بست شهید خدادادی پالک 
85 ابالغ می شــود که خانم مژگان محمدی فرزند حیدر به شماره ملی 1270474081 
باستناد استناد سند ازدواج به شــماره 13280 مورخ 1389/11/16 جهت وصول بابت 
بخشی از مهریه به تعداد سیصد عدد ســکه بهار آزادی علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کالســه 9601142/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور 
مربوطه، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار  طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه روزنامه زاینده رود آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.  م الف:24131 

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

8/132 شــماره پرونــده: 139604002003000167/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9600324/1 شماره آگهی ابالغیه: 139603802003000190 بدینوسیله به شرکت 
توسعه تجارت آریان زنده رود به شناسه ملی 10260496965 به نشانی اصفهان اتوبان 
خیام حد فاصل چهار راه بهار و خیابان میرزا طاهر کدپســتی 8185797833 که برابر 
گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناسایی نگردیده ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 
شماره 149326623 مورخ 1393/10/29 تنظیمی در بانک سپه شعبه جلفای اصفهان، 
مبلغ 9/514/624/912 ریال بابت اصل طلب، مبلغ 1/227/528/891 ریال بابت سود، 
مبلغ 6/480/396/403 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/02/31 و از تاریخ 
مذکور به بعد مبلغ 9/469/549 ریال بابت ذمه روزانه به مدیریت شعب بانک سپه منطقه 
اصفهان بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده، پس ازتشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 139604002003000167/1 
و شماره بایگانی 9600324/1 در این اداره مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام و در غیر این صورت 
بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.  

م الف:24130 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )216 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

8/133 شــماره پرونــده: 139504002003001238/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9502393/1 شــماره آگهی ابالغیه: 139603802003000186 بدینوســیله حرمت 
محمدی فرزند بازعلی شناسنامه شــماره 848 صادره از اردل ساکن بهارستان خیابان 
شمشاد مجتمع صدرا 2 واحد 12 )اصفهان( ابالغ می شــود که بانک مسکن به استناد 
قرارداد بانکی به شماره 10270 جهت وصول مبلغ 24/776/780 ریال بابت اصل طلب 
و مبلغ 1/052/982 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 14/453 ریال بابت خسارت 
تاخیر روزانه تا تاریخ 1395/9/9 و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9502393 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1396/1/20 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 

نشده،  لذا بنا به تقاضای بستانکار  طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
روزنامه زاینده رود آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی 
جریان خواهد یافت.  م الف:24129 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

8/134 شــماره پرونــده: 139504002003000493/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9501004/1 شــماره آگهــی ابالغیــه: 139603802003000183 بدینوســیله به 
1- رمضانعلی فروزانی سیچانی فرزند عباس به شناسنامه شماره 230 و نشانی اصفهان 
خیابان توحید قزلباش کوچه 5 و 2- حســین فروزانی ســیچانی فرزنــد رمضانعلی به 
شناسنامه شماره 2415 به نشانی اصفهان خیابان توحید قزلباش کوچه 5 بدهکار پرونده 
کالسه 139504002003000493/1 که برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته 
نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 1-1112289-101-2401-
93/11/05 بین شما و بانک قرض الحسنه مهر ایران مبلغ 43/643/090 ریال بابت اصل 
و مبلغ 2/171/205 ریال بابت خســارت تاخیر تا تاریخ 95/03/17 و از آن به بعد روزانه 
مبلغ 15100 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده، پس ازتشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می 
باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 
شما تعقیب خواهد شد.  م الف:24128 شعبه اول  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

)211 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/151  آقای آرمن آذرنک دارای  شناسنامه شماره 7227 به شرح دادخواست به کالسه  
2282/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ادیک آذرنک به شناســنامه 943 در تاریخ 96/2/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1 پسر و 1 دختر و همسر به 
نام ذیل: 1- آرمن آذرنک، ش.ش 7227 فرزند 2- آنــی آذرنگ، ش.ش 1698 فرزند 
3- وارتانوش زرگریان، ش.ش 49 عیال متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23766 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)135 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/153  آقای محمد علی مختاری دارای  شناسنامه شماره 225 به شرح دادخواست به 
کالسه  2273/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ملیحه سعیدی مبارکه به شناسنامه 103 در تاریخ 96/7/12 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 6 فرزند و همسر 
 به نام ذیل: 1- محمد علی مختاری مبارکه، ش.ش 225، 2- یاســر مختاری مبارکه، 
ش.ش 7436، 3- برهان مختاری مبارکه، ش.ش 2158، 4- ابوالفضل مختاری مبارکه، 
ش.ش 5410016114، 5- مریم مختاری مبارکه، ش.ش 7285، 6- ســبا مختاری 
مبارکه، ش.ش 5410074262، 7- همت مختاری مبارکه،ش.ش 4375 همسر متوفی 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23767 
شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )159 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/154  آقای اکبر نجار خدابخش دارای  شناسنامه شماره 7555 به شرح دادخواست به 
کالسه  2274/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس نجار خدابخش به شناسنامه 1214 در تاریخ 96/7/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 پسر و همسر و پدر و 
مادر به نام ذیل: 1- امیر حسین نجار خدابخش، ش.ش 1276571471 فرزند 2- فاطمه 
سادات مأمن پوش، ش.ش18308 همسر متوفی 3- بتول نجار خدابخش، ش.ش 252 
مادر متوفی 4- اکبر نجار خدابخش، ش.ش 7555 پــدر متوفی و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23769 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )151 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/155  خانم مرضیه حیدری دارای  شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست به کالسه  
2270/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان احمد هاشم پور به شناسنامه 2983 در تاریخ 96/5/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر و یک همسر و مادر 
و پدر: 1- ریحانه هاشم پور دستجردی به ش.ش 1273914351 نسبت با متوفی فرزند 
2- مرضیه حیدری به ش.ش 39 نسبت با متوفی همسر 3- گل عنبر حیدری به ش.ش 
14 نسبت با متوفی مادر 4- محمد هاشم پور به ش.ش 261 نسبت با متوفی پدر و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23770 شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان )160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/156  خانم اعظم گلدسته دارای  شناســنامه شماره 76 به شرح دادخواست به کالسه  
2268/96 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی اصفهانی به شناسنامه 39 در تاریخ 95/8/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- امیر حسین اصفهانی، 
ش.ش 208 نســبت با متوفی فرزند 2- مهدی اصفهانی، ش.ش 862 نسبت با متوفی 
فرزند 3- هادی اصفهانی، ش.ش 1308 نســبت با متوفی فرزند 4 – اکرم اصفهانی، 
ش.ش 63601 نسبت با متوفی فرزند 5- اعظم گلدســته، ش.ش 76 نسبت با متوفی 
همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23772 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
تبادل لوایح

7/526 شماره نامه: 9610110351400259 شماره پرونده: 9509980351400638 
شــماره بایگانی شــعبه: 950720  تجدید نظر خواه: ولــی ا... شــرافت، تجدید نظر 
خوانده: مهــدی طریقتی عبدالکافــی، یک برگ دادخواســت تجدیــد نظرخواهی 
بحضور ارســال چنانچه دفاعیه ای دارید ظرف مهلت ده روز تحویل شــعبه چهاردهم 
 نمایید. م الف:21635 شــعبه 14 دادگاه عمومــی حقوقی اصفهــان ) 49 کلمه، 

1 کادر(  
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حصر وراثت
8/157  آقای سید رســول اناری دارای  شناسنامه شــماره 181 به شرح دادخواست به 
کالسه  2265/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان صغری بیگم صدیق حجازی به شناسنامه 1132 در تاریخ 78/12/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 7 
فرزند و یک عیال به نام ذیل: 1- سید مهدی اناری ،ش.ش 7524 فرزند 2- سید حسن 
اناری، ش.ش 49000 فرزند 3- سید رسول اناری ،ش.ش 181 فرزند 4- زهرا اناری، 
ش.ش 7525 فرزند 5- زهره ســادات اناری ،ش.ش 44504 فرزند 6- طاهره سادات 
اناری، ش.ش 1548 فرزند 7- منصوره سادات اناری ،ش.ش 861 فرزند 8- سید اکبر 
اناری، ش.ش 33913 همســر و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 23773 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )172 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/158  خانم شکوه انفهام دارای  شناسنامه شماره 1146 به شرح دادخواست به کالسه  
2277/96 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ایران اسکندری کهیش  به شناسنامه 64 در تاریخ 96/3/21 اقامتگاه دائمی 
 خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 پسر و 2 دختر

 و همسر: 1- شــهاب انفهام، ش.ش 536 نســبت با متوفی فرزند 2- شهرام انفهام، 
ش.ش 4962 نسبت با متوفی فرزند 3- شــکوه انفهام، ش.ش 1146 نسبت با متوفی 
فرزند 4- شیرین انفهام، ش.ش 210 نسبت با متوفی فرزند 5- ایران اسکندری کهیش، 
ش.ش 64 نسبت با متوفی همســر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. م الف: 23761 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )160 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

8/159  خانم زینب مشتاق دارای  شناسنامه شماره 120 به شرح دادخواست به کالسه  
2279/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سعادتقلی نادری به شناسنامه 18 در تاریخ 96/4/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به4 پسر و یک دختر و یک همسر: 
1- احسان نادری، ش.ش 1819630201 نســبت با متوفی فرزند 2- ساسان نادری، 
ش.ش 228 نسبت با متوفی فرزند 3- رضا نادری، ش.ش 649 نسبت با متوفی فرزند 
4- امیر نادری، ش.ش 812 نســبت با متوفی فرزند 5- فــروزان نادری، ش.ش 496 
نسبت با متوفی فرزند 6- زینب مشتاق، ش.ش 120 نســبت با متوفی همسر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23762 شعبه 10 شورای 

حل اختالف استان اصفهان )165 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/160  خانم زهرا برکتین دارای  شناسنامه شماره 1703 به شرح دادخواست به کالسه  
2272/96 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نصرت اغا باب الدشتیان به شناسنامه 279 در تاریخ 96/4/28 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر: 
1- مهدی برکتین، ش.ش 40402 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد برکتین، ش.ش 425 
نســبت با متوفی فرزند 3- مهری برکتین، ش.ش 270 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا 
برکتین، ش.ش 1703 نسبت با متوفی فرزند 5- محبوبه برکتین، ش.ش 1185 نسبت 
با متوفی فرزند 6- فرزانه برکتین، ش.ش 45936 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23763 شعبه 10 شورای 

حل اختالف استان اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/161  آقای سید عبداله پارسا نسب دارای  شناسنامه شماره 501 به شرح دادخواست 
به کالسه  2262/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید مرتضی امام جمعه زواره به شناسنامه 12462 در تاریخ 94/7/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 8 
فرزند به نام ذیل: 1- سید عبداله پارسا نســب، ش.ش 501 فرزند 2- سید هادی امام 
جمعه زواره، ش.ش 177 فرزند 3- احمد پارسانسب، ش.ش 35025 فرزند 4- صدیقه 
امام جمعه زواره ،ش.ش 958 فرزند 5- عصمت سادات امام جمعه زواره، ش.ش 1302 
فرزند 6- جمیله سادات امام جمعه زواره، ش.ش 510 فرزند 7- زهرا سادات ا مام جمعه 
زواره، ش.ش 675 فرزند 8- مریم سادات امام جمعه زواره، ش.ش 978 فرزند و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23764 شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/162  آقای خیراتعلی قنبریان هونجانی دارای  شناسنامه شماره 48 به شرح دادخواست 
به کالسه  2269/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان مهدی قنبریــان هونجانی به شناســنامه 1272082196 در تاریخ 
96/5/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به مادر و پدر: 1- هاجر محسنی پور، ش.ش111 نسبت با متوفی مادر 2- خیراتعلی 
قنبریان هونجانی، ش.ش 48 نســبت با متوفی پدر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23765 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/163  آقای علیرضا چنگیزی محمدی دارای  شناسنامه شماره 83 به شرح دادخواست 
به کالسه  2271/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمد علی چنگیزی محمدی به شناسنامه 456 در تاریخ 96/4/18 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- علیرضا چنگیزی محمــدی، ش.ش 83 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 23768 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(

حصر وراثت
8/164   آقای علی فداکار زارع دارای  شناســنامه شماره 14706 به شرح دادخواست به 
کالسه  2266/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه کفاشان به شناســنامه 403 در تاریخ 96/5/8 اقامتگاه دائمی 
 خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه  4 فرزند به
 نام ذیل: 1- محمــد فــداکار زارع، ش.ش 533 فرزند 2- رضا فــداکار زارع، ش.ش 
17239 فرزند 3- علــی فــداکار زارع، ش.ش 14706 فرزند 4- زهرا فــداکار زارع، 
ش.ش 393 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 23771 شــعبه 10 شورای حل اختالف اســتان اصفهان )140 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/165  آقای علیرضا حق شــناس جزی دارای  شناســنامه شــماره 41483 به شرح 
دادخواست به کالسه  2259/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مرتضی حق شــناس جزی به شناسنامه 715 در تاریخ 
96/6/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به  4 فرزند و یک عیال به نام ذیل: 1- علیرض حق شناس جزی، ش.ش 41483 
 فرزند 2- حســین حق شــناس جزی ،ش.ش 232 فرزند 3- الهه حق شناس جزی، 
 ش.ش 14 فرزند 4- مریم حق شــناس جــزی، ش.ش 429 فرزنــد 5- ملیکه آگند، 
ش.ش 464 همســر متوفــی و الغیــر. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک مرتبه آگهــی مــی نماید تا هــر کســی اعتراضی 
دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 
 ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 

م الف: 23774 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/166  خانم ملیحه دیناری دارای  شناسنامه شماره 514 به شرح دادخواست به کالسه  
2267/96 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمود دیناری به شناسنامه 34383 در تاریخ 96/3/13 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و یک همسر: 
 1- محســن دیناری، ش.ش 609 نبســت با متوفی فرزند 2- غالمحســین دیناری ،

 ش.ش 1628 نســبت بــا متوفی فرزنــد 3- ملیحــه دیناری، ش.ش 514 نســبت 
 با متوفی همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
 می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر
  نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الف: 23776 شــعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهــان )138 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/195 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 16 فرعی از 11934 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رحمت اله محسنی اژیه فرزند علی 
در جریان ثبت است و رای شماره 13960302027002652 مورخ 1396/3/8 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
 فاقد سند رســمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به 
ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حــدود اولیه پالک اصلی 

فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/9/7 روز ســه شنبه 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابند 
اعتراضیات مجاورین و صاحبــان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
 صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون

تســلیم  تاریــخ  از  مــاه  یــک  مــدت  ظــرف  بایــد  معتــرض  ثبــت   
مراجــع بــه  دادخواســت  تقدیــم  بــا  اداره  ایــن  بــه   اعتــراض 

 ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعــوی خود را به این منطقه ثبتــی ارائه نماید 
در غیر این صورت متقاضی ثبــت و یا نماینده قانونی وی می توانــد به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تســلیم نماید سپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  
 م الف:24186 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)268 کلمه، 

3 کادر(
احضار متهم

8/207 شماره پرونده: 96/723 آقای هادی محمد بیگی فرزند محمود در پرونده شماره 
960284ب 16 این شعبه به اتهام کالهبرداری رایانه ای تحت تعقیب قرار دارید. به این 
وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود. ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر این صورت پس از انقضا مهلت 
 مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شــود.  م الف:23971 شعبه 16 بازپرسی 
 مجتمــع شــماره دو دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهــان ) 83 کلمــه،

 1 کادر(  
ابالغ تعیین وقت افراز

8/208 شــماره صادره: 1396/04/430752-1396/8/4 نظر به اینکه آقای هوشنگ 
وطنی فرزند قربانعلی اصالتــا از طرف خود و وکالتنا به موجب وکالتنامه های رســمی 
116590 مورخ 1396/06/31 دفترخانه اســناد رســمی 168 نطنز و 919220 مورخ 
1396/20/06 دفترخانه 758 تهران از طرف احمد و معصومه )وطنی( فرزندان قربانعلی 
و ســجاد وطنی فرزند رحیم درخواســت افراز ســهم خود از پالک ثبتی 515 فرعی از 
1- اصلی واقع در روســتای فریزهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز را به طرفیت آقای 
رضا دیهیم پناه فرزند قربانعلی را نموده اند و حسب اعالم خواهان آدرسی از نامبرده اخیر 
الذکر در دسترس نبوده لذا جهت معاینه محل و تنظیم صورتجلسه مربوطه روز دوشنبه 
مورخ 1396/08/22 ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است بدینوسیله از طریق انتشار 
 آگهی مراتب ابالغ تا در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور یابند بدیهی اســت عدم 
حضور مانع رســیدگی نخواهد شــد و عملیــات وفق مقــررات ادامه خواهــد یافت.  
 م الف:279 عباســعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک نطنز ) 158 کلمه، 

2 کادر(  

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــورای اسالمی اظهار 
داشت: بخش مهردشــت با جمعیت نزدیک به ۲۷هزار نفر 
نزدیک به نیمی از بودجه عمرانی شهرستان ۳۰۰ هزار نفری 
نجف آباد را به خود اختصاص می دهد و در صورت ارتقای این 
بخش به شهرستان، شــاهد افزایش چشمگیر سرانه بودجه 

نجف آباد و بهبود زیرساخت های مختلف خواهیم بود.
ابوالفضل ابوترابی  از مسیر مهردشت به نجف آباد به عنوان 

یکی از پرحادثه ترین جاده های مواصالتی اســتان نام برد و 
گفت: شهروندان این بخش مجبور هستند برای کوچک ترین 
امور اداری، عالوه بر صرف وقت و هزینــه قابل توجه، خطر 
تردد در این مسیر را نیز به جان خریده و به مرکز شهرستان 

مراجعه کنند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــورای اسالمی اضافه 
کرد: رؤســای ادارات نجف آباد برای یک سرکشی ساده به 

مشکالت خاص ساکنان مهردشــت مجبورند حداقل یک 
روز وقت بگذارند که همین موضوع کیفیت خدمات رسانی 
به شهروندان این بخش را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر 

قرار داده است.
صرف ۱6درصد بودجه شهرستان برای یک روستا
ابوترابی بیشــترین ســهم از مصرف بودجه اختصاص داده 
شده به شهرســتان در زمینه هایی مانند شــبکه گاز، آب و 
راه ســازی را مربوط به روســتاهای پراکنده و بعضا محروم 
بخش مهردشــت دانســت و ادامه داد: در حالی که مجموع 
بودجه عمرانی شهرستان حدود ۹ میلیارد تومان است، برای 
اتصال یکی از روســتای بخش مهردشت به شبکه آب شرب 

بهداشتی، نزدیک به یک و نیم میلیارد هزینه شد.
وی پیرامون لــزوم پیگیــری ارتقای بخش مهردشــت به 
شهرســتان گفت: بسیاری از ادارات شهرســتان در شرایط 
کنونی ظرفیت رســیدگی به حجم باالی امورات مربوط به 
دو بخش مرکزی و مهردشــت را ندارند و کمبودهای قابل 
توجه از لحاظ نیروی انسانی و فضای فیزیکی، در این بخش 

احساس می شود.
ابوترابــی اضافه کرد: به دنبال اســتقالل اداره ثبت اســناد 
بخش مهردشت شاهد انتقال ۶ کارمند و نزدیک به ۱۲هزار 
پرونده مربوط به آن از نجف آباد بودیم ولی با این وجود اداره 
نجف آباد همچنان به شدت با مشــکل کمبود فضا و نیروی 
اداری مواجه است و یکی از بدترین شــرایط را از این لحاظ 

تحمل می کند.
ابوترابی، مردم نجف آبــاد را اولین گروه بهره مند شــده از 
موضوع استقالل مهردشت دانست و ضمن اشاره به مزایای 
این موضوع برای ســاکنین مهردشــت اظهار داشت: البته 
با توجه به الزامــات قانونی در خصوص مــواردی همچون 
معیارهای جمعیتی در کنار عدم اولویت ایجاد شهرستان های 
جدید برای دولت، به نظر نمی رسد به این زودی شاهد تحقق 

این خواسته بحق مردم باشیم.
طبق تقسیم بندی کنونی، شهرســتان نجف آباد دارای دو 
بخش مرکزی و مهردشــت اســت و این شهرستان در کنار 
شهرستان های تیران و کرون دارای یک نماینده در مجلس 

شورای اسالمی هستند.

یادداشت
تصادف در خیابان نبوی منش اصفهان ۶ نفر را راهی بیمارستان کرد

غفور راســتین،مدیرحوادث وفوریت های پزشکی اســتان اصفهان گفت: برخورد یک 
دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ با یک دستگاه سواری پراید در خیابان نبوی منش در 

غرب شهر اصفهان، شش نفر را مصدوم و راهی بیمارستان کرد.

اخباریادداشت

رییس اداره شهرسازی آران و بیدگل:

 اراضی یحیی آباد 
تعیین تکلیف می شود

رییس اداره راه و شهرســازی آران و 
بیدگل با بیان اینکــه در طرح جامع آران و بیدگل

شهری برخی اشکاالت در جانمایی ها و کاربری ها وجود 
داشت، تصریح کرد: به دلیل همین مشکالت توقف هایی 
برای ادامه تحقق این طرح ایجاد شده است. مجتبی آراسته 
اظهارکرد: اداره راه متناســب با اختیارات و وظایف خود 
پیشنهادهایی را مطرح کرده که از سوی مسئوالن مربوط 
بررسی شده اســت. وی اضافه کرد: به تازگی با برگزاری 
جلسه ای در خصوص طرح جامع شهری آران وبیدگل با 
کارشناسان شهرداری و اعضای شــورای شهر، مقرر شد  
ضوابط ساخت وساز حریم شــهر در پهنه های با قابلیت  
کشــاورزی، فعالیت های خدماتی و تجهیزات شهری و 
نمایشگاهی معین شود.رییس اداره راه و شهرسازی آران و 
بیدگل ادامه داد: قرار است وضعیت اراضی یحیی آباد نیز 
مورد بررسی قرار گیرد و اراضی این منطقه به منظور رفع 

مشکالت ساکنان تعیین تکلیف شود.

اختصاص 50 هکتار از اراضی 
دهاقان به گیاهان دارویی

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان  دهاقان اظهار داشت: حدود ۵۰ هکتار از دهاقان
اراضی شهرستان زیر کشت به انواع گیاهان دارویی از جمله 
زعفران، زیره سبز، سیاه دانه، خاکشیر، گیاهان معطره و .... 
اختصاص داده شده است. امیرصفرپور با توجه به اینکه این 
میزان سطح کشت نیازمند ساماندهی چرخه تولید تا توزیع 
در سطح ملی و فراملی است، اذعان داشــت: در این راستا 
ضرورت تشکیل شــرکت تعاونی گیاهان دارویی با حضور 
مسئوالن و کشاورزان مورد بررسی قرار گرفته شده است.وی 
افزود: تشکیل این شرکت سبب توانمندسازی تولیدکنندگان 
و هدایت آنان به سوی تولید محصول سالم و عاری از سموم، 
کودشیمیایی و ... می شود و می تواند با برند سازی به ارائه 

آن در سطح کشور و حتی سایر کشور های اقدام کرد.

در حاشیه نصب جان پناه در دهانه سی و سه پل؛

 ارزش جان انسان ها 
کمتر از آثار تاریخی نیست

پیشکسوت مرمت و معماری در کاشان گفت:  کاشان
ایمن سازی فضاهای عمومی برای حفاظت از 
جان انسان ها، یک وظیفه قانونی و انســانی است و سهل انگاری 
دراین خصوص مسئولیت قانونی و قضائی برای مسئولین ذی ربط 
دارد؛ اگرچه حفاظت و حراست از آثار و ابنیه تاریخی یک وظیفه 

ملی است، اما ارزش جان انسان ها کمتر از آثار تاریخی نیست.
سیداکبر حلی گفت: درباره ایجاد حفاظ برای سی وسه پل اصفهان، 
اعتقاد دارم که بهتر آن است متریال مصرفی به گونه ای باشد که 
آیندگان بتوانند تشخیص دهند که این حفاظ، الحاقی و جزئی از 
بنا نبوده است و این موضوع منطقی تر به نظر می رسد درحالی که 

چوب اینگونه نیست.

اعطای اعتبارات مالی به موزه های 
خصوصی شهرستان نطنز

سرپرســت میراث فرهنگی نطنز گفت: برای  نطنز
کمک به توسعه و نگهداری موزه داران بخش 
خصوصی در شهرســتان نطنز، مبلغ 4۰۰ میلیــون ریال اعتبار 
اختصاص داده شده اســت. وی افزود: این اعتبار به موزه داران و 
مجموعه داران فعال شهرستان و از محل اعتبارات استانی و ملی 
اختصاص یافته که مبلغ ۲۰۰ میلیون ریــال به خانه موزه کلوک 
نطنز و مبلــغ ۲۰۰ میلیون ریال به ســراموزه رهگشــای بادرود 

تخصیص یافته است.

فرمانده انتظامی شهرضا خبرداد:

 توقیف محموله ۳ میلیاردی
 لوازم خانگی قاچاق در شهرضا 

فرمانده انتظامی شهرســتان شــهرضا گفت:  شهرضا
ماموران انتظامی ایســتگاه ایســت و بازرسی 
شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به 
یک دستگاه کشنده فاو که از بوشهر به سمت تهران در حرکت بود 

مشکوک و آن را متوقف کردند.
سرهنگ محمد حسین بابا کالنی افزود: در بازرسی از این کشنده 
یک محموله قاچاق شامل 484کارتن لوازم خانگی که همگی فاقد 
هر گونه مدارک معتبر گمرکی بودند کشف شد.وی با بیان اینکه 
ارزش این محموله های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه سه 
میلیارد ریال اعالم شده است، خاطرنشــان کرد: در این خصوص 
راننده کشنده دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 

تحویل داده شد.
فرمانده انتظامــی شهرســتان شــهرضا در پایان یادآور شــد: 
قاچاق کاال بــه تولیدات داخلی کشــور ضربه مســتقیم می زند 
کــه از تمام مردم تقاضا می شــود هــر گونه اخبــار در خصوص 
 کاالی قاچــاق را از طریق شــماره تلفن ۱۱۰ بــه پلیس اطالع 

دهند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت: تنها مزیت شناخته شدن مهردشت به عنوان یکی از ۲ بخش  نجف آباد
شهرستان نجف آباد، لحاظ شدن مساحت بیشتر طی مراحل قانونی ارتقا به فرمانداری ویژه بود که 

در حال حاضر با توجه به محقق شدن این موضوع، استقالل این بخش به نفع مردم نجف آباد و مهردشت خواهد بود. 

نماینده مردم نجف آباد در مجلس :

جدایی مهردشت، به نفع نجف آباد است

بامسئوالن

ماجرای تاخیر هشــت ماهــه در معرفی  زاینده رود
فرماندار خمینی شهر، صدای مسئوالن این 
شهرستان را درآورده است. بیشترین انتقاد را هم »ابطحی« 
نماینده خمینی شهر در مجلس داشــته است که می گوید: 
مسئوالن استانی اصفهان، خمینی شهر را به علت نزدیکی به 
اصفهان، زیاد جدی نمی گیرند! در گفت و گویی که به همین 
بهانه با نماینده خمینی شهر داشــتیم، ابطحی دلیل جالبی 
برای این تاخیر هشــت ماهه عنوان کرد!ســیدمحمد جواد 

ابطحی می گوید: طبق قولی که استاندار به بنده دادند، پس از 
رفتن آقای رضوانی از فرمانداری خمینی شهر قرار شد تا ده روز 
بعد برای خمینی شــهر فرماندار تعیین کنند، اما با گذشت 
هشت ماه از آن تاریخ، خمینی شهر بدون فرماندار و با مدیریت 
سرپرست فرمانداری اداره می شود. این نماینده تاکید می کند: 
قرار بود استاندار، مدیری توانمند که بتواند مشکالت این شهر 
از جمله بیکاری و تراکم جمعیت را حل کند، به ما معرفی کند 
اما تصمیم گیری درباره این موضوع به بعد از تغییر احتمالی 

استاندار اصفهان موکول شــد که با عدم تغییر وی، این روند 
تاکنون به تاخیر افتاده اســت.طبق گفته ابطحی؛ با توجه به 
گمانه زنی های بسیاری که دررابطه با احتمال تغییر استاندار 
در اصفهان وجود داشت و دارد، تعیین فرماندار خمینی شهر 
به بعد از تعیین استاندار جدید احتمالی اصفهان موکول شد،اما 
 درحــال حاضر نــه تکلیف اســتاندار مشــخص اســت و 

نه فرماندار!   
ابطحی در همین باره می گوید: در مورد انتخاب استاندار جدید 
اصفهان، بحث های زیادی مطرح است، اما طی صحبتی که 
بنده با استاندار داشتم، ایشان گفت: هنوز تکلیف من مشخص 

نیست و نمی دانم می مانم یا نه!

نماینده خمینی شهر:

استاندار گفت تکلیف خودم مشخص نیست !

اعالم مفقودی 
 )نوبت دوم(

جواز تفنگ  شکاری به شماره سریال 1261200 و به شماره 
شناســه 0242470431257 به نام منصور مظفری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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حجت االسالم البرز رییسی، جانشین رییس ستاد عتبات عالیات استان گفت: 
امروزساعت 2 بعد از ظهر مراسم بدرقه خادمان زائران امام حسین)ع( در مراسم 

اربعین واقع در خیابان باهنر شهرکرد  برگزار می شود.

مراسم بدرقه »خادمان اربعین« برگزار می شود 

با مسئوالن

اهدای اعضای بدن ۲۸ بیمار 
مرگ مغزی دراستان

مســئول هماهنگی تیــم پیوند اعضــای چهارمحال و 
بختیاری گفت: در ۶ ماهه نخســت امسال اعضای بدن 
2۸ بیمار مرگ مغزی چهارمحــال و بختیاری به حدود 
۷۰ بیمار نیازمند اهدا شد. زهرا سیاح اظهار داشت:  استان 
چهارمحال و بختیاری در 2 سال گذشته در زمینه اهدای 
عضو رتبه 3 تا 5 را کسب کرده بود که در ۶ ماهه نخست 
امسال استان به نســبت جمعیت، رتبه یک کشوری را 
کسب کرده است. وی افزود: گذشت و رضایت خانواده های 
دارای بیمار مرگ مغزی، فرهنگ سازی خوب، شناخت و 
دید مردم نسبت به بیمار مرگ مغزی، عملکرد خوب تیم 
پیوند استان و فعالیت رســانه ها از جمله دالیل افزایش 

اهدای عضو بیماران مرگ مغزی در استان است.

استقرار6 تیم فوریت های 
پزشکی در مسیر زائران اربعین

مدیر مرکز فوریت های پزشــکی چهارمحال و بختیاری 
گفت: همزمان با مراسم اربعین، ۶ تیم فوریت های پزشکی 
چهارمحال بختیاری در مسیر تردد زائران مستقر می شود. 
فرامرز شاهین بیان کرد: در همین راستا ۶ تیم عملیاتی 
فوریت پزشکی از استان با 5 دســتگاه آمبوالنس و یک 
اتوبوس آمبوالنس و تعداد 2۰ نفر از کارشناسان مجرب 
اورژانس 115 استان جهت ارائه خدمات فوریت پزشکی به 
زائران در مرز مهران اعزام شدند. شاهین با بیان اینکه آیین 
بدرقه واعزام اکیپ های اورژانس به مرزمهران با حضور 
خالدی فر، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام 
شد، خاطرنشان کرد: پایگاه ها و نیروهای اورژانس از پنجم 

تا 25 آبان ماه به زائران خدمات ارائه می دهند.

دیدار دانش آموزان بسیجی با 
فرمانده سپاه قمربنی هاشم)ع(

مســئول ســازمان بســیج دانش آمــوزی چهارمحال 
و بختیــاری از دیــدار و هم اندیشــی دانش آمــوزان 
بسیجی با فرمانده ســپاه قمربنی هاشــم)ع( در هفته 
بســیج دانش آموزی خبر داد. حاتم ریاحی ، با اشــاره 
بــه برنامه هــای پیش بینی شــده برای هفته بســیج 
دانش آمــوزی در چهارمحال و بختیــاری، اظهار کرد: 
حدود 2۰۰ برنامه در ســطح مدارس و سطح حوزه های 
 مقاومت بسیج دانش آموزی در هفته بسیج دانش آموزی 

اجرا می شود.

افت محسوس قیمت مسکن در استان
رییس اتحادیه مشاوران امالک شهرستان شهرکرد از افت محسوس 
قیمت مسکن در بازار چهارمحال و بختیاری با تقارن پاییز و ماه محرم 
و صفر خبر داد. محمد رییســی در خصوص تغییر و تحوالت بازار 
معامالت مسکن طی یک ماه اخیر، اظهار کرد: در ماه محرم و صفر 
اعتقادات مذهبی افراد اصوال باعث کاهش معامالت در بازار مسکن 
می شود و این مسئله همواره در دهه اول ماه محرم تشدید می شود، به 
گونه ای که برخی از فعاالن صنف مشاوران امالک در این دهه فعالیت 
خود را محدود می کنند. وی افزود: تقارن محرم و صفر و فصل پاییز که 
جابه جایی در آن کمتر از دیگر فصول سال صورت می گیرد، دلیلی بر 
کاهش چشمگیر حجم معامالت ملکی طی مدت مذکور بوده است.

وی افزایش نرخ اجاره بها و مسکن در سال جاری را به ترتیب 15 و 1۰ 
درصد گزارش کرد و گفت: در حال حاضر هیچ گونه تصمیمی برای 

افزایش نرخ اجاره بها گرفته نشده است.

 
 کشف بیش از ۲4 میلیارد ریال 

کاالی قاچاق 
فرمانده انتظامي اســتان چهارمحال و بختیاری از اجراي موفقیت 
آمیز طرح مبارز با کاالي قاچاق در استان و کشف 24 میلیارد و 23۶ 
میلیون ریال انواع کاالي قاچاق، خبر داد.سردار غالمعباس غالمزاده 
اظهار کرد: در راستاي حمایت هرچه بیشتر از اقتصاد مقاومتي، تولید 
و اشتغال طرح مبارزه با کاالي قاچاق در چهارمحال و بختیاري به 
مرحله اجرا درآمد. وي افزود: در این راستا، ماموران انتظامي استان 
با اشــراف اطالعاتي کامل و با هماهنگي مقامات قضائي طي چند 
عملیات ایست و بازرسي در سطح محورهاي مواصالتي استان، چند 
محموله کاالي قاچاق شامل موتورخودرو، انواع قطعات خودرو، لوازم 
خانگي و لوازم آشپزخانه، روغن خودرو و دریل شارژي فاقد مدارک 

مثبت گمرکي را توقیف کردند.

 احداث سوله های شن و نمک 
برای راهداری زمستانی

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای چهارمحال و بختیاری 
از احداث ســوله های شــن و نمک در چهارمحال و بختیاری برای 
راهداری زمستانی خبر داد.احمد جمشــیدی اظهار کرد: به دلیل 
شرایط خاص جوی و بارندگی و شــرایط جغرافیایی، نیاز بسیاری 
به سوله هایی برای انبار شــن و نمک وجود داشــت که این نیاز با 
همت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان تا حدودی 
برآورده شده اســت.وی افزود: در همین راستا چندی پیش کلنگ 
احداث دو باب ســوله شن و نمک در محور شــهرکرد- سورشجان 
)گردنه خلک( و محور بروجن - لردگان )گردنه گوشنگلی ( با متراژ 
جمعا 1۰۸۰ متر مربع بر زمین زده شــد که با اعتبار چهار میلیارد 
 و 3۰۰ میلیون ریال هم اکنون به پیشــرفت بیــش از 3۰ درصدی

 رسیده اند.

ابالغ اخطاریه
8/194  از شورای حل اختالف 5 خمینی شهر مستقر در شهر کوشک به آقای علی روشنی 
با توجه به اینکه در دادخواست پرونده کالسه 110/96 مجهول المکان اعالم شده اخطار 
می گردد در روز دوشــنبه تاریخ 96/9/6 راس ســاعت 4 بعد از ظهر جهت رسیدگی به 
دادخواست آقای حیدر علی مهرابی فرزند ابراهیم به طرفیت اخطار شونده مبنی بر مطالبه 
وجه یک فقره چک به شماره 550744-76/12/25 عهده بانک صادرات به مبلغ چهار 
میلیون و پانصد هزار ریال به همراه مطلق خسارات در شورای حل اختالف 5 – خمینی 
شهر به نشانی شهرســتان خمینی شهر- شهر کوشــک خیابان ایثارگران طبقه زیرین 
ساختمان درمانگاه حضرت زهرا )س( حاضر شوید . در غیر این صورت غیابی رای صادر 
خواهد شد. در ضمن نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن در دفتر شورا موجود می باشد 
جهت دریافت به شــورا مراجعه نمائید. م الف: 5500 شعبه پنجم مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر -کوشک )152 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/197 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره  7949/366 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام غالمرضا زارعی فرزند محمد در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1396/9/1 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:23462 هادیزاده 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

8/196 شماره ابالغنامه: 9610103623104230 شماره پرونده: 9509983623100645 
شماره بایگانی شــعبه: 950754 مهلت حضور: 7 روز ، نوع علت حضور: مالحظه نظریه 
کارشــناس و اظهار هر مطلبی نفیًا یا ثباتًا ، با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه 
به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ 
تصمیم خواهد شد. ) استان اصفهان- شهرستان اردســتان- خیابان قیام- دادگستری 
اردستان کدپستی 88381756478(  م الف:293 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان اردستان )78 کلمه، 1 کادر(
ابالغ اخطاریه

8/193  از شورای حل اختالف 5 خمینی شهر مستقر در شهر کوشک به آقای رضا کرمی 
فرزند حسینعلی با توجه به اینکه در دادخواست پرونده کالسه 111/96 مجهول المکان 
اعالم شده اخطار می گردد در روز دوشنبه تاریخ 96/9/6 راس ساعت 4 بعد از ظهر جهت 
رسیدگی به دادخواست آقای حیدر علی مهرابی فرزند ابراهیم به طرفیت اخطار شونده مبنی 
بر مطالبه دو فقره چک به شماره 645199-79/4/10 بانک ملی و 79/4/15-475150 
بانک سپه جمعاً به مبلغ پانزده میلیون ریال به همراه مطلق خسارات در شورای حل اختالف 
5 – خمینی شهر به نشانی شهرستان خمینی شهر- شهر کوشک خیابان ایثارگران طبقه 
زیرین ساختمان درمانگاه حضرت زهرا )س( حاضر شوید . در غیر این صورت غیابی رای 
صادر خواهد شد. در ضمن نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در دفتر شورا موجود می 
باشد جهت دریافت به شورا مراجعه نمائید. م الف: 5501 شعبه پنجم مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر -کوشک )154 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اخطاریه
8/192  از شورای حل اختالف 5 خمینی شهر مســتقر در شهر کوشک به آقای حسین 
روشنی با توجه به اینکه در دادخواست پرونده کالســه 112/96 مجهول المکان اعالم 
 شده اخطار می گردد در روز دوشــنبه تاریخ 96/9/6 راس ســاعت 4 بعد از ظهر جهت 
رسیدگی به دادخواســت آقای حیدر علی مهرابی فرزند ابراهیم به طرفیت اخطار شونده 
مبنی بر مطالبه یک فقره چک عهده بانک ملت به شماره 253684-1376/11/20 و به 
مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال به همراه مطلق خســارات در شورای حل اختالف 
5 – خمینی شهر به نشــانی شهرستان خمینی شهر- شهر کوشــک خیابان ایثارگران 
طبقه زیرین ســاختمان درمانگاه حضرت زهرا )س( حاضر شــوید . در غیر این صورت 
غیابی رای صادر خواهد شد. در ضمن نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در دفتر شورا 
موجود می باشــد جهت دریافت به شــورا مراجعه نمائید. م الف: 5499 شعبه پنجم 
 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر -کوشک )152 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

7/604 کالســه:951555 شــماره دادنامه:9609976794202620-96/6/25 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید نجار مارنانی به نشانی 
اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه پالک 15 با وکالت علی جزینی به نشانی اصفهان چهار 
راه نقاشی ابتدای خ فلسطین مجتمع میالد واحد 3، خوانده: جهانگیر محمدی به نشانی: 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه ســفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی سعید نجار مارنانی 
با وکالت علی جزینی به طرفیت جهانگیر محمدی به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 
ریال سفته های به شماره خزانه داری کل 458092 و 458088 به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/800/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و   حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/12/5 لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای 
محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس 
از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.م الف:21658 شــعبه 12 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 305 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/605 شماره پرونده: 960398 شــماره دادنامه:96/6/30-9609976794202769  
خواهان:  منصوره بنده خدا به نشانی اصفهان ملک شــهر خ شهید ابوترابی )آزادگان( خ 
اطلس 2 کوچه شماره 5 یاس 3 پالک 25، خوانده: علی بخش برخورداری هندوکش به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه خسارات ناشی از تصادف و هزینه های دادرسی، 
کارشناسی، گردشکار:   قاضی شورا با مالحظه محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضای 
شورا کفایت و ختم بررسی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت 

خوانده باال به خواســته مطالبه مبلغ 11/500/000 ریال بابت خسارات ناشی از تصادف 
به اضافه هزینه دادرسی وکارشناسی با توجه به گزارش راهور 110 که سواری پژو 206 
به شماره 964/53 و 18 متعلق به خواهان و ســواری پراید به شماره 464/43 ب 55 به 
رانندگی خوانده محرز بوده و خوانده مقصر شناخته شده است و حسب نظریه کارشناس 
دادگستری در پرونده تامین دلیل شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان خسارات وارده بر 
اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ 11/500/000 ریال تعیین گردیده است و با 
توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و الیحه ای نیز ارسال نموده لذا قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده 
و با استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 98 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی 
 مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
خسارات وارده و 1/460/470 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 1/500/000 
ریال بابت هزینه کارشناســی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابــل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:21615 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )316 کلمه،3 

کادر(  
ابالغ رای

7/606 کالسه پرونده 960490 شــماره دادنامه: 96/6/30-9609976794102064 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شیرآقا نوروزی به نشانی 
خوراسگان خ ابوذر خ 22 بهمن بن بست عمار، خوانده: حسین دشتیان حیدر زاده به نشانی 
مجهول المکان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی شیرآقا نوروزی به 
طرفیت حسین دشتیان حیدر زاده به خواسته مطالبه عین دوازده عدد سکه تمام بهار آزادی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی و تاخیر در تادیه با توجه به محتویات پرونده و مستندات 
ومدارک ابرازی از جلسه دادنامه صادره از شــعبه 107 کیفری 2 اصفهان و صورتجلسه 
مورخ 96/6/25 عدم حضور خوانده، در جلسه رسیدگی علی الرغم ابالغ قانونی به خوانده 
لذا شورا به استناد ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت دوازده عدد سکه بهار آزادی بابت اصل خواسته و مبلغ 1/700/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر واعالم می گردد 
و نسبت به تاخیر و تادیه با توجه به صدور حکم به استرداد عین و به استناد ماده 197 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوا صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس ازابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی به مدت 20 روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.  م الف:21601 
 شــعبه 11 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان )264 کلمه،

3 کادر(  
ابالغ رای

7/607 کالسه پرونده: 448/96 شماره دادنامه:9609976795500586 مرجع رسیدگی: 
شعبه 25 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  آقای عباس بینا فرزند رضا به نشانی 
اصفهان خ عبدالرزاق جنب بانک ســپه طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد موسسه راه صادق 
پالک 30،  خوانده: آقای رســول اکبری حوضماهی فرزند حبیب اله به نشانی مجهول 
المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی  عباس بینا به طرفیت رسول اکبری حوضماهی به خواسته مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 726771- 95/11/19  به عهده بانک سپه خ جی 

به انضمام مطلق خسارات 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 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواســته 670/000 ریال  بابت هزینه دادرسی  طبق تعرفه قانونی  و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )95/11/19(  هزینه نشر آگهی تا تاریخ 
 اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مهلت

 بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمــام مهلت واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل تجدیــد نظر در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:21613 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 295 کلمه،

 3 کادر(  
ابالغ رای

7/609 شماره دادنامه: 9609970354800074 شماره پرونده: 9509980358100661 
شماره بایگانی شعبه: 951272  شاکی: آقای کمال زارعی سودانی فرزند اصغر با وکالت 
آقای مصطفی خدایی فرزند پرویز به نشــانی اصفهان خیابان وحید ابتدای حســین آباد 
مجتمع عسگری طبقه 3 واحد 7، متهمین: 1- آقای احمدرضا عیدی وندی 2- آقای علی 
جهانگیری فرزند عزیز همگی به نشانی اصفهان ملک شهر خ مفتح ک حکیم سنایی دوم 
پ 93، اتهام: خیانت در امانت، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
1- علی جهانگیری فرزند عزیز 2- احمدرضا عیدی وندی دائر بر خیانت در امانت نسبت 
به یک فقره چک به شماره 770449-94/12/0 موضوع شکایت کمال زارعی سورانی 
فرزند اصغر با وکالت مصطفی خدایی و کیفرخواست صادره با عنایت به شکایت شاکیان 
صورتجلسه بازبینی فیلم دوربین مدار بسته گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور متهمان 
علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی دادگاه بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم 
دانسته و مســتنداً به ماده 674 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 )تعزیرات( هر یک 
از متهمان موصوف را به تحمل یکســال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس ازابالغ قابل اعتراض در این شعبه می باشد. 
م الف:21654 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 122 جزایی سابق( مجتمع 

شهید بهشتی ) 223 کلمه، 3 کادر(  
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9610460364900021 درخواســت:  شــماره   8 /206
9509980364901459 شــماره بایگانی شــعبه: 951486 آگهی ابالغ به خانم پریسا 
سادات میر عنایت به اتهامات توهین و تهدید و افتراء از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
951486 د 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 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 شوند 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
درضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد. )آدرس: اصفهان- بلوار 
آتشگاه- روبروی پمپ بنزین بهار- نبش کوچه برلیان- ساختمان برلیان(  م الف:23976 
 شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو( 

 ) 145 کلمه، 2 کادر(  

فارس: کشاورزی، پیشه ای سخت و طاقت فرساست و کشاورز 
مدت های زیادی باید تالش کند تا در زمان برداشت محصول 
حاصلی داشته باشد. در سال های اخیر کشاورزان برخی مناطق 
به خصوص منطقه غرب شهرکرد، با معضلی روبه رو شده اند و 
آن هم سرقت محصوالتشــان از مزارع و باغات است. اگرچه 
میزان این سرقت کم اســت ولی هم به نوعی ناامنی و مفسده 
اجتماعی است و هم مصداق آن ضرب المثلی که »قطره قطره 

جمع گردد وانگهی دریا« شود.
از دیگر آسیب های اجتماعی که این روزها شاهد آن هستیم 
وجود برخی معتادان متجاهر در نقاط مختلف شــهر اســت 
که اقدام به تکدی گری می کنند، اگرچه مطرح می شــود که 
تعداد این افراد در چهارمحال و بختیاری کم و انگشت شــمار 
اســت، اما با توجه به صحبت هــای فرماندار شــهرکرد که 
عنوان کرد تاکنــون دو نوبت معتادان متجاهر در شــهرکرد 
 جمع آوری شدند ضرورت توجه به این آسیب اجتماعی دیده

 می شود.
چهارمحــال و بختیاری به لحــاظ وجود معتــادان متجاهر 
همچــون دیگر اســتان های کشــور نیســت و حتــی باید 
گفــت کــه وضعیــت بســیار مناســبی دارد، امــا قطعــا 
نمی توانــد از ایــن موضــوع مصــون بماند همان طــور که 
 این روزهــا نیز شــاهد رشــد کمی ایــن افراد در ســطح

 شهر هستیم.
فروش محصوالت کشاورزی سرقتی به مالخرها 

یکی از کشــاورزان منطقه غرب شــهرکرد در گفــت و گو با 
»فارس« اظهار کرد: مدت ها تالش کرده و شــب و روز روی 
زمین ها و باغ های کشاورزی خود کار می کنیم به امید روزی که 
بتوانیم برداشت کنیم ولی در زمان برداشت، اگر محصوالتمان 
چند روز بمانند، تا زمانی که مشتری برای خرید آنها پیدا شود 

دائم مورد سرقت واقع می شوند.
وی افزود: افرادی که محصوالت کشاورزی را به سرقت می برند 
آنها را برای تامین مواد مخدر خود به مالخرها و فروشــندگان 

مواد می فروشند.

جرات اعتراض نداریم
این کشــاورز ادامه داد: بعد از چیدن محصــول و تا زمانی که 
مشــتری پیدا شــود، باید دائما مراقب محصوالت باشیم تا 
معتادان آنها را به سرقت نبرند. کشاورزی کار سختی است و 
بسیار زحمت دارد که مراقبت از محصوالت نیز به آن اضافه شده 
است. وی اضافه کرد: در اغلب موارد جرات اعتراض به این افراد 
که محصوالت را به سرقت می برند را نداریم؛ چراکه آدم های 

خطرناکی هستند.
یکی دیگر از کشــاورزان در گفت وگو با خبرنــگار فارس در 

شهرکرد، اظهار کرد: چند روز پیش خودروی باری را در زمین 
کشاورزی خود مشاهده کردم که به نظر غریبه بود.

وی ادامه داد: زمانی که نزدیک خودرو شدم مشاهده کردم که 
دو مرد در حال چیدن محصوالت زمین کشاورزی من هستند.
این کشاورز عنوان داشــت: زمانی که از آنها پرسیدم در زمین 
کشاورزی من چه می کنید به سمت من حمله کرده و مدعی 
شدند که این زمین متعلق به من نیست و قصد درگیری با من 

را داشتند.
یک کشاورز اهل شــهرکرد که هر شب شــاهد خودروهایی 
است که سرنشــینان آنها در زمین های کشاورزی و در داخل 
ماشین خود اقدام به مصرف مواد مخدر می کنند در گفت و گو با 
خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار کرد: این افراد تقریبا هر شب 
در این مکان حضور دارند، شیشه ماشین خود را باال کشیده و 

در تاریکی شب مشغول مصرف مواد هستند.

زمین های کشاورزی؛ پاتوقی برای مصرف مواد مخدر
این کشاورز با بیان اینکه زمین های کشاورزی به نوعی پاتوق 
برای این افراد تبدیل شده است که بدون هیچ دغدغه ای در آنها 
به مصرف مواد می پردازند، گفت: بی شک اگر گشت های نیروی 
انتظامی به صورت مستمر به این مکان ها بیایند و حضور داشته 
باشــند، موقعیت برای این معتادان ناامن شده و دیگر جرات 

مصرف مواد آن هم به این شیوه را نخواهند داشت.

نیازمنــد کمپ های نگهداری معتــادان متجاهر 
هستیم

حمید ملک پور، فرماندار شهرســتان شهرکرد در گفت وگو با 
خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار کرد: تعداد انگشت شماری 

معتاد متجاهر در سطح استان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون دو نوبت معتادان متجاهر در سطح 
شهرستان شهرکرد جمع آوری و تحویل خانواده  شدند، افزود: 
از خانواده های این افراد تعهد گرفته شــده اســت تا دیگر در 

خیابان ها مشاهده نشوند.
فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد با بیــان اینکه بــه تازگی 
مجــددا یکی دو مــورد معتــاد متجاهر در شــهرکرد دیده 
شــده که قطعا در اولین فرصت جمع آوری می شــوند، ادامه 
داد: بــرای برخــورد جدی تر الزم اســت کمــپ نگهداری 
این افراد را در اســتان داشــته باشــیم، اما به دلیل کم بودن 
 تعداد معتادان متجاهر در اســتان امکان احــداث این کمپ

 وجود ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: ایجاد کمپ نگهداری معتادان متجاهر 
هزینه هــای زیادی به جهــت تامین غذا، خوابــگاه، مباحث 
فرهنگی و... دارد به همین دلیل نیازمند کمک ها و اعتبارات 
کشوری هستیم ولی با ایجاد این کمپ ها می توانیم این افراد 

را ساماندهی کنیم.
چهارمحال و بختیاری اســتان کوچکی است و تاکنون مردم 
به لحاظ موارد ذکر شده هیچ گونه مشــکلی نداشتند، اما در 
سال های اخیر این دســت ناهنجاری ها پررنگ تر از قبل شده 

است.

وقتی وضعیت نامطلوب امنیت در شهرکرد نگران کننده می شود؛

زمین های کشاورزی؛ پاتوق معتادان!

سوژه

ناجا

خبر
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روز گذشته سایت های خبری به  سمیه پارسادوست 
نقل از نیــروی انتظامی اعالم 
کردند  ناجا به زائران ایرانــی در کربال و در ایام اربعین توصیه 
کرده که هیچ کاالیی نخرند و زنان هــم بدون همراه از محل 
اسکان خارج نشــوند. پلیس در اطالعیه ای تاکید کرده که با 
توجه به »احتمال نفوذ جاسوســان و عناصر دشمن« در بین 
عزاداران، مسافران ایرانی از ارتباط »نامتعارف« با افرادناشناس 
خودداری کنند و با مامــوران و »عوامل عراقی« هم ارتباطی 
نداشته باشــند. در این اطالعیه گفته شده که زنان از تردد به 
بازار، حرم و اماکن عمومی خودداری کنند و سوار خودروهای 
شخصی نشوند؛ همچنین پلیس از مردم خواسته که در کربال 

هیچ نوع کاال به ویژه کاالهای تزئینی و اسباب بازی نخرند.
با نزدیک شدن به اربعین حسینی و اشتیاق بی حدوحصر ایرانی 
ها برای حضور در کربالی معلی در این ایام، هشدارهای مقامات 
امنیتی و انتظامی کشورمان هم بیشتر و جدی تر از قبل شده 
است. کربال آرام است و نیروهای ایرانی همچون سال های قبل 
می کوشــند تا با کمک ماموران عراقی، امنیت را در این شهر 
برقرار کنند تا زائران بدون هیچگونه مشــکلی و با اطمینان 
خاطر به زیارت بروند و برگردند؛ اما به هرحال نمی توان از این 
نکته غافل شد که کشور عراق در حال حاضر، کشوری درگیر 
جنگ و جنگ زده است و هنوز به طور کامل از شر داعشی ها 
و نیروهای وفادار به صدام خالی نشده است. مسائل امنیتی از 

یک سو و موارد بهداشتی از سوی دیگر از جمله مواردی است 
که این روزها مسئوالن مرتبا درباره آن هشدارهای الزم را داده 

و توصیه هایی به زائران کرده اند. 

ویزا را جدی بگیرید
مسئوالن ایرانی جلسات مختلفی با عراقی ها برگزار کردند تا 
شاید بتوان مسئله ویزا را حل کرد و دولت عراق از خیر دریافت 
ویزا از ســوی ایرانی ها در ایام اربعین بگذرد، اما عراقی ها به 
هیچ عنوان زیربار نرفتند و درنتیجه اعالم شــد تمامی زائران 
باید حتما ویزا به همراه داشــته باشــند  و در غیر این صورت 
بازگردانده می شوند و اگر بدون ویزا قصد ورود به خاک عراق 
را داشته باشند، دســتگیر و زندانی خواهند شد! گویا موضوع 
هم خیلی جدی است و عراقی ها در این زمینه شوخی ندارند. 
آن طور که یکی از مســئوالن گفته بود هنوز برخی از زائرانی 
که سال گذشته قصد داشــتند بدون ویزا به عراق بروند، در 
زندان های این کشور هســتند! درنتیجه داشتن پاسپورت و 

ویزای عراق الزم و حتمی است و بهتر است ریسک نکنید! 

مجهز باشید
انتظار یک ســفر زیارتی با تمامــی امکانــات و تجهیزات و 
درکمال رفاه را نداشــته باشــید. با وجود اینکه در سال های 
اخیر موکب های زیادی توسط ایرانی ها در مسیر نجف تا کربال 

ساخته شده، اما بازهم مشکالتی وجود دارد و بهتر است مجهز 
به کربال بروید. وسایلی مثل کوله پشتی، کیسه خواب، کفش 
مناسب و وسایل شخصی به همراه داشته باشید. نیازی نیست 
پول زیاد با خود به همراه ببرید. حمل مواد مخدر در عراق جرم 
محسوب می شــود )فردمعتاد متهم است نه بیمار(؛ بنابراین 
ابتدا با وی برخورد فیزیکی و سپس رسیدگی قضائی خواهد شد 
و در محاکمه نیز شدیدترین احکام صادر می شود. بد نیست 
بدانید برخی از کشورهای عربی قرص های اعصاب، فنوباربیتال، 
والیوم و... را مواد مخدر تلقی کرده و مانند مصرف کنندگان مواد 
مخدر با حاملین آنها برخورد قانونی می شود. خانم ها هم بهتر 

است طال و جواهرات با خود همراه نداشته باشند. 

واکسن بزنید
دو هفته قبل از مســافرت واکســن ضد هپاتیت آ )A( بزنید. 
این توصیه ای است که رییس شبکه هپاتیت ایران به زائران 
اربعین حسینی کرده و گفته که »از آنجا که ازدیاد جمعیت و 
عدم رعایت بهداشت از جمله عوامل ابتالی زائران به هپاتیت آ 
)A( می باشد، زائران دقت کنند ضمن رعایت نکات بهداشتی 
در حین ســفر، قبل از مصرف مواد غذایی دست های خود را 
با آب و صابون بشــویند و تنها از آب بطری مهر و موم شــده 
و یا آب جوشیده اســتفاده کنند و از مصرف غذای غیر پخته 
و یا نامطمئن خودداری کنند؛همچنین هنگام مصرف میوه 
عالوه بر شست وشوی مناسب آن، پوســت میوه ها را کنده 

و دور بریزند.«

اقدام خالف و غیراخالقی ممنوع
 از مواکــب ناشــناس و بــه خصوص ســیار، مــواد غذایی 
نگیریــد و از کارهایی که تقــدس و ارزشــمندی اربعین را 
خدشــه دار می کند )مثل تکدی گری(پرهیــز کنید. بعضا 
دیده شــده برخی زائران ایرانــی در این ایــام در عراق رو به 
تکدی گــری می آورند و عنــوان می کنند هزینــه ای برای 
برگشــتن به ایران ندارنــد و یا مرتکب اعمــال خالف قانون 
مثل ســرقت،کالهبرداری، خریــد و فروش مــواد مخدر، 
ولگردی، فساد اخالقی و سایر اعمال خالف شئونات اسالمی 
می شــوند که پلیس اعالم کرده درصورت مشــاهده چنین 
 اقداماتــی، از خــروج مجدد این افــراد جلوگیــری خواهد

 شد.
بد نیســت بدانید که عرف پذیرایی در عراق و بین مردم این 
کشور 3 روز است و مســئوالن در توصیه های خود گفته اند 
که بهتر است بیشتر از 3 روز میهمان نشوید؛ هرچند عاشقان 
امام حســین)ع( در این ایام و بویژه در شــهر نجف و کربال با 
روی باز و حتی با اصرار فراوان از زوار می خواهند که میهمان 
آنها شــوند و این روزها زیاد می شــنویم که کاش آنهایی که 
این روزها تمام تالش خود را برای کاســبی از اشــتیاق زوار 
امام)ع( برای زیارت اربعین به کار بســته اند، شــیوه خدمت 
 به عاشقان امام حســین)ع( را از همین مردم بی ریا و عاشق

 یاد می گرفتند! 

 ۴حادثه در اصفهان، ۲۵ مصدوم برجای گذاشت
غفور راستین، رییس مرکز و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: در پی وقوع 

چهار حادثه در سطح استان اصفهان، ۲۵ نفر مصدوم شدند.

رییس هیئت مدیره موسسه خیریه دیابت اصفهان:

 در هر ۲۰ ثانیه، ۲ نفر به دیابت
 مبتال می شوند

رییس هیئت مدیره موسسه خیریه دیابت اصفهان گفت: آمار بیماران 
دیابتی وحشتناک است و هر در۲۰ ثانیه ۲ نفر به این بیماری دچار 
می شوند و یکی جان خود را از دست می دهد و تعداد مبتالیان به این 
بیماری با سرعت زیادی رو به افزایش است.محمد علی عطاری اظهار 
داشت: ۲3 آبان ماه روز جهانی دیابت است و در این روز همایش های 
بزرگی داریم؛ این بیماری شایع و آزار دهنده است و موسسه خیریه 
دیابت برای حساس سازی و آگاه سازی جامعه است.وی افزود: دیابت 
همه دســتگا ه های بدن را درگیر می کند و بیماری دیابت خاموش و 
بی سر و صداست و باید از آن پیشگیری کرد زیرا درمان قطعی ندارد و 
آرام آرام بدن را تخریب می کند؛ باید در خصوص این بیماری تذکرات 

و هشدار های الزم داده شود چون دیابت شوخی بردار نیست.

مشارکت هزار میلیارد تومانی خیران 
سالمت در یک سال گذشته

خیران ســالمت،هزار میلیارد تومان به طرح هــای حوزه درمان و 
بهداشت کمک کرده اند.مشاور عالی دبیر کل و رییس شورای زنان 
مشــارکت های مردمی مجمع خیرین سالمت کشــور ، در حاشیه 
برگزاری نخستین گردهمایی زنان خیر ســالمت کاشان و آران و 
بیدگل گفت: خیران سالمت در سال گذشــته و امسال نزدیک به 
هزار میلیارد تومان کمک کرده اند که بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان 
از این مشــارکت را بانوان تامین کرده اند.شهال میرگلوبیات افزود: 
شورای زنان در حوزه معاونت مشارکت های مردمی مجمع خیران 
 سالمت کشور، چهار سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد که تا کنون 

در 18 استان این شورا تشکیل شده است.

طی یک ماه گذشته در اصفهان؛

گواهینامه رانندگی ۳۹ راننده 
متخلف ضبط شد

رییس پلیس راهور استان اصفهان از ضبط گواهینامه رانندگی 3۹ 
راننده متخلف که مرتکب تخلفات حادثه ساز شده و نمره منفی آن ها 

از حدنصاب گذشته بود، در مهرماه سال جاری خبر داد.
سرهنگ رضا رضایی با بیان اینکه برخورد قاطع پلیس راهور استان با 
رانندگان متخلف و حادثه ساز در دستور کار قرار دارد، گفت: در مهر 

ماه سال جاری گواهینامه رانندگی 3۹ راننده متخلف ضبط شد. 
  رضایی ادامه داد: در صورت اعمال قانون و کســب نمره منفی در 
کارنامه رانندگان ثبت شــده و اگر تعداد تخلفات به  3۰ نمره منفی 

برسد گواهینامه راننده متخلف به مدت شش ماه ضبط می شود.

قبل از سفر زیارتی اربعین، توصیه ها و هشدارها را جدی بگیرید؛اخبار

زیارت به شرط رعایت

محیط زیست

ایران در صدر کشتار پرندگان 
مهاجر قرار دارد

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با هشدار نسبت به 
اینکه حیات پرندگان مهاجر از سوی شکارچیان غیرمجاز 
زیر سایه ضعف نظارت محیط زیست و کمبود نیروی محیط 
بان در شمال و جنوب کشور در حال تهدید است، تصریح 
کرد: متاسفانه چندین سال است که شکارچیان غیرمجاز 
به انحای مختلف و شکل فجیعی مانند شکار بی رویه، دانه 
آغشته به سم، پهن کردن تورهای هوایی و دام گذاری های 
گسترده اقدام به کشــتار پرندگان مهاجر در تاالب ها می 
کنند و شدت این معضل در خوزســتان و فریدونکنار به 
گونه ای است که طبق بررســی های ملی و بین المللی در 
صدر کشورهای رکوردار کشتار پرندگان مهاجر در دنیا قرار 
 گرفته ایم که این موضوع وجهه بین المللی ما را به شدت

 خدشه دار می کند.
وی یادآور شد: نیروهای محیط بان و سازمان حفاظت محیط 
زیست در فصل مهاجرت پرندگان باید به طور مداوم در حال 
آماده باش و گشت و کنترل باشند و مانع از کشتار بی رحمانه 

پرندگان مهاجر شوند.

دیدار مدیرکل محیط زیست 
اصفهان با نماینده اردستان

سید رحمان دانیالی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان باحجت االسالم والمسلمین سید صادق طباطبایی 
نژاد، نماینده مردم شهرستان اردستان در مجلس شورای 

اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.
 در این دیدار نماینده اردستان الزمه مدیریت بهینه محیط 
زیست را لحاظ شرایط هر منطقه در اعمال قوانین و مقررات 
محیط زیستی دانست و بر تدوین استانداردهای منطقه ای 
و استانی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد 

و خواستار توجه بیشتر به اولویت های هر شهرستان شد.
حجت االسالم و المســلمین طباطبایی نژاد از اشتغال به 
عنوان اولویت نخست این شهرستان یاد کرد  و اظهار داشت: 
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی همه دستگاه ها بایستی 
در این زمینه تالش کنند. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان با بیان اولویت های کاری نخست دولت شامل 
آب؛ محیط زیست و اشتغال؛ تحقق شعار اقتصاد مقاومتی 
تولید و اشــتغال و به طور همزمان اعمال سیاســت های 
زیست محیطی نظام؛ ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
را وظیفه ذاتی قوای سه گانه و ارکان حاکمیت دانست و از 
طبیعت گردی و ایجاد قرق های اختصاصی به عنوان زمینه 
های مستعد و ارزشمند اشتغال ســبز در راستای تحقق 

سیاست های مورد نظر در شهرستان اردستان یاد کرد.

ابالغ رای
7/610 شماره دادنامه: 9409970351301764 شماره پرونده: 9409980351300615 
شماره بایگانی شــعبه: 940629 خواهان: بانک مهر اقتصاد )سهامی عام( به نمایندگی 
علیرضا زمانی با وکالت آقای حامد منتظرین فرزند اصغر به نشــانی اصفهان خ نشــاط 
روبروی بانک ملی ســاختمان مهر ط 1 واحد 3، خواندگان: 1- آقای سرژیک وارطانیان 
 فرزند وارطان به نشــانی اصفهــان خیابان حکیــم نظامی خ مهرداد بن بســت بامداد 
 پ 113، 2- آقای کسری سپهر قمشه فرزند خلیل به نشانی اصفهان نظر شرقی کوچه

 کلیسا وانک پ 47 کدپستی 5675731، 3- آقای غالمرضا عمیدی شمس آبادی فرزند 
محمد به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه 
چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با 
وکالت حامد منتظرین به طرفیت سرژیک وارطانیان و کسری سپهر قمشه و غالمرضا 
عمیدی شمس ابادی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و شصت و هشت میلیون و هفتصد 
و چهل و نه هزار وهشــتصد و چهار ریال بابت قسمتی از چک شــماره 444138 مورخ 
 93/8/27 بانک ملی به انضمام هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر و 
تادیه با توجه به محتویات پرونده و مســتندات ابرازی خواهــان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از سوی بانک محال علیه و اینکه مستندات ابرازی اشتغال ذمه خواندگان را ایجاب 
می نماید و خوانده سرژیک وارطانیان در دادگاه حاضر شــده است و دفاعی که موثر در 
 دعوی باشد ازخود به عمل نیاورده اســت و خواندگان غالمرضا عمیدی و کسری سپهر
 قمشــه علی رغم ابالغ وقت رســیدگی از طریق نشــر آگهی در دادگاه حاضر نشــده 
اند لــذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشــخیص علیهــذا دادگاه به اســتناد مواد 198 
و 519 و 522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مواد 310 الــی 315 قانــون تجارت 
حکم به محکومیت خوانــدگان متضامنا به پرداخت مبلغ یکصد و شــصت و هشــت 
میلیون و هفتصــد و چهل و نه هزار و هشــتصد و چهــار ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ هشــت میلیون و هفتصد و پنجــاه هزار ریال بابــت هزینه دادرســی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارت تاخیــر تادیه از زمان سررســید چک 93/8/27 
تا زمان تادیــه آن در حق خواهان صــادر می نمایــد. رای صادره در مورد ســرژیک 
 وارطانیان حضوری و ظرف مدت بیســت روز پــس ازابالغ قابل تجدیــد نظر خواهی
 در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشــد و در مورد سایر خواندگان غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:21652 شعبه 

13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 416 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

7/611 شماره دادنامه: 9609970350900984 شماره پرونده: 9609980350900346 
شماره بایگانی شعبه: 960401  خواهان: آقای حسن حسینعلی زاده خراسانی فرزند کریم 
با وکالت آقای سید امیر صمصام شریعت فرزند سید حسین به نشانی تهران میدان شیخ 
بهائی برج صدف طبقه 14 واحد 142، خواندگان: 1- شرکت توسعه مسکن و بتون اصفهان 
به نشانی اصفهان – خ استانداری- بن بست یزدان پالک 5، 2- سیده زهرا فاضلی چهار 
محالی فرزند سید عبداله 3- سیده فاطمه فاضلی چهار محالی فرزند سید عبداله 4- سیده 
مریم فاضلی چهارمحالی فرزند سید عبداله 5- ســید روح اله فاضلی چهارمحالی فرزند 
سید عبداله 6 – سید عبداله فاضلی چهار محالی فرزند سید عبداله 7- سیده راحله فاضلی 
چهار محالی فرزند سید عبداله همگی به نشانی مجهول المکان،خواسته ها: 1- الزام به 
تنظیم سند رســمی ملک 2- تنفیذ قرارداد)غیرمالی( 3- تنفیذ قرارداد)غیرمالی(، دادگاه 
با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور و انشــاء رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان حسن حسین 
علی زاده خراســانی فرزند کریم به طرفیت خواندگان 1- شرکت توسعه مسکن و بتون 

اصفهان 2- سید عبدا... 3- سید روح ا... 4- سیده زهرا 5- سیده فاطمه 6- سیده راحله 
7- سیده مریم همگی  به شهرت فاضلی چهارمحالی فرزندان سید عبدا... به خواسته الزام 
به تنظیم سند رسمی انتقال. یک دانگ از پالک ثبتی 1305 فرعی باقیمانده از 4 اصلی 
به مساحت 818/9 متر بخش 14 ثبتی اصفهان و تنفیذ مبایعه نامه مورخ 1382/05/10 
 واقع در لنبانو سه پل دادگاه نظر به مستندات تقدیمی و با توجه به جواب استعالم اداره ثبت
 و عدم دفاع موجه و موثر خواندگان لذا دعوی مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مستنداً 
به ماده 219 قانون مدنــی و مواد 515 و 512 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر تنفیذ 
قرارداد عادی اســتنادی و محکومیت خواندگان ردیفهای دوم تــا آخر به الزام به تنظیم 
ســند رســمی انتقال یک دانگ از پالک ثبتی مزبور و محکومیت خوانده ردیف اول به 
پرداخت 42/500/000 ریال هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره نســبت به خواندگان غیابی ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر خواهی 
 در دادگاه های تجدید نظر استان و نسبت به ســایرین حضوری ظرف مدت بیست روز 
پس ازابالغ قابل تجدید نظــر خواهی در دادگاه های تجدید نظر اســتان می باشــد.  
م الف:21646 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ) 398 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

7/649 شماره دادنامه: 9609970350901022 شماره پرونده: 9609980350900107 
شماره بایگانی شعبه: 960124 خواهان: شرکت کربن ایران )سهامی عام( به شماره ثبت 
129631 با مدیرعاملی شکور شــمس و عضو هیات مدیره آقای حسین طائب با وکالت 
آقای حمیدرضا محمدی کرکان فرزند رحمت به نشانی تهران- خ فاطمی – جنب وزارت 
کشــور- پ 77- ط 2 همراه 09122080921 ،خوانده: آقای حســین جمشیدی فرزند 
خان محمد به نشــانی اصفهان- خ رکن الدوله- شــهرزاد اول کوثر پ 2، خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه چک 3 – مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه 
 با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی رااعالم و به شرح آتی مبادرت
 به صدور و انشــا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان شرکت کربن 
ایران )سهامی عام( با وکالت آقای حمیدرضا محمدی به طرفیت خوانده حسین جمشیدی 
فرزند خان محمد به خواســته مطالبه مبلغ 753/000/000  ریال بابت دو فقره چک به 
شرح متن دادخواســت به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خســارات تاخیر در تادیه و 
حق الوکاله وکیل دادگاه نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته بر عهده خوانده و حکایت ازاشتغال ذمه وی داشته و نظر به اینکه 
دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول و ابراز نشده و دلیلی بر برائت ذمه یا بطالن دعوی 
اقامه و ارایه نگردیده و دعوی و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار و اعتراضی باقی 
 مانده است و با تمسک به اصل استصحاب لذا دعوی مطروحه را محرز و ثابت تشخیص
 مســتنداً به مــواد 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 753/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/610/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیردر تادیه از تاریخ سررسید 
1- تاریــخ 94/5/11 به مبلغ 311 میلیــون ریال ، 2- 94/6/18 بــه مبلغ 442 میلیون 
ریال لغایت زمان اجرا و پرداخت محکوم بــه و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و ســپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه های تجدید نظر استان و نسبت به دیگران رای صادره حضوری ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر اســتان می باشــد. 
م الف:21645 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ) 376 کلمه، 

4 کادر(  

ابالغ رای
7/651 شماره دادنامه: 9609970352200981 شماره پرونده: 9609980352200375 
شماره بایگانی شعبه: 960396 خواهان: آقای عارف کبیریان ورنوسفادرانی فرزند اکبر با 
وکالت خانم مسرور گیتی فر فرزند مهدی به نشــانی اصفهان- خیابان حکیم نظامی- 
نرســیده به چهار راه امین جنب بانک انصار پ 781- تلفن همــراه 09131053509، 
 خواندگان: 1- آقای بهروز عطارد به نشــانی اصفهان- شــهرک صنعتی محمودآباد- 
حد فاصل خیابان 16 و 18-کارخانه آنتیک سنگ نوآوران- پالک 1 ، 2- آقای علیرضا 
زهدی فرزند رحیم به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خســارت دادرسی، گردشــکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم مســرور گیتی فر به وکالت از آقای عارف کبیریان 
ورنوسفادرانی فرزند اکبر به طرفیت آقای بهروز عطارد و علیرضا زهدی فرزند حکیم به 
خواسته مطالبه مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال 520/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 296758 مورخ 96/3/31 عهده بانک ملی ایران شعبه تویسرکان خ انقالب به 
انضمام مطلق خسارات قانونی/ حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا 
اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در یدخواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان واستحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش 
به دادگاه ارائه ننموده اند و سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا 
به استناد مواد 249-307-309-310-313 قانون تجارت و 331-303-199-198-

336-502-515-519-522 از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور 
چک و استفســاریه راجع به آن حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 
520/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 17/908/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر واعالم می نماید. رای 
صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم 
تجدید نظر مرکز استان می باشــد. م الف: 21629 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )371 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/652 شماره دادنامه: 9609970354601157 شماره پرونده: 9609980358400312 
و 9609980358400409 شماره بایگانی شعبه: 960439 و 960437 شاکی: آقای عرفان 
شبانی نائینی فرزند محمود به نشانی اصفهان- خ مدرس خ مولوی ک برجوییان شهید 
 نقوی پ 76، متهمین: 1- آقای عرفان شبانی نائینی فرزند محمود به نشانی اصفهان- 
خ مدرس خ مولوی ک برجوییان پ 76، 2- آقای امید محمدی فرزند اسکندر به نشانی 
اصفهان خ مدرس 4 راه اول سمت راست به طرف باغوشخانه ک برجوییان بن بست 22 
بهمن سمت چپ منزل اول سرنبش فعال مجهول المکان، اتهام ها: 1- ایراد صدمه بدنی 
غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی 2- ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی 
با وصف نداشتن گواهی نامه، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای امید محمدی فرزند اسکندر 
تبعه افغانستان و فعاًل مجهول المکان که از طریق انتشار آگهی احضار قانونی شده است 
دائر به بی احتیاطی در رانندگی با موتورســیکلت با وصف نداشــتن گواهینامه رانندگی 
با موتورســیکلت منجر به ایراد صدمات غیرعمدی بدنی )شــبه عمدی( نسبت به آقای 
عرفان شبانی نائینی فرزند محمد، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی) مصدوم(، 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته تصادفات مبنی بر تقصیر تامه متهم در ایجاد 

حادثه که در صفحه 40 پرونده منعکس می باشــد، گواهیهای پزشــکی قانونی، پاسخ 
استعالم از پلیس راهور مبنی بر شناسائی مالک موتورسیکلت مقصر موتورسیکلت شماره 
631-11595( که در صفحه هشتم پرونده منعکس می باشد، اظهارات گواه) آقای اصغر 
هشیار( در مرجع انتظامی منعکس در صفحه نهم پرونده، اظهارات آقایان محمود نیک 
افکار و روح ا... دادخواه در دادسرا و قولنامه عادی مورخ 1394/8/11 که توسط آقای روح 
ا... دادخواه ارائه و رونوشت آن ضمیمه پرونده و در صفحه هفتاد پرونده منعکس می باشد 
و حاکی است آخرین مالک و متصرف موتورســیکلت مذکور متهم فوق الذکر می باشد، 
اظهارات گواه) آقای اصغر هشیار( در دادسرا که در صفحه 71 پرونده منعکس می باشد و 
با عنایت به عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی وقت جلسه 
دادگاه به متهم، بزهکاری متهم فوق الذکر محرز و مسلم بوده از نظر جنبه عمومی بزه به 
استناد مادتین 717 و 718 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375/3/2 و با رعایت مادتین 
64 و 68 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 و همچنین با لحاظ مفاد رای وحدت 
رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 746-1394/10/29 به پرداخت مبلغ پنج 
میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل و جایگزین از حبس تعزیری محکوم 
می گردد و از نظر جنبه خصوصی بزه به اســتناد مواد 641، 642، 569، 572، 710 قانون 
اخیرالذکر به پرداخت مبالغ زیردر حق شاکی )مصدوم( محکوم می گردد: الف(: یک دهم 
درصد دیه کامل بابت دیه سه عدد جراحت حارصه در نواحی بند »اول« و »دوم« انگشت 
چهارم دست چپ و بند »دوم« انگشت سوم دست چپ. ب(: هشت درصد دیه کامل بابت 
دیه جداشدگی قسمت کوچکی )زائده استیلوئید( از انتهای استخوان زنداسفل ساعد چپ 
که به نحو مطلوب التیام یافته است. رای صادره غیابی، ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه، سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 21630 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان) 120 جزایی سابق( )539 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

7/653 شماره دادنامه: 9109970351500132 شماره پرونده: 9009980351501048 
شماره بایگانی شعبه: 901059 خواهان: موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان- مراد علی 
نیکوپناه با وکالت خانم زهره مکوند حسینی به نشانی اصفهان 4 راه توحید طبقه 2 بانک 
ملت واحد 7، خواندگان: 1- آقای اسمعیل شاهین به نشانی اتوبان ذوب آهن کوچه گلزار 
خیابان میثم پالک 38، 2- آقای ابوالفضل حقیقی به نشانی خیابان جی نمایشگاه اتومبیل 
کاظمی، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت خانم زهره مکوند حسینی به طرفیت آقایان 
اسمعیل شاهین و ابوالفضل حقیقی به خواســته مطالبه مبلغ صد و ده میلیون و دویست 
وپنجاه هزار ریال و خسارات دادرسی استناد چک شماره 339248 مورخ 90/5/25 نظر 
به اینکه مستندات ابرازی خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه دارد و خواندگان دفاعی که برائت ذمه خود یا بی اعتباری مستندات خواهان را ثابت 
سازد ارائه ننموده است دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 
519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته 
و مبلغ دو میلیون و دویســت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می گردد. ضمناً دایره اجراء خسارت تاخیر 
تادیه مبلغ خواسته را از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص 
اعداد تورمی بانک مرکزی محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد 
شد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و ظرف 
بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی است. م الف: 21631 شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )295 کلمه، 3 کادر(
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قطره ای از دریای عرفان؛ 

عارفان بزرگ قرن دوم تا 
پنجم 

تا همین چندسال پیش، دانشکده ادبیات 
دانشــگاه آزاد نجف آباد شــاهد حضور سعید نریمانی

مردی بود که احتــرام همگان را برمی انگیخــت؛ مردی موقر و 
متواضع که آهسته قدم بر می داشت و همواره چندین جلد کتاب 
زیر بغل خود داشــت؛ همواره خود را یک معلم می دانســت؛ به 
گذشــته و زادگاه خود مــی بالید و ســعی بر آن داشــت تا به 
شاگردانش درس عشق  و زندگی بیاموزد. نامش گویی با دستور 
زبان فارسی عجین شده بود. شــگفتا که در کنار آن، عربی را نیز 
خوب می دانست و با قرآن انسی ناگسستنی داشت. در روزگاری 
که عنوان دکتر و مهندس برای بســیاری از افراد یک لقب دهان 
پرکن است، محمد جواد شریعت یک استثنا بود. مردی که برای 
اصفهان و ادبیات فارسی چهره شاخصی به حساب می آمد و در 
عین حال همواره در گمنامی و سادگی زیست و در آبان ماه 1391 
دیده از جهان فروبســت. به مناسبت سالگرد درگذشت این مرد 

بزرگ، به کارنامه و شرح حال ایشان نگاهی می اندازیم:
دکتر محمدجواد شریعت طالخونچه، در 1۵دی ماه سال 131۵ 
خورشیدی در شــهر اصفهان به دنیا آمد. پدرش روحانی باسواد 
و مطلعی بود که در یکی از روستاهای اصفهان به نام طالخونچه 
می زیســت و جد مــادری او مرحوم آیت ا... میــرزا محمدعلی 
تویسرکانی، از علمای تراز اول حوزه علمیه اصفهان بود. وی در 
محضر پدر مقدمات تحصیالت حوزوی را به نحو احسن فراگرفت 
و با کتاب های نصاب الصبیان، الفیه و شرح آن، یعنی سیوطی 

و جامع المقدمات، انس و الفت داشــت. هزار بیت از ابیات عربی 
الفیه و کتاب نصاب را به تشویق پدر از بر کرد و همین امر، عالقه 
و اشــتیاق وی به زبان و ادبیات فارســی و عربی را موجب شد؛ 
به طوری که از کالس هشتم در سرودن شعر طبع آزمایی می کرد. 
تحصیالت ابتدایی را در روستا به پایان رساند و برای تحصیل در 
دوره متوسطه به اصفهان آمد. این دوره را در همین شهر به پایان 
رســاند و در مدارس قدیم اصفهان زیر نظر دوستان پدر، دروس 
حوزوی را نیز دنبال کرد. در ســال 1333 با مرگ پدر پشتیبان 
معنوی خود را از دست داد؛ اما تعلیمات تربیتی آن مرحوم همواره 
همچون چراغی فرا راه وی قرار داشت. در سال 133۴ در دانشگاه 
تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی به تحصیل مشغول شد و در 
همان زمان به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در دبستان های 
تهران به تدریس پرداخت؛ تا اینکه در ســال 133۷ از دانشگاه 
تهران با درجه لیســانس فارغ التحصیل شــد و به زادگاه خود 
بازگشت. وی در دبیرستان هراتی و حکیم سنایی به کار مشغول 
شد و به مدت ده سال دبیر دبیرستان بود. در سال 1339 اولین 
اثر خود به نام »امالی صحیح« را بــا مقدمه دکتر محمد معین 
منتشر کرد. دومین اثر ایشان کتاب »دستور زبان تطبیقی فارسی 
و انگلیسی« بود که شــامل قواعد هر دو زبان و مقایسه آنهاست. 
از دیگر کارهای ایشــان در این دوره، تالیــف دو جلد کتاب امال 
برای دانش آموزان دبیرستان و دو فرهنگ کوچک لغت فارسی و 
کتاب تجزیه و ترکیب اشعار گلستان بود. در سال 1339 در دوره 
دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران پذیرفته شد. وی در 
خرداد ماه سال 13۴۷ از رساله خود با عنوان »مطالعه در ترجمه 
تفسیر طبری« به راهنمایی استاد محمدتقی مدرس رضوی دفاع 
کرد و در سمت استادیار در دانشگاه اصفهان مشغول به کار شد. 
وی در دوران تحصیل از دو کس فایده بسیار برد: مرحوم فروزانفر 
و مرحوم دکتر محمد معین. مرحوم دکتر معین کسی بود که او را 
با تحقیق آشنا کرد. روز اول ورود ایشان به دانشگاه، با درس دکتر 
معین آغاز شد که در همان روز اول درس، رساله ای درباره خواجه 
نظام الملک بر عهده ایشان گذاشته و منابعی هم معرفی کردند. 
مرحوم اســتاد بدیع الزمان فروزانفر نیز تاثیر بســزایی بر ایشان 
داشت. در دوره دکترا بسیار با ایشان مأنوس بود و مرحوم فروزانفر 
هم به ایشان عالقه مند بودند. از دیگر استادان ایشان می توان به 

استاد همایی، اســتاد مدرس رضوی و استاد بدیع الزمانی اشاره 
کرد. فعالیت های علمی مرحوم دکتر شریعت، با ورود به دانشگاه 
بیشتر شد و غیر از نگارش مقاالت علمی، با تالیف و ترجمه برخی 
کتب، نیاز دانشجویان رشته ادبیات را مرتفع ساخت که از جمله 
این آثار می توان به ترجمه جلــد اول تا چهارم مبادی العربیه به 
همراه پاسخ تمرین ها، دستور زبان فارسی و آیینه عبرت )شرح 
قصیده ایوان مدائن خاقانی( اشاره کرد. دکتر محمدجواد شریعت 
از سال 13۵۰ به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
اصفهان به کار خود ادامه داد و در بیشتر سمینارها و همایش های 
علمی و ادبی، سخنرانی ها و مقاالت ارزنده ای را عرضه کرد. وی 
در کنار فعالیت های تخصصی دستور زبان، تحقیقاتی مطابق ذوق 
و سلیقه خود انجام می داد که حاصل آنها آثاری چون »سخنان 
پیر هرات« و »پروین؛ ستاره آســمان ادب ایران« بود. در سال 
13۵۲ به انگلســتان رفت و در آنجا تدریس ادبیات فارســی در 
دانشــگاه دورهام را به عهده گرفت. در سال 13۵۶ نیز به همراه 
دکتر غالمرضا ستوده به چین ســفر کرد و در آنجا برای تالیف 
فرهنگ فارسی-چینی به استادان دانشگاه پکن یاری رساند که 
این اثر در سال 19۸۰ برنده جایزه یونسکو شد. همچنین حاصل 
جست وجوی ایشان در میان نســخ خطی کتابخانه مسجد دون 
شــی در پکن، تصحیح و چاپ کتاب »منهاج الطلب« بود. غیر 
از آنچه ذکر شد، ایشــان در زمینه قرآن و مثنوی مولوی نیز آثار 
ماندگار و با ارزشی به یادگار گذاشتند که از آن جمله می توان به 
این موارد اشاره کرد:1. تصحیح شــرح مثنوی خوارزمی به نام 
جواهر االسرار و زواهر االنوار که به عنوان کتاب سال برنده جایزه 
شد؛ ۲. تصحیح شرح دیگری در باب مثنوی با عنوان اسرار الغیوب 
نوشــته خواجه ایوب که از شــروح ممتاز مثنوی موالناست؛ 3. 
کشف االبیات مثنوی بر اســاس چاپ نیکلسون که از آثار مرجع 
در ادبیات فارسی است. فهرست تفسیر کشف االسرار و عده االبرار 
که از بهترین تفاسیر قرآن و منبعی کم نظیر در احادیث و اقوال 
صوفیان به شمار می رود و چهارده روایت قرآن نیز از پژوهش های 
قرآنی ایشان محسوب می شود. در زمینه حافظ، افزون بر مقاالت 
متعدد، اثری با عنوان دیوان حافظ با معانی اشــعار و لغات ابیات 
و شرح زیبایی های ابیات نگاشــته اند که به گفته مرحوم هروی 
می توان آن را »دایره المعارف حافظ« نامید. این ادیب دانشور در 

سال 13۶۰ پس از ۲۵ سال خدمت عاشقانه و صادقانه بازنشسته 
شد و همچنان با اشتیاق راه تدریس و تحقیق را ادامه داد. ایشان 
در سال 13۶۵ از سوی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد دعوت به 
همکاری شد. این مرد همیشــه معلم، محقق و پژوهشگر نستوه 
تا پایان عمر پربار و ثمربخش خود همچون چراغی، روشنگر راه 
دانشجویان بود و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. خلق خوش، 
ظرافت طبع، گســتره دانش و معرفت و خیرخواهی وی زبانزد 
همگان بود. متاسفانه این اسطوره مجســم علم و عمل، پس از 
تحمل دوره کوتــاه بیماری در چهارم آبان 1391 در ســن ۷۶ 
سالگی در بیمارستان الزهرای اصفهان دیده از جهان فرو بست.

ازجمله آثار تالیف، تصحیح و ترجمه شده محمدجواد شریعت، 
می توان به چند اثر اشاره کرد:1. امالی صحیح، اصفهان: ثقفی، 
1339؛ ۲. دســتور زبان تطبیقی فارســی و انگلیسی، اصفهان: 
مشعل، 13۴۰؛ 3. کتاب امال ، ۲ جلد، اصفهان: مشعل، 13۴۲؛ ۴. 
لغت فارسی، اصفهان: مشعل، 13۴۴؛ ۵. راهنمای زبان و ادبیات 
فارسی، اصفهان: مشــعل، 13۴۵؛ ۶. مطالعه در ترجمه تفسیر 
طبری، رســاله دکتری به راهنمایی محمدتقی مدرس رضوی، 
دانشگاه تهران، 13۴۶؛ ۷. کامل ترین صرف و نحو عربی )ترجمه 
جلد چهارم مبادی العربیه( اصفهان: مشــعل،13۴۶؛ ۸. ترجمه 
و راهنمای مبادی العربیه، جلد ۲، اصفهان: مشــعل، 13۴۶؛ 9. 
تجزیه و ترکیب اشــعار گلستان، اصفهان: مشــعل، 13۴۷ و... . 

یادش گرامی باد!

ُفَضیل ِعیاض: کنیه اش ابوعلی و 
در اصل کوفی اســت و گفته شده 
که از مرق یا ســمر قند بــوده. در 
آغاز راه به راهزنی و دزدی اشتغال 
داشــت اما در همان حال انصاف و 
مروتی نشان می داد و به عبادت نیز 
می پرداخت. در سبب توبه او نوشته 
اند که شبی کاروانی می گذشت و 
در میان کاروان کسی این آیه می 
خواند »آیا وقــت آن نیامد که دل 
خفته شما بیدار گردد؟« و این چون 
تیری بود که بر دل فضیل فرود آمد. 
گفت: آمد، آمد و نیز از وقت گذشت، 
سراســیمه و خجل و بی قرار رو به 
خرابه ای نهاد. جمعــی کاروانیان 
آنجا فرود آمده بودند، خواســتند 
بروند. بعضی گفتند: چگونه رویم 
که فضیل در راه است؟ فضیل گفت: 
بشارت باد شما را که او توبه کرده، 
از شــما می گریزد؛ چنان که شما 
از او می گریزید. پــس می رفت و 
می گریســت و خصم خشنود می 
کرد. عطار می نویسد: روایات عالی 
داشت و ریاضات نیکو. در مکه سخن 
بر وی گشاده شد  و مکیان پیش او 
می رفتند و فضیل ایشــان را وعظ 
گفتی. داستانی هم از مالقات او با 
هارون الرشید نقل شده که هارون 
بر اثر ســخنان او تغییر حال یافته 
و ســخت گریسته اســت. فضیل 
گفته است: اصل زهد راضی شدن 
است از حق تعالی به هرچه کند و 
سزاوارترین خلق به رضای خلق اهل 
معرفت اند. و گفت حقیقت توکل 
آن است که به غیر خدای عزوجل 
امید ندارد و از غیر او نترسد. وفات 
او در محرم سال 1۸۷ه.ق روی داد.

شست / شصت 
 واژه شست » انگشت بزرگ یا پهن دست و پا « و واژه شصت » عدد«، هر دو فارسی است؛ ولی ظاهرا برای تمایز 
میان آنها یکی را با » س« و دیگری را با »ص« می نویسیم ) در متون کهن ، هر دو واژه با »س« آمده است(.

شیالت 
به معنای » سازمان صید و فروش ماهی «  بخصوص در سواحل دریای خزر است. این کلمه که ترکیبی از واژه 
)شیل( در فارسی مستعمل نیست.« گیلکی »شیل«  و  عالمت جمع عربی » ا ت« است، در فارسی به صورت اسم جمع به کار می رود. »مفرد آن 

صحبت 
این کلمه در متون قدیمی فارسی به معنای »همنشینی، معاشرت و آمیزش« به کار رفته است. این معنی 
در دوره متأخر فراموش شده و امروزه فقط به معنای سخن و گفت و گو به کار می رود و البته اشکالی 
ندارد؛ ولی در فارسی فصیح بهتر است به جای صحبت کردن،   »سخن گفتن« و »گفت و گو کردن«

به کار رود.

غلط
 ننویسیم

تا بر آن عارض زیبا نظر انداخته ایم

خانه عقل به یک بار برانداخته ایم

هیچ شک نیست که روزی اثری خواهد کرد

تیر آهی که به وقت سحر انداخته ایم

اوحدی مراغه ای

بیت 
روز

                                                      

وقت زنگ بود.
فراش را صدا کردم که زنگ را بزند و بعد به او گفتم بهتر است 
مشــورت دیگري هم با رییس فرهنگ بکند و ما به هرصورت 
خوشحال خواهیم شد که افتخار همکاري با خانمي مثل ایشان 
را داشته باشیم و خداحافظ شــما. از در دفتر که بیرون رفت، 
صداي زنگ برخاست و معلم ها انگار که موشان را آتش زد ه اند، 
به عجله رسیدند و هر کدام از پشت سر، آن قدر او را پاییدند تا 
از در بزرگ آهني مدرسه بیرون رفت. فردا صبح معلوم شد که 
ناظم، دنبال کار مادرش بوده است که قرار بود بستري شود تا 

جاي سرطان گرفته را یک دوره برق بگذارند.
کل کار بیمارستان را من به کمک دوستانم انجام دادم و موقع 
آن رسیده بود که مادرش برود بیمارستان؛ اما وحشتش گرفته 
بود و حاضر نبود به بیمارستان برود. و ناظم مي خواست رسما 
دخالت کنم و با هم برویم خانه شان و با زبان چرب و نرمي که به 
قول ناظم داشتم، مادرش را راضي کنم. چاره ا ي نبود. مدرسه 

را به معلم ها سپردیم و راه افتادیم.
باالخره به خانه آنها رسیدیم؛ خانه اي بسیار کوچک و اجاره اي.
مادر با چشم هاي گود نشسته و انگار زغال به صورت مالیده! 
ســیاه نبود اما رنگش چنان تیره بود که وحشتم گرفت. اصال 
صورت نبود؛ زخم سیاه شده اي بود که انگار از جاي چشم ها و 
دهان سر باز کرده است. کلي با مادرش صحبت کردم؛ از پسرش 
و کلي دروغ و دونگ. و چــادرش را روي چارقدش انداختیم و 

علي... و خالصه در بیمارستان بستري شدند.
فردا که به مدرسه آمدم، ناظم ســرحال بود و پیدا بود که از 
شر چیزي خالص شده اســت و خبر داد که معلم کالس سه را 
گرفته اند .یک ماه و خرده اي مي شــد که مخفي بود و ما ورقه 
انجام کارش را به جانشین غیر رسمي اش داده بودیم و حقوقش 
لنگ نشده بود و تا خبر رسمي بشنود و در روزنامه اي بیابد و 
قضیه به اداره فرهنگ و لیست حقوق بکشد، باز هم مي دادیم.

اما خبر که رسمي شد، جانشین واجد شرایط هم نمي توانست 
بفرستد و باید طبق مقررات رفتار مي کردیم و بدي اش همین 

بود.
کم کم احساس کردم که مدرسه خلوت شده است و کالس ها 

اغلب اوقات بیکارند.
جانشین معلم کالس چهار هنوز سر وصورتي به کارش نداده بود 

و حاال یک کالس دیگر هم بي معلم شد.
این بود که باز هم به سراغ رییس فرهنگ رفتم.

معلوم شد آن دخترک ترسیده و » نرســیده متلک پیچش 
کرده اید«؛ رییس فرهنگ این طور مي گفت.

و ترجیح داده بود همان زیر نظر خودش دفترداري کند.
و بعد قول و قرار و فردا و پس فردا و عاقبت چهار روز دوندگي 
تا دو تا معلم گرفتم.یکي جوانکي رشتي که گذاشتیمش کالس 
چهار و دیگري باز یکي ازین آقا پسرهاي بریانتین زده که هر 
روز کراوات عوض مي کرد، با نقش ها و طرح هاي عجیب. عجب 

فرهنگ را با قرتي ها در آمیخته بودند! باداباد.
اورا هم گذاشتیم سر کالس سه.

ناظــم روز  یــک  بهمــن،   اواخــر 
  آمد اتاقــم که بودجه مدرســه را زنده

 کرده است .
گفتم : - »مبارکه، چه قــدر گرفتي؟« 
-»هنوز هیچ چي آقا. قراره فردا ســر 
ظهر بیاند اینجا آقــا و همین جا قالش 

رو بکنند.« 
و فردا اصال مدرسه نرفتم.

حتما مي خواست من هم باشم و در بده بستان 
ماهي پانزده قران حــق نظافت هر اتاق 

نظارت کنم و از مدیریتم مایه بگذارم 
تا تن خواه گردان مدرسه و حق آب 
و دیگر پول هاي عقب افتاده وصول 

بشود... .
فردا سه نفري آمده بودند مدرسه. 
ناهار هم به خرج ناظم خورده بودند 
و قرار دیگري براي یک سور حسابي 
گذاشته بودند و رفته بودند و ناظم با 

زبان بي زباني حالیم کرد که این بار حتما باید باشم و آن طور 
که مي گفت، جاي شــکرش باقي بودکه مراعات کرده بودند و 
 حق بوقي نخواســته بودند. اولین باري بودکه چنین اهمیتي 

پیدامي کردم...

                                           ادامه دارد

مدیر مدرسه )قسمت هفدهم(

ذوالقرنین به معنی دارنده دو شــاخ، دارنده دو گیســو، صاحب دو قرن زندگی یا سلطنت 

و پادشاهی اســت که چون ُملک مغرب و مشرق بر وی تمام شــد، خداوند او را پیغمبری 
داد.  

داستان او در بسیاری از منابع قدیم و جدید، با روایات مربوط به اسکندر مقدونی خلط شده 
است. 

سرگذشت ذو القرنین در قرآن )کهف: ۸3 تا 9۶ ( نسبتا با تفصیل و به این شرح آمده است: به 

او همه امکانات را دادیم؛ وی به مغرب آفتاب رسید و دید که خورشید برچشمه ای گرم فرو 

می شد و در کنار آن قومی بودند که با آنها به مهربانی رفتار کرد. 

لشکر به مشرق آفتاب کشید و به جایی رسید که خورشید بر قومی می تابید و آنها در برابر 
آن حایلی نداشتند...

برخی ذوالقرنین را معاصر حضرت ابراهیم یا ســابق بر او و عده ای وی را همزمان با فریدون 
پنداشته اند. 

گفته اند که با خضر هم سفر شد و به آب حیات رسید. بسیاری از جمله ابن سینا، اسکندر را 
همان ذو القرنین قرآن و معاصر ارسطو پنداشته اند. 

متأخرین ذو القرنین را با داریوش و کوروش تطبیق داده و با توجه به وجود مجسمه سنگی 

کوروش در مرغاب که دو برجستگی بر پیشــانی دارد، تقریبا این فرضیه را حتمی یا ثابت 
شده پنداشته اند. 

برخی عرفا هم از قصه ذوالقرنین برداشت های لطیف عرفانی کرده اند. به هرحال آمیختگی 

این روایات سبب شده که حدودا تمامی قصص منسوب به اســکندر، به ذوالقرنین نسبت 
داده شود. 

اساطیر و داستان واره های ادبیات فارسی؛

ذوالقرنین

شاهنامه فردوســی به عنوان با ارزش ترین اثر ملی و ایرانی  شــناخته می شود که تاثیر 

فراوانی بر زنده داشتن زبان فارسی داشــته و در آن از واژه های پارسی بسیاری استفاده 

شده است. فردوســی، دهقان زاده ای بود که به وطن خود و تاریخش عالقه وافری داشت 

و این عالقه سبب شــد تا نژاد آریایی به جهانیان شناسانده شود.شــاهنامه فردوسی در 

کنار بخش های اســاطیری و پهلوانی، از بخش تاریخی هم برخوردار است؛ بخشی که در 

آن، از پادشــاهان ایران و وقایع آنها یاد شده. در عین حال در شــاهنامه اشاره مستقیمی 

به حکومت هخامنشــیان نشــده؛ نکته جالب توجهی که تعجب بســیاری را برانگیخته
 است.  

دکتر جالل خالقی مطلق یکی از برترین شــاهنامه پژوهان جهان اســت که تصحیح او از 

شاهنامه در نزد اکثر اهالی دانش و فرهنگ، به عنوان معتبرترین تصحیح شناخته می شود. 

امروزه تقریبا همه استادان دانشگاه پیشــنهاد می کنند که پژوهشگران از تصحیح استاد 
جالل خالقی مطلق استفاده کنند.

دکتر خالقی مطلق ســالیان سال برای تصحیح شاهنامه وقت گذاشــت و نسخ فراوانی را 
مورد بررسی قرار داد.

از آثار ارزنده خالقی مطلق می توان به مقاالت جالبی اشاره کرد که شباهت های مادها و 

هخامنشیان را به پیشدادیان و کیانیان در شاهنامه مورد بررسی قرار داده است.

هنگامی که در یکی از نشست ها درباره نبودن نام سلسله بزرگ هخامنشیان در شاهنامه از 
خالقی مطلق پرسش کردند، در پاسخ گفت:

این موضوع دامنه دار است. مری بویس، ایران شــناس انگلیسی این گمانه را مطرح کرد و 

پس از آن هم در مقاله ای از احســان یارشــاطر با این درون مایه که در نیامدن نام سلسله 

هخامنشیان در شاهنامه، همه پژوهشگران هم رای هستند اما در شوند آن اختالف دیدگاه 

وجود دارد، به آن پرداخته شد. اما به باور من این دیدگاه درست نیست. دولت هخامنشی، 

بزرگ ترین قدرت جهان در زمان خود بوده و هیچ قدرت دیگری در کنارش وجود نداشته 

است. چگونه ممکن است که اشکانیان و ساسانیان چنین سلسله بزرگی را فراموش کرده 

باشند. به باور من  چنین چیزی امکان پذیر نیست. اگر هم این گمانه را بپذیریم که  آنها  از 

وجود سلسله هخامنشیان آگاهی نداشتند، نویسندگان و مترجم های یونانی و رومی که در 

دستگاهشان بودند حتما به آنها این آگاهی را می دادند که چنین سلسله ای وجود داشته 

است. تمام تشکیالت فرمانروایی در شــاهنامه، گویای همان تشکیالت هخامنشی است. 

به باور من در سنت تاریخ نگارِی ما، نام پیشدادیان و کیانیان به جای مادها و هخامنشیان 

آمده و این دو نام، جانشین تاریخ نویسی ما شده است. البته چون تاریخ است و با افسانه در 
هم آمیخته، بسیاری از مسائل را نمی توان ثابت کرد.

وقتی در شاهنامه بهرام چوبین با خسرو پرویز با هم مشاجره کرده و هرکدام به نسل کیاِن 

خود افتخار می کنند، در واقع به هخامنشیان افتخار می کنند؛ ولی چون تاریخ در شاهنامه، 

گونه اسطوره ای تاریخ است، به طور مستقیم اشــاره ای به این موضوع نمی شود؛ تا وقتی 

که به اردشــیر و  بهمن می رسیم، اینجاســت که کم کم نام ها مشخص می شود و متوجه 

می شویم که با سلسله هخامنشیان سر و کار داریم. من در این باره مقاله ای دارم که در پیوند 

با  کیخسرو و کورش است. به باور من کیخســرو درواقع همان کورش و چهره افسانه ای 
کورش بزرگ است. 

                            پاسخ به یک پرسش: چرا در شاهنامه، نامی از هخامنشیان نیست؟

پیر پرنیان اندیش
به مناسبت سالگرد درگذشت  دکتر محمد جواد شریعت 
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کسب مقام قهرمانی تیم بانوان آبفای اصفهان
در سیزدهمین دوره مســابقات سراســری والیبال بانوان وزارت نیرو که از 29 مهر تا 4 آبان 
 در مشــهد مقدس برگزار شــد، تیم آبفای اصفهان مقام قهرمانی این دوره از مســابقات را 

کسب کرد.

سوال روز

نقل قول روز

راز روز

فوتبال جهان

کدام یک از آسیا حذف می شوند؛

استقالل یا پرسپولیس؟
 دو باشگاه اســتقالل و پرســپولیس تنها چند روز دیگر فرصت 
دارند تا بخش عمده ای از بدهی هایشان 
را پرداخت کنند تــا از فصل آینده 
رقابت هــای لیــگ قهرمانان 
آسیا کنار گذاشــته نشوند.

کنفدراســیون فوتبال آسیا 
مدت هاســت ســختگیری 
برای صــدور مجوز حرفه ای 
باشــگاه ها را آغاز کرده و ۸ 
آبان آخرین فرصتی است که به 
تیم های ایرانی داده تا بخشی از 
بدهی هایشان را پرداخت کنند. 

درحالی که شــهریورماه سالجاری کنفدراســیون آسیا باید رای 
نهایی خــود در مورد تیم هــای ایرانی را صادر می کــرد، اما در 
مذاکرات و رایزنی هایی که رییس فدراسیون فوتبال با مسئوالن 
این کنفدراسیون داشت دو ماه فرصت گرفت و حاال مهلت دو ماهه 
نیز تمام شده و بدهی های استقالل و پرســپولیس پابرجاست. 
مسئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ در مورد آخرین وضعیت 
بدهی های این تیم ها گفت: باشــگاه های استقالل، پرسپولیس 
و تراکتورسازی برخی از مشــکالت خود را برطرف کرده اند ولی 
بدهی های عمده برمی گردد به موضوع حق پخش که اصلی ترین 
مشکل این باشگاه ها در آسیاست. پرسپولیس برای حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا باید حدود ســه میلیارد و استقالل حدود چهار تا 
پنج میلیارد از بدهی شان را تا سه روز آتی تسویه کنند.دو باشگاه 
پرطرفدار تهرانی درحالی باید تا سه روز مبلغ هشت میلیارد تومان 
را پرداخت کنند که جیب شان خالی است و اسپانسرهایی هم که 
برای خود جذب کرده اند، نتوانسته اند به تعهداتشان عمل کنند. 

منهای فوتبال

سرمربی تیم بسکتبال امید اصفهان:

نبود اسپانسر، بسکتبال اصفهان 
را دچار مشکل کرده است

سرمربی تیم امید هیئت بسکتبال اصفهان گفت: در حال 
حاضر ما با کمترین امکانات مالی باید در مسابقات لیگ 
شرکت کنیم، اما به خاطر اینکه تنها تیم استان اصفهان 
هســتیم، امیدوارم نماینده شایسته ای برای بسکتبال 
اصفهان باشــیم. حمیدرضا شــمس در مورد پیروزی 
تیمش مقابل هیئت بسکتبال گیالن در هفته نخست 
لیگ بسکتبال امید کشور اظهار کرد: بازی بسیار خوبی 
بود، اما قرار بود ۱2 آبان با این تیم بازی کنیم ولی برنامه 
مســابقات تغییر کرد و ابتدای همین هفته به ما اعالم 

کردند که باید ۵ آبان بازی کنیم.
وی ادامه داد: این تغییر باعث شــد تمرینات را ویژه و با 
عجله انجام بدهیم و با اینکه هفته اول مســابقات بود، 

بازیکنانمان توانستند نمایش خوبی داشته باشند.
سرمربی تیم امید هیئت بسکتبال اصفهان در پاسخ به 
این سوال که آیا می توانیم تیم اصفهان را در پایان فصل 
روی سکو ببینیم گفت: قطعا می توان به این تیم امید 
داشــت، اما باید بدانیم که تیم های جنوبی بسیار قوی 
هستند و از لحاظ مالی وضعیت بهتری نسبت به ما دارند 

و بازیکنان خوبی در اختیار گرفتند.
وی افزود: من به بازیکنانم امید زیادی دارم و بسکتبالی 
که این بازیکنان بازی می کنند شاید بقیه تیم ها نتوانند 
انجام بدهند. ما تنها تیم بسکتبال استان اصفهان هستیم 
و نبود اسپانسر شرایط سختی را برای بسکتبال اصفهان 
پیش آورد و تیم ما نیز با مشــکالت بسیار بسته شد، اما 
با تالش رییس هیئت بسکتبال اصفهان، توانستیم این 
بازیکنان را جمع کنیم.شمس در همین خصوص ادامه 
داد: در حال حاضر ما با کمتریــن امکانات مالی باید در 
مسابقات لیگ شرکت کنیم، اما به خاطر اینکه تنها تیم 
استان اصفهان هســتیم، امیدوارم نماینده شایسته ای 
برای بسکتبال استانمان باشیم.سرمربی تیم امید هیئت 
بسکتبال اصفهان در خصوص رقیبانشان بیان کرد: فکر 
 می کنم در گروه ما تیم آرارات تهــران و در بازی های
 پلی آف، تیم های نفت امیدیه و پتروشیمی ماه شهر از 

رقیبان قدرتمند ما باشند.

معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی با اشــاره بــه آغاز تالش هایی برای 
بازگرداندن باشگاه پاس به نیروی انتظامی گفت: »این موضوع پیچیده ای 
است؛ چراکه در شرایطی، ما مجبور به واگذاری این باشگاه شدیم و برگرداندن 
آن به نیروی انتظامی نیازمند پول و حل مشکالت حقوقی مرتبط با آن است.« 
سردار امیرحســین یاوری گفت: »البته فرمانده ناجا نیز دستوراتی در این 
خصوص و انجام اقداماتی برای ارتقای روحیه و نشاط کارکنان نیروی انتظامی 
داده اند و ما با توجه به دستور ایشــان، در حال برآورد چگونگی بازگرداندن 
این باشگاه به نیروی انتظامی هستیم. در حال حاضر رایزنی هایی با گروه ها و 
افراد مختلفی در این خصوص شده ولی در شرایط فعلی نمی توانم اطالعات 

بیشتری ارائه دهم.« 

سیامک نعمتی، بازیکن پرسپولیس به دلیل مصدومیت دستش مدتی 
اســت که در تمرینات و بازی ها با آتل به میدان می رود و این در حالی 
است که وضعیت دست این بازیکن در شرایطی قرار دارد که باید دست 
او در گچ قرار بگیرد، اما به دلیل فشردگی بازی ها و نیاز تیم پرسپولیس 
به نعمتی، این بازیکن فعال از گچ گرفتن دستش جلوگیری کرده و قصد 
دارد در صورتی که دستش به بهبودی کامل نرسد در تعطیالت لیگ 
این کار را انجام دهد. در صورتی که تشــخیص پزشکان برای بهبودی 
کامل دست نعمتی گچ گرفتن باشد این بازیکن بعد از بازی با سایپا که 
لیگ چند روزی تعطیل می شود این کار را انجام می دهد تا هرچه زودتر 

به بهبودی کامل برسد.

معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی:

پاس به تهران برمی گردد

مهاجم پرسپولیس، پرده از راز شــادی اش در دربی برداشت.علی 
علیپور توانســت در دربی تک گل بازی را به 
ثمر برساند و سرخپوشــان را برنده 
کند. او پس از گلزنی لباســش را 
باال زد و زیر پیراهن پرسپولیس 
نوشته بود شــهدای سنگ و 
آهن بافق. مهاجم شــمالی 
سرخ ها در اینستاگرام خود 
در این مورد توضیح داد و گلش 
را به شهدای شهر بافق که یک 
ســال در آن تیم بازی کرده بود 

تقدیم کرد.

راز شادی علی علیپور در دربی 

قهرمان پرتاب دیسک آسیا گفت: در آمریکا وقتی با مردم صحبت 
می کنم برخالف صحبت های ترامپ همه 
نام خلیج فــارس را در خاطر دارند 
نه چیز دیگری.احسان حدادی، 
قهرمان پرتاب دیســک آسیا 
و نایب قهرمــان المپیک که 
برای شرکت در یک مسابقه 
و انتخاب مربــی در آمریکا به 
ســر می برد به نکات جالبی در 
مورد خلیج فارس اشاره کرد.وی 
گفت: وقتی با مردم آمریکا صحبت 
می کنیم آنها خلیج فــارس را فقط با همین 
اسم می شناسند و برخالف صحبت های ترامپ از نام دیگری برای 
این خلیج استفاده نمی کنند.حدادی ادامه داد: آمریکایی ها خودشان 
به این نام اقرار می کنند و می گویند ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
چیزی نمی فهمد.به گزارش فارس، چندی پیش دونالد ترامپ در 
سخنانی به جای استفاده از نام خلیج فارس از یک نام جعلی استفاده 

کرده بود که با انتقادهای زیادی همراه شد.

احسان حدادی: 

 در آمریکا همه نام خلیج فارس را 
در خاطر دارند

با گذشت یک ســوم از مســابقات لیگ برتر، عملکرد دو تیم 
اصفهانی مورد ارزیابی قرار گرفت که تیم ســپاهان عملکرد 
نسبتا خوبی در خط دفاعی دارد و ذوب آهن نیز عملکرد خوبی 

در امر گلزنی دارد.
پس از گذشت یک سوم از لیگ برتر فوتبال، عملکرد دو تیم 
اصفهانی ســپاهان و ذوب آهن مورد ارزیابی قرار گرفت.تیم 
ذوب آهن در ۱0 مســابقه قبلی خود بیش از هر تیم دیگری 
رنگ تساوی را به خود دیده و بیش از نیمی از مسابقاتش را با 
تساوی پشت سر گذاشته است؛ ذوب آهن با کسب 6 تساوی 

بیشترین آمار تساوی را در این دوره از مسابقات لیگ کسب 
کرده است. تیم سپاهان و سایپا نیز دو تیم لیگ برتری هستند 
که با ۵ تســاوی بعد از ذوب آهن در رده دوم تعداد تساوی در 

جدول حضور دارند.
طالیی پوشــان در این فصل تنها در دو مسابقه رنگ پیروزی 
را به خود دیده اند و 3 دیدار خود را با شکســت پشــت ســر 
گذاشــته اند؛ در نقطه مقابــل، دیگر نماینده اســتان هم به 
همین میزان، برد کســب کرده اســت، اما تعداد باخت های 
آنها یکی کمتر است و به واســطه همین یک امتیاز اختالفی 

که از همشــهری خود دارد، در جدول 4 پله فاصله گرفته اند.
آمار گلزنی شاگردان قلعه نویی خوب بوده است و آنها 2 گل 
کمتر از بهترین خط حمله لیگ به ثمر رسانده اند و به تعداد 
پرسپولیس آماده این روزها دروازه حریفان را باز کرده اند، اما 
در نقطه مقابل خط دفاعی و دروازه  این تیم متزلزل نشان داده 

است و به همان میزان هم گل زیاد دریافت کرده اند.
۱3 گل خورده در ۱0 مســابقه، آمار نه چندان خوبی اســت 
که سیستم دفاعی ذوب آهن را در رده تیم های ضعیف لیگ 
قرار داده است و این تیم نسبت به همشهری خود که 4 رتبه 
پایین تر در جدول حضور دارد هم گل های بیشتری دریافت 
کرده  است.تیم سپاهان هم در ۱0 مسابقه اخیر خود ۱۱ بار 
دروازه خود را باز شــده دیده اســت، اما این تیم توانسته در 
چندین مســابقه هم کلین شیت کند و شکســت 4 بر صفر 
مقابل پدیده، آمــار این تیم را در جــدول کمی خراب کرده 
است.خط حمله ســپاهان مشکلی اســت که در هر نشست 
خبری زالتکو کرانچار از آن گله  می کند و با داشــتن چندین 
بازیکن هجومی و خطرناک مشکل این تیم در امر گلزنی هنوز 
 پابرجاست و این تیم در ۱0 مسابقه اخیر خود تنها ۸ گل به ثمر

 رسانده است.
دو نماینده اســتان با شکل و شــمایل متفاوتی امسال وارد 
لیگ شدند و همگان به چشــم یک مدعی از این دو تیم نام 
می برند، اما نتایج آنها تا اینجای فصل شــاهد این ادعا نیست 
و ســپاهان با ۱۱ امتیاز در رده دوازدهم جدول حضور دارد 
 و ذوب آهن با یک امتیاز بیشــتر در رتبه هشتم جدول جای 

گرفته است.

همیشــه به هزینه های هنگفت در فوتبال بی هدف کشــور، انتقاد وارد 
بوده، هزینه هایی که با کارایی فوتبال رابطه  ای نداشــته است. به راستی 
با قراردادهای میلیاردی برخی فوتبالیست های بی اثر، چند بیمارستان و 
خدمت فرهنگی موثر برای مردم می توان انجام داد؟ از چندین سال قبل 
که انتقادات زیادی نسبت به اداره فوتبال باشگاه های دولتی که متعلق به 
تمام اقشار جامعه است وارد شد، دولت های نهم، دهم و یازدهم، گام هایی 
را برای سبک کردن بار خود و خصوصی سازی تیم های فوتبال برداشتند 
اما این روند یا به نابودی تیم ها منجر شد و یا تیم ها بعد از خصوصی سازی 
به شکل های دیگری از اموال دولتی بهره بردند.لیگ برتر شانزدهم با استناد 
به آمار و ارقام رسمی اعالم شده، گران ترین لیگ تاریخ فوتبال ایران بوده و 
هزینه سرسام آوری باواسطه یا بی واسطه توسط بخش های مختلف دولتی 
در آن انجام شده است. دولت و نهادهای دولتی در حالی اقدام به تیمداری 
در فوتبال کرده اند که هدف از آن ترویج ورزش و استفاده از پتانسیل های 
فوتبال برای فرهنگ سازی عنوان شده، اما تا چه حد در این کار موفق بودند؟

سازمان لیگ فوتبال ایران سال گذشته با انتشار قرارداد مربیان و بازیکنان 
از هزینه ۱64 میلیارد تومانی تیم ها در بحث عقد قراردادها خبر داد. اگر به 
این مبلغ هزینه برگزاری بازی ها و تنخواه  تیم ها را اضافه کنیم، مبلغی بیش 
از 200 میلیارد تومان خواهد بود. از طرفی فدراسیون فوتبال هم ساالنه 
حدود ۱4 میلیارد تومان برای کی روش و ۱0 میلیارد تومان برای تیم ملی 
هزینه می کند، با این مبالغ فوتبال ایران در یک فصل که حدود 9 تا ۱0 ماه 
به طول می انجامد، حدود 230 میلیارد تومان هزینه می کند.230 میلیارد 

تومانی که اگر دلسوزانه و درست هزینه شود چه خدمات عمومی و فرهنگی 
که نمی شد با این مبلغ ارائه کرد. با یک حساب و کتاب کوچک می توان به 
نتایج عجیبی دست یافت. با این مبلغ می شد بیمارستان 200 تخته خوابه 
بسیار مدرنی ساخت و  مردم از آن استفاده کنند. با همین مبلغ می شد 
چندین مدرسه خوب و مجهز را ســاخت و یا برای چند صد نفر اشتغال 
ایجاد کرد؛  البته فقط فوتبال شامل هزینه هایی دولتی نمی شود و در سایر 
ارگان ها هم چنین هزینه هایی می شود.موضوع مهم این است که در هیچ 
کدام از کشورهای پیشرفته، دولت برای ورزش قهرمانی هزینه نمی کند. 
اگر هزینه ای هم انجام شود، در توسعه ورزش همگانی است. اگر فوتبال 
حرفه ای در ایران هم توسط بخش خصوصی اداره شود کسی نمی تواند 
نقدی بر هزینه های رایج وارد کند چون هر کسی اختیار پول خود را دارد، 

اما درباره پول بیت المال حق با مردم است.
مشابه این کار را می توان در برنامه ریزی برخی از مدیران تیم ها و ارگان های 
دولتی در فوتبال دید. فدراسیون فوتبال پیش از بازی ایران و سوریه چندین 
هفته جلسات متعددی را به مدیریت محمدرضا ساکت برگزار کرد، اما بعد از 
صرف وقت و هزینه های زیاد نتوانستند جشن صعود را برگزار کنند؛ چرا که 
فیفا اجازه برگزاری چنین مراسم هایی را قبل و بعد از بازی رسمی نمی دهد. 
آیا فدراسیون فوتبال و مسئول روابط بین الملل این فدراسیون نمی توانستند 

پیش از برگزاری این جلسات هزینه بر، از فیفا استعالم بگیرند؟
به نظر می رسد تا زمانی که مدیران ورزشی اصالح نشوند، قطعا امیدی به 

اصالح ساختار فوتبال ایران هم نیست.

در حاشیه

تصویر لژیونر ایرانی روی جلد ماهنامه خارجی
در آخرین ماهنامه و بولتن داخلی منتشر شده از سوی باشگاه آمکار، تصویر سعید عزت الهی 

روی جلد قرار داده شد و بازتاب گسترده ای نیز پیدا کرد.

قاب  روز

وضعیت عجیب نعمتی؛

 نقاهت در تعطیالت

هدر رفت بیت المال در فوتبال ایران؛

با هزینه های یک ساله فوتبال چقدر شغل ایجاد می شود؟
مهاجم آرژانتینــی تیم فوتبال اودینزه، از همســر هموطن خود 

شکایت کرده است.
 جنجال هــای زندگی شــخصی 
ماکســی لوپــس، مهاجــم 
آرژانتینی اودنیــزه که همه 
آنها بعد از جدایی از همسر 
ســابقش وندا نارا آغاز شد، 
تمامی ندارد.مهاجم ســابق 
بارسلونا از همسر سابق خود 
که پس از طالق گرفتن از وی با 
هم تیمی سابقش مائورو ایکاردی 

ج  ا و د ز کرد به اتهــام انتشــار اطالعات ا
شخصی او در فضای مجازی شکایت کرده است.لوپس در شکایت 
نامه اش مدعی شــده که نارا برای انتقام گیری از او شماره تلفن 
همراه و سایر اطالعات شخصی اش را در شبکه های اجتماعی مانند 
توئیتر و فیس بوک قرار داده و تالش کــرده که به اعتبار این مرد 

آرژانتینی لطمه وارد کند.
حاال کار به دادگاه کشــیده شــده و مهاجم فصل گذشته تورینو 
روز 22 نوامبر )اول آذر( به عنوان شــاکی و همســر سابقش به 
عنوان متشاکی در دادگاهی در شــهر میالن حضور پیدا خواهند 
کرد؛ هرچند که وکالی همسر مائورو ایکاردی از تبرئه شدن این 
زن آرژانتینی ابراز اطمینان کرده اند.عالوه بر این آنها از شــکایت 
نارا از لوپس به دلیــل نپرداختن هزینه های زندگی ســه فرزند 
مشترک شان از ماه ژانویه سال 20۱7 مجموعا به مبلغ ۱30 هزار 

یورو خبر داده اند.

 مهاجم »اودینزه« 
از همسر ایکاردی شکایت کرد

 بررسی عملکرد  سپاهان و ذوب آهن در  لیگ برتر؛ 

اصفهانی هاِی تساوی دوست

با صحبت های شفر در مورد دروازه بان تیمش به نظر می رسد 
کار رحمتی در استقالل را باید تمام شده دانست. شفر بعد از 
شکست در بازی با پرسپولیس وقتی با سوال خبرنگاران در 
مورد دلیل بازی ندادن به رحمتی روبه رو شد، ترجیح داد به 
این شکل جواب آنها را بدهد: دروازه بان ما امروز روی یک 
پنالتی گل خورد و چه اشتباهی انجام داد؟ از او حمایت کنید 

و مطمئنم او دروازه بان سوم ایران در جام جهانی می شود.
 قرمزها  دیروز تمرین ریکاوری خود را بعــد از برد در دربی 01

برگزار کردند و هواداران هم استقبال نسبتا خوبی از تمرین 
داشتند. در این تمرین هواداران تک تک بازیکنان را تشویق 
کردند و بازیکنان هم به تشویق های آنها واکنش نشان داد. 
در این بین گادوین منشااهمیتی به تشویق تماشاگران نداد 
تا بعضی از بازیکنان تیم حتی به او ایراد بگیرند. مشخص نشد 

علت ناراحتی منشا از هواداران چیست؟ 

حسن زمانی به همان اندازه که با منصوریان مخالف بود، از شفر 
راضی اســت. عضو جنجالی هیئت مدیره اســتقالل که امسال 
کمتر مصاحبه کرده، با وجود باخت تیمش در دربی از سرمربی 
آلمانی حمایت کرده است. زمانی به مهر گفته: از زمانی که شفر 
به استقالل آمده، روند تیم رو به رشد بوده است. اگر بتوانیم روند 
بازی دربی را در مسابقات آینده حفظ کنیم، تا هفته هجدهم جزو 

سه تیم باالی جدول خواهیم بود. 

ناراحتی مبهم منشا از پرسپولیسی ها پایان کار رحمتی در استقالل شفر استقالل، جزو سه تیم اول می شود

ســرمربی فوتبال ســپاهان پیرامون دیــدار مقابل پیکان 
اظهار داشت: ما اکنون یک دوره بدنســازی را برای افزایش 
توانایی های جســمانی و تاکتیکی آغاز کردیم به گونه ای که 
با آمادگی به اســتقبال این دیدار می رویــم. بازیکنان نیز به 
خوبی تمرین می کنند و امیدوارم نتیجه بازی با پیکان نیز به 
میزان فعالیت های انجام شده مناسب باشد.زالتکو کرانچار 
افزود: با این تمرین قصد باال بردن تــوان خود برای مقابله با 
پیکان را داریم که از نظر ما دیداری بسیار مهم است؛ چراکه 
اکنون می توان گفت صدرنشــین جدول به شــمار می رود. 
امیدوارم بازیکنان مان انگیزه برای شکســت دادن این تیم 
را داشته باشند.سرمربی تیم فوتبال سپاهان درباره عملکرد 

بازیکنان تیم و اینکه آیا توانسته اند ســطح انتظارات وی را 
برآورده کنند، خاطرنشان کرد: در هر صورت با ملحق شدن 
۱0 بازیکن جدید، موفق شده ایم در مدت زمان کوتاهی تیم 
را سازماندهی و کادر تیم را شــفاف کنیم. وی تصریح کرد: 
تنها موردی کــه می توانم بگویم این اســت که همچنان در 
بحث گلزنی مشکل داریم.واضح است موقعیت های بسیاری 
را ایجاد می کنیم و بازیکنانی که مسئول گلزنی هستند، در 
سطحی که باید نبوده اند و امیدوارم مهاجمان به سطح انتظار 
برسند.کرانچار بیان کرد: منظور بنده رضا میرزایی، مهرداد 
محمدی، ساسان انصاری و مروان حسین است که بازی خود 
را ارائه می کنند، اما در امر گلزنی ناکام هستند که باید موفق تر 

عمل کنند؛ چون از این وضعیت ناراضی هســتم، اما از دیگر 
پست ها بسیار راضی هستم.

وی درباره اینکه کارشناسان اصفهانی معتقد هستند تعداد 
دستیاران کرانچار کم است، گفت: ســوال من این است که 
بیشتر بودن دستیار چه دستا وردی برای ما دارد و چه کمکی 
به ما می کند، آیا دستیار می تواند به جای مهاجمان در بازی 
گلزنی کند؟ هرچه مربی در کنار تیم بیشتر باشد، سرمربی 
می تواند کمتــر با تیم در تماس باشد.ســرمربی تیم فوتبال 
سپاهان درباره تناقض در صحبت های او و باشگاه نیز اظهار 
داشت: اگر کسی به چیزی نیاز داشته باشــد، خود او اعالم 
می کند و من درخواست بیشتر شدن دستیار نکرده ام و این 
موضوع از اطراف باشگاه مطرح است؛ البته شاید تنها نیاز من 
به یک آنالیزور خوب است که بتواند مسابقات خارج از شهر 

را مشاهده کند.

کرانچار: 

نیازی به اضافه شدن دستیار ندارم
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رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: بخشــی از بدهی های شــهرداری اصفهان که در جلسه 
 معارفه شهردار جدید قرائت شد، ناشی از شرایط عمومی کشور، رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و مسائل 

دیگر است.

بسیج
بخشی از بدهی های شهرداری ناشی از  رکود حاکم بر اقتصاد جهانی  است

صحنه دلخراشی که این روزها در اصفهان به چشم می خورد، 
تهدید آتش در پــارک طبیعی ناژوان به عنــوان ریه نصف 
جهان است.مســئوالن شــهری نیز همواره آتش زدن در 
نــاژوان را تهدیدی جدی مــی دانند و هشــدار می دهند 
که هرگونه برپایــی آتش در پارک طبیعی نــاژوان ممنوع 
اســت زیرا در صورتی که پارک طبیعی ناژوان دچار حریق 
شود خســارات جبران ناپذیری وارد می شود؛بنابراین الزم 
اســت گشــت های ویژه از این معضل جلوگیری کرده و از 
بروز خســارات مالی و جانی پیشــگیری کنند؛اما باوجود 
اینکه در پارک طبیعی ناژوان امکانــات و تجهیزات ایمنی 
برای طبخ غذا فراهم شــده و این مبلمان شــهری در طول 
هفته پاســخگوی مراجعــه کنندگان به این پارک اســت، 
 بازهم عده ای در اوج بی خیالی اقدام به روشن کردن آتش 

می کنند.
اکســیژن خالص 1۳۰۰ هکتار فضای سبز ناژوان

 در معرض دود آتش
 مدیرطرح ساماندهی ناژوان با تاکید بر حفظ پارک جنگلی 
ناژوان می گویــد: ناژوان، ریه اصفهان اســت و اکســیژن 
خالصی که از ۱۳۰۰ هکتار فضای ســبز و درخت ناژوان به 
شهر اصفهان تزریق می شود، امتیازی بزرگ برای این شهر 

محسوب می شود؛ بنابراین شهروندان نباید با روشن کردن 
آتش و ایجاد آلودگی غیر از آسیب زدن به این پارک طبیعی 

زیبا، دیگر نقاط شهر را هم آلوده کنند.
حســن شــفیعی در گفت وگو با ایمنــا ادامه مــی دهد: 
همه ســاله در فصل تابســتان بــه دلیل اســتفاده برخی 
شــهروندان از قلیــان و با شــروع فصل ســرما بــه دلیل 
ســردی هوا معضل زیســت محیطی روشــن کردن آتش 
 در نــاژوان گریبانگیر شــهر و مدیریت شــهری اصفهان 

می شود.
وی اظهار می کند: افراد برای گذراندن اوقات فراغت بدون 
دل نگرانی، چوب درختان را می شکنند و با آن آتش روشن 
می کنند تا قلیان مصرف کنند، کبابی تهیه کنند یا خودشان 
را گرم کنند، اما  در نهایت بدون اینکه مطمئن شــوند آتش 

خاموش شده است، چوب های سوخته را رها می کنند.
مدیرطرح ســاماندهی ناژوان با اشاره به اینکه روشن کردن 
آتش در نــاژوان عالوه بر وارد کردن خســارت به درختان، 
فضای سبز و المان های پارک موجب تشدید آلودگی هوای 
 شهر می شود، عنوان می کند: این تشــدید آلودگی باعث 
می شــود تا حجم زیادی دود از ســطح پارک به سمت باال 
حرکت کند؛ همچنین اغلب اوقات به دلیل پدیده اینورژن 

در الیه های پایینی جو باقی می ماند و باعث بروز مشکالتی 
برای بیماران تنفسی، قلبی و کهنساالن به ویژه خردساالن 

می شود.  
شفیعی ادامه می دهد: بر اساس ماده ۴۵ قانون حفاظت از 
مراتع و جنگل ها و فضاهای ســبز  آتش زدن در جنگل ها 
و پارک های طبیعــی که بدون اخذ اجــازه و نظارت دقیق 
ماموران مربوطه کامال ممنوع است، در صورت بی مباالتی 
یا ایجاد حریق در این مکان ها فرد مرتکب در مراجع قضائی 
یا شــعب دادگاه ها به حبس تادیبی از ۳  تــا ۶ ماه محکوم 

خواهد شد.
وی تصریح می کند: به استناد اصل ماده ۴۶ این ماده قانونی، 
هر فردی که مبادرت به روشن کردن آتش در تنه درختان 
کند، به زندان از سه ماه تا مدت یک سال محکوم خواهد شد 
و برای صدمه زدن به یک اصله درخت جنگلی که در جریان 
برافروختن آتش از بیــن رفته به پرداخــت جریمه نقدی 

محکوم می شود.
مدیرطرح ساماندهی ناژوان یادآور می شــود: در ماده ۴۷ 
قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها و فضاهای سبز  نیز آمده 
که اگر فردی در سطوح جنگل و مرتع به صورت عمد آتش 
سوزی به وجود آورد، شعب دادگاه مجرم را به زندان از ۳ ماه 

تا ۶ سال محکوم خواهد کرد.
حال باز این سوال مطرح است چرا شــهروندان با این همه 
موارد قانونی و جرایم ســنگین اقدام به برپا کردن آتش در 
ناژوان می کنند و هیچ ترس و واهمه ای از این محکومیت ها 

ندارند؟
البته این برای خیلی ها عادت شده که کسی باالی سرشان 
تذکر دهد و زمانــی که ناظری را دور و بــر خود نمی بینند 
به کارهای دلخواهانه حتی آتــش زدن در دل طبیعت نیز 

بپردازند.
رفع چالش روشن کردن آتش در ناژوان فقط با 

همکاری مردم
شفیعی با اشاره به اینکه از سال های گذشته بیشه زار قدیمی 
ناژوان در حاشیه زاینده رود  حفظ شده و مردم از فضای سبز 
آن لذت می برده اند، تاکید می کنــد: ما هیچگاه با تفریح و 
تفرج مردم، مخالفتی نداشــته ایم اما با تفریح و تفرجی که 
معضلی را برای مردم و شهر به وجود یباورد، مخالف هستیم.
وی تصریح مــی کنــد: چالش روشــن کــردن آتش در 
 ناژوان را فقــط از طریق خود مردم می تــوان کنترل و رفع 

کرد.
وی ادامه می دهد: در راســتای مقابله با خطرات ناشــی از 
روشــن کردن آتش در نــاژوان، تیم های کنتــرل نظارت 
منطقــه نــاژوان در کل منطقــه ۱۳۰۰ هکتــاری ناژوان 
مســتقر و از افرادی که به ایــن مکان مــی آیند خواهش 
می کنند که از روشــن کردن آتش در نــاژوان خودداری 
 کنند و در صورت بــی توجهی بــا آنها برخــورد خواهند

 کرد.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه صاحب الزمان)عج(:

»دانش آموز انقالبی، مدرسه انقالبی« 
شعار برنامه های امسال است

سرگرد محمد ادیب، مســئول سازمان  بســیج دانش آمــوزی ســپاه صاحب فرزانه افسرطاها
الزمان)عج(، در نشست رسانه ای خود به مناسبت روز دانش آموز، 
شعار سال تحصیلی 9۷-9۶ را »دانش آموز انقالبی، مدرسه انقالبی« 
اعالم کرد و از اهم برنامه هایی که در این هفته برگزار می شود، خبر 
داد. ســرگرد ادیب با اشــاره به نام گذاری روزهای ۷ تا ۱۳ آبان به 
مناسبت تسخیر النه جاسوسی و مبارزه با استکبار جهانی، گفت: 
بســیج دانش آموزی دارای دو بعد اســت.یک بعد ایثار، شجاعت، 
فداکاری و اقدام به موقع برای دفاع بوده که سرمنشــأ آن شــهید 
حسین فهمیده است و بعد دوم، استکبارستیزی است که منجر به 
شکست استکبار آمریکا شــد و حضرت امام خمینی )ره( از آن به 

عنوان انقالبی بزرگ تر از انقالب اول نام بردند. 
وی شعار امســال را »دانش آموز انقالبی، مدرســه انقالبی« اعالم 
کرد و گفــت: در طول ایام این هفته، برنامه هــای مختلفی برگزار 
می شود که معرفی شــهدای دانش آموز، شــهید زینب کمایی از 
اصفهان و شهید محمد ذوالفقاری از استان یزد به عنوان یادواره ای 
ملی و به صورت شاخص در سطح کشور انجام می شود. وی افزود: 
یادواره شهید زینب کمایی که به دست منافقین در زمان جنگ به 
 شهادت رسید، در مدرسه 22 بهمن شاهین شهر، محل تحصیل این

 دانش آموز، برگزار می شود. 
وی با بیان اینکه بسیج دانش آموزی بزرگ ترین شبکه دانش آموزی 
در سطح کشور است و متشــکل از نیروهای انقالبی و نقش آفرین 
در سطح مدرسه اســت، دیگر اهداف بسیج دانش آموزی را میدان 
دادن به دانــش آموزان برای حضــور در برنامه هــای فرهنگی و 
تربیتی عنوان کرد. مســئول سازمان بســیج دانش آموزی سپاه 
صاحب الزمان)عج( در تشریح روزشــمار برنامه ها اعالم کرد: از ۷ 
آبان ماه آیین صبحگاه سراســری و نواختن زنگ ایثار و شهادت، 
یادواره شــهید حســین فهمیده، دیدار با خانواده شهدا و تجلیل 
از دانش آمــوزان نخبه بســیجی، در عرصه های بســیج، علمی، 
هنری و قرآنــی و ثبت لینــک بین المللی پایــه و تحویل احکام 
مســئولیت فرماندهی واحدها در ســطح مدارس، دیــدار با ائمه 
 جمعه و فرماندهان سپاه و نشست های بصیرتی، تربیتی و فرهنگی

 برگزار می شــود. وی افزود: در این ایام رونمایی از کتاب و سرودی 
به نام شهید کمایی و دانش نامه ای درباره شهادت در حوزه دانش 
آموزی انجام می شود. سرگرد ادیب از برگزاری برنامه های اردوی 
دانش آموزی با عناوین اردوی فرهنگــی تربیتی نام آوران، اردوی 
فرهنگی مدافعان با هدف معرفی شــهدای مدافع حرم با رویکرد 
 تاریخی و اردوی بســیج دانش آموزی ویژه دختران و اعزام روزانه

 8 دستگاه اتوبوس راهیان نور خبر داد.

با مسئوالن
وقتی قوانین چاره ساز نیست؛

ناژوان در آتش بی توجهی می سوزد

ابالغ رای اصالحی
7/654 شــماره رای اصالحــی: 9609970354601160 شــماره پرونــده هــا: 
9309980360100398، 9309980360100396، 9309980360100397، شماره 
بایگانی شعبه: 930438، 930436، 930437، شکات: 1- آقای علی نانچیان 2- خانم 
شیما علی نظرخان فرزند احمد همگی به نشانی خانه اصفهان فلکه نوبهار آخر نوبهار کوی 
گل سرخ کوی زنبق منزل 3 طبقه زنگ 3، 3- آقای جواد قانعیان سبدانی فرزند قدیرعلی با 
وکالت آقای امیرحسین مظاهری فرزند محمد جواد به نشانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع 
کوثر طبقه 7 واحد 908 و آقای محمد مرادی فرزند شکراله به نشانی اصفهان چهارباغ باال 
مجتمع کوثر فاز 2 طبقه 7 شــماره 908، متهم: 1- آقای پوریا نان چیان لنگرودی فرزند 
فرهاد با وکالت آقای علی اصغر ضیایی جزی فرزند علی رضا به نشانی اصفهان خ کاوه 
ک 28 پ 11، 2- محمود اسحاقی 3- احسان قنبریان 4- امید قنبریان همگی به نشانی 
مجهول المکان، اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- ضرب و جرح عمدی 3- ایراد جرح 
عمدی با چاقو،گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای پوریا نان چیان لنگرودی فرزند فرهاد متولد 
1377/7/19 دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای جواد قانعیان سبدانی 
فرزند قدیرعلی، با توجه به محتویات پرونده، شکایت مصدوم با وکالت آقایان محمد مرادی 
و امیرحسین مظاهری اظهارات گواهان در مرجع انتظامی و در دادسرا، گواهی های پزشکی 
قانونی و مدارک دال بر بستری شدن شاکی در بیمارستان کاشانی به خاطر ایراد صدمات 
شدید بدنی، اظهارات طرفین در جلسه دادگاه مورخ 1393/11/15 و دفاعیان غیر موجه 
متهم دراین جلسه و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مورخ 1396/4/10، بزهکاری متهم 
فوق الذکر محرز و مسلم بوده از نظر جنبه عمومی بزه به لحاظ اینکه سن متهم در زمان 
ارتکاب جرم کمتر از پانزده سال تمام شمسی بوده و به استناد بند »ث« ذیل ماده 88 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 ناظر به ماده 19 همین قانون و نیز ناظر به ماده 614 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1375/3/2 به نگهداری در کانون اصالح و تربیت به مدت 
یک سال محکوم می گردد و از نظر جنبه خصوصی بزه به استناد مادتین 559 و 709 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 به پرداخت مبالغ زیر در حق شاکی )مصدوم( محکوم 
می گردد: الف(: یک ســوم دیه کامل بابت دیه جرح طرف چپ سر به همراه شکستگی 
استخان جمجمه )گیجگاه طرف چپ( و پارگی سخت شامه و آسیب نسج مغز و تجمع هوا 
در آن )مجموعاً دامغه( ب(: سه درصد دیه کامل بابت ارش مازاد جراحت دامغه ج(: دو و نیم 
درصد دیه کامل بابت ارش اختالل استرس ایجاد شده پس از سانحه د(: دو درصد دیه کامل 
بابت دیه یک عدد جراحت دامیه در ناحیه جلوی سر. رای صادره دراین قسمت حضوری 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد و در خصوص اتهام آقای نیما علی نظرخان فرزند احمد متولد 1361 و 
خانم شیما علی نظرخان فرزند احمد متولد 1358 دایر به مشارکت در ایراد ضرب و جرح 
عمدی نسبت به آقای جواد قانعیان سبدانی فرزند قدیرعلی، نظر به انکار متهمین اخیرالذکر 
در دادسرا و عدم کفایت ادله اثباتی مفید علم و یقین و اینکه در پرونده دالیل و اماراتی که 
شرعاً و جزماً بتواند ارتکاب بزه مذکور را به مشتکی عنهما، منتسب نماید وجود ندارد لذا به 
استناد حاکمیت اصل برائت، اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری 
رای بر برائت متهمین اخیرالذکر صادر و اعالم می گردد همچنین در خصوص اتهام دیگر 
آقای پوریا نان چیان لنگرودی دایر بر تهدید به ضرب و جرح عمدی با چاقو و اســپری با 
توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه در این خصوص شــکایتی علیه ایشان در 
این خصوص در پرونده طرح نگردیده نظر ب عدم کفایت ادله اثباتی مفید علم و یقین و 
به استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم اخیرالذکر صادر و اعالم 
می گردد و در خصوص اتهام  آقایان: 1- محمود اســحاقی فرزند حمیدرضا 2- احسان 
قنبریان 3- امید قنبریان هر سه نفر مجهول المکان که وقت جلسه دادگاه به آنان از طریق 
انتشار آگهی ابالغ قانونی شده است دایر به مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 

نسبت به آقای نیما علی نظرخان فرزند احمد، باتوجه به محتویات پرونده، گزارش ضابطین 
دادگستری )مامورین کالنتری 20 اصفهان(، گواهیهای پزشکی قانونی، اظهارات گواه 
در دادسرا و احراز وقوع درگیری فیمابین طرفین، عدم حضور متمین در جلسه دادگاه، علی 
رغم ابالغ قانونی وقت جلسه دادگاه به آنان، بزهکاری متهمین اخیرالذکر نیز محرز و مسلم 
بوده از نظر جنبه عمومی بزه به استناد تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1375/3/2 هر یک از متهمین به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می گردند و از نظر 
جنبه خصوصی بزه متهمین مذکور به استناد مادتین 559 و 710 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392/2/1 مجموعًا و بالســویه به پرداخت مبالغ زیر در حق مصدوم )آقای نیما 
علی نظرخان( محکوم می گردند: الف( سه درصد دیه کامل بابت دیه یک عدد جراحت 
متالحمه در ناحیه آرنج چپ و دیه یک عدد جراحت دامیه در ناحیه بازوی چپ و نیز بابت 
دیه یک عدد جراحت حارصه در ناحیه ساعد راست ب(: دو درصد دیه کامل بابت ارش یک 
عدد جراحت دامیه در ناحیه خلف کتف راست و نیز بابت ارش یک عدد جراحت دامیه در 
زیر بغل سمت چپ، رای صادر در قسمت اخیرغیابی، ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 21673 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان) 120 جزایی سابق( )921 کلمه، 10 کادر(
ابالغ رای

7/655 شماره دادنامه: 9609970351100361 شماره پرونده: 9509980351100952 
شماره بایگانی شــعبه: 951026 خواهان: بانک مهر اقتصاد )سهامی عام( به نمایندگی 
علیرضا زمانی با وکالت آقای حامد منتظرین فرزند اصغر به نشــانی اصفهان- خ نشاط 
روبروی بانک ملی ساختمان مهر ط 1 واحد 3، خواندگان: 1- آقای محمدرضا زارع فرزند 
حسین 2- آقای محمد تدین خواه فرزند علی 3-  آقای وحید توکلی فرزند غالمرضا همگی 
به نشانی مجهول المکان 4- خانم پریسا آقازاده فرزند محمد به نشانی اصفهان خ عسگریه 
بن بست انقالب پالک 15 150 8199776111 ،خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 
2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک 
مهر اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا زمانی و با وکالت آقای حامد منتظرین به طرفیت: 
1- خانم پریســا آقازاده فرزند محمد 2- آقای وحید توکلی فرزنــد غالمرضا 3- آقای 
محمدرضا زارع فرزند حسین 4- آقای محمد تدین خواه فرزند علی به خواسته مطالبه وجه 
چک ) صدور رای و الزام تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 536/603/120 ریال قسمتی 
از چک شماره 058708 به مبلغ 920/000/000 ریال مورخ 1395/5/26 عهده بانک سپه 
به انضمام کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
اجرای حکم به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با عنایت به شرح دادخواست خواهان و 
ضمائم آن و نظر به مندرجات متن و ظهر چک استنادی و گواهینامه عدم پرداخت مربوطه 
و اینکه خواندگان دعوی علیرغم ابالغ وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و 
نسبت به دعوی و مستندات ابرازی ایراد و دفاعی به عمل نیاورده علیهذا در وضعیت فعلی 
دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تلقی و به استناد مواد 249 و 310 و 312 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی صادر کننده )خانم 
پریسا آقازاده( و ضامنین به پرداخت مبلغ پانصد و سی و شش میلیون و ششصد و سه هزار 
و یکصد و بیست ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 32/276/584 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان بر مبنای تعرفه مربوطه و نیز خسارت تاخیر پرداخت 
از تاریخ صدور چک اســتنادی لغایت اجرای دادنامه صادره بر مبنای شاخص تورم بانک 
 مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول
) پریسا آقازاده( حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد و رای صادره نسبت به سایر خواندگان غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف 

مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 21627 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )454 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

7/656 کالسه پرونده: 960177 مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: آقای هاشم ســعیدی فرزند نصراله به نشــانی اصفهان خورزوق خ ابوذر منزل 
پدری بر خیابان منزل نصراله سعیدی 56 یا 58، خوانده: آقای غالمرضا حیدران به نشانی 
مجهول المکان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان 
آقای هاشم سعیدی فرزند نصراله به طرفیت  آقای غالمرضا حیدران به خواسته مطالبه 
145/000/000 میلیون ریال وجه یک فقره رسید به شرح متن به انضمام مطلق خسارات 
تاخیر تادیه از زمان سرریسد لغایت صدور حکم و خسارات ناشی از دادرسی و بدواً قرارتامین 
خواسته، با عنایت به دادخواســت تقدیمی مورخ 96/2/14، یک فقره کپی مصدق رسید 
عادی، اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 96/6/12 و با توجه به جمیع محتویات 
و مستندات پرونده و عدم حضور خوانده در محل شــعبه جهت دفاع باوصف نشر  آگهی 
در خصوص ایشان شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشــخیص داده و مستنداً به ماده 
198 ، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
145/000/000 ریال بابت اصل خواســته، پرداخت 4/695/000 ریال بابت هزینه های 
 دادرسی و پرداخت 120/000 هزار ریال بابت نشــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید که رای صادره غیابی و بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهر اصفهان می 
باشد در خصوص صدور تامین خواسته به دلیل عدم واریز خسارت احتمالی از جانب خواهان 
در مهلت مقرر نظر به رد تامین خواسته وفق ماده 108 و 115 قانون آیین دادرسی مدنی 
دانسته و رد تامین صادر قطعی می باشــد. م الف: 21661 شعبه 8  مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )316 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/55  خانم فاطمه رضائی آدریانی دارای شناســنامه شــماره 16 به شرح دادخواست به 
کالسه  623/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان غالمعلی هاشمیان به شناسنامه 39 در تاریخ 1396/7/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- فاطمه رضائی آدریانی 
فرزند رجب، ش.ش 16 )همسر( 2- جمال هاشمیان فرزند غالمعلی، ش.ش 112 )فرزند( 
3- علی هاشمیان فرزند غالمعلی، ش.ش 294 آدریان )فرزند( 4- جواد هاشمیان فرزند 
غالمعلی ،ش.ش 934  آدریان )فرزند( 5- زهرا هاشمیان فرزند غالمعلی، ش.ش 3165 
)فرزند( 6- آمنه هاشمیان فرزند غالمعلی، ش.ش 34 )فرزند( 7 – صغرا هاشمیان فرزند 
غالمعلی، ش.ش 4296 )فرزند( 8- سارا هاشمیان فرزند غالمعلی، ش.ش 8292 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5421 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/56 کالسه پرونده 1936/95 شماره دادنامه: 1389 تاریخ رسیدگی: 96/7/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 4 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: سعید حاجی حیدری فرزند 
علی اصغر با وکالت عبداله حاجی هاشــمی به نشانی خمینی شــهر بلوار  آزادگان جنب 
بیمه تامین اجتماعی، خواندگان: 1- وحید بهرامی کیا 2- امین شورابی هر دو به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 

و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در 
خصوص دادخواست تقدیمی آقای سعید حاجی حیدری با وکالت عبداله حاجی هاشمی 
به طرفیت 1- وحید بهرامی کیا 2- امین شورابی به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 795045-95/11/5 ) 150/000/000 ریال(  عهده 
بانک ملی شعبه شهر جدید پرند به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/7/24  و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی 
شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/7/24 
و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 
و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 
1/965/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:5418 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر )390 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/57 شماره دادنامه: 9509973633301099 شماره پرونده: 9509983633300530 
شماره بایگانی شــعبه: 950533 خواهان: خانم زهرا صالحی فرزند سلطانعلی به نشانی 
خمینی شهر خ کهندژ خ عماد سیادت عماد 38 پ 47، خوانده: آقای اصغر داود صالحی 
فرزند عباسعلی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مهریه، دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعــوی خانم زهرا صالحی فرزند ســلطانعلی به طرفیت آقای 
اصغر داود صالحی ونکی فرزند عباسعلی به خواســته مطالبه 14 عدد سکه و 12 مثقال 
طال و 100/000/000 ریال وجه نقد موضوع مهریه منقول بر اساس شاخص قیمت ها 
)به نرخ روز( به شرح سند نکاحیه استنادی به شماره 8426 صادره ازدفترخانه شماره 80 
ثبت رسمی ازدواج حوزه ثبتی اصفهان به تاریخ ازدواج 1385/5/5 نظر به اینکه خوانده 
هیچگونه دفاع موثری که حاکی از برائت ذمه مشارالیه علی رغم وصف صداقیه رسمی 
اخیرالذکر باشد ارائه ننموده و دلیلی که مبین و موید پرداخت مهریه مذکور به خواهان باشد 
ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 1284 و 1287 و 1102 و 
1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی ذیل ماده اخیرالذکر و آئین نامه اجرایی تبصره مذکور 
حکم بر الزام خوانده به پرداخت مهریه منقول مندرج در سند نکاحیه رسمی مارالذکر صادر 
و اعالم می نماید تا اقالم مندرج در سند صداقیه که تقویم شده باشد و نقدی محسوب می 
گردد حسب جدول شاخص کاالی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و قسمت غیر 
نقدی نیزعیناً در حق خواهان تادیه گردد. و اما حسب ماده 515 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت زوج به پرداخت هزینه دادرسی به رقم 450/000 ریال در حق 
زوجه نیز صادر می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز پس ازآن قابل تجدید نظر در محاکم 
تجدید نظر استان می باشد. م الف:5422 شــعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی 

شهر )321 کلمه، 4 کادر(

شهردار اصفهان:

تعامل شهرداران کالنشهر ها با 
دولت و مجلس گسترش می یابد

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی سالم اصفهان، با اشاره به 
برگزاری جلسه هم اندیشی شهرداران کالنشهرهای کشور که 
در مشهدمقدس برگزار شد، اظهار داشت: جلسه هم اندیشی 
شهرداران کالنشهرهای کشور در مشهد با حضور شهرداران 
تهران، شیراز، مشهد، اهواز، قم و اصفهان برگزار شد. هدف 
از برگزاری این جلسه هم فکری شهرداران برای حل و فصل 
مشکالت مشترک و گفت وگو برای یافتن راهکارهایی بود که 
می تواند به حل مسائل شهری کمک کند.قدرت ا... نوروزی 
با اشاره به لزوم تداوم اینگونه جلسات بیان کرد: جلسه بعدی 
شهرداران کالنشهرهای کشــور، احتماال آذر ماه در تهران 
برگزار می شود و جلســه بعد نیز در اصفهان برگزار خواهد 
شد. شهردار اصفهان با اشاره به تعامل شهرداران کالنشهرها 
با دولت و مجلس، گفت: در این جلسه قرار شد شهرداران 
با دولت، مجلس و کمیسیون های مختلف آن، نمایندگان 
استان و شهر جلســاتی داشته باشــند تا با کمک آنها در 
راستای وضع قوانین مناسب برای حل مسائلی که دامنگیر 

شهرداری هاست اقدام شود.

مشاور ساماندهی سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

ضرورت راه اندازی ۶ مرکز 
برای ساماندهی کارگران فصلی

 مشــاور ســاماندهی ســازمان میادیــن و ســاماندهی 
مشاغل شــهری شــهرداری اصفهان اظهارکرد: طی دو 
ســال اخیر مطالعات و برنامه ریزی های گسترده ای برای 
ســاماندهی کارگران فصلی شــهر اصفهان انجام شــد و 
 در شــروع کار، مکان هایی که کارگران اســتقرار دارند را  

شناسایی کردیم.
حمیدرضا شــهیدی  با بیان اینکه در حال حاضر کارگران 
فصلی در 2۶ نقطه در شــهر اصفهان متمرکز می شــوند، 
ادامه داد: البته فراوانی آنها متفاوت اســت به طوری که در 
برخی مکان ها تجمع ها زیاد و در نقاطی دیگر کم اســت.
مشاور ساماندهی ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شــهرداری اصفهان تاکید کرد: باید ۵ تا ۶ مرکز را 
در شهر پیش بینی و کارگران را در آن مکان ها مستقرکنیم.

وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این مهم جانمایی ها انجام 
و هماهنگی های الزم با فرماندار سابق اصفهان انجام شد، اما 
تحقق این تصمیم امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه بسیاری 
از نهادها از جمله اداره کار، قوه قضائیه و نیروی انتظامی با 

شهرداری اصفهان همکاری کنند.
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 با خجالتی بودنمان 
چه کنیم؟

خجالتی بودن گاهی می تواند افــراد را از زندگی 
باز دارد. بخشــی از آن به این دلیل است که افراد 
خجالتی از حضــور در موقعیت هــای اجتماعی 
اجتناب کرده و حرفشان را نمی زنند و بخشی از آن 
به دلیل اینکه این افراد تاحد زیادی اضطراب مزمن 

را تجربه می کنند. 
اگر شما هم خجالتی هستید، بد نیست بدانید که 
از هر ۱۰ نفر، ۴ نفر خودشان را خجالتی می دانند. 
اما خبر خوب این است که با اختصاص وقت، تالش 
و تمایل بــرای تغییر، می توان بــر خجالتی بودن 

غلبه کرد. 
اگر خجالتی بودن شما شدید باشد، شاید به کمک 
یک پزشک یا مشاور احتیاج داشته باشید، اما اکثر 

افراد خودشان می توانند این مشکل را حل کنند.
می توانیــد اولیــن قدم هایتــان را بــا توجه به 

تکنیک هایی بردارید که در ادامه عنوان می شود.
۱. به کسی نگویید

اصال الزم نیســت خجالتی بودنتان را جار بزنید. 
کسانی که به شما نزدیک هستند خودشان از این 
موضوع خبر دارند و کسانی که نزدیک نیستند هم 
شاید اصال آنقدر با شــما تعامل نداشته باشند که 
این موضوع را متوجه شــوند. این موضوع آنقدرها 

که خودتان فکر می کنید، به چشم نمی آید.
۲. آرام باشید

اگر دیگران بحــث خجالتی بودن شــما را پیش 
کشیدند، خیلی معمولی باشید. اگر الزم شد راجع 
به آن صحبت کنید اصال نقطه ضعف نشان ندهید.

۳. گاهی خودتان را توجیه کنید
مثال اگر در شرایط ناراحت و معذب کننده صورتتان 
سرخ می شــود، ســریع به خجالتی بودن ربطش 
ندهید؛ می تواند این طور بگویید که»من همیشه 

صورتم زود سرخ میشه.«
۴. از برچسب زدن اجتناب کنید

به خودتان برچســب خجالتی بودن یا هر ویژگی 
دیگری نزنید. خودتــان را در گــروه افراد خاص 
دسته بندی کنید، نه یک نفر که حتما صفتی بد و 

آزاردهنده دارد.
۵. دست از حال گیری خودتان بردارید

گاهی خودمان، بدترین دشمن خودمان هستیم. 
نگذارید انتقاد کردن از خودتان به حدی برسد که 

مخل کار و زندگی  شما شود.
۶. نقاط قوت خود را بشناسید

لیستی از تمام ویژگی های مثبت خود تهیه کنید 
و حتی اگر الزم شد از دوستان و خانواده تان کمک 
بگیرد و هر موقع احساس ناامنی کردید، این لیست 
را مرور کنید. بگذارید یادتــان بیاید که چه نکات 

مثبتی دارید.

مهارت زندگی

 سیره بزرگان

ایمان
ایمان سعید بن جبیر

حجاج سفاک که قریب به بیست سال از طرف بنی امیه و بنی مروان 
بر شهرهای کوفه و عراق و ایران حکمران بود، با سنگدلی حدود صد 
وبیست هزارنفر را کشته بود که از کشته کنندگان سادات و دوستداران 
علی علیه السالم، به کمیل بن زیاد، قنبر غالم حضرت علی علیه السالم و 
سعید بن جبیر می توان اشاره کرد. سعید بن جبیر از ارادتمندان ثابت 
قدم امام سجاد علیه السالم بود و حجاج که این موضوع را می دانست و 
از ایمان و عقیده اش آگاه بود، دستور داد او را تعقیب و دستگیر کنند. 
او اول به اصفهان رفت. حجاج که متوجه این موضوع شد، به حکمران 
اصفهان نوشت تا او را دستگیر کند. حکمران به وی احترام کرد و گفت 
که زود از اصفهان به جای امنی بیرون رود. سپس به حوالی قم و بعد 
آذربایجان رفت؛  چون توقفش طوالنی شــد، به عراق آمد و در لشکر 
عبدالرحمان بن محمد که بر ضد حجاج قیام کرده بود شرکت جست. 
عبدالرحمان شکست خورد و سعید به مکه فرار کرد و به طور ناشناس 
در جوار خانه خدا اقامت گزید. در آن زمان خالد بن عبدا... َقسری  که 
مردی بی رحم بود، از طرف خلیفه ولید بن عبدالملک حاکم مکه شده 
بود. ولید به خالد نوشت: مردان نامی عراق را که در مکه پنهان شده اند 
دستگیر کن و نزد حجاج بفرست. حاکم مکه سعید را دستگیر کرد و به 
کوفه فرستاد. حجاج در شهر واسط در نزدیکی بغداد بود که سعید را  
به نزدش بردند. حجاج درباره نامش و پیامبر  صلی ا... علیه وآله و علی 
علیه السالم و ابوبکر و عمر و عثمان و... از او پرسید و گفت: تو را چگونه 
به قتل برســانم؟  فرمود: هر طور  امروز مرا بکشی، فردای قیامت به 
همان گونه کیفر می بینی. حجاج گفت: می خواهم ترا عفو کنم. فرمود: 
اگرعفو از جانب خداست می خواهم، ولی از تو نمی خواهم. حجاج به 
جالد دستور داد سعید را در جلویش سر ببرد. سعیدکه دست هایش 
از پشت بســته بود، این آیه را تالوت کرد: »من روی خود را به سوی 
کسی گردانیدم که آسمان ها و زمین را آفریده، من به او ایمان دارم 
و از مشرکان نیستم.« حجاج گفت: او را به  رو بخوابانید. چون چنین  
کردند، این آیه را بخواند: »شما را از خاک آفریدیم و به خاک بازگردانیم 
و بار دیگر از خاک بیرون می آوریم .«حجاج گفت: معطل نشوید، زودتر 
او را بکشید؛ سعید شهادتین گفت و فرمود: خدایا به حجاج بعد از من 
مهلت نده تا کسی را بکشد. و جالد سر سعید چهل ساله  را از تن جدا 
کرد. بعد از شــهادت این مظهر کامل ایمان ، حال حجاج دگرگون و 
دچار اختالل حواس گردید و پانزده شــب بیشتر زنده نبود و هنگام 
مرگ گاهی بی هوش و زمانی به هوش می آمد و پی در پی می گفت: 

مرا با سعید بن جبیر چکار بود؟

باغ 
کاغذی

»یک روز خوب می آید« داستان خرس کوچک و تنهایی              
است که در جنگل زندگی می کند و داستان تنهایی خود و 

مواجهه با آن را برای کودکان نقل می کند. 
یونگ آه کیم نویسنده این اثر ، داســتانی تصویری  را نقل 
کرده و جی سوشــین به عنوان تصویرگــر، راوی دوم این 

داستان است. 
خرس کوچک در جنگلی تاریک اســت؛ تــا جایی که می 
فهمد باالخره بایــد برتنهایی و حس های بــد غلبه کند؛ 
 از این لحظــه تصاویر و صفحــات کتاب نیز رنگی وشــاد 

می شوند.
در بخشــی از این کتاب می خوانیم: »روزهای غم انگیزی 
که حس می کنم زیرآســمان ســنگینی که می غرد، من 
 تنهای تنها هســتم؛ روزهایی که انگار خورشــید ناپدید 

شده است.  دلم می خواهد مثل یک نوزاد گریه کنم.«
درانتهای این کتاب از کودکان خواســته شــده است تا به 
توصیف خود در زمــان تنهایی بپردازنــد و حاالت خود را 
به وضعیت هوا تشــبیه کنند؛ همان عنصری که در بخش 

داستانی کتاب ازآن استفاده  شده است.

یک روز خوب می آید!

ساختمان های عجیب و غریب جهان

دانستنی ها

بدترین اتفاق در پاییز، آن است که کسی 
برود

 بدترین اتفاق در پاییز آن است که کسی برود. 
رفتن های پاییز با رفتن های دیگر فرق می کند؛ 
رفتن های پاییز در ســکوت انجام می شوند، 
رفتن های پاییز شوخی سرشــان نمی شود و 
زندگی این را به ما خوب یاد داده بود. آدم هایی 
که در پاییز می روند، هرگز برنمی گردند، دیگر 
آن آدم سابق نیستند و این خاصیت پاییز است 
که همه چیز را تغییر می دهــد: خیابان ها را، 
کوچه ها را، پنجره ها را، خاطره ها  را، درخت ها 

را و بیشتر از همه، آدم ها را...
 »بعد از ابر«
 بابک  زمانی

حرف حساب
ساختمان هایی که در این فهرست با آنها آشنا می شوید 
قوانین معمــول معماری و طراحی ســاختمان را کنار 
زده اند و ظاهر متفاوت و جالبی دارند که آنها را از سایر 

بناهای معمول، متمایز می کند.
بیمارستان بادبان های سفید

این بیمارستان به شــکل قایق طراحی شــده و طراح 
 آن، Vasily Klyukin نــام دارد؛ امــا هنوز ســاخته 

نشده است. 
این بنا برای پروژه  شهر اقتصادی تونس طراحی شده و 

۶۳.۷میلیارد دالر هزینه دارد.
ING دفتر مرکزی گروه

تعداد ساختمان هایی که به شکل کشتی طراحی شده 
باشند، کم نیستند. دفتر مرکزی ING در آمستردام نیز 
شبیه به یک کشتی بزرگ شیشه ای است که ساخته شده 

و آماده  برافراشتن بادبان هاست.
معبد نیلوفری

با دیدن عکــس این معبد که در شــهر دهلی هند قرار 

دارد، متوجه خواهید شــد که چرا معبــد نیلوفری نام 
گرفته است. 

بنای این معبد شــبیه به گل نیلوفر طراحی شده؛ گلی 
که در آیین های شــرقی، دارای معنایــی عمیق و حائز 

اهمیت است.
ساختمانی به شکل سبد

ساختمان دفتر مرکزی شــرکت Longaberger در 
اوهایو به شکل ســبد طراحی شده است؛ سبدی بزرگ 

که می توان واردش شد و در آن قدم زد. 
حتما متوجه شــدید که این شــرکت تولیدکننده  این 
سبدهای چوبی اســت. در این ساختمان می توانید این 
سبدهای کوچک را که دقیقا شبیه به ساختمان هستند 

خریداری کنید.
کتابخانه  عمومی کانزاس سیتی

این کتابخانه  عمومی شبیه به چندین جلد کتاب است 
که در کنار هم قرار گرفته اند؛ کتاب هایی از چارلز دیکنز 

.)E. B. White( و ای بی وایت
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