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نایب رییس شورای شهر خطاب به استاندار اصفهان:

مشتاق دیدار هستیم!
11

طرح کاری یا سرکاری
در آرزوی استخدام بعد از 9 ماه کارورزی؛

8

همیشه در صحنه ها ...
نیروهای مسلح ، پیشتاز کمک ها به مناطق زلزله زده؛

2

مردم اصفهان ۱۷ میلیارد تومان صدقه دادند
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

8

آذرخش، با کمک مالی به اصفهان لشکرکشی کرده است
ادعای جنجالی سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند؛

10

آیت ا... مظاهری در دیدار با مدیر کل محیط زیست اصفهان:

 طرح های احیای زاینده رود
 هرچه سریع تر اجرا شود 

رییس حوزه علمیه اصفهان در دیــدار با مدیرکل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان اظهار داشــت: حفاظت از 
 محیط زیســت نیازمند فرهنگ سازی از دبســتان تا دانشگاه است.
آیت ا... حسین مظاهری با اشاره به کارهایی که درگذشته برای بهبود 

وضعیت آب و هوای اصفهان انجام گرفته...
11

در گفت وگو با کارشناس مهدویت مطرح شد:

9
 نهم ربیع االول آخرین عید جبهه 

حق تا هنگامه ظهور است

وزیر علوم به استان 
اصفهان سفر می کند

11

آخرین شهدای نبرد با داعش 
در کاشان تشییع شدند

6

بازار حسن آباد
  نو نوار شد

4

فرزانه افسرطه

مدیرکل اداره پدافند غیرعامل اســتان اصفهان در بیست و سومین نمایشگاه 
بین المللی کامپیوتر، اتوماســیون اداری و مخابرات در غرفه اداره کل پدافند 
غیرعامل، هدف از حضور در نمایشگاه را آگاهی و گسترش اطالعات در زمینه 
امنیت فضای سایبری و تعامل با سایر نهادها و شرکت های فعال در این عرصه 
عنوان کرد. محمد صفدریان، مدیرکل اداره پدافند غیرعامل اســتان اصفهان 
در مصاحبه اختصاصی خود با خبرنگار روزنامــه زاینده رود، پدافند غیرعامل 
را مجموعه اقدامات و تدابیر غیرنظامی ذکر کرد که در شــرایط عادی، جهت 
مصون ســازی، کاهش آســیب پذیری و صیانت از جان مردم، ســرمایه ها و 
زیرساخت های اصلی در مقابل تهدیدات انسان ساز، به ویژه تهدیدات عامدانه و 
دشمن محور اعمال می شود. وی گفت: امروزه پدافند غیرعامل به عنوان دومین 
راهبرد دفاعی عهده دار پاسخ و احراز آمادگی در مقابله با تهدیدات است. وی با 
بیان آنکه ساختار پدافند غیرعامل کشور، براساس شدت و نوع تهدیداتی که 
نظام و کشور را تهدید می کند، حوزه های تخصصی را با در نظر گرفتن اولویت ها، 
ایجاد کرده است، یکی از این حوزه ها را پدافند سایبری نامید و افزود: پدافند 
سایبری دارای دستورالعمل ها و ســاختاری مناسب و مطلوب جهت آمادگی 
و پاسخگویی به تهدیدات سایبری اســت و هدف اصلی ما در فضای سایبری، 
مصون سازی و دفاع از زیرساخت ها، دیتاهای اصلی و حوزه های خدمات رسان 
ضروری است که خدماتشان را تحت پوشش فضای سایبری در حوزه های کالنی 
مثل آب، برق، گاز و صنعت ارائه می دهند. صفدریان با اشاره به توانمندی های 
متعددی که فضای سایبری دارد، گفت: عواملی مثل کاهش هزینه ها، بدون مرز 
بودن، سهولت تجارت و رشد سریع، بدون مالک بودن فضای سایبری و فراوانی 
مشترکان، تنوع و گستردگی و نهفته بودن این فضا منجر به این شده است تا به 
عنوان حوزه ای استراتژیک برای استفاده کلیه حوزه های تخصصی مطرح  شود. 
در این راستا، دولت الکترونیک، بانکداری و تجارت الکترونیک، نگهداری دیتاها 
یا اطالعات حیاتی سازمان ها و کشورها و خدمات فضای سایبری آنها مرتبط با 
این موارد، کنترل و بهره برداری از صنایع می توانند با امنیت به کار خود بپردازند. 
وی افزود: از طرفی، همه این توانمندی ها دو رویکرد در فضای بین المللی ایجاد 

کرده که ابتدا، حوزه سایبری، فضایی برای تعامل کشورها با یکدیگر شده است. 
در ثانی، حوزه سایبری توانســته به عنوان یک هدف مطلوب جهت دولت ها و 
گروه های متخاصم و تروریسم مورد توجه قرار گیرد. مدیرکل پدافند غیرعامل 
استان، دیگر برتری حوزه سایبر را سطوح مختلفی از زندگی شهروندان عنوان 
کرد که به فضای سایبری وابسته و آمیخته شده است و در نتیجه، هرگونه ناامنی 
و اختالل در این حوزه باعث اختالل آنی و گسترده در زندگی شهروندان امروزی 
می شود. صفدریان با اشاره به آســیب پذیربودن فضای سایبری، آن را دارای 
رشدی شتابان توصیف کرد که توسعه زیرســاخت های سایبری بدون توجه 
به امنیت سایبر می تواند تهدیدی برای کشور نیز باشد؛ لذا حاکمیت با ایجاد 
پدافند سایبری، ضمن ایمن سازی زیرســاخت های فضای سایبری، آمادگی 
کلیه سازمان ها در حیطه خدمات اصلی آنها در این حوزه را در مقابل حمالت 
سایبری، تقویت و مصون سازی می کند. وی خاطرنشان کرد: اکنون در استان 
اصفهان قرارگاه پدافند سایبری به ریاست استاندار تشکیل شده که دبیری آن به 
عهده اینجانب است و مجموعه ای از دستگاه های دخیل در حوزه سایبر، در آن 
عضو هستند و چنانچه حمله و تهدیدی متوجه این فضا شود، با تدبیر، آمادگی 

مقابله با تهدیدات را دارند. 

مدیرکل اداره پدافند غیرعامل استان اصفهان:

حوزه سایبر، از یکسو فضایی برای تعامل کشورها و از طرفی هدف تروریسم است

پیامدهای حضور پدافند سایبری در نمایشگاه اتوماسیون اداری
مدیرکل پدافند غیرعامل در استان اصفهان با اشاره به جایگاه معین بودن اصفهان پس از تهران، این استان را از پتانسیل علمی، پژوهشی و تجربی سایبری 
باالیی در کشور برخوردار دانست و افزود: چون نمایشگاه، عرصه حضور کلیه اقشار و متخصصان فضای سایبری است، محل خوبی برای آشنایی فعاالن این 
عرصه با این راهبرد حاکمیتی است و مهم تر آنکه به جلب مشارکت و ایجاد تعامل به ویژه نسبت به شرکت های نوپا در حوزه امنیت کالن سایبری و حفظ 
زیرساخت ها کمک می کند. وی تصریح کرد: هرچقدر شرکت ها در حوزه امنیت زیرساخت های سایبری، پویا و فعال تر شوند، مطمئنا در مصون سازی 
زیرساخت های سایبری استان، موفق تر هستند. وی حضور اولین بار پدافند غیرعامل در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون اداری را ارزشمند 

خواند و گفت: در این نمایشگاه با استقبال خوبی مواجه شده ایم. 
مدیرکل پدافند غیرعامل استان اصفهان، نمایشگاه را فرصتی برای برگزاری جلسات کارشناسی و نشست هایی با متخصصان و دیگر شرکت های بزرگ 
و کوچک در حوزه امنیت سایبری و تعامل با دســتگاه ها و نهادهای مختلف اداری عنوان کرد و گفت: برای تداوم کار به تفاهمات خوبی با سایر ارگان ها 
رسیده ایم. هرچند باتوجه به تنوع و گستردگی فضای سایبر، هنوز لزوم مشارکت و انســجام بیشتر احساس می شود زیرا از سویی فضاهای سایبری نیاز 
مبرم به امنیت سایبری دارند و از طرفی توان آنها، تکافوی پاسخ به تهدیدات را نمی کند و چون از نظر پتانسیل علمی و پژوهشی در حوزه سایبری توانمند 
هستیم، یکی از اهداف ما در این نمایشگاه آشتی دادن و مرتبط شدن با شرکت های خصوصی، ایجاد تعامل سالم و مشارکت در پروسه ایمن سازی دستگاه ها 
و زیرساخت های مختلف در استان است. وی خاطرنشان کرد: تالش می کنیم تا شرکت های خصوصی را با سامانه ها مرتبط سازیم. چون در حال حاضر 
بسیاری از دستگاه ها در حوزه امنیت ســایبر، به شکلی بسته عمل می کنند و شــرکت های خصوصی عرصه ای برای ابراز وجود و ورود به عرصه امنیت 
دستگاه ها و زیرساخت ها )به ویژه بخش دولتی( پیدا نمی کنند؛ لذا  می خواهیم در نمایشگاه این فاصله را کم کنیم، هرچند در طول یک سال گذشته به 
غیر از حضور در نمایشگاه، تالش هایی در این زمینه انجام داده ایم. وی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه بسیاری از نخبگان فضای سایبری حضور دارند، 

آن را جایگاه خوبی برای بیان این گفتمان و جلب مشارکت عمومی در دفاع از فضای سایبری عنوان کرد. 
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دو هفته از زلزله کرمانشــاه و حادثه ناگواری که برای مردم غرب کشور 
رخ داده، می گذرد. در این زلزله، حدود 483 نفر کشــته شــدند و اکثر 
خانه ها و منازل در مناطــق زلزله زده به صورت کامل تخریب شــد. از 
همان ابتدا نیروهای مسلح اعم از ارتش، ســپاه و نیروی انتظامی در این 
مناطق حضور یافته و به مردم این منطقه خدمات ارائه دادند. مردم زلزله 
زده کرمانشاه این کمک ها و مساعدت های به موقع را  از سوی نیروهای 

مسلح  به خوبی شاهد هستند که با وجود گذشت دو هفته از این حادثه 
 تلخ نیروهای مسلح بیش از پیش در مناطق حضور دارند و به مردم خدمت

 می کنند.
خدمات در حوزه اســکان دهی به مردم زلزله زده توسط نیروهای مسلح 
بسیار پرقوت در حال انجام است، در همین زمینه امیر »شاهین تقی خانی« 
ســخنگوی ارتش گفت: از دومین روز آذر ماه، به دســتور امیر سرلشکر 
موسوی، فرماندهی کل ارتش جمهوری اســامی ایران، ۲۰۰ کانکس 
خریداری شده برای زلزله زدگان ســرپل ذهاب توسط ارتش، از تهران به 

سمت مناطق آسیب دیده ارسال شد. »جایابی« و »تعیین خانواده های 
نیازمند کانکس« بر عهده بنیاد مسکن است و مجموعه مهندسی نیروی 
زمینی ارتش به محض نهایی شدن این دو مورد، اقدام به استقرار کانکس 

خواهد کرد.
  همچنین اقدامات ســپاه پاســداران در این مناطق به خوبی احساس

 می شود. قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( سپاه با راه اندازی سوله ای به تولید 
کانکس برای مردم زلزله زده پرداخته و قرار است تا ظرف یک ماه آینده 
1۰ الی 1۲ هزار کانکس تولید کند. ســردار »رمضان شریف« سخنگوی 
سپاه اظهار کرد: سردارعبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( پس از 
حضور رهبر معظم انقاب اسامی در مناطق زلزله زده، قول داد که کارگاه 
ویژه ای را برای تولید کانکس تجهیز کند. این کارگاه از تولید روزانه یکصد 
کانکس تا پایان هفته به تولید روزانه 4۰۰ کانکس خواهد رسید. روزانه تا 
صد و پنجاه کانکس از تهران به مناطق زلزله زده ارسال و پس از آماده سازی 

زیرساخت ها در این مناطق نصب می شوند.
اقدامات نیروهای مسلح برای مناطق زلزله زده در روزهای 

اخیر، قابل وصف نیست 
 نیروی انتظامی با فعالیت شــبانه روزی، امنیت مردم زلزله زده را فراهم 
می کند. فعالیت های نیروهای مسلح برای مناطق زلزله زده در روزهای 
اخیر قابل وصف نیست و این اقدامات در حالی انجام می گیرد که عده ای 
 بدون اطاع از ارائــه این خدمات، شــایعه هایــی را در فضای مجازی 

پراکنده می کنند.
سخنگوی ارتش جمهوری اسامی ایران نیز به این شایعات واکنش نشان 
داد. امیر سرتیپ شاهین تقی خانی، سخنگوی ارتش جمهوری اسامی 
ایران درباره اقدامات اخیر ارتش برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور، 
اظهار کرد: با گذر زمان نیــاز مناطق زلزله زده تغییــر می کند؛ در ابتدا 
امداد رسانی، نجات جان افراد زیر آوار و ارسال تجهیزات پزشکی مورد نیاز 
بود، اما امروز باید بیشــتر تمرکزمان را  روی موضوع اسکان خانواده ها و 

بهداشت عمومی و فردی آنها قرار دهیم.
امیر تقی خانی گفت: ارتش نه تنها مناطق زلزله زده را ترک نکرده بلکه در 
روز های ابتدایی نیاز های ضروری مردم را تامین و امروز به شکل دیگری در 

خدمت مردم مناطق زلزله زده غرب کشور است.
در پایان باید خاطرنشان کرد که در حال حاضر در کنار تمام کمک های 
انسان دوستانه و بی نظیر مردم ایران، نیروهای مسلح مهم ترین نقش را در 
ارائه خدمات به مردم زلزله زده ایفا می کنند که شایعات موجود در فضای 

مجازی هیچ کدام جلودار ادامه این فعالیت ها نیستند.

در روزهای اخیر خبری در فضای مجازی مبنی بر 
اینکه »ساعاتی پیش به فرمان رهبر معظم انقالب 
درجه سپهبدی به سردار قاسم سلیمانی اعطا شد 
و هفته آینده به مناســبت عید بیعت این درجه 
به ایشــان اعطا می گردد. قاسم سلیمانی اولین 

سپهبد در تاریخ جمهوری اسالمی ایران.« منتشر شد. با این حال به نظر می رسد که این خبر 
به دالیلی، بی پایه و اساس است:ما چیزی به عنوان عید بیعت نداریم. شیعیان اعیاد چهارگانه 
یعنی فطر، قربان، مبعث و غدیر دارند که هیچ یک در این هفته نیست. این هفته، آغاز امامت 
حضرت مهدی)عج( است که در هیچ کجا با نام عید بیعت شناخته نمی شود. در عین حال منطق 
این خبر نیز نادرست است. قاسم سلیمانی فرمانده مهمی است، اما یکی از نیروهای پنج گانه 
سپاه )دریایی، زمینی، هوافضا، قدس و بسیج( است و دستکم به طور اسمی زیر نظر فرمانده 

سپاه فعالیت می کند. پس امکان ندارد یک سپهبد، زیر نظر یک سرلشکر فعالیت کند.

 سازمان ملل 
از رژیم صهیونیستی شاکی شد

سازمان ملل در گزارشــی ضمن محکوم کردن 
نقض حریم لبنان توســط رژیم صهیونیســتی، 

خواستار توقف آن شد.
بر اساس گزارش »المیادین«، در دو بند از گزارش 
ســازمان ملل دربــاره خطرناک بــودن افزایش 
تهدیدات و حمات لفظی میان دو طرف هشدار 
داده شده است.در این گزارش آمده است حضور 
هیچ نظامی غیرقانونی در منطقه ای که نیروهای 
حافظ صلح سازمان ملل )در جنوب لبنان( مستقر 
هستند، لحاظ نشده اســت.رژیم صهیونیستی، 
حریم هوایی و زمینی لبنــان را به صورت مرتب 
نقض می کند و هشــدارهای مقامات لبنانی در 
این خصوص بی فایده است؛ در شهریورماه امسال 
جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان از هیئت دائمی 
این کشور در شورای امنیت خواست تا شکوائیه ای 

فوری علیه رژیم صهیونیستی ارائه کند.
 رهبر میانمار، برنده جایزه 

»اسالم هراسی« شد!
وزیر خارجه و رهبر فعلی میانمار به عنوان برنده 
جایزه بین المللی »اسام هراسی« در سال ۲۰1۷ 
میادی معرفی شده است.به گزارش خبرگزاری 
آناتولی، »آنگ سان ســوچی« رهبر میانمار روز 
یکشنبه از سوی کمیسیون حقوق بشر اسامی 
مســتقر در لندن به عنوان برنده جایزه اســام 
هراسی در سال ۲۰1۷ میادی انتخاب و معرفی 

شد.
رشوه کالن آل سعود به 

نمایندگان پارلمان انگلیس
نمایندگان پارلمان انگلیس در سال جاری نزدیک 
به 14۰ هزار دالر از عربســتان سعودی در قالب 
میهمان نوازی، هزینه اقامت در هتل های لوکس 

و هزینه سفر با هواپیما دریافت کرده اند.
نشریه میدل ایست آی در گزارشی اختصاصی از 
افشای پرونده رشــوه خواری نمایندگان پارلمان 
انگلیس خبر داد و نوشت: شــکایتی به دیده بان 
اســتانداردهای پارلمان تقدیم شده که از نقض 
احتمالی قوانین و مقــررات در اعام منافع مالی 
از ســوی نمایندگان حکایت دارد.بر اساس این 
گزارش تازه ترین رقم هایی که اداره ثبت منافع 
اعضای پارلمان منتشــر کرده نشان می دهد 13 
تن از نماینــدگان حزب محافظــه کار از جمله 
لئو دوچرتی، رییس بانفوذ شــورای محافظه کار 
خاورمیانه در مجموع بیــش از 116 هزار دالر در 
سال جاری از دولت سعودی رشــوه گرفته اند و 
همین موضوع نگرانی هایی را در پی داشته است 
مبنی بر اینکه نمایندگان پارلمان به شهرت دولت 

)لندن( در ریاض چوب حراج زده اند.

حال جسمانی آیت ا... »عیسی 
قاسم« وخیم است

یکی از رهبران ارشــد جمعیت »الوفاق« بحرین 
اعام کرد: وضعیت جســمانی آیت ا... »عیسی 

قاسم« رهبر شیعیان این کشور وخیم است.
المیادین به نقل از یکی از رهبران ارشد جمعیت 
»الوفاق« بحرین اعام کرد که وضعیت جسمانی 
شیخ »عیسی قاسم« رهبر شیعیان این کشور که 
همچنان در بازداشت خانگی رژیم آل خلیفه به سر 

می  برد، وخیم است.
همزمان با انتشار این خبر، منابع خبری از حضور 
گســترده نیروهای امنیتی آل خلیفه در اطراف 
منزل شیخ عیسی قاسم خبر دادند.منابع خبری 
همچنیــن افزودند که مقامــات آل خلیفه برای 
 اولین بار اجازه حضور پزشــکان بــرای معاینه

 آیت ا...عیسی قاسم را داده اند.

نیروهای مسلح پیشتاز کمک ها به مناطق زلزله زده

همیشه در صحنه ها ...

این روزها در کنار تمام کمک های انسان دوستانه و بی نظیر مردم ایران، نیروهای مسلح مهم ترین نقش را در ارائه خدمات به مردم زلزله زده 
ایفا می کنند که حتی شایعات موجود در فضای مجازی هیچ کدام جلودار ادامه این فعالیت ها نیست.

آخرین خبر: در خاطرات آیت ا...هاشمی رفسنجانی مربوط 
به ۵ آذر ســال 1368 به مورد جالبی برمی خوریم. وی در 

این روز نظرش را درباره سید ابراهیم رییسی نوشته است.
متن یادداشت روزانه وی به این شرح است: 

۵ آذر سال68
آقای محسن رضایی آمد. عازم کره شمالی است. مشورت 

کرد و خواست محسن هم همراه او باشد. آقای ]ابراهیم[ رییسی دادستان انقاب آمد. درباره تعزیرات حکومتی 
و مبارزه با منکرات و اموال توقیفی باتکلیف نظراتی داشت و مشورت کرد و به نتیجه رسیدیم. به  نظرم آمد عاقل 

و معتدل است. شب با آیت ا...خامنه ای جلسه داشتیم. 
راجــع بــه ضعف هــای مرکــز تهیــه و توزیــع کاال و ضررهــای آن و همچنیــن در مــورد پخــش 
خبر اباغ پیام بــه رییس جمهور ]پاکســتان[ از طرف آقــای خامنه ای در پاکســتان که باعــث ناراحتی 
 ایشــان شــده و موضــوع تعزیــرات و آزادســازی ورود اقامــی که دولــت آنهــا را نمــی آورد، صحبت 

شد.

چرا خبر اعطای درجه 
سپهبدی به سردار 
سلیمانی دروغ است؟

نظر مرحوم هاشمی 
 رفسنجانی
 در مورد رییسی

لفاظی های بی اساس 
حریری علیه ایران

سعد الحریری، نخست وزیر لبنان در گفت وگو 
با مجله  ســعودی »الرجل« مدعی شد علت 
عدم ثبات لبنان، ایران اســت که از حزب ا... 

به عنوان بازویی در منطقه استفاده می کند.
وی افزود: اظهــارات رییس جمهور ایران در 
خصوص روابط کشــورش با لبنان »مردود« 
اســت؛ در طرف دیگر عربستان قرار دارد که 
در تمام مراحل به بیروت کمک کرده و میان 

شیعه و سنی تفاوتی قائل نیست.
الحریری در ادامه گفت: حزب ا... قدرت اداره 
کشور را ندارد و قدرت این جنبش از ساحی 
است که از طرف ایران تامین می شود؛ راه حل 
ساح حزب ا... )خلع ساح( منطقه ای است 
نه داخلی و ما نمی توانیــم در این خصوص 

کاری انجام دهیم.

پیام نتانیاهو به اسد 
درخصوص ایران

رســانه های رژیــم صهیونیســتی گزارش 
دادندکه بنیامیــن نتانیاهو، نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی بار دیگر با طرح ادعاهایی 
خصمانه علیه ایران در پیامی به بشــار اسد 
از طریق یک واســطه هشــدار داده اســت 
که اســرائیل در صــورت تاســیس پایگاه 
 نظامی ایران در ســوریه، مداخلــه نظامی

 خواهد کرد.
نیروهای ایرانی به درخواســت دولت قانونی 
بشــار اســد و برای مبارزه با تروریست های 
داعش در سوریه حضور دارند و تاکنون هیچ 
یک از مقامات کشــورمان اعــام نکرده اند 
که ایران قصد ایجاد یک پایــگاه نظامی در 
سوریه را داشته باشــد.به نظر می رسد رژیم 
صهیونیستی و متحدان غربی آن که از حضور 
ایران در سوریه نگرانند به دنبال طرح چنین 

ادعاهایی هستند.

ظریف، عازم ارمنستان 
می شود

ســفیر ایران در ارمنســتان از حضور وزیر 
امور خارجه کشورمان در نشست اقتصادی 
ایــروان خبر داد. ســیدکاظم ســجادی در 
خصوص سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کشــورمان به ایروان، گفــت: وزیر 
امور خارجه کشــورمان بنابر دعوت رسمی 
ادوارد نعلبندیان، همتای ارمنســتانی خود 
در رأس هیئتی بلندپایه از مقامات سیاسی 
و اقتصادی کشــورمان، همچنین جمعی از 
تجار و بازرگانان ایرانی امروز به ایروان ســفر 

خواهد کرد.
وی ادامه داد: وزیر امور خارجه کشــورمان 
در این سفر با نعلبندیان، همتای خود و کارا 
پتیان، نخســت وزیر و همچنین سرکیسیان 
 رییس جمهــور ارمنســتان دیــدار خواهد

 داشت.

 قول های معاون اول
 رییس جمهور به زلزله زدگان

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در 1۵ 
روز گذشته اقدامات گسترده ای توسط دولت 
و ســایر نیروها برای امداد رسانی به مناطق 
زلزله زده انجام شده اســت، گفت: تاش ها 
برای کمک و اسکان مردم در مناطق زلزله زده 
بیشتر خواهد شد.اســحاق جهانگیری صبح 
روز گذشته در بدو ورود به فرودگاه کرمانشاه  
در مصاحبه با خبرنگاران گفت: هدف از این 
ســفر عرض ادب و ارادت به مردم کرمانشاه 
و بازدید از مناطق زلزله زده و رســیدگی به 
وضعیت مردم در این مناطق است.وی گفت: 
تاش ها برای کمک و اسکان مردم در مناطق 

زلزله زده بیشتر خواهد شد.

محمدنبی حبیبی
 دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی:

دیدگاه

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: رویکرد 
موثر ایران در مبارزه با عوامل بحران زا و تروریسم برای 
آمریکا، رژیم صهیونیســتی و عربستان قابل تحمل 
نیســت؛ بنابراین آمریکایی ها در حال طراحی صدام 
دیگری در منطقه هستند تا جنگ تحمیلی دیگری 
به وجود آید.سید حســین نقوی حسینی با اشاره به 
تهدیدات اخیر عربستان علیه ایران گفت: مثلث شوم 
آمریکا، رژیم صیهونیســتی و عربستان، منشأ ایجاد 
بی ثباتی و تنش در منطقه است.وی با بیان اینکه امروز 
جمهوری اســامی ایران در توان دفاعی به اندازه ای 
اقتدار دارد که هرنوع تهدیدی را به صورت دندان شکن 
پاسخ می دهد، توضیح داد: برخی از کشورها اصا در 
سطحی نیســتند که بخواهند جمهوری اسامی را 

تهدید کنند.
وی با بیان اینکه استراتژی ایران دفاعی است و به هیچ 
کشوری حمله نخواهد کرد، تصریح کرد: ایران به هیچ 
کشوری تجاوز نکرده و نخواهد کرد، اما قطعا پاسخ هر 

تجاوز را به صورت دندان شکن خواهد داد.

برخی ها در سطحی نیستند 
که ایران را تهدید کنند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

پارلمان

کافه سیاست

عکس  روز 

 نیروهای حشد الشعبی
 در آخرین نبردها با داعش

پیام نتانیاهو به اسد درخصوص ایران

پیشنهاد سردبیر:

دبیرکل حزب مؤتلفه اسامی گفت: از نظر 
من دولت تاش خود را برای حل مشکات 
کشور در حد توان به کار گرفته؛ چون به طور 
طبیعی هیچ دولتی مایل نیست یک دولت 
ناموفق تلقی شود، اما در عین حال باید گفت 
دولت در این چند ماه هم نقاط قوت و ضعفی 

داشته است.
محمدنبی حبیبــی اظهار کــرد: معتقدم 
ارزیابی از دولت باید با توجه به مشــکات 
صورت گیرد تا یک قضــاوت عادالنه تحقق 
پیدا کند و از نظر من دولــت تاش خود را 
برای حل مشکات کشور در حد توان به کار 
گرفته چون به طور طبیعی هیچ دولتی مایل 
نیســت یک دولت ناموفق تلقی شود، اما در 
عین حال باید گفت دولت در این چند ماه هم 

نقاط قوت و ضعفی داشته است.

شخصا قبول ندارم که 
دولت موفق نبوده است

هادی غفاری
فعال سیاسی اصالح طلب:

روحانیت

فرمانده سپاه قدس با اشاره به کسانی که مجاهدان 
را تهدید به کشتن می کنند، گفت: کسی که ما را از 
کشتن می ترساند مانند کسی است که به ما مدال 

می دهد.
ســردار قاسم ســلیمانی طی ســخنانی در جمع 
رزمندگان در بوکمال در همین زمینه یادآور شــد: 
شــهید علی محمدی یکی از فرماندهان گردان در 
دفترچه خود نوشــته بود: ای بــرادر عرب که تو به 
دنبال منی و من به دنبال تو. اگر مرا شــهید کنی 

شفاعتت می کنم.
وی با بیان اینکه خــدا روز به روز بــه ملت ایران و 
جمهوری اســامی پیروزی بیشــتری می دهد و 
معتقدم ایــن پیروزی هــا روز به روز بــزرگ تر و 
وسعتش بیشتر خواهد بود، ادامه داد: اینها همه اراده 
خداوندی است و کسانی مانند آمریکایی ها پشیزی 
در برابر اراده الهــی، ارزش ندارند؛ چراکه این ملت 
آماده جان فشانی است، لیاقت پیروزی را دارد و هر 

نصرتی به نسبت لیاقت است.

 هر نصرتی به نسبت لیاقت 
است

سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس:

نیروهای مسلح

هادی غفاری، معتقد است که اصاح طلبان 
در برابر حرکت های پوپولیستی اصولگرایان، 
چاره ای ندارنــد مگر اینکه روابطشــان را با 
مراجع استوار کنند تا ساحت  خود را از اتهام 
به بی دینی مبرا ســازند.غفاری در پاسخ به 
این سوال که مذاکره اصاح طلبان با مراجع 
و علما را برای بازگشت این جریان به عرصه 
سیاسی کشور الزم می دانید؟ گفت: یک بحث 
مهمی که تقریبا در همه جوامع وجود دارد، 
پوپولیسم یا همان تبلیغات فریبکارانه است. 
اصولگرایان به شدت خود را به دین و مذهب 
می چسبانند و آن را دستمایه از میدان به در 
کردن رقیب قرار داده و اصاح طلبان را ضد 
دین و ضد اسام می شمارند. حتی این افراد 
بعضی اوقــات اصاح طلبان را بــه بیگانگان 

متصل می کنند.

تحکیم روابط با مراجع 
راه چاره اصالح طلبان است

پیشخوان

بین الملل

العالم: با ابتــکار عمــل و هماهنگی جمهوری اســامی ایران و 
 ،)OPCW( فدراسیون روسیه در سازمان منع ساح های شیمیایی
 توطئه آمریکا و عربســتان ســعودی در تحمیل فشــار مضاعف 

بر سوریه در سازمان منع ساح های شیمیایی، شکست خورد.
با درخواســت گروه غرب به رهبری آمریکا و همچنین عربستان 
ســعودی، پنجاه و ششــمین اجاس فوق العاده شورای اجرایی 
سازمان منع ساح های شیمیایی جهت بررسی هفتمین گزارش 

مکانیسم تحقیقاتی مشترک )JIM( سازمان ملل متحد برگزار شد.
پس از دو هفته مذاکره در خصوص تصمیم پیشــنهادی آمریکا و 
هم پیمانانش و چهار دور گفت وگو و تقاضای تعلیق مکرر نشست 
توسط آمریکا جهت اتخاذ تصمیمی شــدید علیه سوریه و همراه 
کردن کشورهای عضو شــورای اجرایی با این تصمیم، در تعامل 
نزدیک میان هیئت های ایران و فدراســیون روســیه و برگزاری 
جلسات و مذاکرات فشرده با سایر هیئت ها و با همراهی کشورهای 

همفکر از جمله چیــن و باروس منجر به عــدم توفیق آمریکا و 
عربستان سعودی در کسب آرای الزم برای تصویب این پیشنهاد و 

پس گرفتن آن از سوی آمریکا و دیگر بانیان تصمیم شد.
جهانگیری، ســفیر و نماینده دائم کشــورمان نزد سازمان منع 
ساح های شیمیایی، به گروگان گرفتن سازمان منع ساح های 
شیمیایی توسط آمریکا و جریان سازی سیاسی علیه سوریه را به 

شدت محکوم کرد.

ناکامی عربستان و آمریکا با ابتکار عمل ایران و روسیه

حمید وکیلی

شترفرنگی پسابرجامی

بســیح در کنار زلزله 
زدگان ماند

 تا 1400 با وعده درمانی

واکنش کاربــران فضای 
مجازی به یــاوه گویی های 
ولیعهد عربستان؛ #بِن-هیتلر

جنگ روانــی آمریکا 
برای حمایــت از جنایت 

جنگی عربستان

مسجد  جان باختگان 
العریش به 305 نفر رسید

اولویت ایران، حل مسائل   
منطقه با مذاکره است

دروغ بزرگ ارزان فروشی   
گاز
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بسیاری از کارشناســان و صاحب نظران اقتصادی اعتقاد دارند وضعیت 
خودرو و خودرو ســازی از لحاظ کیفیت خدمات و طــرح های بدنه ای 
جایگاه مطلوبی ندارد؛ اما هر از چندگاهی مســئوالن مرتبط با این امر با 
ارائه آمارهایی از میزان فروش و طرح ها و ایجاد آپشن های جدید، سعی 
در رد کردن این نظریات دارند و دلیل دست نیافتن به آرمان همیشگی که 
همان برندشدن در منطقه است را شرایط اقتصادی ایران و تحریم ها عنوان 

می کنند. اما در چند روز اخیر شاهد بودیم که حتی کشورهایی همچون 
پاکستان که از نظر اقتصادی و صنعتی جزو کشورهای پیشرفته نیستند هم 
تمایلی به خرید خودروهای ایرانی ندارند و هرگونه تجارتی در این زمینه را 
به اما و اگرها سپرده اند؛ اینکه در صورتی حاضر به خرید خودروهای ایرانی 
خواهند بود که ایران تبدیل به هاب خودرویی منطقه شــود و در شرایط 

فعلی تمایلی به خرید با چنین کیفیتی ندارند.

این در حالی است که با توجه به کیفیت پایین خودروهای ایرانی، قیمت ها 
از بســیاری از محصوالت خارجی باالتر بوده است. شاید عوامل مختلف 
از جمله کیفیت پایین قطعات مورد اســتفاده و حجم انبوه هزینه های 
باالسری غیرضروری ناشی از سوء مدیریت در صنعت خودروسازی ایران 
نیز سبب شــده تا همواره قیمت تمام شــده محصوالت تولیدی صنایع 
خودروسازی کشور در ســطحی به مراتب باالتر و گاهی حتی چند برابر 
قیمت واقعی و متقابال کیفیت آن پایین تر از استانداردهای جهانی اعالم 
شود، در حالی که در سایر کشورها اوال هزینه های جانبی و غیرضروری 
در حداقل ممکن قرار دارد و ثانیا یا افزایش قیمت احتمالی بابت ارتقای 
کیفیت واقعی اســت و یا اصوال افزایش قیمتی صورت نمی گیرد. به هر 
حال توجه به اینکه بــازار خودرو می تواند بســیاری از اهداف اقتصادی 
ما را در بازار جهانی توسعه دهد ضروری اســت تا به تمام جوانب و الیه 
های تاثیرگذار در تولید محصوالت ملی بازنگری شــود؛ چرا که حال و 
روز صنعت خودرو تنها در مرحله تولید وخیم اســت و جایگاه ایران در 
تولید قطعات هم چندان مطلوب نیســت: تا حدی کــه در حال حاضر 
٩٠ درصد بازار یدک خودرو وارداتی بوده و میزان صادرات قطعه سازان 
بسیار ناچیز است. اما محمد رضا نجفی منش، دبیر انجمن قطعه سازان، 
در خصوص میزان صادرات 1٠٠ میلیون یورویی قطعه ســازان در سال 
گذشته که اندک بوده اســت، عنوان می کند: علل رکود میزان صادرات 
قطعه سازان به کشــورهای دیگر، نامتوازن بودن نرخ تعادلی، باال بودن 
هزینه تولید به علت زیاد بودن سود بانکی و نرخ تورم بوده  است. اگرچه 
این نرخ کاهش یافته، اما هنوز نیاز به برنامه دارد و بهرام شهریاری عضو 
انجمن قطعه ســازان خودرو مشــکل نقدینگی را یکی از مشکالتی می 
داند که سال هاســت گریبانگیر قطعه ســازان بوده تا  همواره با مشکل 
مواجه باشــند. از ســوی دیگر طراحی در ســاخت خودروهای ایرانی 
نیز چندان پیشــرفتی نکرده تا در بازار بین المللــی حرفی برای گفتن 
داشــته باشــد و از لحاظ ایمنی با توجه به حاکم نبودن فضای رقابتی 
واقعی در بازار خودروی ایران و عدم الزام خودروســازها در رعایت موارد 
ایمنی و اعالم آن به مشــتریان، بازهم خألهای بسیاری دیده می شود.  
بررسی ها نشان می دهد هیچ کدام از خودروهای تولید داخل با قیمت زیر 
5٠میلیون تومان، دارای امنیت باالیی نیستند. توجه به استانداردهای 
الزم از سوی ســازمان ملی استاندارد ضرورتی اســت که مغفول مانده؛ 
 آن هم در شــرایطی که در صنعت کشور بسیار سرنوشــت ساز به نظر 

می رسد.

پاکستان هم خودروی ایرانی را نخواست؛

ماشین های بی طرفدار

 صنعت خودروسازی در دنیا روز به روز در حال گسترش و توسعه بوده و موجب سودآوری و اشتغال زایی در کشورها شده است. درنتیجه مسئوالن 
هم بر پیشرفت این صنعت در کشورتاکید دارند؛ به طوری که در چشم انداز 1404 مقرر شده که میزان تولید ساالنه خودرو به 3 میلیون دستگاه 

برسد.

رییس شــورای عالی جوانان اتاق بازرگانــی اصفهان گفت: 
برگزاری دوره های آموزشی مستمر، جوانان را برای ورود به 
فضای کارآفرینی تشــویق می کند.امیر کشانی در هفتمین 
شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به رویکرد 
این شــورا و کمیســیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان در 
توانمندسازی جوانان، اظهار داشت: جوانان شرکت کننده در 

دوره های آموزشی نباید از فضای اقتصادی دور شوند و با برگزاری دوره های آموزشی باید آنان را به ورود به فضای 
کارآفرینی تشویق کرد.وی تاکید کرد: استان اصفهان برای موفقیت در رتبه کسب و کار کشور و منطقه، به حضور 
جوانان خالق و کارآفرین نیاز دارد و اتاق بازرگانی با ایجاد این بستر می تواند نقش مهمی در تبدیل شدن اصفهان به 
شهر کارآفرین داشته باشد. مسعود جمالی عضو شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان نیز تشکیل شورای عالی 
جوانان اتاق بازرگانی اصفهان را گامی موثر در جذب جوانان به اتاق برشمرد و گفت: حمایت اتاق بازرگانی اصفهان  از 

جوانان باعث حضور پرشور آنان در همایش ها و دوره های کارآفرینی شده است .

برگزاری دوره های 
آموزشی برای تشویق 
جوانان به کارآفرینی

نرخ مرغ در ۲ هفته ۱۰درصد افزایش یافت
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بامسئوالن

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
مطرح کرد:

تحقق 87 درصدی 
درآمد های مالیاتی در استان

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان گفت: 
در سال جاری ٩٩ درصد اختالفات مالیاتی را 
با اصناف حل کردیم که بر اساس تبصره ماده 
1٠٠ بنا را بر این گذاشتیم که خود اصناف هر 
آنچه ابراز دارند بر اساس اظهارنامه های مالیاتی 
بیان کنند و در حدود ٩5 درصد اظهارنامه های 
مالیاتی را توانستیم با این طرح دریافت کنیم.
مراد امیــری اضافه کرد: با این شــیوه تاکنون 
موفق بوده ایم و رضایتمندی خوبی هم ایجاد 
شده است، همچنین با استقبال مؤدیان مالیاتی 
توانسته ایم درآمدهای مالیاتی و عمومی استان 
را هم تامین کنیم، نسبت به کل رقمی که برای 
مالیات در کل ســال در اصفهــان پیش بینی 
کردند، در هشت ماهه گذشــته چیزی حدود 
87درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است.

 سقوط چهار پله ای ایران 
در فضای کسب وکار جهانی

رییس کمیســیون بهبود فضای کســب وکار 
اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از سقوط چهار 
پله ای ایران در فضای کسب و کار جهانی، گفت: 
شناسایی گلوگاه های کسب و کار از مهم ترین 
مســائل پیش روی فضای اقتصادی اســتان 

اصفهان است. 
مرتضی بیشه با اشــاره به اینکه رتبه کسب و 
کار ایــران در جدول جهانی بــا ۴ پله تنزل به 
1۲۴ رسیده است، افزود: این رتبه باید با آسیب 
شناسی و تسهیل امور مربوطه به جایگاه های 
باالتری ارتقا یابد. وی با اشــاره بــه راه اندازی 
مدیریت راهبردی بهبود محیط کســب و کار 
اتاق بازرگانی اصفهان، بیان داشــت: این دفتر 
با سنجش شاخص های کســب و کار و تجزیه 
و تحلیل داده های اطالعاتی، خواســتار پایش 

فضای کسب و کار استان است.

بازار

دستگاه شیکر

استاندار اصفهان:
 بخش خصوصی 

محوری برای کار و توسعه است
استاندار اصفهان با بیان اینکه الزم است وابستگی 
به درآمد نفت کاهش یابد، گفت: باید با اتکا به بخش 
خصوصی و اســتفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های 
استان و همچنین با یک تغییر رویکردی، در جهت 
رفع مشکالت و معضالت استان گام برداریم. محسن 
مهر علیزاده در جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان اظهار کرد: خانواده وزارت 
کار، مجموعه ای بزرگ و موثر است و روز به روز به 
سمتی حرکت می کند که ضمن فراهم شدن بستر 
توسعه و کار، آسایش و معیشت مردم نیز تامین شود.
مهرعلیزاده تاکید کرد: استانی که صنعتی است در 
زمان رکود با مشکالت بیشتری مواجه می شود و باید 
به سمتی حرکت کنیم که بخش خصوصی محور کار 
و توسعه باشــد و به ظرفیت های گردشگری توجه 

بیشتری شود.

مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا:
بهره برداری مجدد از واحد 

سولفورزدایی مجتمع فوالد سبا
مدیــر عملیــات مجتمع فــوالد ســبا از تعمیر و 
بهره برداری مجدد از واحد سولفورزدایی مگامدول 
شهید شــهبازی مجتمع فوالد ســبا از واحدهای 
وابسته به فوالد مبارکه خبر داد. محمود محمدی 
فشارکی با تاکید بر اینکه این اقدام یکی از کارهای 
تعمیراتی بسیار تخصصی روی این مگامدول ها در 
سطح دنیاست، افزود: این عملیات به همت کارکنان 
مجتمع فوالد ســبا و با تعویض اتصاالت ارتعاشی 
)اکسپنشــن( ورودی و خروجی، تعویض والوها و 
بهینه ســازی خطوط انتقال و همچنیــن با انجام 
تنظیمات و کنترل کاتالیست ها، انجام و در نهایت 
این سیستم مطابق با اســتانداردها و دستورالعمل 
های کاری راه اندازی شــد و مورد بهره برداری قرار 

گرفت.

مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی 
استان اصفهان اعالم کرد:

دریافت تسهیالت برای 229طرح 
گلخانه ای در اصفهان

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: ۲۲٩ طرح بــرای دریافت 
تســهیالت گلخانه ای تا پایان آباه ماه به بانک های 
استان اصفهان معرفی شده اند.کامران بقائی با بیان 
اینکه منابع پرداخت تسهیالت در این بخش تا پایان 
آبان ماه را می توان به ســه بخش کلی تقسیم بندی 
کرد، افزود: یکی از این منابع صندوق توســعه ملی 
با نرخ بهره 1۴درصد اســت که در این بخش تعداد 
۳1 طرح جهت دریافت تســهیالت ثابت به مبلغ 
۲٠٩ میلیارد ریال و تعداد 1۴٩ طرح جهت دریافت 
تسهیالت سرمایه در گردش به مبلغ 1۳7 میلیارد 
ریال به بانک های عامل معرفی شــد و پیگیری در 
خصوص پرداخت تسهیالت به طرح های مورد نظر 

در دستور کار این سازمان قرار دارد.

مدیردفتر مهندسی رودخانه های شرکت 
آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

آزادسازی 29۰ هکتار از اراضی 
رودخانه های استان در دو سال

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت 
آب منطقه ای اصفهان، از آزادسازی ۲٩٠ هکتار از 
اراضی رودخانه های استان در دو سال اخیر خبر داد. 
احمدرضا صادقی با اعالم این خبر، اظهار داشت: در 
سال ٩5 بیش از 1٩٠ هکتار از اراضی حریم، بستر 
و مسیل های تصرف شده و در سال جاری تاکنون 
بیش از 1٠٠ هکتار آزاد سازی در استان انجام شده 
است.صادقی با اشــاره به اینکه حفاظت از رودخانه 
زاینده رود از ســراب تا پایاب با یــگان حفاظت از 
رودخانه زاینده رود است، گفت: از سال ٩۴ با برنامه 
ریزی های صورت گرفته حفاظت از رودخانه زاینده 
رود شکل منظم و مدونی پیدا کرده و باوجود دخل 
و تصرف های گذشته آزاد سازی های گسترده ای 
صورت گرفته که بالغ بر 1٠٠ مورد بدون تشــکیل 

پرونده قضائی صورت گرفته است.

با اعطــای گواهی نامه بین المللــی کیفیت تولید 
میلگرد و شــمش به شــرکت ذوب آهــن امکان 
صادرات به کشورهای بریتانیا و حوزه خلیج فارس 
فراهم شــد. معاون بازاریابی و فــروش ذوب آهن 
اصفهان گفت: این شــرکت به عنوان نخســتین 
فوالدساز ایرانی و یکی از معدود فوالدسازان منطقه، 
موفق به دریافت گواهی نامه شرکت انگلیسی معتبر 
UK CARES برای مطابقت محصول میلگردهای 
BS 4449:2005 Grade B500 B و نیز گواهی 
سیســتم های مدیریت کیفیت ایزو ٩٠٠1 ورژن 

۲٠٠8 در حوزه تولید شمش و میلگرد شد.
احسان دشــتیانه، این گواهی نامه را نشان دهنده 
باالترین سطح کیفیت و استاندارد در تولید میلگرد 
 UK و شمش دانســت و افزود: دریافت گواهینامه
CARES امــکان صادرات میلگــرد ذوب آهن به 
انگلستان و سایر کشورهای بریتانیا را فراهم می کند. 
به گفته وی صادرات محصوالت فوالدی به بسیاری 
از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز مستلزم داشتن 

این گواهی نامه معتبر است. 
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان گفت: 

برای دریافت گواهی نامه UK CARES بیش از یک 
سال با این شرکت مذاکره صورت گرفت و در این 
فرآیند،  محصوالت ذوب آهن در آزمایشــگاه های 

معتبر و مدرن خارج از کشور آزمایش شد.
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن افزود: هم اکنون 
محصوالت این شــرکت به 15کشور در چهار قاره 
صادر می شــود و هدف این شــرکت، گذر از یک 

میلیون تن صادرات است.

 صادرات فوالد اصفهان به انگلیس با دریافت گواهی نامه 
بین المللی کیفیت

صنعت

معــاون بازاریابی و فروش ذوب آهــن اصفهان گفت: 
بیش از 5٠ درصد از تولیدات این شــرکت در هشت 
ماه امسال به خارج از کشور صادر شد. احسان دشتیانه 
با اشــاره به تولید یک میلیون و 5٠٠ هــزار تن انواع 
محصوالت فوالدی در هشــت ماه سال جاری در این 
شرکت گفت: از ابتدای سال ٩6 تاکنون بیش از 75٠ 
هزار تن از محصوالت ذوب آهن به 1۴ کشــور دنیا در 
چهار قاره صادر شده است . وی  ارزش این صادرات را 
۳٠٠ میلیون دالر اعالم کــرد و افزود: ارزش صادرات 
ذوب آهن یک درصد از کل صادرات غیر نفتی کشور 
را تشکیل می دهد. دشتیانه با اشــاره به برنامه ذوب 
آهن برای عبور از صــادرات یک میلیون تن محصول 
در سال جاری گفت: این شرکت در دوران پسابرجام 
 به منظور توســعه صادرات اقدام به اخــذ گواهینامه 
»CE-Marking«برای صــادرات مجدد مقاطع به 
بازار اروپا،  اخذ گواهی CARES  برای توسعه صادرات 
محصوالت در حوزه GCC ) شورای همکاری کشورهای 
عرب خلیــج فارس (، انگلســتان و آفریقا بر اســاس 
استاندارد BS، برون سپاری محصوالت برای تکمیل 

سبد محصول صادراتی را آغاز کرده است.

وی افزود: حضور فعال در کنفرانس های بین المللی 
ساالنه داخلی و خارجی، توسعه بازارهای صادراتی و 
انجام تحقیقات میدانی در زمینه مذاکره با مشتریان 
بالقوه بازارهای هدف و شناسایی نیازهای بازار، تغییر 
در شرایط پرداخت و تســهیل در انجام آن در جهت 
خرید محصوالت ذوب آهن اصفهان، اصالح و گسترش 
ترم های تحویل محصول و ایجاد شــرایط ویژه برای 
پروژه های ســاختمانی، از دیگــر اقدامات ذوب آهن 

اصفهان برای توسعه صادرات شرکت بوده است.

 5۰ درصد از محصوالت ذوب آهن اصفهان 
صادر شد

نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان گفت: با افزایش بیش از ۲٠ درصدی نرخ نهاده ها، نرخ 
مرغ در بازار اصفهان نسبت به اواخر مهر امسال یک هزار تومان افزایش داشته است.

محمدعلی فروغی ابری با تاکید بر اینکه تغییر قیمت ها از ســوی اتحادیه ها نیست و به تولید، عرضه و تقاضا 
بستگی دارد، اظهار داشت: ما فقط مصرف کننده هستیم و تولیدکنندگان هر قیمتی را تعیین کنند با همان نرخ 
در بازار عرضه می کنیم. وی با اشاره به افزایش 1٠ درصدی نرخ مرغ نسبت به دو هفته گذشته در بازار اصفهان، 
افزود: در اواخر مهر امسال نرخ مرغ گرم با کاهش ۲ هزار تومانی هر کیلوگرم در بازار اصفهان برای فروش درب 

مغازه ها به 6 هزار و 7٠٠ تا 6 هزار و8٠٠ تومان رسید، اما اکنون با افزایش یک هزار تومانی عرضه می شود.

نرخ مرغ در 2 هفته 
۱۰درصد افزایش یافت

نایب رییس اتحادیه فروشندگان 
گوشت سفید اصفهان: خبر

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی گفت: به 
علت افزایش عــوارض خدمات فرودگاهی، همه 
پروازهای شرکت های ایرانی به مقصد نجف از روز 

گذشته به بغداد منتقل شد.
مقصود اسعدی ســامانی اظهار داشت: تابستان 

امسال با مسئوالن فرودگاه نجف جلسه ای برگزار شد که متاسفانه هیچ کدام از دستاوردهای 
این نشســت برای اعمال تخفیف در عوارض هندلینگ فرودگاهی عملی نشد و 10 شرکت 

هواپیمایی ایرانی تصمیم گرفتند پروازهای خود را از نجف به بغداد منتقل کنند.
وی افزود: مسئوالن فرودگاه نجف اعالم کردند به ازای هر مسافر باید پنج دالر به عنوان عوارض 
امنیتی پرداخت شود. عوارض گمرکی را از 100 دینار به 1۵0 دینار تغییر دادند و قیمت سوخت را 

نیز از ۹۸ سنت، به یک دالر و 4۲ سنت افزایش دادند.
به گفته وی، همه این تغییرها سبب افزایش هزینه شرکت های هواپیمایی ایرانی شد.

انتقال پروازهای نجف 
به بغداد در پی افزایش 
عوارض فرودگاهی 

رییس اتحادیه مصنوعات چوبی در اصفهان گفت: در حال حاضر 
وضعیت کســبي صنف مصنوعات چوبي با رکود شــدید همراه 
شده اســت و این موضوع رابطه تنگاتنگي با شرایط فعلي صنعت 

ساختمان دارد.
محمد شادمند در رابطه با وضعیت فعلی صنف مصنوعات چوبی در 
اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت کسبی این صنف با رکود 
شدید همراه شده اســت و به واسطه وابستگی باالیی که با صنعت 

ساختمان دارد، تا زمانی که فضای کسب و کار این صنعت بهبود 
نیابد، وضعیت رکود این صنف نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: حتی اگر رکود صنعت ســاختمان مرتفع شود به دلیل 
اینکه کاالی چوبی با یک ســال تاخیر به بازار عرضه می  شود، این 
صنف همچنان با رکود دست و پنجه نرم خواهد کرد و در کوتاه مدت 
تاثیرپذیر نیست. رییس اتحادیه مصنوعات چوبی در اصفهان بیان 
داشت: ارائه تسهیالت به منظور رونق این صنف کمک چندانی به 

بهبود این بخش نمی کند و دولت باید ســازوکاری برای تسهیل 
صادرات محصوالت این صنف در نظر بگیرد تا از این طریق، بخشی 

از معضل تقاضای داخل مرتفع شود.
شــادمند در همین رابطه خاطرنشان کرد: در شــرایطی که بازار 
کسب و کار با رکود همراه شده است و فعاالن صنفی توانایی فروش 
محصوالت خود را به واسطه افت تقاضا ندارند، ارائه تسهیالت مالی 

تنها به متضرر شدن بیشتر فعاالن این حوزه منجر می شود.

رییس اتحادیه مصنوعات چوبي در اصفهان:
رکود بازار مسکن، دامنگیر صنف مصنوعات چوبي شد

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،320،000
تومان

688،000نیم سکه
تومان

384،700ربع سکه
تومان

257،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

126،691
تومان

      قیمت سکه و طال

شيکر اسمارت شيک مدل 
Slim ظرفيت 0.5 ليتر

 38,000
تومان

شيکر اسپایدر مدل سه 
تکه ظرفيت 0.5 ليتر

 42,000
تومان

قمقمه Shine ظرفيت 0.6 ليتر

 37,000
تومان

واژگونی تریلر حامل بار ماهی 
در جاده زیدآباد کرمان

عکس روز

فاطمه کاویانی
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سرپرست صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی استان خبرداد:

اصفهان؛ میزبان نشستی برای 
بسته بندی  اصولی صنایع دستی

 سرپرست صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 
استان، بااشاره به بسته بندی صنایع دستی اظهار 
داشت: درخصوص بســته بندی  اصولی صنایع 
دستی اصفهان حمایت صورت می گیرد. کمپین 
بسته بندی صنایع در کشور راه افتاده و اصفهان 

میزبان نشستی در این زمینه  است.
جعفر جعفرصالحی افزود: اگــر عالقه مندانی در 
این زمینه وجود دارند، ما به آنها حمایت و مشاوره 
می دهیم تا موسسه تولید بسته بندی در استان ما 

نیز راه اندازی شود.
وی گفت: الزمه آن این است که تولیدکنندگان به 
این باور که همان بسته بندی اصولی است برسند 
و بدانند رقبای ما به این موضوع اهمیت می دهند.

سرپرست صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان بیان کرد: بســته بندی یکی از 
نکات کلیدی در صادرات صنایع دســتی اســت 
 که باید به آن توجه کرد و به بسته بندی اهمیت

 داد.

جعفرصالحی خاطرنشان کرد: در این مورد فعال 
طرح موضوع می کنیم که ضرورت بســته بندی 
صنایع دستی وجود دارد، درست است که صنایع 
دســتی تنوع باال و اندازه های متفاوت دارد اما با 
ترفندهایی که در طراحی و گرافیک وجود دارد، 
می توانیم با یک سری قابلیت ها بسته بندی خوبی 

داشته باشیم.
وی تصریح کرد: موسساتی که در این مورد اعالم 
آمادگی کنند، در تسهیالت و مشاوره، دسترسی 
به بانک اطالعاتی را در اختیار آنها قرار می دهیم تا 

این کار با سرعت انجام شود.

از امروز؛
به دیدن نمایش خواستگاری 

بروید
حســین اســد، طــراح و کارگــردان نمایش 
»خواستگاری« گفت: داســتان نمایش از این 
قرار است که پسری برای خواستگاری کردن از 
دختر همسایه، به خانه آنها می رود و دختر را از 
پدر خواستگاری می کند. پدر فراموش می کند 
که به دخترش بگوید او خواستگار است و آنها را 

برای صحبت کردن تنها می گذارد و... .
عالقه منــدان برای دیــدن این نمایــش که با 
همکاری کانون تئاتر دانشــگاه شــهید مهاجر 
و دانشــگاه اصفهان آماده اجراست، می توانند 
روزهــای ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ آذر ماه رأس 
ساعت ۱۲:۰۰ به تاالر شــهید آوینی دانشگاه 

اصفهان مراجعه کنند.

به میزبانی مجتمع فرهنگی فرشچیان؛
نمایش»بازگشت به وطن« 

روی صحنه می رود
کارگردان نمایش بازگشــت به وطن گفت: این 
نمایش، نگاهی درونی به سیر تحول شخصیتی 
این نظامیان دارد. محمدرضا رهبری تصریح کرد: 
عالقه مندان برای دیدن این نمایش می توانند 
با تهیه بلیت از ســایت نوای مهر از ۸ تا ۲۰ آذر 
ماه هر شب رأس ساعت ۱۸:۳۰ به سالن اصلی 
مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان مراجعه کنند.

از سمت رودخانه که به سمت جنوب می رفتید اول محله چرخاب و در 
شرق آن محله خواجو قرار داشت. باالتر که می آمدید سه محله به شکل 
مثلث روی دو محله ســابق قرار می گرفت: حســن آباد، شیخ یوسف و 
پاقلعه. در روزهایی که هنوز اصفهان چندان گسترشی نیافته بود و ابتدا 
و انتهای  شهر را بازارهای مســقف به یکدیگر وصل می کرد، مسافری 
که از دروازه طوقچی وارد شهر می شــد، چیزی حدود ۲/5 کیلومتر را 
می پیمود تا سرانجام به دروازه حسن آباد برسد. این بازارچه تا چند سال 
پیش در بافت کهن و فرسوده پشت مســجد جامع عباسی )امام( گم 

شده بود و پس از آنکه خیابان فرشادی احداث شد، ابتدای این بازارچه 
خودنمایی کرد.

 گذرندگان از این خیابان می توانند در جوار خیابان خود تابلوی دروازه 
و بازار حســن آباد را ببینند؛ تابلویی که به مــا می گوید این بازارچه در 
سال ۱۳۸۴ به وسیله سازمان نوسازی و بهســازی شهرداری اصفهان 

بازسازی شده است.
با اینکه هنوز چند مغازه آن ویران اســت و بالتکلیف رها شده، اما ده ها 
مغازه صنایع دستی و افراد زیادی که با شــوق زیاد مشغول خلق آثار 

هنری هســتند، میناکاری های قشــنگ و الجوردی، ظروف مســی، 
قلمزنی و گاه خاتم، نشــان می دهد که این بازارچه به پشتوانه نزدیکی 
به میدان نقش جهان که قلب صنایع دســتی اصفهان اســت و با اتکا 
به خیل گردشــگران مشتاق و هنردوســت، هنوز در دوران رونق خود 
 به ســر می برد؛ رونقی که به صنعت ســبز و پایان ناپذیر گردشــگری

پشت گرم است.
 بخش زیادی از آنچه در زیر این بازارچه ساخته می شود، به ویترین ها، 
روی میزها و سینه دیوار اتاق های دیگر هم وطنان و خارجیانی منتقل 
می شود که برای یادگاری در سفر به اصفهان، آن را خریداری کرده اند. 
در سال هاي گذشته سازمان نوسازي و بهسازي در چندین نوبت اقدام 
به مرمت و بازسازي این بازار کرده و هم اکنون از پایان مرمت سقف این 

بازار خبر رسیده است.
مدیر منطقه ۳ شــهرداری در این خصوص اظهارکرد: بازار حسن آباد 
از جمله بازارهای خطی اســت که احداث آن بدون طرح و برنامه ریزی 
 قبلی بــوده و با گســترش شــهر، طــول این بــازار افزایــش یافته

 است.
حسین کارگر ادامه داد: این بازار، با وجود اماکنی همچون امامزاده احمد 
بن علی بن محمد باقر)ع( که محل دفن شــاهزادگان ساکن اصفهان 
و مرقد آیت ا... العظمی حاج شــیخ محمد تقی آقا نجفی اصفهانی، از 
روحانیون مبارز مشروطیت است؛ همچنین مسجد و مدرسه ساروتقی، 
مدرسه آیت ا... خادمی )عربان(، حسینیه گلبندان، گذر منتهی به خانه 
مشروطیت )خانه حاج آقا نور ا... نجفی( و وجود حدود ۸۰ مغازه، دارای 
 اهمیت خاصی اســت و به این دلیل مرمت سقف آن در دستور کار قرار 

گرفت.
وی خاطرنشــان کــرد: بخش هایــی از این بــازار نیز بدون ســقف 
اســت که با همکاری ســازمان نوســازی و بهســازی احداث سقف 
طاق چشــمه این بازار در دســتور کار قرار گرفت و اکنــون عملیات 
 اجرایی به همراه مرمت بخش های دیگری از ســقف این بازار به پایان

 رسیده است.

مرمت بازار تاریخی اصفهان به پایان رسید

بازار حسن آباد  نو نوار شد

احیای مجدد اصفهان وامدار سلسله صفویه است. آنچنان که شاردن تعریف می کند، در زمانی که او از اصفهان دیدن کرده، در 
محله خواجو و همین اطراف دروازه حسن آباد، قصر شاه حسن، مسجد، حمام و بیمارستانی نیز یادگار اوزون حسن، پادشاه مقتدر 

آق قویونلوها در اصفهان برجای مانده بوده است.

نمایش

بازسازی خانه تاریخی دوره صفوی

پیشنهاد سردبیر:

چهره

خانه تاریخی  نائل که در کوچه مسجد مصری شهر 
اصفهان قرار گرفته، مربوط به دوره صفوی است که 
باتوجه به قدمت آن، به بازسازی اساسی نیاز دارد. 
اما  در طول هفته گذشته بخشــی از دیوار حیاط 
این خانه به بهانه تعریض کوچه مورد تخریب قرار 

گرفت.
فریــدون  الهیــاری در گفت وگو با خبرنــگار مهر 

در این ارتباط اظهار داشــت: در روزهای گذشته 
متاســفانه به بهانه تعریض کوچه، بخشی از دیوار 
خانه تاریخی »نائل« که به ثبت ملی نیز رســیده 
است، تخریب شد که یگان حفاظت میراث فرهنگی 
 اصفهان پس از آگاهی از موضوع، بالفاصله در محل

 حاضر شدند.
وی بــا بیان اینکه بنــای نائل ثبت ملــی و پالن و 

نقشه های خانه تاریخی موجود است، افزود: بنا بر 
تصمیم میراث فرهنگی اصفهــان، دیوار این خانه 

تاریخی منطبق با نقشه موجود بازسازی می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهــان با بیان اینکه از 
عامالن تخریب خانه شکایت های ویژه صورت گرفته 
است، بیان داشت: هیچ مسامحه ای در این ارتباط 
نخواهیم داشت و با عامالن تخریب به شکل جدی 

برخورد می کنیم.
وی ادامه داد: قرار اســت به منظور پاسخ گویی به 
شکایات ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری، تیمی متشکل از کارشناسان معاونت 
حقوقی مجلس و امور اســتان ها، یــگان حفاظت 
میراث فرهنگــی و نیز دفتر عملکــرد در اصفهان 
حضور پیدا کنند. گفتنی اســت پس از انتشار خبر 
تخریب ایــن ملک تاریخی، مدیــرکل دفتر حفظ 
و احیای بناها، بافت های سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری به  همراه تعدادی از 
کارشناســان، برای بازدید از این بنــای تاریخی و 
بررســی های کارشناســی در اصفهان حضور پیدا 

کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبرداد:
بازسازی خانه تاریخی دوره صفوی

ابالغ وقت رسیدگی
9/165 شماره نامه: 9610113633201066 شماره پرونده: 9609983633200921 
شماره بایگانی شعبه: 960927 از دفتر شــعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی 
شهر در پرونده مطروحه کالسه 960927 به آقایان و بانوان هوشنگ پاکروان و اقدس 
پاکروان فرزندان یداله و  حسین، مهدی، ابراهیم، اقدس، زهره، فرحناز، فرزانه، مریم، 
سکینه و رعنا شهرت همگی پاکروان فرزندان رحمان و عزت علی اکبری و محمد، 
علیرضا، اسماعیل، شهین، زهرا، ناهید، مهناز و زینت شهرت همگی پاکروان فرزندان 
عباس خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و خواهان آن 
آقایان محمدعلی تمنایی فرزند عباس و محمود کمالی فرزند رجبعلی  به خواسته الزام 
خواندگان به واگذاری حق و حقوق  و در جریان رســیدگی می باشد اخطار می نماید 
که برای روز شنبه مورخ 1396/12/05 ساعت 11 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 نســخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
 دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی یک نوبــت در روزنامه زاینده رود درج
 می شود. م الف: 5797 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر )216 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/166 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 673/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 11/30 صبح روز 
دوشنبه مورخه 1396/12/7، مشخصات خواهان: شرکت حمل و نقل و باربری معراج 
به نشانی ترمینال حمل و نقل و باربری معراج، مشخصات خوانده:جعفر بدل  آبادی،  
خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مســتندات 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: 5776 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )163 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/167 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 1228/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 4 بعد از ظهر روز 
یکشنبه مورخه 1396/11/15، مشخصات خواهان: سید غیاث موسوی فرزند سید 
ابراهیم، مشخصات خوانده: حسین پرند، خواسته و بهای آن:  اعتراض ثالث اجرائی، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 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: 5795 شعبه 8 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/168 کالسه پرونده: 238/95 خواهان: حیدرعلی مهرابی کوشکی فرزند ابراهیم به 
نشانی کوشک بلوار الغدیر جنب اورژانس 115، خوانده: جواد اقدامی به نشانی مجهول 
المکان، موضوع : مطالبه، دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست آقای حیدرعلی 
مهرابی کوشکی  علیه آقای جواد اقدامی به خواسته مطالبه مبلغ 8/970/000 ریال 
وجه یک فقره حواله فاکتور عادی و خســارت دادرســی و تاخیر تادیه نظر به شرح 

دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شــده و وجود اصل مستندات در ید خواهان که 
داللت بر وجود دین علیه خوانده و اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه خوانده دفاعی 
در جهت رد ادعای خواهان بعمل نیاورده و نسبت به مستندات او نیز اظهار انکار یا جعل 
نکرده است و بالحاظ اصل استصحاب  دعوی خواهان را وارد ثابت دانسته مستندا به 
مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
8/970/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 112/135 ریال هزینه دادرسی و از 
باب تسبیب به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت 
اصل دین محکوم می نماید. این رای غیابی محسوب است و پس از ابالغ به مدت 20 
روز قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضا مهلت واخواهی به مدت 20 روز دیگر 
قابل تجدیدنظرخواهی می باشــد. م الف: 5791 شعبه پنجم مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف خمینی شهر)229 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/169 کالسه پرونده 238/95 شماره دادنامه: 260 تاریخ رسیدگی: 95/2/1 مرجع 
رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف کوشک، خواهان: حیدرعلی مهرابی به نشانی 
کوشک، خوانده: جواد اقدامی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 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 تقاضای آقای حیدرعلی مهرابی 
فرزند ابراهیم به خواسته تقاضای اصالح دادنامه شــماره 260-95/9/1 اجرایی از 
کالسه 238/95 شعبه پنجم شورای حل اختالف خمینی شهر که متضمن محکومیت 
آقای جواد اقدامی به پرداخت مبلغ هشتصد و نود و هفت هزار ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه می باشد با عنایت به مجموع اوراق و 
محتویات پرونده، اظهارات محکوم له بدین شرح که اظهار داشته که خواسته اینجانب 
در دادخواست تقدیمی مطالبه مبلغ هشت میلیون ونهصد و هفتاد هزار ریال مستند 
به یک فقره فاکتور فروش بوده که به علت سهو قلم هشتصد و نود و هفت هزار ریال 
قید شده است تقاضای اصالح آن را دارم با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده 
، دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق فاکتور فروش، و خواسته خواهان 
در ستون خواسته میزان هشت میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال می باشد لذا شورا 
مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 28 قانون شورای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 مبلغ هشتصد و نود وهفت هزار ریال محکومیت خوانده به میزان 
هشت میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال اصالح می گردد تسلیم رونوشت رای اصلی 
بدون رای تصحیح شده ممنوع می باشــد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس 
ازابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:5790 شعبه 5 حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر )309 کلمه، 3 کادر(
اجرايیه

پرونــده:  9610322633200437  شــماره  ییــه: اجرا 9 شــماره  /170
9609983633200362 شــماره بایگانی شــعبه:960364 بموجب درخواســت 
اجراي حکم مربوطه به دادنامه شماره 9609973633200978 محکوم علیه زرین 
طال غفاری فرزند جبار به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
550/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 18/320/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک ) 96/2/30( تا زمان پرداخت 
وجه آن در حق محکوم له جواد امیر یوسفی فرزند رحمت اله به نشانی استان اصفهان 
شهرستان خمینی شهر شهر خیابان منتظری کوچه امیر یوسفی پالک 49 و پرداخت 
مبلغ 27/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. ر عایت تبصره 
2 ماده 306 الزامی اســت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 

اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 5788 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر )419 

کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

پرونــده:  9610423633500095  شــماره  ییــه: اجرا 9 شــماره  /173
9509983633501229 شماره بایگانی شعبه:951261 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609973633500336 محکوم 
علیهم 1- ملوک کرمی فرزند ایرج 2- محمد حسین همای فرزند نادعلی 3- نصرت 
فیوج فرزند رضا همگی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
60/000/000 ریال با احتســاب خسارات تاخیر تادیه بر اســاس شاخص نرخ تورم 
بانک مرکزی که در زمان اجرا توســط واحد اجرای احکام محاسبه می شود از تاریخ 
صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/145/000 
ریال به عنوان هزینه های دادرســی و پرداخت مبلــغ 3/600/000 ریال به عنوان 
حق الوکاله وکیل در حق خواهان صندوق کارآفریــن امید صندوق مهر امام رضا به 
نمایندگی عبدالصمد شهبازی به نشانی اصفهان خ هشــت بهشت غربی بین 4 راه 
ملک و گلزار نبش ک 26 محکوم می نماید و نیــز مبلغ 3/000/000 ریال بابت نیم 
عشر دولتی،  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 5783 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )457 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

9/181 خانم فاطمه زهرا رفیعی فروشــانی دارای شناسنامه شــماره 670 به شرح 
دادخواست به کالسه  703/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 

و چنین توضیح داده که شادروان جمیله رفیعی فروشــانی به شناسنامه 32 در تاریخ 
1395/3/2 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- فاطمه زهرا رفیعی فروشانی فرزند محمدرضا، ش.ش 670 )برادر 
زاده( 2- بابک رفیعی فروشانی فرزند حسینعلی، ش.ش 1771 )برادر زاده( 3- امیر 
رفیعی فروشانی فرزند حسینعلی، ش.ش 1270447734 )برادر زاده( 4- شیدا رفیعی 
فروشانی فرزند حسینعلی، ش.ش 320 )برادر زاده(  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: 5769 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/171 مرجع رســیدگی: شعبه ســوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شــهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان، کالســه پرونده 1391/96 حل 3 ، وقت رســیدگی ســاعت 
4 بعداز ظهر روز دوشــنبه مورخــه 1396/10/11، مشــخصات خواهان: مجتبی 
صرامی فرزند مرتضی به نشانی خمینی شــهر خیابان طالقانی روبروی پمپ بنزین 
موبایل ســحر، مشــخصات خوانده: غالمعلی کوکه، خواســته و بهای آن:  مطالبه 
وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال عهده بانک ســپه به شماره 
331184 مــورخ 96/5/26 و گواهینامه عدم پرداخت، خســارات دادرســی تاخیر 
تادیه، دالیل خواهان: 1- چک شــماره 331184  مورخ 96/5/26 و گواهینامه عدم 
پرداخت، گردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گــردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.

م الف: 5754 شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
)199 کلمه، 2 کادر(

ابالغ  اخطاريه ماده  101 آئین نامه اجرا
9/206 بدینوسیله به آقاي قاسم ذهبي بابوکاني فرزند عباس متولد 04 / 12 / 1375 
به شماره ملي 1190206137 و خانم فاطمه ذهبي بابوکاني فرزند عباس متولد 07 / 
11 / 1348 به شماره شناسنامه 75 وشماره ملي 1199600261 و خانم مهنازذهبي 
بابوکاني فرزند عباس متولد 03 / 11 / 1343 به شــماره شناسنامه 53 وشماره ملي 
1199572640 به آدرس : شــهرضا پیچ اهوازجانبازان فرعي 4 کوچه شهیدبهرامي 
روبروي بن بست سوم پالک 128 و خانم زیباذهبي بابوکاني فرزند عباس به شماره 
شناسنامه 23 وشماره ملي 1199513326 به آدرس :شهرضا سروستان بلوارارتش 
خیابان اصلي اســتادپریش طبقه دوم پردیس همگي احادي ازمرحوم عباس ذهبي 
بابوکاني وخانم نســرین ذهبي بابوکاني فرزنداصغرمتولد 23 / 04 / 1366 به شماره 
شناسنامه 84 وشــماره ملي 1199934461 وآقاي حمیدرضاذهبي بابوکاني فرزند 
اصغر به شــماره شناســنامه 4 به شــماره ملي 1199680745 به آدرس : شهرضا 
کوچه خندق کوچه شهیدان عابدي اباذري پالک 25 همگي احادي از وراث مرحوم 
اضغرذهبي بابوکاني احدي ازوراث مرحوم عباس ذهبــي بابوکاني که برابرگزارش 
ماموراداره پست امکان ابالغ واقعي ابالغیه به شمادرآدرس هاي مذکوروجودنداشته 
ابالغ میگرددکه تمامت چهارســهم مشــاع ازدوازده سهم ششــدانگ پالک ثبتي 
شماره چهارصدوسي ونه فرعي ازهفت اصلي واقع دربخش یک ثبتي شهرضاملکي 
مورث شما توســط کارشناس رســمي دادگســتري به مبلغ هفتادوشش میلیون و 
چهارصدهزارریال ارزیابي گردیده اســت لذا چنانچه به مبلغ ارزیابي مذکوراعتراض 
دارید مراتب را ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار اگهي کتباضمن واریزمبلغ دومیلیون 
ریال بابت هزینه تجدیدکارشناسي به این اجرا اعالم نمائیدبه اعتراضي که خارج از 
 موعدیافاقد فیش بانکي دستمزدکارشناس تجدیدنظرباشدترتیب اثر داده نخواهد شد . 
م الف: 839 محمد مهدی یوســفیان  مسئول اجرای ثبت اســناد شهرضا)261 

کلمه، 3 کادر(

اینستاگردی

نمایش خانگی، بدون شهرک 
سینمایی فلج می شد

حســین یاری و همکارش؛ در نمایی از سریال 
»از یادها رفته« کار جدید بهــرام بهرامیان که 
این روزها در شــهرک سینمایی در حال ساخت 
است. خوب شد زنده یاد حاتمی این یک شهرک 
را ساخت؛ وگرنه ســینما و نمایش خانگی ایران 

فلج می شد!
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غذایی که حتی یک بار مگس روی آن نشسته 
را، نخورید

فناورانهپیشنهاد سردبیر:

XZ اندروید 8 برای اکسپریا 
و XZs منتشر شد

شرکت ســونی آپدیت اندروید 8 برای اکسپریا 
XZ و XZs را منتشــر کرد. بر همین اســاس، 
کاربران این دو تلفن هوشمند به زودی می توانند 
از اندروید اوریو اســتفاده کنند. تا پیش از این 
سونی وجود آپدیت به اندروید 8 برای اکسپریا 
XZ و XZs را تایید کرده بــود، اما حاال پس از 
مدت کوتاهی ، این شــرکت اعالم کرده است 
که اندروید اوریو برای این دو تلفن هوشــمند 
منتشر شده است. شــماره بیلد سیستم عامل 
اندروید اوریو در هر دو دســتگاه ذکر شــده با 
عنوان A.0.401.41.3 شــناخته شده است. 
کاربران دو اکســپریای پرچمــدار می توانند با 
دانلود این آپدیت به حجم 1/2گیگابایت، عالوه 
بر آخرین نسخه منتشر شــده از سیستم عامل 
اندروید، از جدید ترین آپدیت امنیتی ماه نوامبر 
شرکت گوگل برای اندروید نیز بهره مند شوند. 
احتماال سونی تصمیم دارد تا عالوه بر اکسپریا 
XZ و XZs اندروید اوریو را برای دیگر تلفن های 
هوشمند رده باالی خود نیز ارائه دهد. بر همین 
اساس انتظار می رود تا در آینده ای نزدیک شاهد 
انتشار اندروید 8 برای سری ایکس گوشی های 

اکسپریا باشیم.

فایرفاکس رخنه اطالعاتی 
وب سایت ها را پیدا می کند

نقض دیتا یا رخنه اطالعاتی بــه درز عمدی یا 
ســهوی هر گونه منابع یا اطالعــات محرمانه 
اشخاص حقیقی یا حقوقی در یک محیط ناامن 
گفته می شود. حال، فایرفاکس راه حل جالبی 
برای رفع این مسئله در فضای سایبری در نظر 
گرفته است. شاید شما هم شنیده باشید که برخی 
وب سایت ها توسط مهاجمانی که در پی اطالعات 
کاربران بوده انــد، مورد هدف قــرار گرفته اند. 
متاسفانه کاربران به تنهایی نمی توانند تمام وب 
ســایت های درگیر رخنه اطالعاتی را پیگیری 
کنند. از این رو مرورگر فایر فاکس قرار اســت 
اعالن هایی را به کاربران نشــان دهد که هنگام 
بازدید از وب سایت اگر ســایت مورد نظر قبال 
دچار رخنه اطالعاتی بوده آنان را از این موضوع 
مطلع کند. خبرها حاکی از آن است، موزیال در 
حال توسعه یک سیســتم اعالن برای نرم افزار 
محبوب فایرفاکس است که این هشدار امنیتی 
را هنگام بازدید از ســایتی که قبال دچار رخنه 
اطالعاتی بوده نشــان می دهد و کاربر را به طور 
کامل مطلع می کند. قرار است این داده ها از وب 
 سایت »Have I Been Pwned« استخراج 

شود. 

اجراييه
پرونــده:  9610423633200402  شــماره  ییــه: اجرا 9 شــماره  /174
9509983633201180 شماره بایگانی شعبه:951193 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه شــماره 9609973633200808 محکوم 
علیهم 1- نشاط رحیمی 2- علیرضا امینی فرزند نوروزعلی هر دو به نشانی مجهول 
المکان به نحو تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلغ 84/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 2/265/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 3/024/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک ) 
95/02/01 ( تا زمان پرداخت وجه آن در حق خواهان صندوق کار آفرین امید صندوق 
مهر امام رضا به نمایندگی عبدالصمد شــهبازی به نشانی اصفهان خ هشت بهشت 
غربی بین 4 راه ملک و گلزار نبش ک 26 با وکالت عزت دهقانی کدنونیه فرزند مراد 
به نشانی اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی نرسیده به چهار 
راه سعدی جنب داروخانه عباســی و پرداخت مبلغ 4/200/000 ریال بابت نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 5784 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر )465 

کلمه، 5 کادر(
اجراييه

پرونــده:  9610423633200401  شــماره  ییــه: اجرا 9 شــماره  /180
9509983633201177 شماره بایگانی شعبه:951190 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973633200809  محکوم 
علیهم 1- محمد کاظمی 2- مرتضی ملکزاده هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم 
اند به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/165/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 2/880/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک )95/02( تا زمان پرداخت وجه آن در 
حق خواهان  صندوق کار آفرین امید صندوق مهر امام رضا به نمایندگی عبدالصمد 
شهبازی به نشانی اصفهان خ هشت بهشت غربی بین 4 راه ملک و گلزار نبش ک 26 با 
وکالت عزت دهقانی کدنونیه فرزند مراد به نشانی اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی 
بعد از چهار راه پیروزی نرسیده به چهار راه سعدی جنب داروخانه عباسی و پرداخت 
مبلغ 4/000/000 ریال بابت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 

مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 5785 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمینی شهر )458 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

9  شــماره دادنامــه: 9609973633101149 شــماره پرونــده:  /182
9209983635000102 شــماره بایگانی شــعبه: 920610  خواهان: دادســتان 
شهرســتان خمینی شــهر به نشــانی خمینی شــهر ، خوانده: خانم توران نساجی 
ورنوسفادرانی فرزند اسد به نشانی خمینی شــهر خ امام جنوبی کوچه خان احمدی 
پ 18، خواسته: درخواســت عزل قیم و نصب قیم جدید، دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده با اعالم ختم رسیدگی و بااســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص پیشنهاد دایره سرپرستی دادگستری 
 شهرستان خمینی شــهر مبنی بر عزل قیم )خانم زهرا نســاجی فرزند اسد( محجور 
) خانم توران نساجی فرزند اســد( به لحاظ عدم پیگیری و مراجعه در امور محجور از 
جمله پرداخت هزینه های نگهداری نامبرده در مراکز بهزیســتی و نصب قیم جدید 
به نام آقای احمد بابائی ورنوسفادرانی فرزند حسین دادگاه با توجه و مالحظه جمیع 
اوراق ومحتویات پرونده که حکایت از این دارد که محجور خانم زهرا نساجی در مرکز 
آ موزش توانبخشی پردیس اصفهان بستری  و تحت درمان است لیکن قیم به رغم 
مکاتبات صورت گرفته از مرجع مذکور و اداره بهزیســتی شهرستان خمنیی شهر و 
مکاتبات و تماس های تلفنی متعدد از ســوی دایره سرپرستی هیچ گونه پیگیری و 
فعالیت در انجام وظایف قانونی خود به عنوان قیم نداشته از این رو دادگاه با توجه به 
محرز بودن کوتاهی قیم در انجام وظایف قانونی خود و با توجه به اینکه قیم به رغم 
ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلســه دادگاه حاضر نشده و دفاعی در 
مقابل ارائه ننموده است به استناد مواد 47، 97، 98، 99 و 100 قانون امور حسبی ضمن 
صدور حکم به عزل قیم با توجه به پیشــنهاد نصب قیم جدید و توجه به این موضوع 
که محجور دارای جد پدری نبوده وا عالم آمادگی شخص معرفی شده جهت انجام 
وظایف به عنوان قیم و توجه به محتویات پرونده به استناد بند 1 ماده 1218 و 1222 
قانون مدنی آقای احمد بابائی ورنوسفادرانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 168، 
کدملی 1140978128 را به ســمت قیم محجور خانم توران نساجی ورنوسفادرانی 
فرزند اسد منصوب می نماید تا مطابق مواد 74 الی 95 قانون امور حسبی و برابر موازین 
شرعی و قانونی انجام وظیفه نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشــد.
م الف: 5800 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر)381 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ اجرائيه

9/184 شــماره پرونــده: 139604002121000171/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9600225 شــماره آ گهی  ابالغیــه: 139603802121000046 بدینوســیله به 

رضا وطنخواه ورنوســفادرانی فرزند نصراله تاریخ تولد 1364/10/20 شــماره ملی 
1142263029 شماره شناسنامه 3486 ساکن خمینی شهر بلوار شهید بهشتی خیابان 
شهید دستغیب کوچه شهید علی زمانی پالک 26 ابالغ می شود که خانم زهره حاجی 
رضائی ورنوسفادرانی جهت وصول یک جلد کالم ا... مجید به هدیه 200 هزار ریال 
و بانضمام مبلغ دویست و شصت و دو ریال و پنجاه دینار بعنوان مهر السنه و بانضمام 
یک دستگاه آینه و شمعدان مقوم به 2 میلیون ریال و بانضمام تعداد 110 عدد سکه 
طال تمام بهار آزادی و بانضمام مقدار 55 مثقال طالی ساخته شده زرگر پسند هیجده 
عیار و بانضمام مبلغ 50 میلیون ریال بابت خرید لباس زنانه و بانضمام یک تخته فرش 
دست بافت 4 * 3 مقوم به 20 میلیون ریال و بانضمام یک سفر حج عمره مفرده مقوم 
به 10 میلیون ریال جمعا بر ذمه زوج اســت که عندالمطالبه زوجه بپردازد. به استناد 
مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 9056-1390/11/6 دفترخانه ازدواج 119 خمینی 
شهر علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9600225 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/7/11 مامور، ابالغ واقعی به علت عدم حضور 
امکان پذیر نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آ گهی میشود 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: 5764 نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)271 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

9/207 در خصوص اتهام آقای محمد خیاطیــان فرزند احمد مجهول المکان دائر بر 
تخریب و تصرف عدوانی موضوع کیفر خواست صادره و شکایت و گزارش اداره منابع 
طبیعی اران و بیدگل ؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، گزارش ضابطین ، نظریه 
کارشناســی مضبوط در پرونده ، عدم حضور متهم و عدم شناسایی متهم در ادرس 
اعالمی و عدم ارائه دلیلی بر برائت خود و با توجه به ســایر قراین و امارات موجود در 
پرونده اتهام نامبرده را در مورد تصرف اراضی ملی محرز تشخیص و مستندا به ماده 
690 قانون مجازات اسالمی 1375 وی را با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از 
درآمدهای دولت و مستندا به تبصره 2 از ماده 134 از قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 نظر به اینکه مجموع اقدامات متهــم در قالب عنوان تصرف عدوانی مصداق 
پیدا می نماید اوال به استناد به اصل  سی و هفتم قانون اساسی رای بر برائت متهم از 
اتهام تخریب صادر نموده و ثانیا ضمن صدور حکم به رفع تصرف و تحمل شش ماه 
حبص تعزیری مجکوم می نماید . این رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه بوده و ســپس ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 
در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد . م الف: 5/2/96/594 علیرضا 

ارشدی بیدگلی رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری آران و بیدگل  )225 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/172 مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان، کالســه پرونده 1317/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4 بعداز 
ظهر روز سه شنبه مورخه 1396/10/5، مشخصات خواهان: مجتبی صرامی فرزند 
مرتضی به نشــانی خ طالقانی جنب اداره پست موبایل ســحر، مشخصات خوانده: 
سورکش حق شــناس، خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون ریال 
وجه چک شماره 680596 مورخ 94/2/21 به انضمام کلیه خسارات قانونی،  دالیل 
خواهان:  کپی مصدق چک، کپی مصدق گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان 
 خوانده را مجهول المــکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی
 به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5755 شــعبه سوم حقوقی 
 شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر)مجتمع شــماره یک( )188 کلمه،

 2 کادر(

تحديد حدود اختصاصی
9/176 شماره صادره : 1396/42/440155 چون آقای بهرام کارگر دستجردی فرزند 
احمد در اجرای مقررات قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان واقع در 
محدوده پالک 364 فرعی از 4348 اصلــی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و 
رای شــماره 6588 مورخ 96/5/29 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت 
به آن صادر شــده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمــل نیامده لذا طبق تبصره 
ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شــماره 2726 فرعی از 4348 اصلی 
مفروز ومجزی از 364 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای بهرام کارگر 
دستجردی فرزند احمد در روز چهارشنبه 96/9/29 از ساعت 9 صبح در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
صورت پذیرد. م الف: 27735 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان)210 کلمه، 2 کادر(
اجراييه

پرونــده:  9610423633500096  شــماره  ییــه: اجرا 9 شــماره  /175
9509983633501231 شماره بایگانی شعبه:951263 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609973633500334 محکوم 
علیهم 1- جعفر بابایی  2- محسن بابایی هر دو فرزند فتح اله هر دو به نشانی مجهول 
المکان  محکومند به پرداخت مبلغ دویست و بیست میلیون ریال با احتساب خسارات 
تاخیر تادیه بر اساس شــاخص نرخ تورم بانک مرکزی که در زمان اجرا توسط واحد 
اجرای احکام محاسبه می شــود از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 6/325/000 ریال به عنوان هزینه های دادرســی و 
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان صندوق کار 
آفرین امید صندوق مهر امام رضا به نمایندگی عبدالصمد شهبازی به نشانی اصفهان 
خ هشت بهشت غربی بین 4 راه ملک و گلزار نبش ک 26 محکوم می نماید و نیز مبلغ 
11/000/000 ریال بابت نیم عشــر دولتی،  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشــت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکــوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 5782 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمینی شهر )457 کلمه، 5 کادر(

دانش نامه

 تشخیص بیماری از درون بدن
با نانو ربات جلبکی

محققان دانشگاه منچستر با اســتفاده از جلبک، 
موفق به ساخت نانو ربات های زیستی شده اند که 
می تواند با حرکــت در بدن بــدون هیچ عوارضی 
بیماری ها را تشــخیص دهد. نانو ربات ها ســبب 
ایجاد یک انقالب همه جانبه در پزشکی شده اند و 
این امکان را به پزشــکان می دهند که بدون انجام 
جراحی های متعدد و یا استفاده از روش های درمانی 
مخرب بتواننــد به بیماران کمک کننــد. این نانو 
ربات های طراحی شــده دارای یک آهن اکســید 
خارجی هستند که به پزشکان این اجازه را می دهد 
تا با اســتفاده از تصویربرداری»ام.آر.آی« آنها را از 

خارج بدن کنترل کنند. 
این نانــو ربات ها بســیار انعطاف پذیر هســتند و 
می توانند برای دارو رســانی نیز مورد استفاده قرار 
بگیرند و هدف اصلی آنها تشخیص بیماری و معاینه 
 بخش هایی اســت که دسترســی به آنها مشکل

 است.

دانشمندان هشدار دادند؛
غذایی که حتی یک بار مگس 

روی آن نشسته را، نخورید
دانشمندان نسبت به مصرف غذایی که مگس روی 
آن نشسته است، هشدار دادند. به گزارش تسنیم؛ 
دانشــمندان هشــدار می دهند که به هیچ وجه 
غذایی را که مگس روی آن نشسته است، نخورید. 
بر اساس گزارش TELEGRAPH، یافته های جدید 
علمی حاکی از آن اســت که باکتری های بسیار 
خطرناکی توســط مگس ها حمل می شــوند که 
حتی یک بار فرود آنها روی مواد خوراکی می تواند 
در صورت مصرف، موجــب بیماری های عفونی 
شدید شــوند. نکته قابل توجه در این رابطه این 
است که اکثر ما در صورت نشستن مگس روی غذا 
یا خوراکی نسبت به دور کردن آن اقدام می کنیم 
و بعد بدون توجه به آلوده شدن، آن ماده غذایی را 
مصرف می کنیم فارغ از اینکه مگس می تواند حتی 

با یک بار نشستن یک ماده غذایی را آلوده کند.
محققــان دانشــگاه پنســیلوانیا دریافتنــد که 
مگس های خانگــی حامــل باکتری هایی نظیر 
»ســالمونال«)salmonella(، »ایکولی«)e-coli( و 
حتی باکتری هایی هســتند که می تواند منجر به 

زخم های معده و بیماری های مرگبار شوند.

به بهانه ساخت مدرن ترین تکنولوژی اتوبوس سازی جهان؛ 

لذت اتوبوس سواری با ولوو7900

سمیه حفیظی

هنوز در ایران اتوبوس های مســافربری فرسوده و حتی از رده 
خارج شده زیادی به چشــم می خورد و اصفهان خودمان هم با 
این مسئله دست به گریبان اســت. هر روز مسافران زیادی باید 
برای رسیدن به مقصد خود سوار اتوبوس های زهواردررفته شوند 
و می بینیم که به خوردگی و شکستگی دچار شده اند و مشکل 
افزون بر آن صندلی های نامناسب برای افراد توانخواه و سالمند 
و ... اســت. از زیبایی و وجود لوازم جانبی مثل ســطل آشغال 
و... در این اتوبوس ها که بگذریم، می رســیم به مسئله آلودگی 
هوا و دودزا بودن غول هایی که بی وقفه به نفس شــهر آسیب 
می رســانند.لحظه ای عبور از کنار این اتوبوس ها همانا و حجم 
انبوهی از دود که به ریه ها وارد می شــود نیز همان. سروصدا و 
تلق و تلوق این کهنساالن هم مشکلی است که با شکسته بندی 

و حتی جراحی های به روز نیز قابل برطرف شدن نیست.
 این اوضاع در کشــور ما در حالی وجود دارد کــه دنیا به دنبال 

راهی است برای ساخت اتوبوس هایی که ظرفیت خدمات 
دهی را بیشــتر و نیز به کاهش آلودگی هوا کمک کند. 
نمونه تازه آن هم اتوبوس های کامال الکتریکی شرکت 

ولوو اســت. بر اساس گزارش ها این شــرکت به تازگی نسخه 
جدیدی از  اتوبوس های کامال الکتریکی خود را رونمایی کرده 
است. »این وسیله نقلیه که با نام ولوو 7900 الکتریکی شناخته 

می شــود، نســبت به اتوبوس های الکتریکی 
قبلی از پکیــج باتری قــوی تر و پر 

ظرفیت تری برخــوردار بوده و 
بنابراین مســافت بیشتری 
را نیز بــا یک بار شــارژ 
می توانــد بپیمایــد. این 
افزایش ظرفیت در واقع 
روی کارایی محصول نیز 
تاثیر به ســزایی گذاشته 
و امکان اســتفاده از آن را 
در مسافت های طوالنی تر 
فراهم کرده اســت.« قرار 
اســت این اتوبــوس های 
 برقی کــه در واقع نســخه

 به روز رسانی شده مدل های قبلی است در اواخر سال 2018 
به مشتریان تحویل داده شود. تولید و عرضه اتوبوس های کامال 

برقی، راه حل جدیدی از شرکت ولوو باس است. 
ولوو اعالم کرده که به واســطه بهره منــدی از این اتوبوس ها 
می توان هزینه ها را تنها به تعمیر ماهیانه خودرو و باتری محدود 
کرد. یعنی عالوه بر اینکه این محصول در حفظ پاکی و سالمت 
محیط زیست موثر اســت در هزینه های جاری کشور نیز تاثیر 
دارد. سالیانه در کشور ما هزینه های فراوانی برای نگهداری از 
اتوبوس هایی می شود که به علت فرسودگی نیاز به تعمیردارند 
که وجود چنین اتوبوس هایی می تواند به صرفه جویی در این 

زمینه منجر شود. 
همچنین ولوو 7900 در مصرف انرژی بسیار به صرفه است و 80 
درصد کمتر از اتوبوس های گازوئیلی انرژی مصرف می کند. با 
توجه به سند چشم انداز 1404 که بر توسعه همه جانبه کشور 
و نقش آن در کاهش مصرف انرژی و اســتفاده از انرژی های نو 
تاکید دارد، کشور ما می تواند با خرید این نوع اتوبوس ها 

در راستای این مهم نیز گام بردارد. 
در ادامه به برخی از مشخصات و ویژگی های 

نســخه جدید اتوبوس الکتریکی 

7900 اشاره می کنیم.

قوای محرکه تمــام الکتریکی به همراه 2 عدد اکســل 12 
متری

ارتفاع کم و سه عدد درب خروجی
سروصدای حداقلی

کاهش 80 درصدی مصرف انرژی نســبت به اتوبوس های 
گازوئیلی مشابه

در دســترس بودن 3 پکیج باتری متفاوت با ظرفیت های 
150، 200 و 250 کیلووات ساعت

امکان طی کردن 200 کیلومتر مسافت در یک بار شارژ )با 
در نظر گرفتن شرایط جاده و نحوه رانندگی(

)VDS( برخورداری از سیستم پیشرفته هدایت خودرو ولوو
بهره مندی از سیســتم های ایمنی عابر پیاده و تشخیص 

دوچرخه سوار )به صورت آپشنال و اختیاری(
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رییس جهاد کشاورزی دهاقان خبرداد:
 رشد ۱۷۵درصدی توزیع 
و کشت بذر گواهی شده 

رییــس اداره جهاد کشــاورزی  دهاقان
شهرستان دهاقان اظهار داشت: 
با توجه به اینکه بذر یکی از مهم ترین نهاده های 
تولید بوده و در افزایــش عملکرد محصول نقش 
بسزایی دارد، استفاده از بذر گواهی شده و مناسب 
اقلیم منطقــه حائز اهمیت اســت.امیر صفرپور 
باتوجه به افزایش توزیع بذر از ۴۹ تن در ســال 
گذشته به ۱۳۵ تن در سال جاری، افزود: در سال 
جاری توزیع و کشــت بذر گواهی شده در سطح 
شهرستان با رشد چشمگیر ۱۷۵درصد نسبت به 

سال گذشته همراه بوده است.

رییس اداره میراث فرهنگی شاهین شهر:
 تعداد ۵0 اثر ملموس تاریخی 

به ثبت ملی رسید
رییس اداره میراث فرهنگی و  شاهین شهر
گردشــگری شــاهین شهر 
اظهار کرد: پرونده آثــار ناملموس در بخش های 
مردم شناســی، صنایع دستی و کشــاورزی در 
شهرستان شاهین شهر و میمه در مرحله بررسی 
ثبت ملی ســت.جواد چهرراضی افزود: اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان، پرونده های گویش مردمان شــهرهای 
میمه و گز، عزاداری اهالی روستای مورچه خورت، 
طبل ســازی، حلواســازی، دانش کشت خربزه 
گرگاب، تولید زعفران روستای ازان  و پرده خوانی 
وزوان، در مراحل بررسی های استانی و کشوری 
ثبت ملی قرار دارنــد. وی به ثبت ملــی ۵0 اثر 
ملموس تاریخی در این استان اشاره و خاطرنشان 
کرد: پیش از این نیز مراســم عزاداری محرم در 
روستای ســه بخش از میمه برگزار شده بود که 
امسال در فهرست آثار ناملموس ملی ثبت شده 
است. چهرراضی برپایی جشنواره های روستایی 
انگور حسن رباط و زعفران ازان را در رونق صنعت 
گردشگری، تشــویق اهالی به تولید محصوالت 
کشاورزان و تولید ثروت موثر دانست و از برپایی 
نخستین جشــنواره رویش گل محمدی و فرش 

شهر میمه در اردیبهشت سال آینده خبر داد.

زلزله، کمه را دو بار لرزاند
ســه روز پس از زلزلــه های  سمیرم
متوالی شهر ســمیرم، این بار 

نوبت به شهر کمه شهرستان رسید.
بر همین اساس بامداد روز گذشته حوالی ساعت 
۲:۲0 زلزله ای با قدرت ۳/۳ ریشــتر در عمق 

۱0کیلومتری زمین این شهر را لرزاند.
هنوز ساعتی از آرامش زمین نگذشته بود که در 
ساعت ۳:0۹ دقیقه برای دومین بار زمین کمه 
لرزید که خوشبختانه این بار قدرت زلزله کمتر 
از مرتبه قبل یعنی ۲/۱ریشتر و در همان عمق 

۱0 کیلومتری زمین اعالم شد.
گفتنی اســت شــهر کمــه دارای دو هــزار و 
۳00 نفــر جمعیــت اســت کــه ۱000 نفر 
 از آنهــا بــه صــورت  مهاجــر در این شــهر

 زندگی می کنند. 
این شــهر در ۲00 کیلومتری جنوب اصفهان 
 و ۶0 کیلومتــری مرکز شهرســتان ســمیرم 

قرار دارد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــورای اسالمی  نجف آباد
مجموع مشارکت مستقیم مالی مردم در اجرای طرح 
عظیم شــبکه جمع آوری فاضالب نجف آباد را چیزی در حدود هفت 
میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: هر کار جدید و ابتکاری مشــکالت 
خاص خود را دارد و در همین طرح نیز انتقادهایی شامل عدم ترمیم به 
موقع و اصولی ترانشــه ها و عدم شــفافیت بخش هایی از قبوض آب و 

فاضالب صادر شده و موضوع سهامدار شدن مردم مطرح است.

ابوالفضــل ابوترابی افزود: بــا پیگیری های صورت گرفته، قرار شــده 
دســتگاه های نظارتی بــر موضوع بهبــود کیفیت ترمیم ترانشــه ها 
نظارت بیشــتری داشــته باشــند؛ همچنین طی ویژه نامه مربوط به 
پــروژه فاضالب نجف آبــاد در خصــوص ارقام درج شــده در قبوض 
شــهروندان نیز توضیح داده شــود و در مورد ســهامدار شــدن هم 
 امکان اســترداد پول افرادی که احساس مغبون شــدن دارند، فراهم

 شود.

نماینــده مردم نجف آباد در مجلس شــورای اســالمی خاطرنشــان 
کرد: در شــروع طــرح بــا توجه بــه ظرفیت هــای در نظــر گرفته 
شــده در قانون به منظور ســهامدار شــدن افرادی که حق انشــعاب 
پرداخت می کننــد، واگذاری انشــعاب فاضالب اجباری اعالم شــد 
و از اهــرم قطــع آب مشــترکان نیز بــه همیــن منظور اســتفاده 
کردنــد؛ ولی بــا توجه بــه ابتــکاری بودن طــرح و عــدم همراهی 
 مســئوالن مربوطه، این موضــوع در حال حاضر به صــورت اختیاری

 است.
وی ادامه داد: کسانی که به امید سهامدار شدن در طرح مشارکت کرده و 
پولی را به شکل نقد یا اقساط پرداخت کرده اند، در صورتی که احساس 
می کنند مغبون شده اند می توانند به شــرکت آب و فاضالب مراجعه 
کرده و ضمن قطع انشــعاب فاضالب خود، پول را به همان شکلی که 

پرداخت کرده اند، پس بگیرند.
ابوترابی گفت: در حال حاضر هزینه اشتراک به صورت اقساط ۳۶ ماهه 
دریافت می شود؛ ولی در عین حال امکان اختصاص وام قرض الحسنه به 
مبلغ دو تا سه میلیون تومان با سود ۴درصد نیز برای حدود هفت هزار 

مشترک فراهم شده است.
وی اجباری شدن اشتراک فاضالب را مشروط به تحقق قانون سهامدار 
شدن مشترکان دانست و ادامه داد: به اذعان مدیر کل آبفا، تنها پروژه ای 
که در کل استان تخصیص اعتبار ۱00درصدی داشته، همین طرح بوده 
و دلیل اصلی آن را باید مشارکت فعال مردم در تامین بخشی از هزینه آن 
دانست. طی دو سال گذشته متوسط تخصیص بودجه طرح های عمرانی 

استان اصفهان به ترتیب ۱۵ و ۳0درصد بوده است.
عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس اذعان داشت: با حل 
مشکالت مربوط به تصفیه خانه فاضالب تیران، اجرای خط انتقال به این 
نقطه دوباره از سر گرفته شده و در حال حاضر نزدیک به نیمی از مسیر 

تا کوهان لوله گذاری شده است.
وی اضافــه کرد: بــه بهترین طــرح های مبتنــی بر اصــول اقتصاد 
مقاومتی کــه از لحاظ فنــی، اقتصــادی و قانونی قابلیــت عملیاتی 
 شــدن در شــرایط کنونی را داشــته باشــند، جوایزی اهــدا خواهد

 شد.

نماینده مردم نجف آباد از حضور فعال مردم در اجرای طرح عظیم جمع آوری 
فاضالب نجف آباد خبرداد:

مشارکت هفت میلیاردی

خبر

تعداد 50 اثر ملموس تاریخی به ثبت ملی رسید

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

رییس اداره اوقــاف و امور خیریه  شهرضا
شــهرضا با اشــاره به هفته وقف، 
اظهار کرد: به برکت جمهوری اسالمی ایران و فتوای 
امام راحل)ره(، سنت حسنه وقف و موقوفات زنده 

شد.
حجت االســالم رضا ابراهیمی با بیان اینکه پیامبر 
اسالم)ص( نخســتین واقف در اســالم هستند و 
شهرضا از لحاظ وقف، در ردیف چهارم  شهرستان ها 
قرار دارد، گفت: ایشــان می فرمایند وقتی مومن از 
دنیا می رود، پرونده اعمالش بســته می شود؛ مگر 

اینکه سه چیز پرونده او را باز نگه دارد: فرزند صالح، 
علمی که مردم از آن بهره ببرند و صدقه جاریه.

حجت االسالم ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان 
خود، اظهار کرد: تعداد موقوفات شهرســتان های 
شهرضا و دهاقان ۷۷۴ موقوفه است که ۶۶۳ موقوفه 
متصرفی و ۱۱۱ موقوفه تحت تولیت متولیان است.

وی با بیان اینکه تعداد رقبات ۲ هزار و ۹۹۵ است، 
بیان داشــت: هزار و ۹۴۱ رقبه متصرفی و زیر نظر 
اداره اوقاف و هــزارو ۵۴ رقبه غیرمتصرفی و تحت 

تولیت متولیان است.

وی با بیان اینکه ۱۷ بقعه در دو شهرستان دهاقان و 
شهرضا واقع است، بیان کرد: از این تعداد ۱۳ بقعه 
متبرکه در شــهرضا قرار دارد که شاخص ترین آنها 

در شهرستان و استان، امامزاده شاهرضا)ع( است.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شــهرضا با اشاره 
به وجود ۳۱۱ مســجد، ۳۲ حسینیه و ۱۲ تکیه در 
شهرستان شهرضا، عنوان کرد: ۲۳ درصد رقبات، 
کشاورزی، ۱۵ درصد تجاری، ۲۸ درصد مسکونی و 

۱۶ درصد اداری است.
حجت االسالم ابراهیمی با اشاره به تمدید و تجدید 
۲۶0 سند در یکسال گذشته در شهرستان، گفت: 
در هشت ماهه سال ۹۵ درآمد موقوفات ۲۶۶میلیون 
تومــان و درآمد بقاع متبرکه یــک میلیارد و ۲۶۵ 

میلیون تومان بوده است.
وی با بیان اینکه در ۸ ماهه امسال درآمد موقوفات 
رشــد ۴0 درصدی داشــته اســت، اظهــار کرد: 
۳۷۴میلیون و ۹۵۸ هزار تومان درآمد موقوفات در 
۸ ماهه سال ۹۶ بوده اما درآمد بقاع متبرکه یکصد 

میلیون تومان کاهش داشته است.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا در خصوص 
بدهی نهادهای مستاجر موقوفات در این شهرستان 
بــه اداره اوقاف گفت: مطالبات اوقاف از اشــخاص 
حقیقی ۳۳ میلیون تومان و از بخش حقوقی ۲۵۹ 
میلیون تومان و در مجمــوع ۲۹۲ میلیون تومان 
جمع مطالبات اداره اوقاف شــهرضا از اشــخاص 

حقیقی و حقوقی است.

 رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا:
اشخاص حقوقی 292 میلیون تومان بدهی به اوقاف دارند

حصر وراثت
9/183 آقای حمید جعفری هرستانی دارای شناسنامه شماره 46 به شرح دادخواست 
به کالسه  716/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان قاسمعلی جعفری هرســتانی به شناسنامه 1 در تاریخ 1396/7/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- رقیه کرمی هرستانی فرزند ابوالقاســم، ش.ش 2 )همسر( 2-  غالمعلی جعفری 
فرزند قاسمعلی، ش.ش 1949 )فرزند( 3- قدمعلی جعفری هرستانی فرزند قاسمعلی، 
ش.ش 1620 )فرزند( 4- حمید جعفری هرستانی فرنزد قاسمعلی، ش.ش 46 )فرزند( 
5- فاطمه جعفری هرستانی فرزند قاسمعلی، ش.ش 1130117881 )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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5805 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/185 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 828/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 11/30 صبح روز 
چهارشنبه مورخه 1396/12/9، مشخصات خواهان: ایمان رحیمی به نشانی خمینی 
شهر به نشانی خ مدرس محله کوچه صفا منزل رحیمی، مشخصات خوانده: راضیه 
کاوسی،  خواسته و بهای آن: مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 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 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م 
الف: 5806 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/187 خانم فاطمه کرمی دارای شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست به کالسه  
410/96 ش 1  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان جهان اکبری فسخودی به شناسنامه 316 در تاریخ 95/9/27 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 4 
دختر که عبارتند از: 1- حسین کرمی به شماره شناسنامه 10  متولد 47/9/16 صادره 
از اردستان )فرزند متوفی( 2- حسن کرمی به شماره شناسنامه 3 متولد 40/1/4 صادره 
از اردستان )فرزند متوفی( 3- علی کرمی به شماره شناسنامه 4 متولد 37/2/15 صادره 
از اردستان )فرزند متوفی( 4- زهرا کرمی به شماره شناسنامه 9 متولد 45/7/4 صادره 
از اردستان ) فرزند متوفی( 5- شایسته کرمی به شماره شناسنامه 1 متولد 33/6/15 
صادره از اردســتان )فرزند متوفی( 6- فاطمه کرمی به شــماره شناسنامه 15 متولد 
31/10/1 صادره از اردستان )فرزند متوفی( 7- سکینه کرمی به شماره شناسنامه 7 
متولد 41/1/2 صادره از اردســتان )فرزند متوفی(. 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 332 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اردستان )215 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/188 خانم بتول آغا ســعیدیان فروشانی دارای شناســنامه شماره 7537 به شرح 
دادخواست به کالسه  722/96 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 

چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا حاجی باقری فروشانی به شناسنامه 8511 
در تاریخ 1396/7/25 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- بتول آغا سعیدیان فروشانی فرزند محمد، ش.ش 7537 
)مادر( 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: 5808 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )125 کلمه، 2 کادر(
ابالغ و احضار

9/189 شــماره  : 481-1396/9/4 خانم افســانه مهدوی فر فرزند حمزه مجهول 
المکان، همسر شما برابر دادنامه شماره 9609973733300748 شعبه سوم دادگاه 
عمومی حقوقی خمینی شهر تقاضای ثبت و اجرای طالق نموده است لذا الزم است 
ظرف مدت یک هفته پس از انتشار این آگهی، در دفترخانه طالق 34 خمینی شهر به 
آدرس خمینی شهر چهار راه شــریعتی حاضر در غیر این صورت طبق مقررات اقدام 
به ثبت و اجرا طالق خواهد شــد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. سازمان ثبت 
 و اسناد وامالک کشــور دفترخانه رســمی ثبت ازدواج 37 و طالق 34 خمینی شهر 
م الف: 5810 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )104 کلمه، 1 کادر(

مزایده اموال غیر منقول 
9/190 شــماره نامه: 9610113630401864  به موجب اجراییه صادره از شعبه 2 
شورای حل اختالف تیران وکرون در پرونده کالســه 147/96 شعبه اجرای احکام 
حقوقی شورای حل اختالف دادگســتری تیران، محکوم له منصور امینی با وکالت 
حسین دادخواه و محکوم علیهم ابراهیم آقایی فرزند محسن و سعید دادخواه مبنی بر 
فروش مال غیر منقول زیر که حسب درخواست محکوم له توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی وتوصیف اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت 
است از 4/5 سهم از 25 سهم باغ مشجر جدیداالحداث با درختان 3 ساله سیب و زردآلو 
و گیالس و انار و هلو که توســط فنس با ارتفاع 2/4 متر ارتفاع و فنس سیمی 2 متر 
ارتفاع و دارای 32 پایه فلزی واقع در دشت سفلی تیران به مساحت 432 متر مربع و 
دارای سند رسمی تحت پالک 2537 فرعی از 1 اصلی متعلق به خانم نرگس دادخواه 
که طی بازدید صورت پذیرفته از سوی کارشناس به میزان مبلغ 151/000/000 ریال 
)معادل پانزده میلیون و صد هزار تومان( برآورد و ارزیابــی می گردد  و مقرر گردید 
اموال موصوف در مورخه یکشنبه 96/9/19 از ســاعت 9/30 صبح الی 10 صبح از 
طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی شــورای حل ا ختالف دادگستری تیران 
به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شــد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر ایــن صورت ده درصد اولیه بــه نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده تجدید می گردد. طالبین در صــورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 
 موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شــود. 
م الف: 347 اجرای احکام شعبه 2 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

تیران وکرون )304 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/193 شماره:1396/04/439872 -1396/9/2 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه معروف محله سینه  پالک شماره 163 فرعی از 41 اصلی واقع در روستای 
ورگوران  جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای اکبر 
مهدیخانی ورگورانی فرزند حسن در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1396/10/3  ساعت 10 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 

می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:461 عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز)147 کلمه، 2 کادر(
مزایده 

9/80 دایــره اجرای احکام کیفری دادگســتری خمینی شــهر در پرونده کالســه 
)961555 اجرا( موضوع شــکایت آقای رامتین آزادی علیه  آقای مجید )مجید رضا( 
ساوج در نظر دارد دو پالک ثبتی زمین به شماره های 1-75/9591 و 75/9556-2 
واقع در خمینی شهر خ شریعتی خ 17 شــهریور روبروی پاکمن )امالک معروف به 
آقای ســاوج( هر کدام به مساحت 194 متر مربع به صورت شــمالی و جنوبی را که 
کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به ترتیب معادل 1- 970/000/000 ریال  
و 2- 1/008/800/000 ریال را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده روز 
سه شنبه 96/10/5 ساعت ده صبح در محل اجرای احکام کیفری دادگستری خمینی 
شهر برگزار می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به نشانی: خمینی 
شهر خ شریعتی خ 17 شهریور روبروی پاکمن )امالک معروف به ساوج( مراجعه واز 
نزدیک مورد مزایده را بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف 
یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده 
تجدید می گردد. م الف: 5756 اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب خمینی 

شهر )212 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/72 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره  1548/3287 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام جمشید قائمی فرزند سید هاشم و 
شرکت ساختمانی بازرگانی پارس پی چهلســتون در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  27005949 و 27005945- 
95/5/14 و اصالحی 27006988 و 96/6/270069913 مفروز گردیده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1396/9/29 ساعت 9 در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن 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 تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
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:27251 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)195 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/7 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره  15190/51142 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان مجزا شــده از پالک 217 فرعی  که طبق پرونده ثبتی به 
نام حســین فالحتی فرزند رضا و غیره در جریان ثبت اســت بــه علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده طبــق آرای شــماره  139660302027005914 و 
139660302027005917- 96/5/23 مفروز گردیده اینک بنا به دســتور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1396/9/29 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاوریــن 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 ســی روز پذیرفته 

خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تســلیم نماید.  م الف:27172 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)190 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/118 شــماره: 1312/95 به موجب رای شــماره 362-96 تاریخ 96/5/10 حوزه 
53 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
فهیمه سلیمانی برسیانی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت وجه 
یک فقره چک به مبلغ 12/000/000 ریال به ش 506803 سررســید 95/11/28 
و مبلغ 1/295/000 ریال هزینه دادرسی و نشــر آگهی و خسارات تاخیر از سررسید 
چک موصوفه لغایت اجرای حکم ونیم عشــر در حق دولت، مشخصات محکوم له: 
موسی کاشانی پور به نشانی ملک شهر فلکه نگین جنب آتش نشانی پ 27، ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت 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 مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:26362 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 181 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/119 شماره: 994/95 به موجب رای شماره 96 تاریخ 96/1/31 حوزه 52 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن پدرام به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/4/1 
لغایت اجرای حکم نیم عشر اجرایی در حق محکوم له شهناز توتونی با وکالت محمد 
امین ثباقیان و مریم ابوالحسن بیگی هر دو به نشانی شیخ صدوق شمالی شیخ مفید 
شرقی ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4، 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 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:26369 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره درخواســت: 9610460370200019 شــماره پرونــده:  /194
9409983642400420 شماره بایگانی شعبه: 950038 نظر به اینکه آقای رحمت 
ا... نظری فرزند صفرمحمد با وکالت آقای جعفر مالکی شکایتی علیه آقای رضا رسولی 
فرزند شیرعلی با وکالت تسخیری آقای امیر سامان صهبا مبنی بر شرکت در ضرب و 
جرح و آدم ربائی و لواط در این دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 950038 
و این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز 1396/10/10 ساعت 9 صبح تعیین شده 
اســت نظر به اینکه متهم مجهول المکان و متواری می باشــد لذا حسب ماده 394 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. م الف:27369 شعبه 3 دادگاه کیفری 

یک استان اصفهان) 18 کیفری استان سابق( ) 160 کلمه، 2 کادر(

عکس  نوشت 

آخرین شهدای نبرد با داعش 
در کاشان تشییع شدند

شــهید مرتضی محمدنبی و  کاشان
شهید سید طاهر حسینی، از 
شــهدای مدافع حرم از ناحیه مقاومت بســیج 
کاشان، روی دســتان مردم شهرستان تشییع 

شدند. 
با پایان یافتن عمر گروهک تروریستی داعش، 
آخرین شــهدای نبرد جبهه مقاومــت با این 
شجره ملعونه، وارد کشــور شده و پیش از ظهر 
دیروز، شهید مرتضی محمدنبی و شهید سید 
طاهر حسینی، از شهدای مدافع حرم، از ناحیه 
مقاومت بســیج کاشــان روی دســتان مردم 

شهرستان تشییع شدند.
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گاز مدارس نباید قطع شود
 اقبال عباسی اظهار کرد: مدیران و مربیان مدارس باید فضای اعتماد را 
بین خود، دانش آموزان و والدین آنها ایجاد کنند تا بتوانند درخصوص 
 پیشــگیری از آســیب های اجتماعی ناشــی از فضای مجازی اقدام 

کنند.
استاندار، آموزش رفتار صحیح در فضای مجازی برای  دانش آموزان  را 
ضروری دانســت و افزود: به دلیل اهمیت فرهنگ استفاده از اینترنت 
و فضای مجازی در دنیای امــروز و تاثیرگذاری بیــش  از اندازه آن در 
رفتارهای اجتماعی فرد، مــدارس باید ضمن صــرف هزینه و انرژی، 

آموزش های الزم  را در باال بردن فرهنگ استفاده از این فضای مجازی 
ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه معلمان نقش مهمی در تربیت دانش آموزان بر عهده 
دارند، تصریح کرد: رفتار و گفتار یک معلم همــواره به دانش آموز القا 

می شود؛ درنتیجه بایستی وظایف خود را به خوبی ایفا کنند.
عباســی با بیان اینکه جامعه، منزلت معلمان را ارج می نهد گفت: قشر 
معلم نزد جامعه قرب و ارزش ویژه ای دارند چرا که برای ارتقای سطح 

سواد و آگاهی از هیچ تالشی فروگذار نمی کنند.
استاندار تصریح کرد: باید تالش شــود با به کارگیری معلمان توانمند، 

درراستای تعلیم و تربیت درست دانش آموزان گام برداریم.
وی در پایان نیز خاطرنشان کرد: با توجه به سردی هوا، گاز مدارس نباید 

به بهانه هایی همچون بدهی قطع شود.
کمبود شدید معلم در چهارمحال و بختیاری

  بهروز امیدی مدیرکل آموزش و پرورش اســتان نیز در این جلسه، با 
بیان اینکه امسال به  63 درصد از درخواست های نقل و انتقال فرهنگیان 
پاسخ مثبت داده شد، اظهار کرد: امسال دوهزار و 251 فرهنگی متقاضی 
نقل و انتقال در داخل و خارج از استان بودند که از این تعداد، یک هزار 

و 410  نفرتاکنون جابه جا شده اند.
امیدی با بیان اینکه 189 هزارو 528 دانش آموز در استان چهارمحال 
و بختیــاری وجــود دارد گفــت: 65 درصد ایــن دانش آمــوزان در 
 مدارس شــهری و مابقی در مدارس روســتایی مشــغول به تحصیل 

هستند.
وی تعداد مربیان مدارس این استان را نه هزار و 398 نفرگزارش کرد و 
گفت: از این تعداد پنج هزار و 151 نفر مربی زن و چهار هزار و 247 نفر 

مربی مرد هستند.
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان 
از گرایــش دانش آموزان این اســتان 
به رشــته تجربی در مقطع متوسطه 
دوم خبر داد و گفــت: 35/61درصد 
دانش آموزان مقطع متوسطه دوم، در 

این رشته مشغول به تحصیل هستند.
وی گفت: ساالنه یکهزار نفر از آموزش 
و پــرورش چهارمحــال و بختیــاری 
بازنشســته و تنها 400 نفر جایگزین 
می شــود؛ به همین علــت آموزش و 
پرورش چهارمحــال و بختیــاری با 
 کمبود شدید نیروی انســانی مواجه

 است.
امیدی از افزایش شــیب بازنشستگی 
فرهنگیان در اســتان طی چند سال 

اخیر خبر داد و گفت: با وجود افزایش این شــیب، الزم است وضعیت 
معلمان حق التدریس ساماندهی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: تقویت آموزش و پرورش 
و ارتقای کمی و کیفی بخش های مختلف آن، نقش مهمی در تســریع 

توسعه بخش های مختلف ایفا می کند.

شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری برگزارشد؛

نشسِت دغدغه های آموزشی

شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری روز یکشنبه با حضور استاندار و مسئوالن آموزش و پرورش استان برگزار 
شد. در این نشست،  استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: آموزش رفتار صحیح در فضای مجازی برای  دانش آموزان ضروری است.

نصب 7 ضریح برای بقاع متبرکه شهرستان لردگان

پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

با مسئوالن

مهاجرت زمستانه 65 هزار پرنده 
به تاالب گندمان و چغاخور

رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
بروجن گفت: از ابتــدای فصل پاییــز تاکنون 
65 هزار پرنده مهاجــر در تاالب های گندمان و 

چغاخور، زمستان گذرانی می کنند. 
مرتضی منصوری با اشاره به اینکه در حال حاضر 
65هزار گونه پرنده مهاجــر در تاالب گندمان و 
چغاخور زمســتان گذرانی می کنند، اظهار کرد: 
این پرندگان شامل گونه های آبزی و کنارآبزی 
مانند چنگر ها، لک لک ها، کشیم بزرگ و کوچک، 
حواصیل ها، اگرت، اکراس، خروس کولی، انواع 
اردک ها، درنا های خاکستری و مرغابی ها هستند.

وی افزود: با بارش های اخیر سطح آب دو تاالب 
بین المللی گندمان و چغاخور باال آمده است.

برخورد كاميون و پرايد قربانی 
گرفت

رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری از برخورد 
یک دستگاه ســواري پراید با کامیون در محور 
یاسوج - لردگان با پنج کشــته و یک مجروح، 

خبر داد. 
سرهنگ رحمت ا... نجفیدر اظهار کرد: ماموران 
فرماندهي انتظامي بخش فالرد از تصادف یک 
دستگاه سواري پراید با کامیون در محور یاسوج - 

لردگان، مطلع و به محل اعزام شدند. 
وي افزود: بر اثر این حادثه پنج نفر از سرنشینان 
خودروی پراید در صحنه تصادف به علت شدت 
جراحات وارده فوت کردنــد و یک نفر دیگر نیز 

مصدوم و برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

آغاز طرح گشت هاي بسيجي 
محله محور در شهرستان اردل

طرح گشت هاي عملیاتي بسیجي محله محور با 
رمز یا رسول ا... و با حضور امام جمعه،رییس بنیاد 
شــهید و امور ایثار گران،فرمانده سپاه،فرمانده 
حــوزه شــهري و فرماندهان پایــگاه مقاومت 
 بســیج شهرســتان اردل، در این شهرســتان 

آغاز شد. 
به گزارش جهانبین نیوز، هوشــنگ جمشیدي 
فرمانده سپاه ناحیه شهرستان اردل، در حاشیه 
آغاز طرح گشــت هاي بســیجي محله محوردر 
شهرســتان اردل اظهار داشت:طرح گشت هاي 
محله محور بســیج براي تامیــن امنیت پایدار 
همزمان با ششمین روز هفته بسیج در شهرستان 
اردل آغاز شد و نیروهاي بسیج این طرح را انجام 

مي دهند.

آبگيری تاالب ها در چهارمحال 
و بختياری

بارش های اخیر موجــب آبگیری چهار تاالب در 
شهرستان بروجن از توابع اســتان چهارمحال و 

بختیاری شد. 
مدیر کل محیط زیست استان گفت: تاالب های 
ســولقان، علی آباد، چال تر و چال خشک که به 
دلیل خشکسالی اخیر خشک شــده بودند،   در 

پی بارش های پاییزی امسال دوباره احیا شدند. 
شهرام احمدی افزود: هم اکنون پرندگانی از قبیل 
مرغابی ها، اگرت هــا، حواصیل، اردک و خروس 
کولی  برای زمســتان گذرانی به ایــن تاالب ها 

مهاجرت کرده اند.

نصب 7 ضريح برای بقاع متبركه 
شهرستان لردگان

هفت عدد ضریح برای بقاع متبرکه شهرســتان 
لردگان در استان چهارمحال و بختیاری نصب شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان گفت:  این 
ضریح ها بــرای امامزادگان احمد)ع( شــیرمرد، 
اسماعیل)ع( شلیل، سیدمحمد)ع( منج، محمدبن 
علی)ع( چهروب، محمدعلی)ع( بیژگن، حســن 
علی اکبر)ع(ومحمد)ع(شهسوار نصب شده است. 
حجت االسالم مرتضی عزیزی افزود: برای ساخت 

این ضریح ها  سه میلیارد ریال هزینه شده است.

فرماندار ســامان از تغییر کاربری فضاهای مازاد آموزشی در این 
شهرستان خبر داد.

 سعید صالحی در شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و 
بختیاری، اظهار کرد: تغییر کاربری برخی فضاهای مازاد آموزش و 

پرورش، در افزایش درآمد این حوزه تاثیرگذار است.
وی افزود: در راستای این طرح زمین فضاهای آموزشی به فروش 

رفته و از محل فروش زمین درآمدزایی قابل توجهی برای آموزش 
و پرورش فراهم می شود.

صالحی با تاکید بر اینکه در حال حاضــر فضاهای مازاد و بدون 
استفاده آموزشی در سه نقطه از ســطح این شهرستان مشاهده 
می شــود، ادامه داد: با فروش فضاهای مذکــور می توان مدارس 

جدید احداث کرد.

وی افزود: درآمد حاصل از فروش و تغییر کاربری فضاهای مذکور 
هر شهرستان باید در همان شهرستان هزینه شود.

فرماندار سامان با اشــاره به وجود 16 مدرســه تخریبی در این 
شهرســتان گفت: می توان بــا درآمد حاصل از فــروش و تغییر 
کاربری فضاهای مازاد آموزشــی، مدارس مذکور را نیز بازسازی 

و نوسازی  کرد.

تغيير كاربری فضاهای مازاد آموزشی در  شهرستان سامان 

ابالغ رای
پرونــده:  9609970354001451 شــماره  دادنامــه:  9 شــماره  /159
9509980358900651 شــماره بایگانی شعبه: 961005 شــاکی: آقای امین اثنا 
عشری فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان قهجاورستان شهرک بهار ، بهار غربی پ 
1، متهم: آقای ناصر عموری فرزند عبدالکریم به نشانی اصفهان خ ابونعیم ک 34 ک 
قائم پ 6، اتهام: سرقت چک به مبلغ 24 میلیون تومان، گردشکار: دادگاه با بررسی 
اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ناصر عموری فرزند عبدالکریم مبنی بر ســرقت 
یک فقره چک به شماره 3249109570 بانک ملت به مبلغ دویست و چهل میلیون 
ریال و وصول وجه آن موضوع کیفرخواست صادره ازشعبه دهم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی آقای امین اثنی عشری 
و استعالم انجام شده ازبانک محال علیه و ســایر قراین وامارات موجود در پرونده و 
اینکه متهم متواری بوده و در دادگاه نیز جهت دفاع حاضر نگردیده لذا اتهام مشارالیه 
محرز و مستندا به ماده 661 قانون تعزیرات مصوب 1375 متهم را به تحمل دو سال 
حبس تعزیری و پنجاه ضربه شالق و رد مال مســروقه به شاکی محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز از ابالغ واقعی قابل اعتراض واخواهی در این 
دادگاه و پس ازآن ظرف بیست روز قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  م الف:27417 شعبه 114 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان)114 جزایی سابق( ) 231 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9/125 کالسه پرونده: 1163/95 شماره دادنامه: 96/7/11-9609976795800724 
مرجع رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امیر کامران حسینی 
به نشانی اصفهان شــهرک صنعتی جی خیابان 3 پ 50،  خوانده: قلنج ابراهیمی  به 
نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه 2 فقره چک جمعًا 111/700/000 
ریال به انضمام مطلق خسارات، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای 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 دادخواست 
امیر کامران حسینی به طرفیت قلنج ابراهیمی به خواسته مطالبه مبلغ 111/700/000 
ریال وجه 2 فقره چک به شــماره های 057772-94/6/1 )30/400/000 ریال( و 
057769-94/5/20 ) 81/300/000 ریال( عهده بانک ملی به انضمام خســارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی نشــر آگهی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی و مواد 315، 310، 249 قانون تجــارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 111/700/000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 3/260/000 ریال به عنوان 
خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید )چکهای فوق(  
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان می 
 باشد.  م الف:26340 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

) 294 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/126 کالسه:960536 شماره دادنامه:9609976805201364-96/8/16 مرجع 
رسیدگی: شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد قناعتی به نشانی 
اصفهان خ پروین 24 متری دوم کوچه بهار کوی یحیی آبادی پ 11 ک دوم سمت 

راست،  خوانده: رسول مصیبی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی محمد قناعتی به طرفیت رســول مصیبی به 
خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه سفته های به شماره خزانه داری کل 
1936920 و 193694 و 193693 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 شــورا 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 و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/915/000  
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 120/000 ریال و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/15 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم 
احکام می باشــد 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:26341 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف اصفهان ) 291 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/128 کالسه پرونده: 126/96 شماره دادنامه:582/96-96/4/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد اسدی به نشانی اصفهان خ 
جی خ مهدیه کردآباد خ کلمان کوی مطهری پالک 20، خوانده: منصور حسین وند 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 7818535 
به تاریخ 95/9/28 صادره از بانک توسعه تعاون به انضمام مطلق خسارات دادرسی و 
هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت صدور اجرائیه،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی محمد 
اسدی به طرفیت منصور حســین وند به خواســته مطالبه مبلغ بیست و سه میلیون 
ریال وجه چک به شماره 7818535 مورخ 95/9/28 به عهده بانک توسعه تعاون به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/420/000  
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )95/9/28(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:26359 شعبه 51 حقوقی مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف اصفهان ) 329 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9/129 کالسه پرونده:960081 شماره دادنامه:96/7/2-9609976795001043 

مرجع رسیدگی: شعبه 20 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اشرف السادات 
هاشمی به نشانی خ جی خ تاالر کوچه 40 با وکالت آرزو لطفی به نشانی شیخ صدوق 
شمالی روبروی سرپرستی بانک ملت کوچه فیاض ساختمان وکیل ط اول، خوانده: 
نرگس درستی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه سفته، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم اشرف السادات هاشمی با وکالت خانم آرزو 
لطفی به طرفیت خانم نرگس درستی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه 
 سفته به شماره خزانه داری کل 862459 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 خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب شــورا 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 بــه پرداخت مبلغ پنجاه میلیــون ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون و 
سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی 
و همچنین  خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/2/2 لغایت تاریخ 
وصول که محاســبه آن براســاس نرخ اعالمی از ســوی 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 بیســت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل 
واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید 
نظرخواهی در دادگاههــای عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.م الف:26360 
 شعبه 20 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف اصفهان ) 308 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

9/130 کالسه پرونده: 960492 شماره دادنامه:95/7/30-9609976796201653 
مرجع رسیدگی: شعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید امیدانی به 
نشانی اصفهان خ شمس آبادی خ عباس آباد کوچه آزادی پالک 10، خواندگان: 1- 
محسن قاسمی 2- هادی عروجی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه  
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی  آقای 
مجید امیدانی به طرفیت آقایان 1- محسن قاســمی 2- هادی عروجی  به خواسته 
مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه بخشی از یک فقره چک  به شماره 550312-

95/9/13 به عهده بانک سپه  به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  به محتویات 
پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خواندگان علی رغم  ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارند و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایــه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که 
مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  
بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 647/500 ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک550312- 95/9/13 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکــم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:26364 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )293 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
دادنامــه  شــماره   96 /7 /20-960491 پرونــده:  کالســه   9 /131
:9609976796201553-96/7/22 مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: مجید امیدانی به نشانی اصفهان خیابان عباس آباد ک آزادی پ 
10، خواندگان: 1- حسن سواد کوهی 2- هاشم حســینی هر دو به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای مجید امیدانی به طرفیت آقایان 1- حسین سوادکوهی 
2- هاشم حسینی  به خواسته مطالبه مبلغ 92/000/000 ریال قسمتی از وجه چک  
به شــماره 398290-95/9/13 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات 
قانونی- با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور 
گواهی عدم پرداخت  توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در 
جلســه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 
و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 92/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/350/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/9/13 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابــل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:26365 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )286 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/127 کالسه پرونده: 960689 شماره دادنامه:96/8/15-9609976793502983 
مرجع رسیدگی: شــعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد زارعان به 
نشانی اصفهان میدان قدس خیابان الله تقاطع دوم افرا کامپیوتر، خوانده: محمدرضا 
خدارحمی به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  جواد زارعــان فرزند اکبر  به 
طرفیت محمدرضا خدارحمی فرزند فضل اله به خواسته مطالبه مبلغ 188/000/000 
ریال وجه 2 فقره چک به شــماره های 039227/41 و 039233/12 به عهده بانک 
ملت 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 اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 188/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/570/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )94/10/3 و 94/10/10(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهــان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:26353 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 290 کلمه، 

3 کادر(  

باید تالش شود 
با به کارگیری 

معلمان توانمند، 
درراستای تعلیم 
و تربیت درست 

دانش آموزان گام 
برداریم

اجتماع بزرگ بسيجيان 
شهرستان شهركرد

اخبار
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کشف بیش از7 میلیارد کاالی 
قاچاق در اصفهان

بیش از هفت میلیــارد و ۵۰۰میلیون ریال محموله 
کاالی قاچاق در استان اصفهان کشف و جمع آوری 
شد.مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت:کارشناسان اصناف اســتان در بازرسی از یک 
واحد صنفی تخلیه بار در شمال شهرستان اصفهان، 
۵۰۰کیلوگرم مغز تخمه آفتابگردان، ۵۰۰کیلوگرم 
پودر کاکائو، پنج هزار و ۸۰۰عدد اسپینر، ۸۷۲عدد 
الکتروموتور  و ۶۳کیسه لوازم استوک خودرو قاچاق  
را کشف و ضبط کردند.جواد محمدی فشارکی افزود: 
پرونده صاحبان متخلف این کارگاه برای بررسی بیشتر 

و تعیین جریمه به مراجع قضائی تحویل داده شد.

انبار میلیاردی کفش های قاچاق 
در اصفهان کشف شد

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از کشف یک 
محموله کفش خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد 
ریال که در انباری نگهداری شــده بــود، خبر داد.
سرهنگ ستار خســروی اظهار داشت: کارآگاهان 
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی اصفهان 
از دپوی یــک محموله کفش خارجــی در انباری 
مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی از محل 
بازرسی به عمل آمد که ۵ هزارو ۵۷4 جفت کفش 

خارجی کشف شد.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:
مردم اصفهان ۱7 میلیارد تومان 

صدقه دادند
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: مردم 
نیکوکار استان اصفهان در هشت ماهه نخست سال 
جاری ۱۷ میلیارد ۱۷۷ میلیون تومان صدقه پرداخت 
کردند.حمیدرضا شیران افزود: این طرح ها در کنار 
ترویج و توســعه انفاق، احسان و نیکوکاری به دنبال 
بهره گیــری از ظرفیت عموم مــردم و خیران برای 
فقرزدایی و توانمندسازی نیازمندان در جامعه است.
وی با بیان اینکه ۵۰۱ هزار ۳9۲ صندوق صدقه بزرگ، 
متوسط و کوچک در سطح استان نصب و توزیع شده 
است، گفت: کمک های جمع آوری شده مردم برای 
رفع مشــکالت و نیازمندی هــای محرومان هزینه 

می شود.

بر اســاس آمار و اطالعاتی که از سوی مسئوالن ارشــد کشور مطرح 
می شود، ساالنه حدود یک میلیون نفر متقاضی شغل هستند که ۷۰۰ 
تا ۸۰۰ هزار نفر از این میزان را فارغ التحصیالن دانشــگاهی تشکیل 

می دهند.
تیر ماه سال جاری بود که دولت سنگ بزرگی برداشت و برنامه اشتغال 
فراگیر از سوی معاون اول رییس جمهور ابالغ شد تا طرح کاج )کارورزی 
و مهارت افزایی( ویژه اشــتغال جوانان تحصیلکرده در قالب این برنامه 
اجرا شود؛ بنابراین ســامانه کارورزی راه اندازی شــد و دولت جوانان 

تحصیلکرده جویای کار را به ثبت نام در این سامانه تشویق کرد.
وعده دولت ایجاد 9۷۰ هزار شغل برای دانش آموختگان دانشگاهی بود 
اما از همان ابتدا این طرح زیر سوال رفت. مطابق با دستورالعمل طرح 

کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، متقاضیان پس از ثبت نام در این 
سامانه و تعیین حیطه شــغلی خود به واحدهای پذیرنده؛ یعنی بنگاه 
های اقتصادی فعال در بخش خصوصی ارجاع داده شده و مدتی مشغول 
کار و آموزش می شــوند و در این میان فارغ التحصیالن مقطع کاردانی 
۲۷۰ هزار تومان، کارشناسی ۳۱۰ هزار تومان و دکتری ۳۵۰ هزار تومان 
حقوق دریافت می کنند و البته از حق بیمه هم محروم هســتند. بنگاه 
اقتصادی یا واحد پذیرنده هم اختیار دارد که پس از طی مدت کارورزی، 

متقاضی را استخدام کند یا از استخدام وی سر باز زند.
بنابراین کارورز جز دریافت حقوقی زیر 4۰۰ هزارتومان هیچ حق دیگری 
ندارد و همه چیز به اراده واحد پذیرنده بستگی دارد که البته برای واحد 
پذیرنده هم مناسب تر است که به طور مکرر جذب نیروی کارورز کند 

و پس از مدتی با بهانه ای از اســتخدام وی سرباز زند و این وسط جوان 
تحصیلکرده جویای کار»سر کار« می رود و به نوعی مورد استثمار قرار 

می گیرد.
حال جالب اینجاست که به فرض جوابگویی این طرح و استخدام برخی 
متقاضیان در واحدهای پذیرنده، باز هم اجــرای این طرح خیلی ها را 
سر کار گذاشته است و برخی ها که بیش از چندماه از ثبت نامشان در 
سامانه کارورزی می گذرد هنوز هیچ تماسی از سوی واحد های پذیرنده 
دریافت نکرده اند در حالی که به این وعده بزرگ دولت یعنی اشــتغال 

9۷۰ هزارنفری چشم امید بسته بودند.
علی ربیعی، وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در ایــن باره می گوید: 
خیلی از کسانی که در ســامانه کارورزی ثبت نام کردند شرایط قانونی 
یعنی تحصیالت را نداشــتند، بعضی ها را هم کارورزی فرستادیم ولی 
شــغل هایی بود که مایل نبودند در آن کار کنند و برخی ها هم شاغل 

بودند و فکر می کردند جای بهتری معرفی می شوند.
وی با بیان اینکه »به اندازه بودجه اختصاص داده شده، کار جلو می رود«؛ 
افزود: بحثمان این اســت که در ادامه حق بیمه فرد را دولت به کارفرما 
بدهد که جاذبه اش بیشتر شود. تصمیم درستی می گیریم که یک دوره 

کوتاه مدت را به حقوق کامل متصل کنیم.
این نکته الزم به ذکر اســت در حالی که وزیــر کار از کوتاه مدت بودن 
دوره کارورزی ســخن به میان می آورد، کســانی که به عنوان کارورز 
به بنگاه های اقتصادی معرفی می شــوند باید ۶ تا 9 مــاه برای کافرما 

کار کنند!
 طــرح» کارورزی« یــا آنطور کــه فعالن دانشــجویی مــی گویند:

» بیگارورزی« در چه شرایطی مطرح می شود؟ دولت برای حل بحران 
بیکاری چه تدبیری دارد؟ معموال طیف وســیعی از راه حل های خاص 
عرضه می شوند: از تسهیل شرایط کسب و کار برای سرمایه داران داخلی 
تا توسعه گردشگری و جذب سرمایه خارجی، در واقع تمام تالش دولت 
برای اشــتغال زایی نیز به همین راه حل ها منتهی می شود. با این حال 
عملکرد دولت در این سال ها از جمله تاکیدش بر اصالح قانون کار، نشان 
می دهد همه این راه حل ها تحت یک استراتژی واحد قرار می گیرند. 
انعطالف پذیر کردن بازار کار برای تضمین وجود یک نیروی کار ارزان و 
بی ثبات و آسیب پذیر به عنوان منبع تولید ارزش اضافی. این نیروی کار 
باید ارزان باشد، یعنی مزد و مزایایش عمال ۵درصد از هزینه های تولید را 
هم شامل نشود و در بهترین حالت با نرخ کلی تورم هماهنگ باشد. باید 
بی ثبات باشد؛یعنی کارفرما تعهدی به پایداری شغل او نداشته باشد و 
باید آسیب پذیر باشد؛ یعنی همیشه در معرض تهدید اخراج و بیکاری 

و در نتیجه رام و تحت کنترل باشد.

در آرزوی استخدام بعد از 9 ماه کارورزی؛

طرح کاری یا سرکاری

طرح کارورزی از سوی وزارت کار اجرایی شده تا 970 هزار نفر  شاغل شوند، اما برخی می گویند 6 ماه منتظر نشسته اند و تماسی با آنها 
گرفته نشده است.

عکس  روز 

افزایش شمار مبتالیان به ایدز در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان از پرداخت 
بیــش از ۸۰ درصــد مطالبات موسســات طرف 
قرارداد این بیمه خبر داد و گفت: این مطالبات به 
داروخانه های خصوصی، پزشکان و بیمارستان های 

دولتی و خصوصی پرداخت شده است.

حســین بانک افــزود: مطالبــات داروخانه های 
خصوصــی تــا اردیبهشــت 9۶، پزشــکان و 
بیمارستان های دولتی و خصوصی تا دی و بهمن 
9۵پرداخت شده است. وی با اشــاره به اینکه این 
مطالبات در راستای رســالت خطیر سازمان بیمه 

ســالمت در توســعه کمی و کیفی خدمات بیمه 
ســالمت، پیگیری های مدیرعامل این سازمان و 
حمایت های مجلس شورای اسالمی پرداخت شده 
است، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری های مجدانه 
سازمان بیمه سالمت و حمایت های سازمان برنامه 
و بودجه و مجلس شورای اسالمی، اعتبار الزم برای 
پرداخت ســایر مطالبات مربوط به ماه های اخیر 
موسسه ها و مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد 

بیمه سالمت تامین و به این موسسه ها نیز پرداخت 
شود. مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان با بیان 
اینکه مطالبات تیم سالمت و پزشکان خانواده نیز 
به صورت علی الحســاب در ۶ ماهه اول سال 9۶ 
پرداخت شــده است، گفت: تالش ســازمان بیمه 
سالمت، تامین منابع مالی ارائه دهندگان خدمات 
ســالمت اســت تا مردم در بخش درمان مشکل 

نداشته باشند.

پرداخت80 درصد مطالبات موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت اصفهان

کارورز جز دریافت 
حقوقی زیر 400 
هزارتومان هیچ 

حق دیگری ندارد 
و همه چیز به اراده 

واحد پذیرنده 
بستگی دارد

 تلف شدن یک خرس ماده و توله اش
 بر اثر برخورد با خودروی 

عبوری در شاهرود

توسعه روابط پاکستان با ایران 
در زمینه تولید دارو

وزیر بهداشت پاکســتان هنگام بازدید از مراکز 
پزشکی، بهداشــتی و درمانی وابسته به دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، با تاکید بر کیفیت داروهای 
تولید ایران گفت: کشور پاکستان در صدد است تا 
همکاری های خود با ایران در زمینه صنعت دارو 
را بیش از پیش توسعه و گســترش دهد.افضل 
ترار افزود: این دو کشــور مــی توانند همکاری 
بیشــتری در زمینه بازار دارویی داشته باشند به 
طوریکه شرکت ها و تولیدکنندگان دارویی بتوانند 
محصوالت خود را در دو کشور عرضه کنند.رییس 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان نیز گفت: هدف 
نهایی از این سفر گسترش همکاری های وزارت 
بهداشت پاکســتان با وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی ایران در زمینــه های مختلف 

آموزشی، پژوهشی و خدمات سالمت است.

افزایش شمار مبتالیان به ایدز 
در اصفهان

مدیر امــور اجتماعی و مشــارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان با اشاره به افزایش آمار مربوط 
به مبتالیان به بیماری ایدز در سطح شهر اصفهان، 
اظهار کرد: طبق آمار مرکز بهداشت، در اصفهان 
نیز همچون سایر کالنشهرها تعدادی افراد مبتال 
به بیماری ایدز شناســایی شــده، با این وجود 
کارشناسان تاکید دارند که آمار واقعی بیشتر از 
این تعداد شناسایی شده است.  مسعود مهدویان 
فر مهم ترین عامل ابتال به این بیماری در ایران و 
اصفهان را اعتیاد تزریقی دانســت و خاطرنشان 
کرد: ۷۰ درصد مبتالیان به ایدز معتادان تزریقی 
بوده و بر اساس آمارها ابتال از طریق روابط جنسی 

پر خطر نیز در رتبه بعدی قرار دارد.

اخبار

اجراييه
پرونــده:  شــماره   9610426794500045 ییــه: اجرا شــماره   9 /100
9609986794500103 شــماره بایگانی شــعبه:960103 بموجب درخواســت 
اجراي حكم مربوطه به شــماره 9610096794500559 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794500566 محكوم علیه حشمت اله شمسی جاوی فرزند عبدالرضا به 
نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته موضوع دو فقره چک به شماره های 473786 مورخ 95/01/30 و 473785 
مورخ 95/12/30 پرداخت مبلغ 1/230/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک های موصوف لغایت زمان وصول محكوم به در 
حق محكوم له علیرضا عشق علی فرزند حسن به نشانی استان اصفهان شهرستان 
اصفهان خیابان نیكبخت غربی روبروی دادگستری ســاختمان مدیران ط 4 واحد 
402 و پرداخت نیم عشــر هزینه حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم 
و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشــت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكــوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی 
روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 25093 شــعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان ) 425 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره   9610420352200287 ییــه: اجرا شــماره   9 /115
9609980352200104 شماره بایگانی شعبه:960105 بموجب درخواست اجراي 
حكم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609970352200620 محكوم 
علیه زهرا منافی دستجردی فرزند غالمعلی به نشانی مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان مرجان علی 
پور فرزند محمدرضا به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان خیابان امام خمینی 
شاپور جدید خیابان مشیر جنب گاراژ اقتصاد شــرکت روغن موتور آسیا و نیم عشر 
اجرایی به مبلغ 12/500/000 ریال در حق صندوق دولت.  محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 

دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 26430 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان ) 391 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره   9610426805200033 ییــه: اجرا شــماره   9 /116
9509986805200716 شــماره بایگانی شــعبه:950717 بموجب درخواســت 
اجراي حكم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609976805200122 
محكوم علیه موسی رشــیدی به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/880/000 بابت هزینه های 
دادرسی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت  تاخیر در تادیه از تاریخ 
1392/10/15 لغایت اجرای حكم در حق محكوم له پیمان فالحتی فرزند عباس به 
نشانی اصفهان خ سروش فروشگاه فرش فرشینه،  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 26347 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف اصفهان ) 392 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره   9610426793800077 ییــه: اجرا شــماره   9 /117
9509986793800889 شــماره بایگانی شــعبه:950889 بموجب درخواســت 

اجراي حكم مربوطه به شــماره 961009679380133 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976793800355 محكوم علیه ها 1- عبدالعلی وکیلی 2- سید مجتبی رضی 
زاده هر دو به نشانی مجهول المكان به صورت تضامنی محكوم اند به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ریال چک ها به شماره 121155/206169/44 مورخ 1389/03/20 
و 227904 مورخ 1389/03/06 و مبلغ سیصد هزار تومان هزینه کارشناسی 36000 
تومان هزینه دادرسی و 469000 تومان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چكهای فوق و نیم عشــر حق االجرا در حق محكوم له محسن حاجی پور 
فرزند یاور به نشانی اصفهان کوی سپاهان کوچه هشتم پ 31،  محكوم علیه مكلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 26352 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان ) 419 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرايی

9/121 شــماره: 960246 به موجب رای شــماره 9609976797200640 تاریخ 
96/5/30 حوزه 42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محكوم علیه ساغر شانه ساز فرزند مرتضی به نشانی مجهول المكان )مالک قانونی( 
محكوم است به حضور در یكی از دفاتر اســناد رسمی و انتقال قطعی اتومبیل شماره 
117 و 71 ایران 53 و پرداخت هزینه آگهی و مبلــغ 705/000 ریال )هفتصد و پنج 
هزار ریال( بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان علی عشقیان فرزند احمد شغل 
آزاد به نشــانی اصفهان خ پروین خ دشتســتان ک 18 پ 77 و نیم عشر حق االجرا 
در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احكام: همیــن که اجرائیه به محكوم 
 علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد

 یا ترتیبی بــرای پرداخت محكوم بــه بدهد یا مالی معرفی کند کــه اجرای حكم و 
اســتیفاء محكوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحــًا اعالم نماید. م الف:26372 شــعبه 42 
 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 193 کلمه،

 2 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره   9610426793800065 ییــه: اجرا شــماره   9 /122
9509986793801023 شــماره بایگانی شــعبه:951023 بموجب درخواســت 

اجراي حكم مربوطه به شــماره 9610096793801330 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976793801416 محكوم علیه مهدی باغســتانی فرزند حســین به نشانی 
مجهول المكان محكوم است به نسبت به پرداخت مبلغ 107/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت 3/630/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
به مبلغ 120000 ریال و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های 
موصوف 722488-94/12/20 و 722485-95/2/31 تا تاریخ اجرای حكم در حق 
محكوم له سعید خیراللهی حســین آبادی فرزند ایرج به نشانی اصفهان بازار بزرگ 
روبروی پاساژ مهر فروشگه خیرالهی و پرداخت نیم عشر حق اال جرا.  محكوم علیه 
مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 26390 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان ) 415 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609970354601464 شــماره  دادنامــه:  9 شــماره  /158
9609980360500667 شماره بایگانی شعبه: 960978 شاکی: خانم اعظم السادات 
خلیلی کهنگی فرزند سید مصطفی به نشانی اصفهان حصه ک پاییزان پ 118، متهم: 
آقای سعید قرطاسی پائین دروازه فرزند اصغر به نشــانی استان اصفهان شهرستان 
اصفهان خ ولیعصر ک ش جعفریان ک ش مونســیان پــالک 104- فعال مجهول 
المكان، اتهام: ایراد صدمه بدنی عمدی، گردشكا: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای 
سعید قرطاس پائین دروازه فرزند اصغر 27 ساله- شــغل آزاد- شیعه- ایرانی- فاقد 
پیشــینه محكومیت کیفری متواری متهم اســت به ایراد صدمه بدنی عمدی )ایراد 
جرح عمدی( با توجه به شكایت شاکی- گزارش مرجع انتظامی- اظهارات شهود و 
مطلعین- اقرار ضمنی متهم در مرجع انتظامی- کیفرخواست صادره توسط دادسرای 
محترم عمومی و انقــالب اصفهان و جمیع محتویات پرونــده بزهكاری وی محرز 
است به استناد ماده 710 و 448 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 به نیم صدم 
دیه کامل در حق شاکی به علت خراش خلف ساعد راست خانم اعظم السادات خلیلی 
کهنگی فرزند ســید مصطفی محكوم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیســت 
روز پس از ابالغ واقعــی قابل اعتراض در این دادگاه می باشــد.  م الف:27413 
 شــعبه 120 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهــان)120 جزایی ســابق( ) 210 کلمه،

 2 کادر(  
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 تشنه امام زمان شویم
پیشنهاد سردبیر:

ابالغ رای
9/144 کالسه پرونده: 960480 شماره دادنامه: 96/8/22-9609976795702515 
مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا رجبی 
جوزدانی به نشانی اصفهان خ خرم مادی قمیش کوچه 50 نسترن پالک 18، خوانده: 
فرزادتاجیک به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال به 
دلیل واریز اشتباه از طریق عابر بانک به انضمام خسارت دادرسی و قانونی، 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 وبه شرح زیرمبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی محمدرضا رجبی جوزدانی به 
طرفیت فرزاد تاجیک به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال به دلیل  واریز اشتباه 
از طریق عابر بانک به انضمام خســارات دادرسی و قانونی، شورا با بررسی محتویات 
پرونده و نظریه دالیل و مدارک ارائه شده از سوی خواهان مبنی بر واریز مبلغ خواسته 
به حساب کارت خوانده و با عنایت به جوابیه استعالم واصله از بانک سپه به شماره 460 
مورخ 96/7/4 مبنی بر تائید شماره کارت تشابهی با کارت خوانده و با توجه به قرائن 
موجود از جمله تشابه شــماره کارت خواهان و خوانده که فقط رقم آخر هر دوکارت 
متفاوت می باشد و با عنایت به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی وعدم ارائه دفاعیه 
علیرغم ابالغ شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 265 قانون 
مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی رای بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/400/000 ریال هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/5/3 الی زمان اجرا صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
20 روز از آن قابل تجدیدنظر خواهی در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف: 27350 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان  )316 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

دادنامــه  شــماره   96 /7 /20-960490 پرونــده:  کالســه   9 /132
:9609976796201642-96/7/29 مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: مجید امیدانی به نشانی اصفهان خیابان عباس آباد ک آزادی پ 
10، خواندگان: 1- علیرضا خیرخواه 2- قدرت اله خیرخواه هر دو به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای مجید امیدانی به طرفیت آقایان 1- علیرضا خیرخواه 
2- قدرت خیرخواه  به خواسته مطالبه مبلغ 94/000/000 ریال قسمتی از وجه چک  
به شــماره 023702-95/9/13 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خســارات 
قانونی- با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور 
گواهی عدم پرداخت  توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در 
جلســه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 
و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 94/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/385/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/9/13 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابــل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:26366 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )286 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
9/133 کالسه پرونده 979/95 شماره دادنامه: 96/3/27-9609976795300496 
مرجع رسیدگی: شــعبه 23 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای مهدی 
بختیاری به نشانی اصفهان بلوار کشاورز ک شــهید اسماعیلی پ 26 بن بست دوم 
ســمت چپ انتهای کوچه،  خوانده: آقای رمضان خدری  به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشــکار: 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 آقای مهدی بختیاری به طرفیت رمضان خدری به خواسته مطالبه 
مبلغ 84/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شــماره 389071 عهده بانک 
کشاورزی با عنایت به محتویات پرونده و بقا اصول اسناد و مدارک در ید خواهان که 
داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرک 
موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده است شورا دعوی مطروحه 
را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد  310، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 84/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/970/000 ریال بابت هزینه دادرســی و نشر آگهی طبق تعرفه  و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/3/30 لغایت زمان وصول محکوم به 
طبق آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حق  خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی محســوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس  ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد و نسبت به تامین خواسته به 
استناد بند ب م 107 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. م الف:26373 

شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )330 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/134 کالسه پرونده 977/95 شماره دادنامه: 96/5/17-9609976795300715 
مرجع رسیدگی: شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محبت ا... مدحی 
به نشانی زرین شهر خ امام شمالی ک امیرکبیر پ 111،  خوانده: زهرا آقابابا نقنه  به 
نشانی مجهول المکان، خواســته: 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی محبت ا... مدحی به طرفیت زهرا آقابابا 
نقنه به خواســته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 
628024 مورخ 95/3/29 عهده بانک صادرات با عنایــت به محتویات پرونده و بقا 
اصول اسناد و مدارک در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش 
اقامه و ارائه نکرده است شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد  
310، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی بــه ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 
515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/250/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
در حق  خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس  ظرف مدت بیست روز 
دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 

م الف:26374 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )306 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/135 کالسه پرونده 978/95 شماره دادنامه: 96/5/17-9609976795300714 
مرجع رسیدگی: شعبه 23 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی بختیاری 
فرزند حسین به نشانی زرین شهر بلوار شهید بهشتی نمایشگاه اتومبیل سفیر، خوانده: 
مهدی یعقوبی خرزوقی  به نشــانی مجهول المکان، خواســته: 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 دعوی مهدی بختیاری 
به طرفیت مهدی یعقوبی خرزوقی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال موضوع 
یک فقره چک به شماره 451354/52 مورخ 95/2/3 عهده بانک ملت شعبه میدان 
قدس با عنایت به محتویات پرونده و بقا اصول اسناد و مدارک در ید خواهان که داللت 
بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و اینکه مشــارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرک 
موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده است شورا دعوی مطروحه 
را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد  310، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/380/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک غایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حق  خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
سپس  ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشد. م الف:26375 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )311 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/136 کالسه پرونده: 960067 شماره دادنامه:96/6/25-9609976794202624 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسن امین به نشانی 
خ آبشار سوم ج پارک شهدای شهرداری انتهای کوچه آبشار با وکالت محمد تقی امین 
به نشــانی اصفهان خ چهارباغ باال مجتمع کوثر فاز یک طبقه 4 واحد 602، خوانده: 
قصیده باریک رو به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  حسن امین با وکالت محمد 
تقی امین به طرفیت قصیده باریک رو به خواســته مطالبه مبلغ 24/000/000 ریال 
وجه چک به شماره 449129-94/8/5 به عهده بانک شهر به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به دادخواســت 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 دفاع نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهــان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و چهار میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و 1/590/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )94/8/5 (  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. م الف:26378 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 
اصفهان ) 310 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
9/137 کالسه پرونده: 960396 شماره دادنامه: 96/8/2-9609976795800844 
مرجع رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید کامران حسینی 
به نشانی اصفهان شهرک صنعتی جی خ سوم پالک 50،  خوانده: طهمورث بهادرزاده 
بختیار  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 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 دادخواست سید کامران حســینی به طرفیت طهمورث بهادرزاده 
بختیار به خواســته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 
709493 عهده بانک ملی جلفا به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 
مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 10/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/170/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه 
نشر آگهی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید )89/7/27(  لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه 
و سپس مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد.  
م الف:26380 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 285 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/138 کالسه پرونده: 951089 شماره دادنامه:96/3/13-960997679440559 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید شاه سیاه به 
نشانی خ مشیرالدوله جنب گاراژ ابوذر ایران تراک، خوانده: منصور آسترکی به نشانی 
مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی  آقای سعید شاه ســیا به طرفیت  آقای منصور آسترکی 
به خواسته مطالبه مبلغ چهارده میلیون ریال وجه چک به شماره 791514   به عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر 
مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق 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 دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و بیست و چهار هزار 
تومان بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/5/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:26381 شعبه 14 شورای حل 

اختالف اصفهان ) 282 کلمه، 3 کادر(  
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نهم ربیع االول نه فقط در تقویم شــیعی بلکــه در تقویم عالم 
امکان روزی اســت سرنوشت ساز که فرایند رســاندن بشر به 
آرمان شهر گمشده اش را کلید می زند و امید را به روح خسته 
بشــریت باز می گرداند. به مناسبت فرارســیدن  سالروز آغاز 
امامت حضرت مهــدی )عج(  گفت و گویی با  حجت االســام 
رضا یزدانی، کارشــناس مهدویت  انجام داده ایم که در ادامه از 

نظرتان می گذرد:
نهم ربیع االول در امتداد غدیر است

نهم ربیع االول آغــاز امامت دوازدهمین اختــر تابناک امامت 
است که از آن به عنوان روز امید و پیروزی و روز بیعت دوباره با 
حضرت مهدی و عید روشنی بخش دل مستضعفین جهان یاد 
می شود که اگربخواهیم فســلفه نهم ربیع را بر مبنای عقایی 
بررسی کنیم باید بگوییم این مساله از چند منظر قابل بررسی 
است : از آن جایی که همیشه آغازها در زندگی بشریت در طول 
تاریخ شادی آفرین بوده  و از طرفی  امامان معصوم به عنوان الگو 
معرفی می شــوند، پس هیچ آغازی مهم تراز روزهای آغازین 
امامت امامان معصوم نیســت که این روز های آغازین در تاریخ 

اسام تعبیر به ایام ا... االکبر می شوند .
هم چنین پیامبر گرامی اسام )ص( درروز غدیر در خطبه غدیر 
فرمودند: پــدران به فرزندان و حاضران به غایبان برســانندکه 
خداوند برای هدایت بشریت و نجات انسان ها وصی و جانشین 
پیامبر)ص( را معرفی کرده است که وصی پیامبر)ص( در زمان 
غیبت حضرت مهدی علیه الســام  است که طبق خطبه غدیر 
رســول اکرم)ص( آخرین وصی و امام برحق را حضرت مهدی 
)عج(معرفی کرده اند که امامت ایشــان تجلی گر غدیر آخرین 
حجت الهی است و به عبارت دیگر می توان گفت نهم ربیع االول 
در امتداد غدیر است و از این رو ســت که پیامبر)ص( فرمودند 

پدران به فرزندان و  حاضران به غایبان  برسانند.
و باید اضافه کرد کــه هر چند در روایات از ائمــه اطهار علیهم 
الســام به کل نور واحد تعبیر می شــود  ولی اولین و آخرین 
امام  به دلیل شدت اهتمام و رهبری جبهه حق که بر عهده این 
بزرگواران است، نقش و جایگاه حساس و مهمی را دارند و  از این 
رو  عید امامت این دو بزرگوار به عنوان دو عید شاخص در تاریخ 

 تشنه امام زمان شویم
 شاگردی رو به استاد خویش گفت: چه کار کنم که خواب امام 
زمان )عج( را ببینم؟ استاد گفت: شــب یک غذای شور بخور ، 

آب نخور و بخواب. 
شاگرد دستور استاد را اجرا کرد و فردای آن روز خدمت استاد 
رسید. شاگرد گفت: استاد دیشــب دائم خواب آب می دیدم! 
خواب دیدم بر لب چاهی دارم آب می نوشــم ، کنارنهر آبی در 
حال خوردن آب هســتم! در ســاحل رودخانه ای مشغول آب 
خوردن! استاد فرمود: تشنه آب بودی خواب آب دیدی؛ تشنه 

امام زمان )عج( بشو تا خواب امام زمان را ببینی!

تفاوت اعتقاد به ظهور با انتظار ظهور
 نکته ای که باید مور د توجه قرار گیــرد که میان انتظار ظهور 
و اعتقاد به ظهور تفاوت بسیاری وجود دارد زیرا همه شیعیان 
بلکه بســیاری از ملت های دیگرجهان به ظهــور مصلحی که 
سرانجام سراسر جهان را پر از عدل و داد کند، اعتقاد دارند ولی 
 همه آنانی که اعتقاد به ایــن حقیقت دارند در انتظار تحقق آن 

نیستند! 
کســی منتظر  امام زمان می باشــد که عاوه بر اعتقاد امید و 
انتظار درک آن زمان را نیز داشــته باشــد و بر اساس انتظار و 

امید، عمل نماید. 
تمام روایاتی که مساله انتظار در آنها ستوده شده است، بر لزوم 
امیدواری و امکان وقوع و درک ظهور امام عصر داللت می کند، 
یعنی این تفکر که  در دوران زندگی ما آن محبوب دل ها ظهور 

نخواهد کرد ممنوع !

دعای فرج
 دعای تعجیل فرج دوای درد های ما اســت. اگر برای فرج دعا 

می کنید، عامت آن است که هنوز ایمانتان پابرجاست.

اندکی تامل

فتو نکته

در گفت وگو با کارشناس مهدویت مطرح شد:

  نهم ربیع االول آخرین
 عید جبهه حق تا هنگامه ظهور است

 سمیه مصور 

امامت باید مورد تکریم قرار بگیرند .
از منظر دیگری که می توان به این مســاله نگاه کرد این است که 
در نگاه فسلفه تاریخ همیشه میان جبهه حق و باطل  نبرد وجود 
داشته که این جریان مســتمر، تکرار شدنی و دائمی است و از آن 
جایی که رویدادهای جبهه حق که بر عهده پیامبران اســت، پایه 
ساز فرهنگ برای بشریت است، روز نهم ربیع االول به عنوان عید 
آخرین حجت الهی باید مورد توجه قرار بگیرد که در واقع آخرین 
عید جبهه حق اســت تا زمانی که هنگامه جشن ظهور فرا برسد 
و حکومت عدل الهی برپا شــود  و  می توان گفت نهم ربیع االول 
جشن به ثمر رساندن امامت ائمه معصومین در تاریخ بشریت است 
که به دلیل  مهجوریت قرآن و اهل بیت علیهم الســام مورد ظلم 
وستم بشریت قرار گرفته به طوری که  شروع اولین امامت با طرد 
حضرت علی علیه الســام همراه بود و شروع آخرین امامت نیز با 

غیبت صغری همراه گشت.
سبک زندگی مهدوی سرلوحه زندگی منتظران قرار بگیرد

در تفکر شــیعی انتظار موعود به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته 
شده و از آن به عنوان برترین اعمال یاد شــده و تاکیده شده که 
منتظر فرج باشــید و از رحمت خــدا مایوس نباشــید ) به علت 
طوالنی شــدن غیبت ( چرا که بهترین اعمــال در پیش خداوند 

انتظار فرج است.
در جواب این سوال باید گفت منتظران واقعی امام زمان )عج( باید  
سبک زندگی مهدوی را در ســرلوحه زندگی خویش قرار دهند 
که این نوع سبک زندگی دارای مولفه های خاصی است از جمله 
»مهدی شناسی« که باید شــخص دیندار امام زمانش را بشناسد 
چرا که انســان بدون شــناخت امام و منزلت او نمی تواند وظیفه 
خود را در رابطه با او تشخیص دهد و  در روایت آمده است: »من 
مات و لم یعرف امام زمانه مات میتــه جاهلیة«. »هر کس بمیرد 
و امام زمان خویش را نشناســد به مرگ جاهلیت مرده است.« و 
 بداند که اعمال او به ســبب وجود امام زمان  اســت که پذیرفته 
می شود و بعد از مهدی شناســی به »مهدی محبی« می رسیم 
که باید محبت اهل بیــت را در دل قراردهیم و در ادامه به مودت 
برسیم که در گفتار و رفتار تابع امام شویم ، از مهدی محبی باید 
به »مهدی باوری« برســیم و باور و ایمان قلبی به وجود حضرت 

داشته باشیم به طوری که درباره ویژگی متقین در آیه 3 سوره بقره آمده است که آنها به 
غیب ایمان دارند و  ایمان به وجود امام زمان در عصر غیبت از نشــانه های متقین است، 
زمانی که مهدی باور شــدیم باید تاش کنیم که به »مهدی یاوری« برســیم همان طور 
که در دعای عهد از خدا می خواهیم که ما را جز انصار و پیروان حضرت و کســانی که در 
برآوردن خواسته های حضرت بر دیگران سبقت می گیرند، قراردهد و از خدا می خواهیم ما 
را به مقامی برساند که در رکاب حضرت شهید شویم و هم چنین در دعای عهد از پرودگار 
درخواســت می کنیم اگر مرگ ما زودتر از ظهور امام فرا برسد، در آن زمانه رجعت کنیم  
 و رسیدن به مهدی یاوری شــاخص هایی دارد که در آیه  200 سوره مبارکه آل عمران به 
آن ها اشاره شده است این که اوال در برابر ســختی ها و با های روزگار صبور بوده  و هم 
چنین در برابر دشمنان صبر پیشه کنیم  و شخص  منتظر  باید رابطه خودش با حضرت را 
برقرار کند که این مساله نیاز به تقوای الهی دارد  و در سایه تقوای الهی است که رستگاری 
حاصل می شود. بعد از مهدی یاوری نوبت به »مهدی والیی« می رسد که باید تابع والیت 
امام باشیم و ازآنها اطاعت کنیم که زمانی که به این مرحله برسیم وارد حزب ا... می شویم 

که همان طور که در آیه 56 سوره نساء آمده نتیجه کار آنها چیزی جز پیروزی نیست. 
و در نهایت مهدی والیی انســان را به مهدی لقایی می رســاند که ایــن موضوع  نهایت 
آرزوی تمام انسان های مومن است  به طوری که حضرت علی علیه السام درباره حضرت 
مهدی)عج( می فرمایند: »چقدر مشتاق دیدار او هستم، در آن زمان که در ظهور دولتشان 

به سر مي برند!«
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قبل از دو بازی دوســتانه تیم ملی مقابل پاناما و 
ونزوئال بود که شــایعاتی درباره احتمال حضور 
اشکان دژاگه در پرســپولیس مطرح شد. در آن 
مقطع فاضلی، مدیر برنامه های کاپیتان تیم ملی 
ضمن رد این شــایعه اعالم کرد که اشکان تیم 

جدیدش را بعد از این دو بازی انتخاب خواهد کرد. این وسط اخباری هم درباره عالقه باشگاه 
اف سی سیدنی استرالیا به جذب دژاگه به گوش رسید و کار تا جایی پیش رفت که گفته شد 
اشکان با این باشگاه به توافق هم رسیده، اما در شرایطی که خانواده دژاگه مخالف بازی کردن 
او در لیگ ایران هستند، هیچ خبر جدیدی درباره توافق او و باشگاه استرالیایی مطرح نشده و 
معلوم نیست اشکان چه زمانی تیم جدیدش را انتخاب خواهد کرد. او بعد از جدایی اجباری از 

ولفسبورگ در پایان فصل گذشته، با تنها تیمی که تمرین کرده، تیم ملی بوده است.

قایقران ملی پوش اصفهانی:
 چرا در اصفهان به من
 بی محلی می کنند

قایقران ملی پوش اصفهانی اظهار کرد: به بهانه 
شرکت در مسابقات کانوی 
اقیانوسی و دعوت به 
تیم ملی، رســانه ها 
به سراغ من آمدند.

احمدرضا طالبیان 
افــزود: مدتی قبل 
در مسابقات قهرمانی 
آســیا، به مدال دست 
پیدا کردم، اما این مدال آوری هیچ انعکاسی در 
اصفهان پیدا نکرد.طالبیان با گالیه  از بها ندادن به 
وی، یادآور شد: مدیرکل ورزش و جوانان استان را 
فقط در مجمع انتخاباتی هیئت قایقرانی دیدم، اما 
نه من او را می شناختم و نه او من را.پس از سهراب 
مرادی که طالی المپیک را گرفت، پرافتخارترین 
ورزشکار استان هستم، اما همه به من کم لطفی 

می کنند و انگار ورزشکار این استان نیستم.

کاپیتان ذوب آهن که به خاطــر مصدومیت در هفته های 
اخیر لیگ برتــر، نامش در لیســت تیــم اصفهانی قرار 
نمی گرفت، در هفته ســیزدهم روی نیمکت ذخیره های 

ورزشگاه نقش جهان رؤیت شد.
پیش از این برآورد شده بود که مهدی رجب زاده از حوالی 
هفته دوازدهم در دسترس باشد. کاپیتان مصدوم ذوب آهن 

اما به دیدار با سپیدرود نرسید و تیم اصفهانی را در سفر هفته گذشته به رشت همراهی نکرد. در دیدار برابر فوالد 
از هفته سیزدهم لیگ برتر اما رجب زاده روی نیمکت حضور داشت؛ هرچند که فرصت بازی پیدا نکرد.کاپیتان 
ذوب آهن آخرین مسابقه رسمی خود برای تیم اصفهانی را دو ماه پیش در هفته هشتم برابر سایپا انجام داد که 

در آن مسابقه فقط یک دقیقه بازی کرد. 
آخرین حضور جدی رجب زاده در ترکیب ذوب آهن به بیش از ســه ماه پیش و دیدار برابر صنعت نفت از هفته 

پنجم بازمی گردد که اتفاقا این بازیکن در آن مسابقه گلزنی هم کرد.

تیم جدید کاپیتان تیم 
ملی در سایه ابهام

دو ماه پس از آخرین حضور؛

رجب زاده به نیمکت 
رسید

آذرخش، با کمک مالی به اصفهان لشکرکشی کرده است

پیشنهاد سردبیر:

کاپیتان ذوب آهن در چهار هفته اخیر لیگ برتر به غیر 
از تاثیرگذاری غیرمســتقیم روی گل پیروزی بخش 
سبزپوشان اصفهانی برابر ســپیدرود نتوانسته است 
شــمار گل ها و پاس گل های خــود را افزایش دهد.

مرتضی تبریزی با پنج گل و ســه پاس گل همچنان 
یکی از موثرترین بازیکنان لیگ هفدهم به حســاب 
می آید. کاپیتان ذوب آهن اما آخرین گلش را در هفته 
هشــتم به ســایپا زده و آخرین پاس گلش را هم در 

دیدار هفته نهم برابر پدیده برای محمدرضا حسینی 
فرستاده است. به عبارت دیگر، موثرترین بازیکن فصل 
جاری، روی هیچ کدام از گل های ذوب آهن اثر مستقیم 
نداشته است؛ البته الزم به ذکر است که ذوب آهن در 
سه مســابقه از این چهار بازی اصال هیچ گلی به ثمر 
نرســاند؛ یعنی موفق به گشــودن دروازه هیچ یک از 
تیم های پارس جنوبی، تراکتورســازی و فوالد نشد. 

به عبارت دیگر، ذوب آهن ظرف این مدت تنها دروازه 
سپیدرود را باز کرده است که اتفاقا در آن مسابقه که 
تبریزی در نیمه دومش به زمین آمد روی گل برتری 
تیم اصفهانی به شکل غیرمستقیم اثر گذاشت به این 
ترتیب که در وقت های تلف شده بازی، پاس ماقبل گل 
را به مهران درخشــان مهر داد و این مدافع جوان نیز 

دانیال اسماعیلی فر را صاحب موقعیت گلزنی کرد.

توقف اثرگذاری کاپیتان ذوب آهن؛
تبریزی از روزهای اوج فاصله می گیرد

گالیه روز

آمادگی اصفهان برای میزبانی 
از مسابقات تنیس روی میز 

در جریان سفر»گلن تپر« قائم مقام فدراسیون 
جهانی تنیس روی میز 
به اصفهان و پیشنهاد 
میزبانی روز جهانی 
تنیــس روی میز 
از ســوی مهدی 
جمالی نژاد، شهردار 
سابق اصفهان و رییس 
هیئت تنیس روی میز، این 
موضوع پس از طرح در فدراسیون جهانی مورد 
موافقت شفاهی قرار گرفت و در ادامه نیز مدیر 
کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان نیز اعالم 
آمادگی اصفهان را بــرای میزبانی از این رویداد 
جهانی اعالم کرد. اصفهان بعد از آنکه به عنوان 
میزبان اصلی روز جهانی تنیــس روی میز در 
کشور، چند سالی این روز را در کنار پل تاریخی 
خواجو جشن می گرفت، سال آینده،به صورت 

ویژه میزبان این رویداد جهانی خواهد بود. 

خبر روز

 ورود پلیس امنیت
 به ماجرای باشگاه پرسپولیس

بعد از اتفاقاتی که مقابل باشــگاه پرســپولیس 
رخ داد و یکــی از درهای 
این باشــگاه توســط 
عده ای ناشــناس 
گرفــت،  آتــش 
امنیــت  پلیــس 
وارد عمــل شــده 
و به بررســی مســائل 
پیرامون این اتفــاق واکنش 
نشــان داد. قــرار اســت به صــورت تخصصی 
مسائل، مورد بررســی قرار بگیرد و همه جوانب 
 ارزیابی خواهد شــد تــا با عامل یــا عامالن این
 ســوء قصد برخورد جدی صورت بگیرد. رییس 
پلیس تهــران توضیحاتی دربــاره  این حمله به 

ساختمان باشگاه پرسپولیس ارائه کرد.
سردار حسین رحیمی اظهار کرد: حوالی ساعت 
23 یک شنبه ، یک فرد در مقابل ساختمان باشگاه 
پرسپولیس تالش کرد تا با ریختن بنزین مقابل 
ساختمان این باشگاه، آن را به آتش بکشد.رییس 
پلیس تهران بزرگ افزود: ایــن در حالی بود که 
نگهبان ساختمان متوجه این اقدام شد و متهم به 
محض دیدن وی از صحنه گریخت. وی گفت: به 
محض حضور پلیس در صحنه، پرونده ای برای 
رسیدگی به این اقدام تشکیل شد و همکاران ما 
به سرعت عامل یا عاملین این اقدام را شناسایی 

و دستگیر خواهند کرد.

اتفاق روز
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پژمان منتظری بعد از بازگشت به استقالل دیگر رنگ پیراهن تیم 
ملی را ندیده اســت. نتایج ضعیف آبی ها و مصدومیت این بازیکن 
باعث شد که او شانسی برای حضور در اردوهای تیم ملی نداشته باشد 
اما حاال که پژمان به تمرینات تیمش برگشته خبرآنالین پیش بینی 
کرده که کی روش دوباره منتظری را به اردو دعوت کند و احتماال 

از روزبه چشمی در خط هافبک به جای خط دفاع استفاده کند.

پژمان  منتظری به تیم ملی بر می گردد
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علیرضا بیرانوند، دروازه بان پرســپولیس در یکــی دو هفته اخیر 
روزهای پرحاشیه ای را پشت سر گذاشت و برخوردهایی با هواداران 
تیمش انجام داد. این موضوع در نهایت با عذرخواهی این دروازه بان 
از هواداران پرسپولیس فیصله پیدا کرد، اما بیرانوند با جریمه مالی از 
سوی باشگاه روبه رو شد و قول داده که دیگر چنین اتفاقاتی را رقم 
نزند. سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس این خبر را تایید کرده است.

دبیر هیئت ووشوی اســتان اصفهان اظهار کرد: آبان ماه سال جاری تورنمنت بین المللی ووشو در دو 
بخش آقایان و بانوان به میزبانی چین برگزار شد. عبدالواحد احمدیان با بیان اینکه رقابت ها در رده های 
سنی مختلف نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن صورت گرفت، افزود: تنها تالوکاران بخش بانوان 

از اصفهان به این مسابقات اعزام شدند.
دبیر هیئت ووشــوی اســتان اصفهان اضافه کرد: در نهایت بانــوان تالوکار اصفهانی در رده ســنی 
 نونهاالن به 8 مدال طال، 4 نقره و یک برنز دست یافتند و در رده بزرگساالن دو مدال برنز را از آن خود 

کردند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فرم های ووشو در بخش تالو مشکل است حتما باید از سن پایین 
مانند نونهالی در آن شروع به فعالیت کرد؛ به همین خاطر روی سنین پایه در این بخش در استان به 
خوبی کار شده به طوری که در آینده یک تیم بزرگســال قوی در تالو خواهیم داشت.احمدیان ادامه 
داد: اما در مورد ساندا به دلیل اینکه ضربات مشــت، لگد و درگیری در این بخش زیاد است و قدرت 
بدنی خاصی را می طلبد هم بانوان خودشان خیلی عالقه  نشان نمی دهند و هم خانواده ها مایل نیستند 
که فرزندانشان وارد این بخش از ووشو شوند در نتیجه تعداد متقاضیان و افراد موفق در تالو بیشتر از 

سانداست.
وی عنوان کرد: با این حال از طریق صدا و سیما و رسانه ها سعی کرده ایم ساندا را به عالقه مندان معرفی 
کنیم که بیایند و در این بخش فعالیت کنند؛ البته در رده های سنی پایه، سانداکارانی داریم که خیلی 
خوب در حال پیشرفت هستند حتی بعضی  از آنها در رده جوانان در تیم ملی خوش درخشیده اند. دبیر 
هیئت ووشوی استان اصفهان در پایان اذعان داشت: با برنامه  هایی که برای آینده در نظر داریم در این 

بخش هم به ویژه رده سنی بزرگساالن، ووشوکاران موفقی به تیم ملی راه پیدا خواهند کرد.     

دروازه بان پرسپولیس جریمه شد
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دبیر هیئت ووشوی استان اصفهان خبر داد:

 مدال آوری بانوان ووشوکار اصفهانی 
در تورنمنت بین المللی چین

دروازه بان ملی پوش تیم فوالد خوزستان:
از قلعه نویی عذرخواهی می کنم

دروازه بان ملــی پوش تیم فوالد خوزســتان در 
خصوص دیدار تیمش مقابل ذوب آهن که منجر 
به پیروزی شد، اظهار داشت: بازی مهمی را بردیم. 
واقعا برد مقابل تیم های آقــای قلعه نویی خیلی 
سخت است و خوشــحالم که توانستیم برنده این 
بازی سخت شویم. حامد لک افزود:اکنون شرایط 
خوبی در جدول داریم و بدون ادعا توانسته ایم با 

زحمت به اینجای جدول برسیم. 
لک در مورد انتقاد امیر قلعه نویی مبنی بر اینکه 
نمی دانم چرا لک اینگونه بازی می کرد گفت: من 
که نباید هیچ وقت جواب مربی را بدهم. ایشــان 
جایگاهش با من فرق می کند به خصوص امیر قلعه 
نویی که دوستش دارم. احترام ایشان همیشه برای 
من واجب اســت. وقتی برای تیمم بازی می کنم 
فقط و فقط به برد تیمم فکر می کنم. به نظرم خیلی 
روی اینکه من وقت تلف می کنم، حساس شده اند. 
همه گلرها برای شروع بازی زمانی را برای خود قائل 
می شوند. باز هم اگر آقای قلعه نویی ناراحت شده  

من از ایشان معذرت می خواهم.

 نقل قول روز

رییس سازمان لیگ فدراسیون تنیس:  
 جای خالی اصفهان

 در مسابقات لیگ دیده می شود
رییس ســازمان لیگ فدراســیون تنیس اظهار 
کرد: با تمام مشــکالتی که وجــود دارد، ارزیابان 
وزارت ورزش به ما نمــره عالی می دهند و ما جزو 
5 فدراسیون برتر می شــویم که همه این مسائل 

به صورت یک پازل در کنار یکدیگر قرار می گیرد.
اصغر غمناک درباره مســابقات لیگ برتر تنیس 
تصریح کرد: بعد از دو سال این مسابقات را برگزار 
کردیم که 5 تیم از دو اســتان حضور پیدا کردند 
و اســتان اصفهان غایب بزرگ این مسابقات بود؛ 
بهترین بازیکنان اصفهانی در اختیار تیم تهران بود 

که در لیگ دسته اول موفق به قهرمانی شد.
وی افزود: فدراسیون یعنی اســتان ها و استان ها 
هم یعنی شهرســتان ها و می دانیم که امکان کار 
کردن تنیس در همه شهرســتان ها وجود ندارد؛  
البته باید به سمتی برویم که برگزاری بازی های 
تنیس در بیشتر استان ها اتفاق بیفتد. غمناک در 
پایان اظهار کرد: مشکل ما در بحث بانوان است و 
باید به همان اندازه که به مسابقات آقایان اهمیت 
داده می شود، به بخش بانوان هم اهمیت دهند و از 
آنجایی که مسابقات  آنها پخش مستقیم ندارد، نیاز 
به حمایت دارند و از حامیان مسابقات می خواهیم 
در مقابل هر دو مسابقه آقایان که برگزار می کنند، 
یک مسابقه بانوان هم برگزار کنند تا مشکالت این 

بخش هم کاهش یابد. 

توپ و تور

رژیم صهیونیستی،  سکوی سوم 
جهانی کشتی  را از ایران گرفت

 رقابت های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان 
روزهای 4 و 5 آذرماه در شــهر بیدگوشچ لهستان 
برگزار شد و در پایان تیم ایران توسط مجتبی گلیج 
در وزن ۹۷ کیلوگرم به مــدال طال و یونس امامی 
و امیــن طاهــری در اوزان ۶5 و ۱25 کیلوگرم به 
مدال برنز دست یافتند. علیرضا کریمی نیز با توجه 
به برخورد با نماینده رژیم اشــغالگر قدس از دور 
رقابت ها کنار رفت و شانس مسلم کسب مدال طال 
را از دست داد .ایران در حالی با 28 امتیاز در جایگاه 
هشــتم جهان قرار گرفت که اگر علیرضا کریمی، 
نماینــده وزن 8۶ کیلوگرم ایران و شــانس اصلی 
رسیدن به مدال طال که به دلیل خودداری از مصاف 
با نماینده رژیم صهیونیســتی از دور رقابت ها در 
عین شایستگی حذف شد، به مدال طال می رسید 
تیم ایران 38 امتیازی می شد و روی سکوی سوم 

جهان می ایستاد.

منهای فوتبال

منچسترسیتی گواردیوال 
بهترین تیم تاریخ لیگ برتر؟

منچسترسیتی با برتری برابر »هادرزفیلد تاون« 
صاحب چند رکورد خوب 

در لیگ برتر شد.
در  منچسترسیتی 
هفته سیزدهم لیگ 
برتر به دوازدهمین 
بــرد خــود در این 
فصل دست یافت. این 
یازدهمین بــرد پیاپی خارج 
از خانه ســیتی در لیگ برتر بود که باعث شد در 
این زمینه سیتی صاحب یک رکورد شود.سیتی 
همچنین توانسته از ۱3 دیدار خود در این فصل 
3۷ امتیاز به دست بیاورد که هیچ تیمی در تاریخ 
لیگ برتر نتوانسته به این مهم دست یابد. در واقع 
سیتی صاحب بهترین شروع در تاریخ لیگ جزیره 
است.پپ گواردیوال شروع خوب خود در این فصل 
را به خاطر نتایج و افتی می داند که در فصل قبل 
گریبانگیر تیمش شد و باعث شد این مربی برای 
اولین بار در یک فصل نتواند به قهرمانی برســد.
نتایج خوب سیتی باعث شده خیلی ها سیتی را 

تیم بدون شکست این فصل بدانند. 

فوتبال جهان

کنداکتور

واتفورد - فوتبال
منچستریونایتد

ساعت 
23:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
سه شنبه 

7 آذر

 بانک سرمایه - والیبال
شهرداری تبریز

ساعت 
17:30

شبکه 
ورزش

بارسلونا - فوتبال
ساعتمورسیا
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شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
چهار شنبه 

8 آذر

 این تیم انگیزه زیادی داشــت و بازیکنانش خشــن بازی می کردند. به 
همین خاطر علی اصغر حســن زاده، بهترین بازیکن آســیا اوایل بازی 
آسیب دید. متاســفانه دو داور جوان را هم برای این بازی انتخاب کرده 

جریان داوری به سود بودند که با حمالت تیم آذرخش می ترسیدند و 
آور است که چرا تیم مقابل می شــد. برایم تعجب 

آنها را ندیده این داوران را که حتی یک بار 
بودم، برای بــازی ما انتخاب 

کرده بودند.
آذرخش چطور از نظر 

مالی متحول شد؟
حســین 

شمس 
کید  تا
کرد: 

تیم آذرخش که تا همین هفته پیش مشکالت شدید مالی داشت و حتی 
در بازی با مس سونگون با ۶ بازیکن به تبریز رفته بود، به یکباره با بیش از 
3۰ نفر، دو روز قبل از بازی با گیتی پسند به اصفهان می آید و یک روز بعد از 
بازی هم می روند. چطور این تیم یکباره از نظر مالی متحول می شود؟ آنها 
با 3۰ نفر بازیکن و همراه به اصفهان آمده بودند 
و حتی بازیکنی که رباط صلیبی پاره کرده 
بود، با عصا تیم آذرخش را همراهی می کرد.

شاید در بندرعباس معدن طال یا چاه 
نفت کشف کرده اند!

سرمربی تیم گیتی پسند یادآور 
شــد: االن ایــن ســوال مطرح 
می شود که چه کسی پول سفر 
آذرخش را داده بود؟ مطمئنا این 
پول از بندرعباس نرســیده!چطور 
در عرض یک هفتــه با وجود آن 
مشکالت مالی، یکباره آذرخش 
به اصفهان لشکرکشی می کند 
و یکباره این تیــم ثروتمند 
می شود؟ آنها یا در بندرعباس 
معدن طال کشــف کرده اند یا 

چاه نفت!
یکی از تیم های لیگ برتری هزینه 

آذرخش را داده بود
شمس در پاســخ به این سوال که آیا شما 
مدعی هستید یکی از رقیبان گیتی پسند 
هزینه سفر آذرخش را فراهم کرده است؟ 
تصریح کرد: نمی توانم اســم بیاورم ولی 
یکی از تیم های لیــگ برتری، هزینه تیم 
آذرخش برای ســفر به اصفهــان و حتی 

پرداخت پاداش به این تیم در صورت گرفتن امتیاز را فراهم کرده اســت. 
کمیته فوتسال باید در این ارتباط تحقیق کند. اگر این امر در فوتسال ما 
باب شود، باید فاتحه این رشته را خواند. رایج شدن این جریان یعنی رفتن 

آرامش از فوتسال ایران.
اگر اوضاعشان خوب بود چرا علیه مسئوالن استان مصاحبه 

کردند؟
وی در خصوص صحبت های عباس روزپیکر، سرمربی آذرخش مبنی بر 
اینکه اوضاع این تیم دو هفته ای است که مناسب شده و هزینه ها از طرف 
یک ارگان در بندرعباس تامین شده است، گفت: روزپیکر مصاحبه ای انجام 
داد و در آن مصاحبه، به خاطر عدم حمایت مسئوالن استان از تیم آذرخش 
به همه توهین کرد. چطور اول هفته آنطور از مشکالت گالیه می کردند و 

آخر هفته همه چیز درست شد؟ اگر قرار بود 
از استان حمایت شود، اول فصل این اتفاق 
می افتاد. من بعید مــی دانم چنین چیزی 
باشــد. حتی کمک 5۰۰ میلیــون تومانی 
شورای شهر به تیم آذرخش هم از طرف خود 

این تیم تکذیب شد.
این پول از بندرعباس به آذرخش 

تزریق نشده است
سرمربی گیتی پسند خاطرنشان کرد: این 
پول از بندرعباس به آذرخش تزریق نشده 
است. باید دید چه تیمی به آذرخش کمک 
کرده و اینطور این تیم را به اصفهان فرستاده 

است.
گیتی پسند بد بسته شده است

شمس درباره مشکالت تیم گیتی پسند هم 
اظهار کرد: متاسفانه تیم گیتی پسند بد بسته 
شده است، ما به اندازه کافی بازیکن نداریم. 
نکته عجیب اینجاست که مهران عالیقدر و 
مهدی جاوید، دو بازیکن فصل گذشته گیتی 

پسند را بدون مشکل فنی رد کردند و کسانی را جایگزین آنها کردند که 
شایستگی حضور در گیتی را نداشتند.

 سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند درباره تساوی تیم گیتی پسند مقابل آذرخش بندرعباس در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال، 
گفت: بازی سنگینی با آذرخش داشتیم.

ادعای جنجالی سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند:

آذرخش، با کمک مالی به اصفهان لشکرکشی کرده است

آذرخش 
به اصفهان 

لشکرکشی 
می کند و یکباره 
این تیم ثروتمند 
می شود؟ آنها یا 

در بندرعباس 
معدن طال کشف 

کرده اند یا چاه 
نفت!

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2293 | November 28,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



در این جلسه نایب رییس شورای شــهر خطاب به استاندار اصفهان با 
اشــاره به اینکه مایل بودیم جزو اولین نفراتی باشیم که به دیدار شما 
می آیند اظهارداشت: حدود ۲۴ روز از حضور شما به عنوان استاندار در 

اصفهان می گذرد ولی افتخار دیدار شما را نداشته ایم.
علیرضا نصر اصفهانی تصریح کرد: این موضوع نباید باعث ایجاد شایعاتی 
شود تا برخی فکر کنند مدیریت عالی استان به نقش و جایگاه شوراها 

عنایات الزم را نداشته است.
دلیل افزایش قیمت قبر در اطراف امامزاده ها، کاهش دفن 

اموات است
در این جلســه مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشاره 
به  وجود ۱۵ هزار موقوفه در اصفهان  اظهار داشــت: ۸ هزار عدد از آن 

موقوفات، منفعتی و ۷ هزار عدد هم مسجد و تکایاست.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی از استعالم مسئوالن از این اداره 
برای تخریب موقوفات واقع در مســیر پروژه هایی مانند فضای سبز یا 
سایر پروژه های شــهرداری خبرداد و در ادامه با اشاره به ترمیم گنبد 
مسجد امام)ره( افزود: ترمیم این گنبد به عهده اداره اوقاف نیست و با 

وجود اینکه موضوع مذکور منجر به بروز مشــکالتی با میراث فرهنگی 
شده، اما طی سه سال گذشته همکاری ها بهتر شده است.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه با اشــاره به اینکه مســجد امام)ره( 
موقوفــات خوبی دارد گفت: طبق قــرارداد وقف این مســجد، ما تنها 
هزینه های روضــه خوانی را مــی پردازیم. حجت االســالم صادقی 
در پاســخ به این ســوال که آیا امــکان تغییــر کاربری بســیاری از 
موقوفات قدیمی وجود دارد یــا خیر، گفت: این مهم امــکان دارد اما 
 باید شــرایط آن حفظ شــود و نبایــد در نیت واقف دخــل و تصرفی 
صورت گیرد.وی به موقوفه بودن حمام های قدیمی اشاره کرد و افزود: 
با وجود اینکه همکاری خوبی با شــهرداری صورت گرفته  است، اما با 
ایرادهایی که اداره بهداشت گرفته، این موضوع هم درگیر مسائل شرعی 
و هم درگیر مسائل قانونی شده است. مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه 
در خصوص خرید قبوری که در جوار امامزادگان هزینه های زیادی دارد 
گفت: دریافت هزینه زیاد به این دلیل است که می خواهیم دفن اموات 

در امامزادگان کاهش یابد.
مدیر روابط بین الملل شهرداری، باید به اصول حاکم بر روابط 

خارجی اشراف کامل داشته باشد
رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای اســالمی در ادامه این 
جلسه با اشاره به اعالم برنامه های ظریف درخصوص افزایش مناسبات 
و ارتباطات اقتصادی با گذشتن یک ســاعت از دریافت رای اعتماد از 
مجلس گفت: بعد از چند ســال معاونت اقتصــادی، وزارت خارجه را 

احیا کرد.
کوروش خسروی اظهار کرد: رییس جمهور نیز قبل از آن در ابالغیه ای 
در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۶ وزیر خارجه را به شــکل دهی دیپلماســی 
اقتصادی پایدار با هدف جذب سرمایه،  تکنولوژی، گردشگر و گشایش 

بازارهای صادراتی مامور کردند.
وی از لزوم قرارگیری هر چه سریع تر یک مدیر الیق و آشنا به بازارهای 
جهانی و تعامالت اقتصادی بین المللی در رأس اداره روابط بین الملل 

شهرداری تاکید کرد.
وی تصریح کرد: مدیر روابط بین الملل شهرداری در درجه اول باید به 
اصول حاکم بر روابط خارجی و پروتکل ها اشــراف کامل داشته باشد 
و نحوه تعامل با مدیران شــهرهای خارجی و همچنین چارچوب های 
همکاری با وزارت امــور خارجه را بدانــد و یک فرد ناآشــنا با اصول 
دیپلماسی، ضمن اینکه ممکن است مضحکه منتقدان و مخالفین قرار 
گیرد، فرصت های زیادی را هم از شهر خواهد گرفت که شاید به سادگی 

جبران آنها ممکن نشود.
وی ویژگی دیگر مدیر روابط بین الملل شــهرداری را آگاهی کامل از 
ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و هنری اصفهان و ویژگی ســوم آن را 
آشنایی و اشراف وی بر انواع تعامالت اقتصادی و بین المللی عنوان کرد.
استفاده از مترو ۳۷میلیون تن از آلودگی هوا را کم می کند

در ادامه ســیزدهمین جلســه علنی شورای شــهر، عباسعلی جوادی 
آلودگی هوا را یکی از رهاوردهای توســعه صنعتی دانست و اظهارکرد: 
طبق تحقیقات انجام شــده از منابع آالینده شــهر اصفهان، ۱۵درصد 
بیماری های قلبی و بخش عمده بیماری های ریوی مربوط به آلودگی 
هواست.رییس کمیسیون بهداشت شــورای شهر،  از اصفهان به عنوان 
دومین شهر پرخودرو، پرموتورسیکلت و صنعتی کشور یاد کرد و افزود: 
از مجموع کل آالینده های این شــهر، ۱۳ درصد منابع آلودگی شهری 

مربوط به صنایع و ۱۱ درصد ناشی از ترافیک شهری است.
وی مهم ترین راهکارهای عملی در این معضل را توســعه حمل و نقل 
عمومی دانســت و گفت: ضمن اینکه شــهرداری بایــد در تخصیص 
ســامانه های مربوط به این امر تالش کند،گسترش شبکه حمل و نقل 

سریع شهری ضروری است.
جوادی تاکید کرد: اســتفاده از مترو ۳۷میلیون تــن از آلودگی هوا را 
کم می کند. شناســایی مناطق حادثه خیز اصفهان باید در اولویت اول 
شــهرداری قرار گیرد. عضو کمیسیون حقوقی شــورای شهر با اشاره 
به اینکه هیچ توجیهی در ســوء مدیریت برای کمک رسانی به مناطق 
زلزله زده وجود نداشــت، از عدم مدیریت واحد و یکپارچه در این زلزله 
خبرداد. مهدی مزروعی خاطرنشان کرد: زلزله با اجازه من و شما گلیم 
آرامش را از زیر پای مردم نمی کشــد. شناسایی مناطق مختلف حادثه 
خیز شــهر اصفهان باید در اولویت درجه اول شــهرداری اصفهان قرار 
گیرد؛ چراکه باید باور کنیم نجات جان حتی یک نفر نیز امری ضروری 

است.

سیزدهمین جلسه علنی شورای شهر با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان و ارائه گزارشی از عملکرد این اداره در هفته اوقاف برگزار شد.

طرح های احیای زاینده رود هرچه سریع تر 
اجرا شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

حکم ریاست هیئت امنای مرکز 
دفاع مقدس به استاندار اهدا شد

به مناسبت هفته بسیج، مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان به اتفاق 
تعدادی از مدیران این اداره کل، با استاندار اصفهان 
دیدار کردند. در این دیــدار، ضمن تقدیم حکم 

ریاست هیئت امنای مرکز فرهنگی دفاع مقدس 
استان اصفهان به استاندار، گزارشی درخصوص 
آخرین وضعیت پروژه مرکــز فرهنگی و مراحل 
پیشــرفت، تکمیل و تجهیز موزه دفاع مقدس 
توسط سردار مجتبی شیروانیان، مدیرکل حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان 

به ایشان  ارائه شد.
در این دیدار  اســتاندار اصفهان، ضمن تاکید بر 
اهمیت تکمیل و تجهیز این مجموعه ارزشــی، 
موافقت کرد که در اولین فرصت از این مجموعه 

بازدید میدانی داشته باشد.

برای شرکت در شانزدهمین اجالس 
رؤسای دانشگاه های سطح یک کشور؛
 وزیر علوم به استان اصفهان 

سفر می کند
منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به 
منظور شرکت در شــانزدهمین اجالس رؤسای 
دانشگاه های سطح یک کشــور به اصفهان سفر 
می کند. این اجالس که با چهلمین سال تاسیس 
دانشــگاه صنعتی اصفهــان مقارن بــوده، روز 
پنجشــنبه ۹ آذر در دانشــگاه صنعتی اصفهان 

برگزار می شود. 
رییس دانشــگاه صنعتی اصفهان  با اشــاره به 
حضور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 
شانزدهمین اجالس رؤسای دانشگاه های سطح 
یک کشــور، این حضور را مهم ترین ویژگی این 
اجالس دانست و اظهار داشت: برای نخستین بار 
این اجالس با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
برگزار می شود. سیدمحمود مدرس هاشمی تمایل 
دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور حضور و بازدید 
وزیر علوم از این دانشــگاه و نیز حضــور وی در 
اجالس رؤسای دانشگاه های سطح یک را از جمله 

دالیل دعوت از وی عنوان کرد.

 آیت ا... مظاهری در دیدار با مدیر کل 
محیط زیست اصفهان:

طرح های احیای زاینده رود 
هرچه سریع تر اجرا شود 

رییس حوزه علمیه اصفهــان در دیدار با مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: 
حفاظت از محیط زیست نیازمند فرهنگ سازی از 

دبستان تا دانشگاه است.
آیت ا... حسین مظاهری با اشــاره به کارهایی که 
درگذشته برای بهبود وضعیت آب و هوای اصفهان 
انجام گرفته، فاصله تا رسیدن به مطلوبات محیط 
زیستی در استان را بســیار زیاد دانست و خواستار 
تامین حقابه های محیط زیستی رودخانه زاینده رود 
و تاالب گاوخونی برای پیشــگیری از آسیب های 
مصیبت بار به محیط زیست و سالمت مردم شد. وی 
با یادآوری این نکته که اگر صنایع آب بر و آلوده کننده 
محیط، طی چندین دهه گذشته در اصفهان استقرار 
نمی یافت امروز وضعیت بهتری داشــتیم، گفت: 
خشکسالی قابل مدیریت است و اجرای طرح های 
موثر در زمینه احیــای زاینده رود با اســتفاده از 

اعتبارات ملی باید هرچه سریع تر صورت پذیرد.

معاون وزیر تعاون:
آموزش های فنی و حرفه ای 

اصفهان متناسب با بازار کار است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلســه 
شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان اظهار کرد: ۱۱ مدیرکل اجرایی زیرمجموعه 
وزارت و چندین مدیر واحد اقتصادی بزرگ اصفهان و 
تشکل های کارگری و کارفرمایی، شرکای اجتماعی 
ما هستند و پتانســیل و ظرفیت بسیار عالی برای 
ارائه خدمت به جامعه اســت. جمشــید تقی زاده 
افزود: مدیران  اجرایی مجموعه اســتان اصفهان 
از توانمندترین مدیران اجرایی کشــور بوده و در 
ارزیابی های انجام شده در رتبه اول تا سوم قرار دارند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: 
مجموعه کارهای این ادارات کل به صورت زنجیره ای 
برای قشــر کارگران، کارفرمایان، بازنشســتگان، 
معلوالن و در بخش مهارت آموزی برای همه اقشار 
اســت و آموزش های فنی و حرفــه ای اصفهان در 
آموزش مهارت های جدید و متناســب با بازار کار 

پیشتاز است.

مفاد آراء
9/254  آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شماره  3522 مورخ 96/04/14 هیات دوم خانم فاطمه علي جاني احمدآبادي به 
شناسنامه شماره 222 كدملي 1141924250 صادره خمیني شهر فرزند رضا بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 70.47 مترمربع پالك شــماره 60 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی ناظوری دستجردی خریداری شده است.
2- رای شماره 6686 مورخ 94/09/19 هیات دوم آقاي حسین میرزارضائي دستجردي 
به شناسنامه شماره 34 كدملي 1288855885 صادره اصفهان فرزند عباس  در ششدانگ 
یك باب خانه مسکونی   به مساحت 135/47 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 3760 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شــماره 8606 مورخ  96/07/10 هیات اول آقاي حسین امامي موسي آبادي به 
شناسنامه شماره 40 كدملي 5129784936 صادره سمیرم فرزند حبیب اله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 89 مترمربع مفروزی از پالك شماره2803 فرعي از5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای تقی شمس كوپایی خریداری شده است.
4- رای شماره 7858 مورخ 96/06/21 هیات دوم آقاي  اصغر توكلیان به شناسنامه شماره 
148 كدملي 1289268193 صادره فرزند حسینقلي بر ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
20 مترمربع پالك شماره 88 فرعي از 4796 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شماره 7852 مورخ 96/06/21 هیات دوم آقاي بهنام ابرقویي نژاد به شناسنامه 
شــماره 845 كدملي 1288709471 صادره اصفهان فرزند جعفر بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 140 مترمربع پالك شماره 87 فرعي از 4485  اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای فرج اله 

متقی دستجردی خریداری شده است.
6- رای شــماره 4617 مورخ 95/12/23 هیات اول  آقاي خانم بتول خدابخش دنبه به 
شناســنامه شــماره 17847 كدملي 1282648357 صادره اصفهان فرزند غالمحسین 
برششدانگ یکبابخانه به مساحت 140/75 مترمربع مفروزی پالك شماره 1فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شــماره 7979 مورخ 96/06/21 هیات دوم آقاي  شــهباز احمدي خشــوئي به 
شناسنامه شــماره 2 كدملي 6209876481 صادره لنجان فرزند حاجي آقا بر  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 117.89 مترمربع پالك شماره 356 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شــماره 8317 مورخ 96/06/29 هیات دوم آقاي لطف اله مکارمي اســفرجاني 
به شناسنامه شماره 78 كدملي 1199787450 صادره شهرضا فرزند رحیم بر ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 75.09 مترمربع پالك شــماره 48 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

خانم پری ماه وحید دستجردی خریداری شده است.
9- رای شــماره 8298 مورخ  96/06/29 هیات دوم آقاي حسین صفریان به شناسنامه 
شــماره 53 كدملي 1288675852 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بر ششــدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 32.58 مترمربع پالك شماره 23 فرعي از 4410 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
10- رای شــماره 9297 مورخ 96/07/29 هیات اول  آقاي اردشیر اسکندري كتکي به 
شناسنامه شــماره 8 كدملي 4621976362 صادره شهر كرد فرزند عزیزاله بر ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 139/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است.
11- رای شــماره 6119 مورخ 96/05/19 هیات اول آقاي اصغر وحید دســتگردي به 
شناســنامه شــماره 1676 كدملي 1288853564 فرزند صادق بر چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 235 مترمربع مفروزی از پالك 3779 اصلي واقع دربخش 
5  ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

12- رای شــماره 6145 مورخ 96/05/19 هیات اول خانم زهرا كارگر دســتجردي به 
شناسنامه شماره 2015 كدملي 1289052581 فرزند حسین بر دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت235 مترمربع مفروزی از پالك ش3779 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
13- رای شماره 8947 مورخ 96/07/18 هیات دوم آقاي  سعید دري به شناسنامه شماره 
518 كدملي 1170565311 صادره فرزند حســن در یك و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان پنج طبقه به مساحت 192 مترمربع پالك شماره 22 فرعي از 4485 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 8948 مورخ 96/07/18 هیات دوم آقاي علي اصغر تركي هرچگاني به 
شناسنامه شماره 69 كدملي 1286931614 صادره فرزند حسینقلي در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان پنج طبقه  به مساحت 192 مترمربع پالك شماره 22 فرعي 
از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شماره 8941 مورخ 96/07/18 هیات دوم آقاي ابراهیم رحیمي نژاد به شناسنامه 
شــماره 83 كدملي 1171095805 صــادره فرزند محمد در یك و نیم دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان پنج طبقه  به مساحت 192 مترمربع پالك شماره 22 فرعي 
از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شماره 6981 مورخ 96/06/08 هیات دوم خانم صغري نیکي آبادي به شناسنامه 
شماره 644 كدملي 1289325472 صادره اصفهان فرزند جعفر بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 335 مترمربع پالك شــماره 49 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سید اصغر 

اخوت خریداری شده است.
17- رای شــماره 8745 مورخ 96/07/13 هیات دوم آقاي ســید حســین شــاكري 
قهجاورستاني به شناسنامه شماره 1657 كدملي 1286610893 صادره اصفهان فرزند 
سید قاسم بر ششدانگ یکباب باغ ویال به مساحت 1291.51 مترمربع پالك شماره  2190 
اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف  آقای رسول وفانیا خریداری شده است.

18- رای شــماره 2620 مورخ 96/03/23 هیات اول خانم شــهناز حســیني دزكي به 
شناسنامه شماره 18 كدملي 6339871291 صادره شهركرد فرزند سید محمد برششدانگ 
یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره 5فرعي از 
4790اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف  ورثه محمد حسین كازرونی خریداری شده است.
19- رای شــماره 0699 مورخ 96/02/02 هیات اول آقاي علي رضا قائدي حیدري به 
شناسنامه شــماره 1073 كدملي 1288938160 صادره اصفهان فرزند علي نظر بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 77.84 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
720  فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 

موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  حسن براتیان دستگردی خریداری شده است.
20- رای شماره 9197 مورخ96/07/26 هیات اول آقاي محمد عنایت به شناسنامه شماره 
19026 كدملي 1282659601 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بر ششدانگ یکباب خانه 
 به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 122 سهم مشاعی از 164 سهم شش دانگ آن به مساحت

 89 /162 مترمربع مفروزی از  پالك 4347 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  خانم لیال سادات حسینی و 

آقای حمید وحید دستگردی خریداری شده است.
21- رای شماره 7837 مورخ 96/06/21 هیات دوم خانم سمیه اماني به شناسنامه شماره 
271 كدملي 4679768010 صادره جونقان فرزند محمدعلي بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 112.50 مترمربع پالك شماره 311 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای مهدی 

همت كار دستجردی خریداری شده است.
22- رای شــماره 8908 مورخ 96/07/18 هیات دوم آقاي  حمید رضا جهانگیري پور به 
شناسنامه شماره 587 كدملي 1285574631 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ 
یکباب كارگاه تیرچه و بلوك  به مساحت 635/42 مترمربع پالك شماره 99 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  

آقای اسماعیل حیدرنژاد خریداری شده است.
23- رای شماره 1290 مورخ  96/02/19 هیات دوم خانم گل بس میرزائي به شناسنامه 
شــماره 1451 كدملي 6339355307 صادره شــهر كرد فرزند حمزه علي بر ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 143.58 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  

آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است.
24- رای شماره 0752 مورخ  95/08/27 و رای اصالحی شماره 7981 مورخ 96/06/21 
هیات دوم آقاي مصطفي نوابي به شناسنامه شماره 2363 كدملي 6358844490 صادره 
قوچان فرزند حسین  بر ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 170/96 مترمربع پالك ثبتی 
1050 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای 

محمد شفیع شفیعی خریداری شده است.
25- رای شماره 2495 مورخ 95/10/29 و رای اصالحی شماره 7982 مورخ 96/06/21 
هیات دوم آقاي  یداله افشاري به شناسنامه شــماره 173 كدملي 1209583501 صادره 
سمیرم فرزند حبیب اله بر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 42.98  مترمربع پالك شماره 
15 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف كلیه ورثه خانم منور ماندیان به نسبت قدر سهم و 
سهم االرث ایشان از خانم منور ماندیان به نامهای آقایان هرمز بخشی و حسین ماندیان 
و حیدرعلی هنرجو و اكبر و حسن و ابراهیم و خانمها كشــور و گل بس و سنمبر همگی 

كوسنجی و كوسنجی طالخونچه خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/09/07
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/09/22

م الف :   27909  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
9/253 ورثه فاطمه كاشفی فرزند محی الدین باسامی محی الدین و حسین اهری همسر و 
اردشیر مسکوب فرزند و فری ناز و رضا شهرت اهری به موجب گواهی حصر وراثت شماره 
6  مورخ 1368/01/16 شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان با ارائه دو برگ استشهادیه محلی 
مدعی میباشند سند مالکیت یك دانگ مشــاع ازششدانگ پالك 27/52  واقع در بخش 
18 اصفهان كه در صفحه 588 دفتر 2  به شــماره ثبت 191 بنام نامبرده  سابقه ثبت دارد 
كه بعلت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده اند 
 لذا  طبق تبصره یك اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه

 هر كس مدعی انجــام معامله ) غیــر از آنچه در این آگهی ذكر شــده( نســبت به آن 
یا وجــود اســناد مالکیت مزبــور نزد خــود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهــی تا ده 
روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض خــود را كتبًا ضمــن ارائه اصل اســناد مالکیت و 
ســند معامله تســلیم نمایــد تا مراتــب صورتمجلــس و اصل ســند به ارائــه كننده 
مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقــرر اعتراضی نرســد یا در صــورت اعتراض اصل 
 ســند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. 
م الف: 27908 هادیزاده كفیل منطقه ثبت اسناد شــمال شرق اصفهان)205 كلمه، 

2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/252 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ســاختمان پالك 182 فرعی از 11518 
اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام آقای حســنعلی ترك 
ترابی فرزند باقر در جریان ثبت است و رای شــماره 139660302027000211 مورخ 
1396/1/9 و رای اصالحی 139660302027007821 مورخ 1396/7/4 طرف هیات 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالك منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملك مرقوم صادر 
 گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالك اصلی فوق قانونی نبوده است
 اینك بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملك مرقوم در تاریخ 96/9/29 روز چهار شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به كلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالك 
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 یك ماه از تاریخ 
 تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی
 طرح دعوی خــود را به این منطقه ثبتــی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت 
 و یا نماینده قانونــی وی می تواند بــه دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهــی عدم تقدیم 
دادخواســت را اخذ و به ایــن منطقه تســلیم نماید ســپس اداره ثبت بــدون توجه به 
 اعتراض عملیات ثبتــی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:27898 شــبان
273 كلمــه، امــالك منطقــه شــرق اصفهــان)  رئیــس ثبــت اســناد و 

 3 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/234 در خصوص پرونده كالسه 960806 ش 7 خواهان مرتضی اكوچکیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علی قاسمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
مورخ 96/10/17  ساعت 8 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وكال 
مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:27446 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )113 كلمه، 1 كادر(

نایب رییس شورای شهر، خطاب به استاندار اصفهان:

مشتاق دیدار هستیم!

اعظم حاجی رضازاده
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امام  زمان )عج( :
وجود من براى اهل زمين، سبب امان و آسايش است، همچنان كه ستارگان 

سبب امان آسمان هستند.
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

نوشتن یک انگیزه نامه تاثیرگذار برای تقاضای 
شغل، بسیار مهم و البته چالش برانگیز است. اگر 
شما هم به دنبال نوشتن انگیزه نامه مفید و موثری 
هستید، با ما همراه باشید تا به طور کلی و مختصر 

اصول نوشتن انگیزه نامه را برایتان شرح بدهیم.
شیوه نگارش انگیزه نامه

وقتی برای استخدام و دعوت به مصاحبه شغلی 
اقدام می کنید، تنها در حدود ۲۰ ثانیه برای تحت 
تاثیر قرار دادن مدیر استخدام فرصت دارید. پس 
برای نوشــتن انگیزه نامه خود باید دقت خود را 

به کار بگیرید و خالصه نویسی را لحاظ کنید.
نگارش انگیزه نامه

انگیزه نامه باید حداکثر یک صفحه یا اندکی کمتر 
باشد. سعی کنید انگیزه  نامه تان منحصربه فرد 
باشد. درست است که باید ایده ها و ساختارهای 
کلی را رعایت کنید، اما حواســتان باشد که این 
به معنای کپی برداری محض نیست و خواننده 
انگیزه نامه نباید احساس کند که متن پیش روی 

او، قبال به هزار نفر دیگر نیز تقدیم شده است.
مهم ترین مواردی که بایــد در انگیزه نامه ذکر 

شوند، از این قرار هستند:
نام و اطالعــات تماس با جزئیات،نام و نشــانی 
شرکت و سازمانی که درخواست همکاری با آن 
را دارید،تاریخ نگارش انگیزه نامه،مشخص کردن 
مخاطب انگیزه  نامه در قالب آقای/خانم،محتوای 
درخواست انگیزه نامه،عبارات مؤدبانه و محترمانه 

تشکرآمیز پایانی نامه و امضا.
ساختار نگارشی انگیزه نامه 

دو ســاختار کلی برای نگارش انگیزه  نامه وجود 
دارد:

نوشتن مقدمه، متن نامه و نتیجه گیری 
در قالب ۳ بند

نوشتن ۳ تا ۷ بند کوتاه تر که در آنها به اختصار 
 درباره درخواست شغلی خود صحبت می کنید. 
در ایــن روش بهتر اســت برای هــر بندی که 
می نویســید از ۱ تا ۳ جمله اســتفاده کنید.از 
هر کدام از دو ساختار پیشــنهادی که استفاده 

می کنید، باید به جذابیت متن دقت کنید.
گام نخست: تعریف مسئله

ســعی کنید تمام اطالعات مربوط به شرکتی را 
که برای آن تقاضا می نویسید، بخوانید و بدانید. 
باید بفهمید که علت عالقه آنها به جذب نیروی 
جدید بر اساس چه نیاز و کمبودی است. در این 
صورت می توانید دقیقا به قلب هدف بزنید، از نیاز 
و خواسته آنها حرف بزنید و راهکارهایی را که در 

آستین دارید، به اختصار مطرح کنید.

مهارت زندگی

 چگونه برای شغل دلخواه  خود
 یک انگیزه نامه بنویسیم؟

تسلیم را از کبوتران بیاموزید  
 در زمان های دور مادری،  جوانی داشــت که او را بســیار دوست

می داشــت و به قضای الهی آن جوان درگذشت و مادر داغدار شد. 
بسیار ناراحتی می کرد ، تاجایی که اقوام او نزد پیامبر وقت رفتند و 

از او چاره خواستند.
پیامبر وقت نزد آن مادر آمــد و آثار گریه و غم و بــی تابی را در او 
مشــاهده کرد. بعد به اطراف نگریســت و النه کبوتری توجهش را 
جلب کرد و فرمود: ای مــادر! این النه کبوتر اســت؟ گفت: آری ، 
فرمود: همه جوجه هــا به پرواز درمی آیند؟ گفــت: نه، زیرا بعضی 
از جوجه هایشــان را ما می گیریم و از گوشــت آنها اســتفاده می 
کنیم. فرمود: با این همه این کبوتران تــرک النه خود نمی کنند؟ 
گفت: نه؛ به جای دیگری نمی روند.پیامبــر  فرمود: ای زن بترس 
از اینکه تو در نزد پروردگارت از این کبوتران پســت تر باشــی زیرا 
این کبوتران از خانه شــما با آنکه فرزندان آنها را در پیش روی آنها 
می کشــید و می خورید هجرت نمی کنند، لکن تو با از دست دادن 
یک فرزند از نزد خدا قهر و به او پشــت کرده ای و این همه بی تابی 
می کنی و ســخنان ناشایســت به زبان جاری می کنــی. آن مادر 
 چون این سخنان را شنید اشــک از دیده برگرفت و دیگر بی تابی

 نکرد.

نصیحت »صعصعه«
 احنف بن قیس می گوید: روزی به عمویم »صعصعه« از درد دل خود 
شکایت کردم . او مرا بسیار ســرزنش کرد و گفت: پسر برادر؛ وقتی 
یک نوع ناراحتی پیدا می کنی اگر به دیگری مانند خود شکایت می 
کنی از دوحال خارج نیست،یا آن شــخص دوست توست که البته 
او هم برایت ناراحت می شــود و یا دشمن توست که در این صورت 

شادمان خواهد شد. 
ناراحتی خویش را به مخلوقی مانند خود که قدرت برطرف کردن آن 
را ندارد ابراز مکن. به کسی پناه ببر و بگو که تو را به آن ناراحتی مبتال 
کرده او خود می تواند برطرف کند. پســر برادر، یکی از چشم های 
من مدت چهل سال اســت که هیچ چیز نمی بیند، از این پیشامد 
 احدی را مطلع نکرده ام حتی زنم نیز نمی داند که این چشــم من 

نابیناست.

باغ 
کاغذی

 چاپ دوم کتاب »رستاخیز داعش« همزمان با نابودی داعش               
در عراق و ســوریه اثر »ویلیام مک کنتس« با ترجمه حامد 

قدیری  روانه بازار کتاب شد. 
این کتاب بــه تاریخ راهبــرد و رویکرد آخــر الزمانی دولت 
اسالمی پرداخته اســت. ویلیام مک کنتس، دکترای خود را 
در رشــته مطالعات خاورمیانه از دانشــگاه پرینسون گرفت 
و اکنون در دانشــگاه جان هاپکینز تدریــس می کند. او هم 
مناسبات میان شیعه و ســنی را می شناســد و هم رویکرد 
تکفیری هــا را بینان گذار و یکی از ســردبیران وب ســایت 

جهاد یکا است.وب ســایتی که به صورت تخصصی در زمینه 
تکفیری هــا و تندروی های اهل ســنت کار مــی کند. این 
وب سایت همه اســناد ، مدارک و بیانیه های مربوط به این 
 گروه هــا را جمع آوری و ترجمــه کــرده و در اختیار عموم 

قرار می دهد.
مک کنتس تاریخ، سیاست و االهیات مربوط به اسالم، عراق 
و خاورمیانــه را خوب می شناســد و مشــاور وزارت خارجه 
 ایــاالت متحده در حــوزه مواجهه بــا افراط گرایی خشــن 

بوده است.

رستاخیز داعش تسلیم

دانسـتنی های بسـیار جالبـی در مـورد مصریان باسـتان 
وجـود دارد کـه آگاهـی از آنهـا خالـی از لطف نیسـت. به 
همین خاطـر، در ادامه چند نمونه  از شـگفتی های مربوط 
بـه آن دوران را برایتـان انتخـاب کـرده ایم کـه امیدواریم 

مـورد توجهتـان قرار بگیـرد. با مـا همراه باشـید.
تکه های شهاب سنگ آسمانی

باستان شناسان در آرامگاه مصریان باسـتان نوعی تسبیح 
»فلـزی« پیدا کـرده انـد کـه در نوع خـود بسـیار عجیب 
اسـت. این تسـبیح ها در حالی در این مقبره ها یافت شده 
اند که مصری ها حـدود ۲ هزار سـال بعد از آن تـازه روش 
های گداختـن و اسـتفاده از آهـن و فلزات را کشـف کرده 
بودند؛ البته پاسـخ این راز عجیب در یـک هیروگلیف پیدا 
شـد که در آن در مورد جنس این فلزات توضیـح داده بود. 
ترجمه عبارت نوشته شـده این اسـت: »فلزی از آسمان«. 
بر اسـاس تحقیقـات باستان شناسـان، مشـخص شـد که 
ایـن دانـه هـای تسـبیح از شهاب سـنگ های آسـمانی 

ساخته شـده اند.

ساخت و تولید خمیردندان
شـواهد و مدارک متعددی وجـود دارد که ثابـت می کنند 
مصریان باسـتان حدود ۵ هزار سـال قبل از میالد مسـیح، 
خمیر دنـدان تولیـد و اسـتفاده می کردنـد. آنهـا از نوعی 
پودر مخصوص کـه از ترکیب چندین مـاده گوناگون تهیه 
شـده بود بـرای شست وشـوی دهـان و دنـدان خـود بهره 
مـی گرفتنـد. از جمله می توان به پوسـته سـوزانده شـده 

تخم مرغ و سـنگ خـارا اشـاره کرد.
البتـه گفتنـی اسـت کـه بشـر امـروزی دانـش درسـت و 
کاملی در مورد روش اسـتفاده از پـودر نـدارد و این ادعاها 
در حـال حاضر فقـط در حد فرضیـه و گمانه زنی هسـتند.

استفاده از آنتی بیوتیک در درمان بیماری ها
بـا اینکـه آنتی بیوتیک در قـرن ۲۰ میالدی کشـف شـد، 
امـا طبیبـان مصـر باسـتان از نـان لـواش کپـک زده برای 
 درمـان زخـم هـای سـربازکرده اسـتفاده مـی کردنـد. 
بر اسـاس شـواهد موجـود، ایـن روش بسـیار کاربـردی و 

موثـر نیـز بوده اسـت.

شگفتی های تاریخی که در مصر باستان رواج داشته است!
دانستنی ها

حرف حساب

بهترین قسمت روز، شب است
تو کار روزت را انجام داده ای .حاال پاهایت را بگذار 
روی هم و خوش باش . من اینجوری می بینم . از 

هرکس می خواهی بپرس.
»بازمانده روز« 
کازو ئو ایشی گورو

کمپینی برای درک بهتر ماهیت غذا

شــرکت دانمارکــی »DuPont Nutrition & Health«، نه تنها 
در ســطح جهان به عنوان یک عضو شناخته شــده و معتبر در زمینه  
تحقیقات پیرامون مســائل علمی و تکنولوژی شناخته می شود، بلکه 
تالش خود را بر آن گذاشته تا محصوالت غذایی تولید شده در گوشه و 
کنار جهان را به دقت مورد بررسی قرار داده و در عین حال سعی دارد 
محصوالت خوراکی سالم تری را در دسترس مردم قرار دهد که از نظر 

ارزش غذایی در جایگاه بهتری قرار دارند
Ogilvy & Ma� »به همین دلیل این شرکت در همکاری با سازمان 
ther NY« و آژانس تبلیغاتی »Ars Thanea« در اقدامی مشترک 
سعی کردند تا جمعیت جهان را با وجه دیگر مســائل مرتبط با مواد 
غذایی آشنا کنند و در همین راستا کمپینی برپاکردند که توجه خود را 
معطوف این مسئله کرده است.این کمپین در تالش است تا این پرسش 
را پیش روی مردم قرار دهد که داخــل مواد غذایی که می خوریم چه 

چیزی پنهان شده است؟
در قالب این کمپین که با کمک هنر 
عکاسی و دنیای هنر دیجیتال شکل 
گرفته، شــاهد مجموعه تصاویری 
دیدنی هستیم که نه تنها اطالعات ما 
را افزایش می دهند، بلکه یک غذای 
لذیذ و اشتهاآور را نیز برای چشمان 

زیبا پسند ما فراهم آورده اند. 
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- مخفف شاد
۱۳- خاندان - از کشورهای دوپایتختی که پایتخت 
قانونی و رسمی آن »سوکرو« و مرکز و پایتخت مراکز 

دولتی آن شهر »الپاز« است - هرزه زبان
۱4- خوراکی از شکمبه گوسفند - فرش مالیدنی 

- حرف تصدیق
۱۵-  پیگیری - بزرگ تریــن معدن مس جهان در 

شیلی
عمودی 

۱- شرکتی که تمام ســرمایه آن توسط موسسان 
تامین شده است - شبکه اطالع رسانی ساختمان 

ایران
۲- مهربانی - داستان بلند - فرآوری

۳- ولیکن - از مهم ترین مواد کانــی فلزی ایران - 
اصلی ترین بخش در یک بنــگاه اقتصادی معدنی 

- عالمت مفعول بی واسطه

4- محله ای که قرار است در آنجا به زودی منطقه 
ویژه اقتصادی تاسیس شود - دلجویی - آن طرف 

سقف
۵- نمایش خنده دار و گریه آور - خمیازه - بازگشت 

از گناه
6- مغز - شیوه - قصه گویی

۷- از حروف استثنا - از 8 قدرت اول اقتصاد جهان - 
جای قربانی گوسفند در مکه

8- خودستایی - رسم شده - پیامبری درون شکم 
ماهی

9- سال ترکی - از بازی های کامپیوتری - نام شهری 
در ترکستان

۱۰- رفتارها - آزرده - ورزش مادر
۱۱- لحظات - مقابل کیفی - برگزیده چیزی

۱۲- کالبد - پرنده مهاجر - یاری رسانی
۱۳- ضمیــر عربی - مجلس نماینــدگان ملت در 
روسیه که در زمان نیکالی دوم پس از انقالب ۱9۰۵ 

تشکیل شد - زمین گیر - نوعی کبک
۱4- حمام کردن - گریز - تشنه در راه حق

۱۵- کشوری که به تازگی واحد پول خود را به یورو 
تغییر داده است - رتبه یازدهم جهان از لحاظ رشد 
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بزرگ ترین مزرعه پشت بامی جهان

بزرگ ترین مزرعه پشت بامی جهان با مســاحت بیش از 8۰۰۰ متر 
مربع، با کمترین انرژی مصرفی بر فراز یک ساختمان تجاری قرار دارد . 
این مزرعه در شهر شیکاگو با تولید ساالنه بیش از ده میلیون محصول 
کشاورزی سالم و بدون سموم مضر ، طرفداران بسیاری را در حاشیه و 

مرکز شهر جذب کرده است. 
این پروژه پیشــرفته و منحصر به فرد توســط معمــار کار آفرین و 
خــوش ذوق آمریکایی ، به نام ویلیام مکدونا طراحی شــده اســت. 
طراحــی فضــای سرپوشــیده گلخانــه  ای در این مزرعــه طوری 
صورت گرفته که بیشــتر انرژی مورد نیاز به صــورت طبیعی از نور 
 خورشــید و انرژی باد تامین می شــود و مصرف انــرژی به حداقل

 می رسد.
»متاسفانه وضعیت فعلی کشاورزی در جهان بسیار نگران کننده است 
چراکه کشاورزان تنها به فکر تولید حداکثری محصوالت با کودهای 
شیمیایی و آفت کش های خطرناک 
هســتند« . اینها گفته هــای ویراج 
پوری بنیانگذار و مالک بزرگ ترین 
مزرعه پشــت بامی جهان اســت . 
آنچه که در درجه اول از این گفته ها 
استنباط می شود درک کامل پوری 
از وضعیت نابســامان سالمت مردم 

است . 

  قاب روز

سوزن دوزی های ماهرانه از پرندگان

سیره بزرگان
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