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فرزانه افسرطه

مسئول سازمان بسیج اساتید کشور در جمع اصحاب رسانه در اصفهان 
با گرامیداشت هفته بسیج و تقدیر از رشــادت های بسیجیان در دفاع از 
میهن اسالمی، ســازمان بسیج اســاتید را یکی از اقشار چندگانه بسیج 
مستضعفان نامید که شبکه عظیمی از بسیجیان در دانشگاه های کشور را 
دربر می گیرد. دکتر مجتبی زارعی مسئول بسیج اساتید کشور با اشاره به 
وجود 700 کانون بسیج اساتید در سراسر کشور، از عضویت 35 هزار نفر 
از اساتید در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کانون های بسیج اساتید 
خبر داد. دکتر زارعی از رشادت های نیروهای دفاعی در امور خارجه، بسیج 
و سپاه ســخن راند و گفت: وقتی آمریکا مدعی بود حدود 40 سال برای 
انهدام گروه تروریستی داعش زمان نیاز است، چگونه نیروهای بسیجی 
و انقالبی توانستند در فرصتی کوتاه این گروهک را منهدم کنند؟ وی با 
اشاره به توانمندی های بسیجیان در حل و رفع بسیاری از معضالت، این 
سوال را مطرح کرد که چرا باوجود این توانمندی ها، هنوز در برخی امور 
جاری نتوانسته ایم به خوبی عمل کنیم؟ وی بیان داشت: ایرانیان از دانش 
و توانمندی های باالیی برخوردارند و کشور ایران جزو رتبه های برتر دنیا 

در حوزه های مختلف به ویژه نانو و بایو است. 
همچنین اصفهان مرکز برخی از علوم روز در سطح عالی است و این عامل با 
پرورش و تولید پدیده هایی مثل سلول های بنیادی به اثبات رسیده است. 
مسئول بسیج اساتید کشور، با ابراز خرسندی از شبکه عظیم نخبگان و 
اساتید و عضویت آنها در بسیج، امکان انجام خدمات موثر و اجتناب از تکرار 
اشتباهات و باال بودن ظرفیت علمی کشور برای حل مسائل دولت و ملت 
را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: نگاه بسیج اساتید، تحول گرا و حل المسائلی 
اســت. زارعی با اشــاره به اندیشــکده های راهبردی موضوع محور، از 
اولویت های تعیین شــده برای این اندیشــکده ها خبر داد و اظهار کرد: 

اندیشکده راهبردی روستا در صدر کارهای ما قرار دارد؛ زیرا طبق مطالعات 
ارزش افزوده حاصل از توانمندسازی روستاها به اثبات رسیده است. لذا 
باید رشد مهاجرت به شهرها را معکوس سازیم و در روستاها با راه اندازی 
خوشه های کسب و کار، تاسیس صنایع تبدیلی و تجاری سازی محصوالت 
روستایی، بتوانیم برای جذب جوانان روستایی، انگیزه و فرصت ایجاد کنیم. 
وی با ابراز تاسف از اینکه امروز بسیاری از جوانان روستایی نمی توانند با 
مشاغل خانوادگی خود ارتباط برقرار کنند و به شهرها مهاجرت می کنند، 
بر تبدیلی شدن محصوالت روستایی و تقویت بازار آنها تاکید کرد و گفت: 
اندیشکده ها باید مســائل جامعه را در اولویت خود قرار دهند. زارعی به 
مسائل زنان، خانواده و مسائل مربوط به حقوق شهروندی، شوراها، روابط 
بین الملل و سیاســت خارجی و نوع تعاملی که باید با کشورهای منطقه 
داشته باشیم، اشاره و رســیدگی به آنها را در صدر اولویت های سازمان 
بسیج اساتید کشور عنوان کرد. وی یادآور شد: بسیج اساتید تالش می کند 
تا رکود و سکونی را که در موضوعات علمی و سیاسی وجود دارد برطرف 
نماید. همچنین حوزه های متنوعی را شناســایی کــرده ایم که دارای 
 ظرفیت رشد و توســعه هســتند، لذا طرح هایی را آماده و به زودی ارائه 

می کنیم.
مسئول بسیج اساتید کشور از محورهای گردشگری و صنعت به عنوان 
ظرفیت های اساسی توسعه در استان اصفهان نام برد و افزود: اندیشکده 
مطالعه می کند که آیا تــداوم صنعت به نفع اصفهان هســت یا نه. وی 
خاطرنشــان کرد: نگاه ما به توریســت، عالوه بر ابعاد اقتصادی باید نگاه 
فرهنگی و رسانه ای باشد. باید شأن و منزلت تاریخی، فرهنگی و مذهبی 
اصفهان حفظ شود و بسیج اساتید در تالش است تا برای حوزه توریسم 
پیوست فرهنگی ارائه دهد. وی اولویت اول اصفهان را زیست بوم و توجه 
به مسائل زیست محیطی استان نامید و گفت: اصفهان باید به زیست بوم 

تاریخی خود بازگردد.

مسئول بسیج اساتید کشور در اصفهان:

اصفهان باید به زیست بوم تاریخی خود بازگردد

نطق روز گذشته نماینده اصفهان در مجلس، به انتقاد شدید از بی مهری دولت درحق نصف جهان اختصاص داشت؛

اصفهان ، زکات بگیر شده !
11

اصفهان؛ پیشانی گردشگری ایران
مدیر کل میراث فرهنگی استان مطرح کرد:

4  یک میزبانی بین المللی از دست رفت
وقتی کاری از دست استاندار بر نیامد؛

10

کارکردهای بسیج در زمینه های مختلف مغفول مانده است
مسئول فرهنگی ناحیه بسیج امام صادق علیه السالم:

11

مسئول بسیج اساتید کشور در اصفهان:

اصفهان باید به زیست بوم تاریخی خود 
بازگردد

مسئول سازمان بسیج اساتید کشور در جمع اصحاب رسانه در اصفهان با 
گرامیداشت هفته بسیج و تقدیر از رشادت های بسیجیان در دفاع از میهن 
اسالمی، سازمان بسیج اساتید را یکی از اقشار چندگانه بسیج مستضعفان نامید که شبکه 
عظیمی از بسیجیان در دانشگاه های کشور را دربر می گیرد. دکتر مجتبی زارعی مسئول 

بسیج اساتید کشور با اشاره به وجود 700 کانون بسیج اساتید در سراسر کشور...

1

 مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان  
در مانور زلزله خواستارشد:

12
شورای ایمنی مدارس در طول 

سال فعال باشد 

سینما چهارباغ، میزبان 
مستند»صفر تا سکو« شد

4

توضیحات دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در خصوص افزایش آمار ایدز

8

قول »مهرعلیزاده« برای پیگیری 
۳مصوبه ملی پیرامون اصفهان

11

پذیرایی از یک آشنا در 
روز بازگشت هواداران

تقابل ژنرال و برانکو 
10در تهران

اصفهانی ها در هفته 
چهاردم لیگ برتر
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طی روزهای اخیر آمریکایی ها دو شکســت از ایران را تجربه کرده اند 
که نشان دهنده آشفتگی آنها در برابر ایران است. هر دو هم در منطقه 
غرب آسیا اتفاق افتاده است. بین جغرافیدانان سیاسی در این خصوص 
که چه منطقه ای هارتلند یا قلب جهان است، اختالفاتی وجود دارد، اما 
اگر معیار خصلت گذاری را بر وقوع حــوادث در مناطق قرار دهیم، آن 
هم حوادثی که هر یک به تنهایی برای ناآرام کردن یک منطقه در یک 
دوره یک ساله کافی هستند و در منطقه غرب آسیا به صورت هفتگی یا 
ماهانه شاهد آن هستیم، احتماال منطقه غرب آسیا را می توان قلب جهان 

نامید. در همین چند روز اخیر اتفاقاتی افتاده و سبب شده موازنه قدرت 
در این منطقه دست کم در ائتالف سازی دچار تغییراتی شود. نشست 
سوچی و بی توجهی به آمریکا و ناکام ماندن تالش ائتالف سعودی برای 
کشــاندن ناآرامی به لبنان و از میدان به در کردن حزب ا... از جمله این 

شکست ها بوده است.
آمریکا هیچ نقشی در معادالت ندارد

نشست سه جانبه ســوچی که با ابتکار عمل سه کشــور روسیه، ایران 
و ترکیه برگزار شــد، با بی توجهی کامل نســبت به آمریکا به بیانیه ای 

منتهی شد که در آن، آمریکا هیچ نقشی در معادالت ندارد. این نشست 
و بی توجهی به آمریکا تا حدی بوده است که ترامپ در تالش برای اظهار 
وجود آمریکا مجبور به برقراری تماس تلفنی با رییس جمهور ترکیه شد، 
تماسی که گفته شده در آن ترامپ متعهد شده آمریکا به شبه نظامیان 

کرد، سالحی نفرستد. 
غرب، آشفته از وضعیت قدرت ایران و ائتالف سازی جدید

در خصوص اتحاد و ائتالف های جدید شــکل گرفته پیرامون تحوالت 
منطقه ای، ســخنان بسیاری گفته شــده اســت. نگاهی به خروجی 
اندیشکده ها و رسانه های غربی مؤید یک گزینه است و آن نیز آشفتگی 
از قدرت در حال فزونی ایران و نگرانی از وضعیت بغرنج ائتالف غربی در 
برابر ائتالف سازی های جدید اســت که در آن ایران یکی از قطب های 

اصلی و تاثیر گذار محسوب می شود. 
بازداشت های بن سلمان با هدف تسلط  با نتیجه عکس  

یکی دیگر از مسائلی که در روزهای اخیر برای ائتالف آمریکا در منطقه 
بسیار دردسرساز شد، تالش محمد بن سلمان برای تثبیت جایگاه خود 
با از بین بردن منتقدان داخلی و تالش برای فشــار بر حزب ا... از طریق 
اعمال طرح استعفای اجباری سعد الحریری بوده است. بازداشت های 
محمد بن سلمان که با هدف تسلط بر قدرت و نشان دادن وجهه قدرت 
بالمنازع وی ترتیب داده شده بود، حاال با نتیجه عکسی که داشته، تبدیل 

به یکی از عوامل ناامنی در عربستان شده است. 
بسیاری از کارشناســان معتقدند که هدف محمد بن ســلمان از این 
بازداشت ها مبارزه با فســاد نبوده و او صرفا به دنبال در اختیار گرفتن 
قدرت مطلق در عربستان بوده اســت، در حالی که بن سلمان به هدف 
اصلی خود نرسیده و همین موضوع ســبب رسوایی استعفای تحمیلی 
 و پــس گرفتن آن شــد. رویترز در خصــوص نتیجه عکــس اقدامات

 بن سلمان می نویسد: »مجبور کردن حریری به استعفا و تشدید تنش ها 
 با ایران بر ســر یمن، برای این شاهزاده و مشــاورانش، نتایج عکس به 

بار آورد.« 
شکســت دو بر صفر آمریــکا در برابر ایــران آن هم تنهــا در کمتر از 
دو هفته، موضوع عادی نیســت و باید آن را در اشــتباه محاســباتی 
 آمریکایی هــا و دقــت محاســباتی جمهــوری اســالمی و رهبرانش 
جست وجو کرد. آمریکایی ها در برابر قدرت ایران دچار آشفتگی شده 
اند و روند اشتباهات آنها نیز بیشتر خواهد شد. آینده منطقه غرب آسیا 
بی شک غیر از آن چیزی که آمریکایی ها در خصوص آن در ذهن دارند 

رقم  خواهدخورد.

دادگاه شــعبه 22 تجدیدنظر در حالی ســعید 
مرتضوی را برای اتهام معاونت در قتل محســن 
روح االمینی به دو سال حبس محکوم کرده  است 
که سعید مرتضوی  مدعی شد قاضی با او خصومت 
شخصی دارد. مرتضوی در پاسخ به این سوال که 

با توجه به صدور حکم دو سال حبس، آیا شما باید خود را به اجرای احکام معرفی کنید؟ گفت: 
»حکم، قابل اعاده دادرسی است.« او در پاسخ به این ســوال که اگر اعاده دادرسی شما رد 
شود، باید به زندان بروید، گفت: »بله اگر رد شود باید بروم.« او در پاسخ به این سوال که تاریخ 
دقیق شکایت شما از قاضی پرونده چه زمانی است، گفت: »چند ساعت بعد تماس بگیرید تا 
تاریخ دقیق را بگویم« اما تلفن او دیگر در دسترس نبود. مرتضوی همچنین با طرح این ادعا 
که صددرصد در این پرونده اعمال نفوذ شده است، گفت: انسان جایزالخطاست و رای دادگاه 

وحی منزل نیست!

واکنش ترامپ به آزمایش 
موشکی پیونگ یانگ

مهر: به دنبال پرتاب یک موشــک بالستیک قاره 
پیما توسط کره شمالی، »دونالد ترامپ« رییس 
جمهوری آمریــکا در واکنش به ایــن آزمایش 
موشکی در جمع خبرنگاران حاضر در کاخ سفید 
گفت که آمریکا »موقعیت کنونی در کره شمالی را 

تحت کنترل خواهد گرفت«.
ترامپ در این باره گفت: »ما مراقب این وضعیت 
خواهیــم بــود« و افزود کــه کره شــمالی »در 
 موقعیتی است که ما آن را تحت کنترل خواهیم

 گرفت«.
پنتاگون نیز روز سه شنبه خبر پرتاب یک موشک 
بالستیک قاره پیما توســط دولت کره شمالی را 

تایید کرد.

یمن با موشک »زلزال دو« 
عربستان را هدف قرار داد

 یگان موشــکی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
سه شنبه شــب یک فروند موشــک »زلزال دو« 
 به تجمع مــزدوران ارتش ســعودی در منطقه

 بوابه الموسم در جیزان شلیک کرد.
یک منبع نظامی گفت که موشک به هدف خورده 
و خسارت های زیادی به نیروها و تجهیزات نظامی 

مزدوران وارد کرده است.
گفتنی است؛ عربستان همراه با چند کشور دیگر از 
روز ششم فروردین سال 94 اقدام به تجاوز نظامی 
به یمن و محاصره زمینــی، دریایی و هوایی این 
کشور با هدف بازگرداندن عبدربه منصور هادی 

رییس جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرد. 

کره شمالی با قوی ترین موشک 
خود ،آمریکا را تهدید کرد

کره شمالی روز گذشته گفت که نوع جدیدی از 
موشک های بالستیک قاره پیما که می تواند تمام 

خاک آمریکا را در بگیرد،  آزمایش کرده است.
طبق بیانیه ای که مجری تلویزیونی آن را قرائت 
کرد، این موشــک تازه  شلیک شــده قوی ترین 
موشکی بوده که تاکنون کره شمالی آن را شلیک 

کرده است. 
این موشک مسافتی 9۵۰ کیلومتری را به مدت 
۵۳ دقیقه را طی کرده و ارتفاعی نزدیک به 44۷۵ 

کیلومتر داشت. 

 بانفوذترین شاهزاده سعودی
 با پرداخت پول آزاد شد

یک مقام مســئول در عربستان سعودی، شامگاه 
سه شنبه اعالم کرد که شاهزاده »متعب بن عبدا...« 
پس از دستیابی به »توافقی قابل قبول« با مقامات 
و با پرداخت بیش از یک میلیارد دالر، آزاد شــده 

است.
..، پســرعموی »ســلمان  . متعــب بن عبــدا
بن عبدالعزیز« پادشــاه و رییس سابق گارد ملی 
ویژه و بانفوذترین چهره سیاسی است که پس از 
برکناری از این سمت، به همراه ده ها تن از اعضای 
خاندان حاکم، وزرا و مسئوالن سابق و کنونی به 

اتهام فساد بازداشت شدند.
 ارزیابی ها حاکی ا ســت که »محمد بن سلمان« 
ولیعهد سعودی این بازداشــت ها را در راستای 
تقویت جایگاه قدرت خود در این کشــور صورت 

داده است.
در جریــان عملیــات ســوم اکتبر شــماری از 
شاهزادگان، وزرا و تجار تراز اول عربستان به اتهام 
فساد دستگیر شــدند و در یک هتل مجلل تحت 

بازداشت قرار گرفتند.

تنها در عرض دو هفته صورت گرفت؛

شکست دو صفر آمریکا از ایران در غرب آسیا

فارس: شکست دو بر صفر آمریکا در برابر ایران آن هم تنها در کمتر از دو هفته یک موضوع عادی نیست و باید آن را در اشتباه محاسباتی 
آمریکایی ها و دقت محاسباتی جمهوری اسالمی و رهبرانش جست وجو کرد.

رییس دیده بان شفافیت و عدالت گفت: برای آخرین بار به 
دریافت کنندگان تسهیالت از موسسه ثامن الحجج، هشدار 
می دهیم که اقدامی انجام دهند در غیر این صورت اسامی 

آنها را منتشر می کنیم.
احمد توکلی اظهار کرد: تخلفات اصلی ثامن الحجج از سال 
86 به بعد است که اتفاقا توسط بانک مرکزی نیز حمایت 

شد به ویژه در زمان مسئولیت آقای بهمنی. در حالی که این موسسه بازرسان را راه نمی داد، اما از سوی بانک 
مرکزی تشویق نامه دریافت می کرد.

وی با بیان اینکه »در عین حال برای آخرین بار به دریافت کنندگان تسهیالت از موسسه ثامن الحجج هشدار 
می دهیم که اقدامی انجام دهند در غیر این صورت اسامی آنها را منتشر می کنیم« مدعی شد: اکثر آنها نیز از 
فرزندان علما، قضات با سابقه و شخصیت های سیاسی هستند. آقای آملی الریجانی، رییس قوه قضائیه نیز در 
سخنانی گفته بودند دنبال مقصر نیستیم، اما به نظر من منظور ایشان این بوده که باید ضرر و زیان مردم را کاهش 

دهیم و پرداخت کنیم و بعد به دنبال مجازات مجرمین باشیم.

مرتضوی   مدعی 
 اعمال نفوذ در 
پرونده اش شد!

 آقازاده های
 تسهیالت بگیر 
خودشان  اقدام کنند

 قتل جوان ایرانی
 به دست پلیس آمریکا

جوانی ایرانی - آمریکایی که در »ویرجینیا« 
از ناحیه سر، هدف ســه گلوله پلیس آمریکا 
قرار گرفته بود، دوشنبه شب در بیمارستان 

جان باخت.
به گزارش واشنگتن پست؛ خانواده این فرد 
که بیژن قیصر نــام دارد در بیانیه ای اعالم 
کردند که فرزندشان هنگام هدف قرار گرفتن 
مســلح نبوده و اصوال با خود اســلحه حمل 

نمی کرده است.
اف بی ای، روز سه شــنبه مرگ این جوان را 
که حسابدار شــرکت پدرش بوده تایید کرد. 
شــاهدان عینی گفته اند دو افســر پلیس با 
شلیک سه گلوله به سر این فرد وی را از پای 

درآورده اند.

ماجرای درخواست از ایران 
برای حضور نظامی در یمن

 علــی عبدا...صالح، رییس جمهور پیشــین 
یمن گفت: یک موشک از »ضعاء« به سمت 
ریاض پرتاب شــد و همه مدعی شــدند که 
این موشک ایرانی اســت در حالی که ایران 
هیچگونه حضوری در یمن نــدارد و به خدا 
قسم من به شخصه از ایران درخواست کردم 
که با ما وارد یک ائتالف استراتژیک شوند و 
ما برای حفظ خود و آبرویمان حق داریم که 
با آنها هم ائتالف شویم، اما ایران قبول نکرد 
 و کالم رســانه ها در این رابطه کامال بیهوده 

است.
وی خطاب به ایران افزود: بیایید با هم ائتالف 
تشکیل دهیم ؛ حتی اگر شیعه باشید ما هیچ 

مشکلی نداریم. 

الریجانی، بانک مرکزی را 
تهدید کرد

رییس مجلــس گفت: بانک مرکــزی باید با 
سرعت بیشتری در حل مشکل سپرده گذاران 
موسســات اعتباری اقدام کنــد در غیر این 
صورت رفتار مجلس نسبت به وزارت اقتصاد 

و بانک مرکزی تغییر خواهد کرد.
علی الریجانی روز گذشــته طی سخنانی در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی، اظهار 
کرد: بانک مرکزی باید با سرعت بیشتری در 
حل مشکل سپرده گذاران موسسات اعتباری 
اقدام کند؛ در غیــر این صورت رفتار مجلس 
نسبت به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تغییر 

خواهد کرد.

آمریکا از ترکیه خواست به 
جبهه غرب علیه ایران بپیوندد

»رکس تیلرسون«، وزیر خارجه آمریکا روز 
سه شــنبه از ترکیه و متحدان کشورش در 
اروپا خواســت برای مقابله با ایران به آمریکا 
بپیوندند. بــه گزارش خبرگــزاری آناتولی؛ 
وی گفت: »ایران و روسیه نمی توانند مزایای 
سیاســی و اقتصادی که عضویت در اجتماع 
ملت های غربی می تواند فراهم بیاورد را برای 
مردم ترکیه تامین کنند.« اظهارات تیلرسون 
چند روز بعد از دیدار رییس جمهور ترکیه با 
حســن روحانی و والدیمیر پوتین در شــهر 

سوچی مطرح شد.
کنایه محسن هاشمی به بقایی!

 محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران 
در پنجاه و نهمین اجالس مشورتی رؤسای 
شورای اسالمی شهر تهران در پاسخ به سوال 
اکبری، رییس شــورای شهر یاسوج مبنی بر 
اینکه اعضای شورا از ســوی دادگاه احضار 
می شــوند، گفت: اگر دادگاه شما را خواست 
می توانید از روش بست نشینی در حرم مطهر 

حضرت عبدالعظیم)ع( استفاده کنید.

علی مطهری
نایب رییس مجلس شورای اسالمی:

پارلمان

مصطفی هاشمی طبا، فعال سیاسی اصالح طلب به 
روزنامه اعتماد گفت: من قبول ندارم مردم تندروی 
را کنار گذاشته و اعتدال را انتخاب کرده اند. رای مردم 
قابل پیش بینی نیست کمااینکه ممکن است مانند 

شخص احمدی نژاد  باز هم تولید شود .
وی افزود: اجبارهایی وجود دارد که دولت باید به آنها 
تمکین کند. به عنوان مثال کافی است نگاهی اجمالی 
به واردات کاالی لوکس در زمان احمدی نژاد داشته 
باشیم. احمدی نژاد شعار ساده زیستی داد، اما بیشترین 
واردات کاالی لوکس در زمان او رخ داد. دولت ها ممکن 
است مقدار کمی تغییرات داشــته باشند، اما در دید 
اجمالی تفاوتی نمی کند. وی ادامه داد: احمدی نژاد 
مسیری را انتخاب کرده است که خود را حفظ کند. در 
زمان او اتفاقات سیاسی و مالی زیادی در کشور رخ داد. 
اگر هرکدام از این پرونده ها پیگیری قضائی شود تبعات 
زیادی برای احمدی نژاد به همراه خواهد داشت. او مثل 
همیشه حالت تهاجمی به خود گرفته است تا پوششی 

بر گذشته خود باشد.

 احمدی نژاد حالت 
تهاجمی به خود گرفته است

فعال سیاسی اصالح طلب:

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

 اعتراض معترضان در سنا 
برای  قانون اصالحات مالیاتی

شکست دو صفر آمریکا از ایران در غرب آسیا

پیشنهاد سردبیر:

علی مطهری در خصوص تعیین معیارهای 
رجل سیاسی، اظهار داشت: معیارهای رجل 
سیاسی را مجلس نیز می تواند تعیین کند و 
لزوما این موضوع محدود به اختیارات شورای 
نگهبان نیست و این می تواند جزو قانون باشد 
و در اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
مجلس نیز می توان به این موضوع ورود کرد.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
بهتر این است که خود مجلس شورای اسالمی 
این کار را انجام دهد و معیارهای مشخصی را 
تعیین کند تا شورای نگهبان نیز نتواند بدون 

ادله کافی افراد را رد صالحیت کند.
وی افزود: تاکنون چندیــن بار دولت عنوان 
کرده که در حال تهیه قانون جامع انتخابات 
هســتیم، مجلس نیز به همین علت به این 

موضوع وارد نشده است.

مجلس می تواند به حوزه 
رجل سیاسی ورود کند

بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت امور خارجه:

واکنش

آیت ا... مکارم شــیرازی با اشــاره به ســابقه بحث 
ورود زنان به ورزشــگاه ها و مخالفت بــا آن، تاکید 
 کرد: طرح مجدد این مســئله، رفتن به راه انحرافی

 است.
آیت ا... مکارم شیرازی با اشاره به مسئله حضور زنان 
در ورزشگاه ها تصریح کرد: این طرح در دولت قبل 
نیز مطرح شد، اما هم رهبری و هم مراجع مخالفت 
کردند و باز هم متاسفانه برخی با وجود اطالع از این 

کار به دنبال تصویب آیین نامه هستند.
وی اظهار کرد: مگر مشکل کشــور ما ورود زنان به 
ورزشگاه است؟ مشــکل مردم گرانی نان و بیکاری 
جوانان تحصیلکرده و اشتغال و مشکل بانک است که 

مردم را بیچاره کرده است.
وی با بیان اینکه خواه ناخواه این مسئله مفاسدی در 
پی دارد عنوان کرد: دولت به جای نوشتن آیین نامه 
برای ورود زنان به ورزشگاه ها، برای گران نشدن نان 
و رفع مشکالت بیکاری و معیشتی مردم آیین نامه 

بنویسد.

مگر مشکل کشور ما ورود 
زنان به ورزشگاه است؟

آیت ا... مکارم شیرازی:

روحانیت

سخنگوی وزارت خارجه درباره حل بحران 
فلسطین عنوان کرد: بر این باوریم که رجوع 
به اراده ملت فلسطین، تنها راه حل این بحران 
مزمن است و همه پرسی تعیین سرنوشت با 
حضور تمامی فلسطینیان و مبتنی بر اصول 
پذیرفته شــده بین المللی خصوصا منشور 

سازمان ملل متحد است.
ملت بزرگ ایران همواره و در تمامی روزهای 
سخت و پرآشوب این سرزمین، بر همبستگی 
خود با مردم فلسطین تاکید کرده و هیچگاه از 
حمایت از آرمان های این مردم مظلوم دست 
نکشیده است. بی شک حمایت دولت و ملت 
ایران از فلسطین تا پیروزی مردم فلسطین 
ادامه خواهد داشت و توطئه های صهیونیسم 
برای به فراموشی سپردن آرمان فلسطین به 

جایی راه نخواهد برد.

 توطئه های صهیونیسم 
به جایی راه نخواهد برد

پیشخوان

بین الملل

محمدرضا زائری، روزنامه نگار و کارشناس مسائل دینی به اتفاق رخ 
داده در مسابقات کبدی به شدت واکنش نشان داده است.

حجت االسالم زائری در این باره نوشته است:»دعواهاي طنزآمیز و 
شرم آور رییس جمهورسابق و مسئوالن قوه قضائیه را شاهدیم و به 
روي خودمان نمي آوریم، ماجراي دردناک بالتکلیفي مواضع مان 
در مقابل رژیم صهیونیستي در میدان هاي ورزشي را مي بینیم و 
خون دل مي خوریم ولي این یکي را به قول معروف نمي دانم باید 

کجاي دلمان بگذاریم؟
آیا این بازي ها مســخره کردن حکم خدا نیست، آیا ملعبه کردن 
دین و اعتقادات مردم نیســت، در تاریخ بشر کسي این قدر دین 
 و باورهاي مردم را به ســخره گرفته؟ کســي این قــدر تعالیم و

 اندیشه هاي متعالي اسالم را مضحکه کرده؟
به خدا درد دارد که ناداني و حماقت مــا این طور مفهوم عظیم و 
رفیع حجاب را به افتضاح بکشــد و هیچ کس از بزرگان و اعاظم و 

علما و مراجع هم به روي خودش نیــاورد! نه به عنوان یک آخوند 
عمامه به سر، نه به عنوان یک شهروند ایراني، بلکه به عنوان یک 
مرد مسلمان متاسفم که این عکس به عنوان سند بالهت و حماقت 
هم کیشان او در فهم و تطبیق یک موضوع دیني و یک حکم شرعي 

باقي خواهد ماند! 
روسری سرکردن مربی تایلندی تیم کبدی بانوان کشورمان، در 

روزهای گذشته جنجال های خبری بسیاری به پا کرده است!

انتقاد تند روحانی سرشناس از توهین به حجاب  در مسابقات ورزشی
به شیوه  افشــاگری 
محمود احمدی نژاد، فرجام 

بگم بگم ها

ایران  های  موشــک 
اسرائیل را شخم می زنند

الریجانی نمی تواند گزینه 
اصالح طلبان باشد

پاییز در حیاط خلوت 
محمود

نیروهــای مخفی در 
راهروهای کنگره

امیدواریم به وعده های   
صد روزه عمل کرده باشیم! 
سیاست  های آمریکا در 
منطقه مردم ایران را متحدتر 

کرده است
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در آشــفته بازار کنونی نمی شود شــغلی را نام برد که نبضش به دست 
دالالن نیفتاده باشــد و چه جایی باز کرده اند ایــن جماعت در تمام 

حوزه ها؛ از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد.
دالالن در اقتصاد به عنوان نقشــی منفی شناخته می شوند و فرد دالل 
به جای اینکه کارکردی مثبت داشــته باشــد به دنبال ســودجویی و 
فرصت طلبی برای منفعت خویش است.کارشناسان اقتصادی معتقدند 
که حضور دالالن در بــازار از حلقه های مازاد زنجیــره تولید، عرضه و 

تقاضا نشأت می گیرد که برای حذف آنها باید مسیرعرضه کوتاه تر شود.
شــاید بتوان عنوان کرد که حضور دالالن در بازار عرضه و تقاضا برای 
دستیابی به سود دهی بیشتر، از دیگر دالیل رشد قیمت هاست. داللی و 
واسطه گری موجب می شود تا قیمت ها افزایش بی رویه داشته باشند و 
مصرف کننده نهایی هزینه بیشتری پرداخت کند که حاصل این فرآیند، 

برهم خوردن تعادل بازار خواهد بود.
حلقه ها و زنجیره های عرضه در بازار نقش بسیار مهمی ایفا می کنند؛ 

به طوری که اگر یکی از این حلقه ها معیوب شود تمام زنجیره عرضه و 
تقاضا با مشکل مواجه می شود. 

در سال های گذشته تمایل به داللی در بین فعاالن اقتصادی رشد یافته 
و دلیل این امر، افزایش موانع فرآیند تولید بوده است. 

ریسک کم و پربازده بودن داللی موجب شده تا افراد به جای تولید، به 
ایفای نقش های واسطه ای در بازار روی آورند.

اما این روزها بیمــاری داللی در اقتصاد و کســب و کار ایــران بیداد 
می کند. اقتصاد عمومی باید بتواند نیازهــای متنوع جامعه را برآورده 
کند. حاال وقتی یک اقتصاد نابسامان نمی تواند این مهم را انجام دهد، 
برای سوداگران، دالالن و رانت خواران این فرصت ایجاد می شود که با 
فعالیت های اقتصادی عمدتا مبتنی بر سوداگری، نیاز مصرف کننده را 
تامین کنند و بدون آنکه به عنوان کارفرما یا یک نهاده در تولید فعالیت 
کنند و موجب رشد اقتصادی شوند، سودهای کالنی کسب کنند و در 

این بین مدام هم به فکر رانت های جدید هستند.
اساسا در زنجیره عرضه و توزیع کاال، هر کدام از حلقه های واسطه متصل 
به یکدیگر، به نحوی درصدد کسب سود هســتند و در چنین زنجیره 
و فرآیندی، بروز آسیب یا نارســایی در هر کدام از این حلقه ها،عرضه 

محصــول یا کاالیــی را کــه در نظام 
توزیع به این زنجیره ها وابســته شده، 
با چالش هــا و موانعی جــدی همراه 
می سازد. نه تنها ذات و ماهیت و اساس 
پدیده داللی برای اقتصاد کشور زیانبار 
و مخرب اســت بلکه در فرآیند مورد 
اشــاره، آســیب دیدگی یا انفعال یک 
حلقه، اتصاالت بعدی وابســته به خود 
را  نیز با مشکالتی حاد و عدیده مواجه 

می سازد.
راهــکار مقابله بــا این پدیــده را باید 
در تقویــت و تســهیل رونــد تولید، 
برخوردهای قاطعانه،جدی و مســتمر 
و تــالش برای کوتــاه کردن مســیر 
تولید تا عرضه جســت وجو کرد که با 
حصول تمامی این مؤلفه ها به موازات 

یکدیگر،توسعه اقتصادی در بستری هموارتر طی طریق خواهد کرد.

همیشه پای یک دالل در میان است؛

سودای دالالن در اقتصاد بیمار

 اقتصاد کف بازار در دست ریز و درشت این جماعت است. دالالن را می گویم؛ همان هایی که نه خودشان تولید کننده هستند، نه 
کاالیی دارند و نه قرار است خریدار نهایی باشند؛ میانجی گراِن کف بازار که پایشان می آید وسط خریدار و فروشنده و برای جوش دادن معامله 

حق الزحمه شان را می گیرند. 

مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه 
تحویل زمین برای توسعه فرودگاه از دست ما خارج است، 
گفت: شرکت وینســی طرح های مقدماتی خود را جهت 
توســعه فرودگاه اصفهان آماده و ارائه کــرده؛ اما موضوع 
اصلی، تحویل زمین برای کار کــردن در آن بوده که هنوز 

مهیا نشده است.
حسن امجدی بیان داشت: طی دو سال گذشته موضوع توسعه و رسیدن فرودگاه اصفهان به جایگاه اصلی خود 
با محدودیت های شدیدی مواجه بود؛ اما پیگیری های استاندار سابق، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت دفاع 
و... در نهایت در تاریخ ۱۳ شهریور امسال منجر به صورت جلسه ای برای عقد تفاهم نامه جهت تحویل اراضی 

مورد نیاز شد.
وی افزود: در این راستا قرار است در تفاهم نامه نهایی ۴۰۰ هکتار از اراضی ارتش تحویل فرودگاه شهید اصفهان 

شود که مقدمات آن در حال انجام است.

آماده شدن طرح های 
توسعه فرودگاه اصفهان 
توسط شرکت وینسی  

گران ترین شهرهای جهان برای کسب وکار
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

مرکز آمار ایران اعالم کرد:
 نصف مردم ایران 

حال کار کردن ندارند
مرکز آمار ایران اعالم کرد به طور تقریبی نیمی از 
جامعه ایران با وجود داشتن توانایی کار نمی کنند. 
بر اساس نتایج سرشــماری نیروی کار در سال 
۱۳۹۵، از ۳۹ میلیــون و ۵۹۳ هزار و ۶۲۲ نفری 
که در جامعه غیر فعال بودند، بیش از ۲۰ میلیون 
نفر به علت مسئولیت های شخصی و خانوادگی 
تمایلی به پذیرش شغل ندارند. بیش از ۱۱میلیون 
نفر نیز به علت اشتغال به تحصیل، شاغل نیستند. 
بیش از سه میلیون هم اعالم کرده اند که بی نیاز از 
انجام کار هستند. بیش از یازده و نیم میلیون نفر 
در حال تحصیل هستند که پس از مدتی وارد بازار 
کار می شوند. نرخ بیکاری در کشور ۱۱.۷ درصد 
اعالم شده که برای مردان و زنان به ترتیب ۹.۶ و 

۲۰ درصد است.

در هشت ماه امسال؛
 تجارت خارجی کشور

 ۶۱میلیارد دالر شد
در ۸ ماه نخست امسال مجموع تجارت خارجی 
ایران با ۴ میلیــارد و ۴۸۶ میلیون دالر افزایش و 
۸ درصد رشد، به ۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دالر 
رسید؛ همچنین در هشــت ماه امسال  تشریفات 
گمرکــی ۱۰۲ میلیون و ۳۸۱ هــزار تن کاال در 
گمرکات کشور به صورت الکترونیکی و با کنترل 
کامل به روش هوشــمند انجام شــده که از این 
مقدار ۲۳ میلیون و ۵۶۹ هزار تن سهم واردات و 
۷۸میلیون و ۸۱۲ هزار تن سهم کاالهای صادراتی 

غیرنفتی بوده است. 
مجموع ارزش صــادرات و واردات ایــران به ۶۰ 
میلیارد و ۹۰۷ میلیون دالر رســیده که این رقم 
۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۵ است. 
در هشت ماه امسال به میزان ۳۲میلیارد و ۴۱۹ 
میلیون دالر انواع کاال وارد کشــور شــد که در 
مقایسه با مدت مشابه ســال قبل ۱۷/۵۲درصد 

افزایش را نشان می دهد.

بازار

انواع لوسیون

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان 
خبرداد:

افزایش ۳۰ درصدی قیمت 
گوشت قرمز نسبت به پارسال

رییس اتحادیه گوشــت قرمز شهرستان اصفهان 
بااشــاره به اینکه به دلیل رکود بازار نرخ گوشت را 
۲هزار تومان کاهش داده ایم، گفت: سال گذشته در 
این برهه از زمان نرخ گوشــت قرمز ۳۲ هزار تومان 
بود که اکنون حدود ۳۰ درصد گران شــده است. 
رضا انصاری درخصوص اعالم بانک مرکزی مبنی 
بر افزایش نرخ گوشت گوســفندی، اظهار داشت: 
با وجود اینکه تمام قیمت ها رو به افزایش اســت، 
اتحادیه گوشــت قرمز به دلیل رکود موجود در این 
صنف اقدام به کاهش ۲ هزار تومانی قیمت گوشت 
کرده اســت. وی افزود: این کاهش قیمت به دلیل 
کاهش قدرت خرید مردم بوده و با کم کردن ســود 
قصابان صورت گرفته اســت. انصاری در پاسخ به 
این سوال که چرا گوشت های وارداتی، قیمت ها را 
در اصفهان کاهش نداد، افزود: از ماه محرم تاکنون 

گوشت های وارداتی اصال وارد اصفهان نشده است.

استاندار اصفهان:
همکاری بانک ها با ستاد تسهیل 

استان مطلوب نیست
استاندار اصفهان گفت: همکاری برخی از دستگاه ها 
به ویژه بانک ها با ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
اســتان مطلوب نبــوده و به همین دلیــل نتیجه 
مدنظر حاصل نشده اســت. محسن مهرعلیزاده در 
جلسه ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید، با اشاره 
به گزارش ارائه شــده توسط دبیر ســتاد تسهیل 
استان، اظهار داشت: بر اساس این گزارش فعالیت 
ســتاد و کمیته های زیر مجموعه مثبت و مطلوب 
پیگیری شده که قابل قدردانی اســت. وی با بیان 
اینکه همکاری برخی از دستگاه ها به ویژه بانک ها 
با ستاد مطلوب نبوده اســت، افزود: به همین دلیل 
نتیجه مدنظر حاصل نشده اســت. استاندار با بیان 
اینکه نسبت مصارف به منابع در اکثر بانک ها حدود 
۳۰ درصد است، افزود: باید مشخص شود که بقیه 
مصارف بانک ها در کجا و چه محلی مورد استفاده 
قرار می گیرد و این موضوع نیز باید در جلســه فوق 

العاده ای مورد بررسی قرار گیرد.

افزایش تولید ماهی در اصفهان 
باوجود مشکالت کم آبی

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با اشاره به افزایش ساالنه تولید ماهی 
در استان، خاطرنشــان کرد: هر ساله چیزی حدود 
۶ تا ۸ درصد افزایــش تولید داشــته ایم و باوجود 
اینکه درگیر کم آبی هستیم با به کار گیری ادوات و 
تجهیزات مکانیزاسیون، توانستیم هر ساله بین ۶ تا 
۸ درصد میزان تولید خود را افزایش دهیم. مجتبی 
فوقی با بیان اینکه در خصوص میزان دقیق صادرات 
ماهی از استان عدد و رقم دقیقی در دست نیست، 
تصریح کرد: ماهیانی که تولید می شوند و افرادی که 
اقدام به خرید آنها می کنند، هم از داخل استان و هم 
از خارج استان بوده اند و نمی شود به عدد دقیقی در 

این زمینه دست یافت.

تولید سالیانه 47۰۰ تن عسل 
طبیعی در تیران و کرون

مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان تیران و کرون از 
تولید سالیانه بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ تن عسل طبیعی 
در این شهرســتان خبر داد. محســن حاج عابدی 
اظهار کرد: طرح سرشماری زنبور عسل همزمان در 
سراسر کشور انجام گرفت که نشان داد شهرستان 
تیران و کرون رشــد قابل توجهی در این رشــته از 
فعالیت های کشــاورزی داشته اســت. وی افزود: 
طرح سرشماری زنبور عســل در تیران و کرون به 
همت اکیپی متشکل از کارشناسان مدیریت جهاد 
کشاورزی، دامپزشکی و نماینده تعاونی زنبورداران با 
آمارگیری زنبورستان های بومی و مهاجر انجام شد. 
حاج عابدی اضافه کرد: پس از آمارگیری مشخص 
شد که در شهرستان ۷۱ زنبورستان فعال با تعداد 

۷هزار و ۴۲۰ کلونی وجود دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف مرکز استان 
اصفهان تاکیدکرد: ادغــام اتحادیه های صنفی در 
این اســتان باید به صورت علمی و تخصصی انجام 
شود؛ زیرا اجرای صحیح و دقیق آن موجب کاهش 
هزینه های مالی و بوروکراسی اداری داخل اصناف 
خواهد شد. روح ا... چلونگر در گفت وگو با کسب فردا 
تاکیدکرد: ادغام اتحادیه هــای صنفی در اصفهان 
یا هر شهرســتانی باید به صورت علمی،تخصصی 
و دقیق انجام شــود و انجام این عمل با اجبار اتاق 
اصناف و نهادهای دولتی، امری اشتباه و تشنج آفرین 
اســت. وی افزود: معتقدم که بحث ادغــام باید به 
صورت تخصصی در کمیسیون تشخیص اتاق اصناف 
بررسی شود، سپس  در اجالس ماهانه مطرح گردد 
و پس از شنیدن نظر موافقان و مخالفان و توجه به 
آن، در اجالس تصمیم گیری شده و به کمیسیون 
نظارت جهت رای نهایی ارسال شود. این کارشناس 
بازار یادآوری کرد: طرح ادغام اتحادیه های صنفی 
همگن توســط هیئت عالی نظارت در اواخر سال 
۱۳۹۵، تصویــب و به تمام ســازمان های صنعت، 
معدن و تجارت استان ها ابالغ شد و معتقدم اجرای 

صحیح این بخشــنامه می تواند بر کاهش هزینه ها 
و همچنین بوروکراســی اداری داخل اصناف تاثیر 
خوبی بگذارد. وی ادامه داد: طبق قانون، شرط ایجاد 
یک اتحادیه صنفی در کالن شهرها، وجود حداقل 
۲۰۰ عضو در آن مجموعه اســت؛ امــا در خیلی از 
شهرها و حتی اصفهان شاهدیم که برخی اتحادیه ها 
کمتــر از ۷۰ عضو دارند و حتــی نمی توانند اجاره 
 مکان و دیگر هزینه های دفتر و دستگاه خود را نیز 

پرداخت کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف:

ادغام اتحادیه های صنفی به صورت علمی انجام شود

اصناف

استان اصفهان بعد از اســتان های خراسان رضوی، 
کرمان و فارس در دهه اخیر بیشــترین برداشت از 

سفره های آب زیرزمینی را دارد.
اســتاد دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در همایش 
صرفه جویی و مصرف آب در شاهین شــهر، با اعالم 
این خبر گفت: برداشــت بی رویــه آب در یک دهه 
اخیر در کشــور به بیش از ۱۲۰ میلیارد مترمکعب 
رسیده؛ به طوری که فقط در دشت برخوار اصفهان، 
ســطح ســفره های زیرزمینی بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر 

کاهش یافته است.
حمیدرضا صفوی با اشاره به اینکه در سال های اخیر 
بارندگی در کشور ۱/۱درصد کاهش و میزان تبخیر 
آب ۴/۵درصد افزایش  یافته است، افزود: مدیران این 
اســتان چاره ای ندارند جز اینکه روی همین مقدار 
منابع آبی کــه در اختیار دارنــد، مدیریت مصرف 

سختگیرانه ای را اعمال کنند.
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه گاوخونی 
تا ســال ۱۴۰۰ از حوضه های پرتنــش آب خواهد 
شــد ادامه داد: با ادامــه کاهش شــدید بارندگی و 
برداشــت های بی رویه از ســفره های زیرزمینی تا 

ســال ۱۴۰۰ از حوضه های پرتنش آب خواهد بود و 
با خشک شدن تاالب گاوخونی، عالوه بر بروز فاجعه 
زیست محیطی، بیماری های متعدد تنفسی گریبان 
مردم استان های هم جوار این تاالب را خواهد گرفت.

صفوی با انتقاد از مسئوالن کشوری و استانی ادامه 
داد: با وجــود فعالیت صنایع ملــی متعدد که نقش 
حیاتی برای کشــور دارند، مدیریت منابع آبی این 
استان به جای مدیریت کشوری، به  صورت استانی 

اداره می شود.

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان کرد:

رتبه چهارمی اصفهان در اضافه برداشت از آب های زیر زمینی

دانشگاه

رییس هیئت مدیره صنف کشاورزان شهرستان اصفهان با بیان اینکه آب فعلی ذخیره شده در پشت سد حدود ۱۵۰ 
میلیون مترمکعب است، گفت: تا زمانی که آب پشت سد به ۳۰۰ میلیون متر مکعب نرسد، نمی توان زمان بازگشایی 
را تعیین کرد. حسن محسنی با اشاره به اینکه کشاورزان آمادگی کشت و کار را دارند اما از بابت دیر شدن رسیدن آب 
به زمین هایشان نگران هستند گفت: هرچه بازگشایی آب به بعد از آبان موکول شود، میزان بهره وری پایین می آید و 
هنوز تاریخ مشخصی برای بازگشایی آب اعالم نشده است.وی افزود: درمقایسه با سال گذشته که آب در بهمن ماه به 
زمین های کشاورزی رسید، بهره وری کشت پاییزه حدود ۱۵درصد کمتر شد. وی گفت: بعیداست تا پیش از اینکه در 

باالدست رودخانه ۲۰۰ میلی متر بارش داشته باشیم، بتوان آبی به کشاورزان اختصاص داد.

زمان بازگشایی 
زاینده رود مشخص نیست

رییس هیئت مدیره صنف 
کشاورزان شهرستان اصفهان:

الن
سئو

بام

شــرکت مخابرات منطقه اصفهان، آلوده بودن 
برنامه کاربردی )اپلیکیشــن( مربــوط به ارائه 

خدمات الکترونیکی تلفن ثابت را رد کرد.
روابط عمومی مخابــرات منطقه اصفهان با اعالم 
این خبر گفت: در پی انتشار مطلبی در برخی از 

شبکه های اجتماعی مبنی بر آلوده بودن برنامه ارائه خدمات الکترونیکی تلفن ثابت به بد افزار 
مخرب، این مطلب منتشر شده رد می شود. مدیر فناوری اطالعات مخابرات استان اصفهان 
با اشاره به بررسی های صورت گرفته در روزهای گذشته توسط متخصصان مربوطه، بر آلوده 
نبودن نرم افزار مذکور به هرگونه ویروس یا بد افزار مخرب تاکید کرد. احمد شاه میرزایی با 
بیان اینکه آلوده بودن دستگاه تلفن همراه یک کاربر بر فرض صحت هم می تواند علل مختلفی 
داشته باشد، از کاربران خواست به منظور جلوگیری از ورود بدافزار به گوشی تلفن همراه خود، 

همواره نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه را از منبع اصلی بارگیری )دانلود( کنند.

آلوده بودن 
نرم افزارهای خدمات 
تلفن ثابت تکذیب شد

براساس مطالعه جدید، میانگین هزینه یک میز کار در هنگ کنگ 
در سال ۲۰۱۷ میالدی با ۵.۵درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۶ 
میالدی، ساالنه ۲۷ هزار و ۴۳۲ دالر بوده؛ اما هزینه اجاره میز کار در 
لندن در سال جاری میالدی در مقایسه با سال گذشته با ۱۹درصد 
کاهش به ۲۲ هزار و ۶۶۵ دالر در هر سال رسیده است. این هزینه ها 

مالیات و خدمات رایگان را نیز شامل می شوند.
در این گزارش عنوان شده که تقاضای زیادی برای اجاره دفاتر کار 
در حوزه بانک داری و صنایع فاینانس در هنگ کنگ دیده می شود 

و شــرکت ها با صرف هزینه های باال، به دنبال توسعه کسب و کار 
خود در این شهر هستند. 

بیشتر شرکت های چینی، ســاختمان های اداری منطقه تجاری 
مرکزی هنگ کنگ را اشــغال کرده اند که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ 
میالدی میزان حضور آنها در هنگ کنگ ۶ درصد افزایش پیدا کرده 
و رشد خالص آنها در اشغال فضای تجاری هنگ کنگ، معادل یک 

میلیون فوت مربع است. 
هزینه اجاره دفتر اداری برای هر فوت مربع در هنگ کنگ به ازای 

هر ماه در برخی از قسمت های این شهر ۲۰۰ دالر است.
بر پایه این گزارش، شــهرهای »توکیو« با ۱۸ هــزار و ۱۱۱ دالر، 
»فرفیلد کانتری« با ۱۷ هزار و ۴۱۴ دالر، »ســان فرانسیسکو« با 
۱۶هزار و ۲۱۵ دالر، »نیویورک« با ۱۵ هزار و ۹۳۱ دالر، »سیلکون 
ولی« با ۱۵ هزار و ۴ دالر، »ژنو« با ۱۳ هزار و ۴۲۴ دالر، »سیدنی 
استرالیا« با ۱۱هزار و ۹۹۷دالر و »پاریس« با ۱۱ هزار و ۷۵۶ دالر، 
به ترتیب در رتبه سوم تا دهم شهرهای گران جهان برای اجاره دفتر 

کار قرار گرفتند.

گران ترین شهرهای جهان برای کسب وکار

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،316،000
تومان

686،000نیم سکه
تومان

382،700ربع سکه
تومان

261،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

129،600
تومان

      قیمت سکه و طال

لوسيون ضد ريزش مو 
 Cystin B6 بايورگا مدل

حجم 60 ميلي ليتر

 149,000
تومان

لوسيون ضد ريزش مو 
 Cystiphane بايورگا سري

حجم 125 ميلي ليتر

 179,000
تومان

لوسيون ضد ريزش مو 
 Kopexil موپک مدل
حجم 100 ميلي ليتر

 149,000
تومان

انبار گردوی یکی از 
موش های ساکن تهران!

عکس روز

ریسک کم و 
پربازده بودن 
داللی موجب 

شده تا افراد به 
جای تولید، به 

ایفای نقش های 
واسطه ای در بازار 

روی آورند
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مدیر کل میراث فرهنگی 
استان مطرح کرد:
اصفهان؛ پیشانی 
گردشگری ایران 

مدیر کل میراث فرهنگــی در دیدار با 
شــهردار اصفهان گفــت: اصفهان قلب 
تاریخ و فرهنگ و هنر فالت مرکزی ایران 

به شمار می رود.
فریدون الهیاری تصریح کرد: در دولت 
دوازدهم این شــهر را به عنوان پیشانی 
گردشگری ایران می شناسند؛ لذا توسعه 
همکاری های دو نهــاد میراث فرهنگی 
و شهرداری، به توســعه پایدار اصفهان 
می انجامد.وی ادامــه داد: ایجاد درک 
مشترک میان این دو نهاد سبب می شود 
تا گسترش عملیات های مرمتی در سطح 
آثار تاریخــی اصفهان، برای این شــهر 
و در راســتای بهره مندی شهروندان و 
گردشــگران منظر مطلوبی ایجاد شود.

شهردار اصفهان نیز تاکید کرد: با توجه به 
سابقه همکاری دو گروه علمی حقوق و 
تاریخ دانشگاه اصفهان با مدیرکل میراث 
فرهنگی اســتان، فرصت مناسبی برای 
توسعه همکاری های دو نهاد شهرداری و 

میراث فرهنگی فراهم آمده است.
قــدرت ا... نــوروزی گفــت: کمک به 
حفاظــت از میراث فرهنگــی و محیط 
زیســت و همچنین توسعه گردشگری 
 و رعایــت حقــوق شــهروندی، از

 اولویت هاست. 

اصفهان؛ پیشانی گردشگری ایران

پیشنهاد سردبیر:

؟؟؟؟

نوروز تا ماه رمضان پربار 97 رسانه ملی؛

پخش5۰ سریال از قاب جادو
بعد از خألها و کمبودهایی که هر از گاه گریبان تولیدات رسانه ملی را می گرفت، مدتی است 
که تلویزیون پیرو رویکرد تولیدات متعدد، در سایه هزینه های کمتر، به ساخت مجموعه های 
مختلفی برای شبکه های سیما اقدام کرده است؛ اتفاقی که موجب شده درحال حاضر بیش از 
۵۰ سریال با فضا و قالب های گوناگون در حال ساخت و بعضا آماده پخش باشند که در ادامه به 

برخی از این مجموعه ها اشاره اجمالی می کنیم.

بــه  مجموعــه،  ایــن 
کارگردانی آقای حجت قاســم زاده 

اصل آماده نمایش بوده و قرار است به مدت 
شش شب در هفته پخش شــود. داستان این 
سریال در دو برهه زمانی امروز و گذشته اتفاق 
می افتد و خانم ها و آقایان فرهاد قائمیان، فرخ 

نعمتی، مائده طهماسبی و... در آن بازی 
می کنند.

تاریکی شب، روشنایی روز

ســریال »شب عید« 
به کارگردانی سعید آقاخانی و 

تهیه کنندگی آقای کمال طباطبایی 
و جواد فرحانــی، از مجموعه های طنز 
نوروزی اســت که این روزها مراحل 

پایانــی تدویــن را پشــت ســر 
می گذارد.

عید برای نوروز

ســر دلبران بــه کارگردانی 
آقــای محمدحســین لطیفــی و 

تهیه کنندگی آقای محمدرضا شفیعی، 
یکی از تولیدات سازمان هنری رسانه ای اوج 
است که تصویربرداری آن به پایان رسیده 

و قرار است در ماه مبارک رمضان سال 
۹۷ روی آنتن سیما برود.

سّر دلبران

این ســریال نیز مدتی است 
کــه بعــد از پایــان تصویربرداری 

مراحل فنی را پشت سر می گذارد و قرار 
اســت به کارگردانی آقای سیروس مقدم و 
تهیه کنندگی الهام غفوری، در ۱۳ تا ۱۵ 

قسمت، نوروز ۹۷ از شبکه یک سیما 
روی آنتن برود.

پایتخت۵

ســریال » آرمانــدو« بــه 
کارگردانی آقای احســان عبدی پور 

و تهیه کنندگی آقای ایــرج محمدی، در 
مرحله ســاخت تیتراژ و صداگذاری قرار دارد. 
داستان این سریال درباره پسری است که تالش 
می کند مشکالت خواهر و فرزندان خواهرش 

را برطرف کند و درگیر موقعیت های 
نفس گیر می شود...

آرماندو
مجموعــه تلویزیونــی »رو 

به  راهم کــن« در ۱۳ قســمت 
۴۰دقیقــه ای بــا مشــارکت معاونت 
پژوهشی و آموزشی ســازمان تبلیغات 
اسالمی برای شبکه یک سیما در استان 

مازندران شهرســتان سوادکوه 
تولید شده است.

روبه راهم کن

ســریال »برنــا« بــه 
کارگردانــی آقــای عباس 

رنجبر بعد از ۶ ماه تصویربرداری، 
این روزها مراحــل فنی اش را 

پشت سر می گذارد.

برنا

بــه  بی قــرار«  »پاهــای 
کارگردانی آقــای منوچهر هادی و 

تهیه کنندگی آقای ایرج محمدی، با مضمون 
جنگ در قالب ملودرام اجتماعی در ســه فصل 
زمان حال و گذشــته تولید خواهد شد و درنهایت 
مخاطب با سریالی ۶۰ قسمتی که تلفیقی از این 

سه فصل است، مواجه می شود. درحال حاضر 
تصویربرداری فصل۲ به پایان رسیده 

است.

پاهای بی قرار
این سریال با محتوای آگاهی 

بخشــیدن در عرصه پیشــگیری از 
جرایم و آسیب های اجتماعی، به نویسندگی 

وکارگردانی آقای آزاد ناظریــان مراحل فنی را 
پشت سر می گذارد. وسوسه، مضمونی اجتماعی و 
قصه های مستقل دارد که بر اساس داستان های 

کامال واقعی به رشته تحریر در آمده و به زودی 
در یکی از شبکه های سراسری پخش 

خواهد شد.

وسوسه

ســریال ۳۰ قســمتی 
»آشــوب« به کارگردانی آقای 

امیر پور وزیــری، روایتی از مقاومت 
مردم خرمشهر در آغاز جنگ تحمیلی 
است که تصویربرداری آن این روزها 

به پایان رسیده است.

آشوب

»محکومین«، سریال 
۳۰ اپیزودی شــبکه یک است 

که ۲۰ اپیــزود آن را آقــای جمال 
سیدحاتمی و ۱۰ اپیزود را آقای حسین 
قناعت کارگردانــی می کند. موضوع 

این کار، مجازات های جایگزین 
است.

محکومین

این مجموعه بــه کارگردانی 
سجاد امیر یزدانی، برای پخش شبکه 

یک آماده شــده و بــه زودی روی آنتن 
می رود. فیلم نامه این ســریال براساس 

واقعیت و درباره مبارزان خرمشهری 
تهیه شده است.

در میان خاکستر
سریال »بازی نقاب ها« 

به کارگردانی آقای سیروس 
حســن پور و تهیه کنندگی آقای 
علی مهام، ملودرام عاشقانه ای است 
که تصویربــرداری آن در بندر 

ترکمن ادامه دارد.

بازی نقاب ها

»گیله وا« به کارگردانی 
اردالن عاشــوری، داســتان 

عاشقانه ای را در بستر اتفاقاتی مثل 
جنبش جنگل و قیام میرزا کوچک خان 
جنگلی و قحطــی روایت می کندکه 

تصویربرداری آن به پایان رسیده 
است.

گیله وا

ایــن ســریال اجتماعی-
خانوادگــی بــه کارگردانــی 

محمدمهدی عســگرپور و بــا حضور 
بازیگرانی چون امین تارخ، فریبا متخصص، 
علی اســتادی، محمدرضا هدایتی، مارال 

فرجاد و... از مهرماه کلید خورد. دستت 
را به من بده، یکی از گزینه های 

رمضان ۹۷ است.

دستت را به من بده

این ســریال تاریخی 
بــه کارگردانی آقــای بهرام 

بهرامیــان و تهیه کنندگی اکبر 
تحویلیان، در ۵۰ قسمت در حال 

آماده شــدن برای شــبکه۵ 
است.

از یاد رفته ها

سینما چهارباغ، میزبان مستند»صفر تا سکو« شد
مستند موفق »صفر تا سکو« که روایت زندگی شخصی و حرفه ای 
سه خواهر ووشوکار سمیرمی و قهرمان جهان است، از روز یکشنبه 

پنجم آذرماه در پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان روی پرده رفت.
سحر مصیبی این مســتند را در مورد الهه، شهربانو و ســهیال منصوریان و 
سختی هایی که این سه خواهر سمیرمی در زندگی خود تجربه کرده اند، ساخته که 
در جشنواره سینما حقیقت سال گذشته با شش نامزدی، جایزه بهترین فیلم مستند را 
از این جشنواره دریافت کرد.قرار است اکران مردمی این مستند امروز در ۲ سانس )۱۸:۱۵ و 
۲۰:۳۰( با حضور مهتاب کرامتی تهیه کننده این مستند، خواهران منصوریان و ساسان انصاری مهاجم تیم فوتبال 
سپاهان، به صورت مردمی در سالن چهلستون پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان اکران شود. این فیلم مستند 

هم اکنون در سینماهای تهران، مشهد، شیراز، قم، بابل و بوشهر نیز روی پرده رفته است.

یك روز همه باهم از خاك بلند 
مي شویم

است.جگرم براي غرورش و براي آن همه زحمتي که حاضر نشدن ها و به رسمیت نشناختن ها غم انگیزتر و مستبد بیزارم؛ اما داستان علي رضا کریمي از تمام حکومت غاصب را محکوم مي کنم، من هم از متجاوز بلند مي شویم.پ.ن : من هم مثل سایر مردم کشورم پسر، ما هم خدایي داریم؛ یک روز همه باهم از خاک علي رضا جان ، روح همه ما با تو فیتیله پیچ شد؛ ولي مقابل حریفش نوشت: باز قهرمان ما همه با تو باختیم.پژمان جمشیدی در واکنش به باخت سوری کریمی در 
کشیده بود کباب شد.

ابالغ وقت رسيدگي
9/200 در خصوص پرونده کالسه 960693 خواهان بانک ملت با مديريت هادي اخالقي 
با وکالت آ قاي محمود سجزي دادخواستي مبني بر مطالبه وجه به طرفيت مريم اميني- 
حسين نجار زادگان  تقديم نموده است وقت رســيدگي براي روز شنبه مورخ 96/10/16  
ســاعت 5/30 عصر تعيين گرديده اســت با توجه به مجهواللمکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداي خيابان شيخ صدوق شمالي چهار 
راه وکال مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم 
مقتضي اتخاذ ميشود. م الف:27355 شعبه 31 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610460350800109 درخواســت:  شــماره   9 /211
9609980350800459 شماره بايگاني شــعبه: 960517   ابالغ شونده: 1- حميدرضا 
امامي فرزند مجتبي 2- احمدرضا امامي فرزند مجتبــي 3- محمد جواد ميرزايان فرزند 
ابراهيم، موضوع: به نامبردگان فوق ابالغ مي گردد چنانچه در خصوص تجديدنظرخواهي 
اداره تصفيه امور ورشکستگي اصفهان نسبت به دادنامه شماره 9609970350801060 
صادره در کالسه 960517 شــعبه 8 دادگاه حقوقي اصفهان پاســخي دارند، به استناد 
ماده 346 قانون آئين دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني ظرف مهلت 
ده روز از تاريخ نشــر اين آگهي جهت اطالع از مفاد تجديدنظرخواهي و اعالم نشاني و 
تحويل اليحه دفاعيه به اين دادگاه به نشــاني اصفهان اتوبان خرازي حد فاصل خيابان 
ميرزا طاهر و آتشگاه مجتمع قضايي شــهيد مطهري مراجعه نمايند در غير اين صورت 
پرونده با همين کيفيت به دادگاه تجديدنظر ارســال مي گردد. دادنامه: شــماره دادنامه: 
9609970350801060 خواهــان: اداره تصفيه امور ورشکســتگی اصفهان با وکالت 
آقای اردشير رضائی نصفجی فرزند طاهر به نشانی اصفهان- خيابان نيکبخت- روبروی 
دادگستری ساختمان وکالی ماکان 5 طبقه دوم واحد 22، خواندگان: 1- آقای غالمرضا 
زارعان فرزند عبداله به نشــانی اصفهان – شهرســتان اصفهان – خ هشــت بهشت 
غربی- اول گلزار جنوبی- پالک 92- زنگ وســط، 2- آقای  احمدرضــا امامی  فرزند 
مجتبی، 3- آقای حميدرضا امامی فرزند مجتبی، 4- آقــای محمد جواد ميرزايان فرزند 
ابراهيم همگی به نشــانی مجهول المکان، 5- خانم مهناز اعتصامی خواه فرزند محمود، 
 6- آقای فرهاد حاجی کريميان فرزند جمشيد همگی به نشانی اصفهان، خيابان پروين، 
خيابان عســکريه، بعد از فلکه دشتســتان، کوچه ارژنگ، نبش پــارک بهاران، مجتمع 
مسکونی کوثر، طبقه همکف  کدپستی 8199784581، 7- بانک مسکن شعبه چهارباغ 
خواجو اصفهان کد 2781 به نشــانی اصفهــان خيابان چهارباغ خواجو بانک مســکن، 
8- خانم شــهره فيضيان فرزند ناصر با وکالت آقای فرهاد رستم شيرازی فرزند حسن به 
نشانی اصفهان دروازه شيراز خيابان سعادت آباد روبروی شهرداری منطقه 6 جنب بانک 
رفاه کدپســتی 8163917895 و آقای ناصر حبيبی حسين آبادی فرزند حسين به نشانی 
اصفهان خيابان شــريعتی غربی مجتمع تجاری رامين طبقه دوم واحد شماره 4 کدپستی 
8173817495، خواسته ها: 1- ابطال سند)موضوع ســند مالی است(، دادگاه با توجه به 
اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور و انشا رای 
می نمايد. رای دادگاه: دعوی خواهان اداره تصفيه و امور ورشکستگی اصفهان با وکالت 
آقای اردشــير رضايی نصفچی به طرفيت خواندگان 1- آقای غالمرضا زارعان 2- خانم 
 شهره فيضيان با وکالت آقای فرهاد رستم شيرازی و ناصر حبيبی 3- آقای حميدرضا امامی
 4- آقای احمدرضا امامــی 5- آقا محمدجواد ميرزايان 6- خانــم مهناز اعتصامی خواه 
7- آقای فرهاد حاجی کريميان 8- بانک مســکن به خواســته ابطال مبايعه نامه عادی 
1386/12/19  و اسناد انتقال شــماره های 11962-1395/08/17 دفتر 224 و 11961 
-1395/08/17 همان دفتر و 173520-1388/05/18 دفتــر 11 اصفهان دادگاه نظر 
به اينکه خواهان اصالتا برای اداره خواهان طرح دعــوی نکرده بلکه به قايم مقامی تاجر 
ورشکســته آقای مهدی باطنی ادعای خود را مطرح و نام خواهان به عنوان اصيل قيد و 
نامی از تاجر به عنوان اصيــل و اداره تصفيه به عنوان قايم مقام تاجر قيد نشــده و اينکه 
اقدامات اداره خواهان به قايم مقامی ورشکسته به ســبب حجر تاجر در اثر ورشکستگی 
می باشد و تاجر ورشکسته دارای اهليت بوده و نام ايشــان به عنوان خواهان بايست قيد 
بنابراين دعوی خواهان به نحو طرح شده امکان پذيرش نداشته و مستند به ماده 2 قانون 

آيين دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعالم می نمايد رای صادره 
حضوری و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ميباشد. 
م الف:26415 شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع امور تجاري و بازرگاني شهرستان 

اصفهان )579 کلمه، 6 کادر(
ابالغ 

9/212 شماره ابالغنامه:9610106836307020 شماره پرونده: 9509986836300672 
شماره بايگاني شعبه:950768 ابالغ شونده حقيقي: مسعود گله داري باقري فرزند محمد به 
نشاني مجهول المکان، به پيوست يک نسخه دادنامه به شماره 9609976836301138 
به حضور ارســال مي گردد. ضمنا به پيوســت تصميم نهايي) مکانيزه( ارسال مي گردد. 
توجه: پس از دريافت اين ابالغيه، ابالغ اوراق قضايي به صورت الکترونيک انجام خواهد 
شد و ابالغ به صورت کاغذي در موارد محدود و استثناء انجام مي شود بنابراين ضروري 
است نسبت به ثبت نام و مشــاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاي آتي از طريق سامانه اقدام 
نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه، حســاب کاربري) شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد 
جهت ثبت نام، به يکي از دفاتر خدمات الکترونيک قضائي و در صورت عدم دسترسي، به 
نزديکترين واحد قضائي مراجعه نماييد. دادنامه: شماره دادنامه: 9609976836301138 
خواهان: خانم زيبا چراغی ريزی فرزند يوسف با وکالت آقای مهرداد يوسفيان فرزند باقر 
به نشانی اصفهان چهارباغ خواجو روبروی داروخانه دکتر حريری ساختمان احسان طبقه 
دوم، خوانده: آقای مسعود گله داری باقری فرزند محمد به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
طالق به درخواست زوجه، گردشــکار: دادگاه پس از بررســی اوراق و محتويات پرونده 
و با اعالم ختم رســيدگی به شــرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست خانم زيبا چراغی ريزی فرزند يوسف با وکالت آقای مهرداد يوسفيان 
 به طرفيت آقای مســعود گله داری باقری فرزند محمد به خواسته صدور حکم طالق به 
لحاظ نقض بعضی شرايط ضمن عقد نکاح با اين توضيح که وکيل خواهان اظهار نموده 
موکله به موجب سند ازدواج شماره 6392-67/5/3 با خوانده ازدواج نموده نامبرده اکنون 
به مدت بيش از دو سال است که منزل مشــترک را ترک  نموده و موکله را به حال خود 
رها نموده است و سابقه سوء معاشرت و ضرب و جرح وی را نيز دارد و ادامه اين وضعيت 
برای موکله غيرقابل تحمل است تقاضای رســيدگی و صدور حکم مبنی بر صدور حکم 
طالق به لحاظ نقض بعضی شرايط ضمن عقد نکاح را از دادگاه خواستارم دادگاه با توجه 
به محتويات پرونده اظهارات وکيل خواهان شهادت گواهان مبنی بر اينکه خوانده ساليان 
متمادی اســت  که موکله و فرزندانش را به حال خود رها کرده و مدت هاست خبری از او 
نيست گزارش مورخ 96/3/25 کالنتری 16 اصفهان و اينکه خوانده مدت هاست در محل 
 سکونتش که منزل پدری وی در آن است رويت نگرديده است و با وصف ابالغ از طريق

 نشر آگهی در جلسه رسيدگی حضور نيافته و دفاعی ننموده و اينکه مساعی دادگاه و داوران 
منتخب در اصالح ذات البين و ســازش موثر واقع نگرديده و ساير قراين و شواهد موجود 
و اينکه زوج قسمتی از مهريه به ميزان يک سکه را به خوانده بذل و حق رجوع به ما بذل 
را اسقاط نموده است و نسبت به ســاير حقوق مالی ادعايی ندارد و با مالحظه نظر موافق 
قاضی مشاور دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی مســتندا به مواد 1119، 1145، 
1146 قانون مدنی و مواد 26، 27، 28، 29 قانون حمايــت خانواده مصوب 1390 حکم 
به احراز تحقق بند هشــتم از قسمت ب شــروط ضمن عقد نکاح و حق اعمال وکالت در 
طالق برای زوجه صادر و اعالم می نمايد زوجه می تواند با حضور در يکی از دفاتر طالق 
ضمن قبول ما بذل از ناحيه زوج با حق توکيل به غير خود را به نوع طالق خلع مطلقه نمايد 
فرزندان مشترک به اسامی ساناز و سلمان به سن رشد رســيده اند و دادگاه در مورد آنها 
مواجه با تکليفی نمی باشد در خصوص فرزند مشترک ديگر به نام سامان 15 ساله حضانت 
وی تا سن رشد به مادر تفويض می گردد و خوانده مکلف است ماهانه مبلغ 3/000/000 
ريال بابت نفقه وی با احتساب ده درصد تورم ساليانه به خواهان پرداخت نمايد عده زوجه 
پس از طالق سه طهر است و رعايت صحت شرايط اجرای طالق عهده مجری آن است 
رای صادره غيابی ظرف مهلت بيســت روز پس ازابالغ قابل واخواهی نزد اين دادگاه و 
 سپس ظرف همين مدت قابل تجديدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجديدنظر می باشد. 
م الف:26357 شعبه 3 دادگاه خانواده اصفهان )مجتمع شهيد قدوسي( ) 655 کلمه، 

7 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/233 شماره ابالغنامه: 9610106794101602 شماره پرونده: 9609986794101078 
شماره بايگانی شعبه: 961079  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست وضمائم به  آقای 

هادی اسفندياری بورکی فرزند عباداله، خواهان آقای سعيد شاه سياه دادخواستی به طرفيت 
خوانده آقای هادی اسفندياری بورکی به خواسته مطالبه  مطرح که به اين شعبه )اصفهان 
چهار راه شيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 961079 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رســيدگی مورخ 1396/10/17 ساعت 8/30 تعيين که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس ازتاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 26397 شعبه 11 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )174 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسيدگی

9/232 شــماره ابالغنامه:9610106794700792 و9610106794700793  شماره 
پرونده:9609986794700507 شماره بايگانی شــعبه:960507 ابالغ شونده حقوقی: 
شرکت آذر سبزينه چهلستون با مديريت داوود حيدری به نشانی مجهول المکان، تاريخ 
حضور:1396/10/17 يکشنبه ساعت: 18 ،محل حضور: اصفهان- چهارراه شيخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف، در خصوص دعوی ناصر 
زمانی آب نيلی  به طرفيت شما در وقت مقرر جهت رســيدگی در اين شعبه حاضر شويد. 
توجه: پس از دريافت اين ابالغيه، ابالغ اوراق قضايی به صورت الکترونيک انجام خواهد 
شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراين ضروری 
است نسبت به ثبت نام و مشــاهده اين ابالغيه و ابالغيه های آتی از طريق سامانه اقدام 
نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه، حســاب کاربری) شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد 
جهت ثبت نام، به يکی از دفاتر خدمات الکترونيک قضائی و در صورت عدم دسترســی، 
به نزديکترين واحد قضائی مراجعه نماييد.  م الف:27362 شعبه 17 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) 156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/235 شماره ابالغنامه: 9610106795700657 شماره پرونده: 9609986795700635 
شماره بايگانی شعبه: 960635  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست وضمائم به مهيار 
اطرافی فرزند علی رضا، خواهان عبداله نعمتی با وکالت فرزين فدايی و مرضيه صالحی 
دادخواستی به طرفيت خوانده 1- مهری حيدر بزرگ 2- مهيار اطرافی به خواسته مطالبه  
مطرح که به اين شــعبه )اصفهان چهار راه شــيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795700635 
شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسيدگی مورخ 1396/10/17 ساعت 18/30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه 
پس ازتاريخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 25107 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) مجتمع شهدای مدافع حرم( )181 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسيدگی

9/238 شماره ابالغنامه: 9610106795700679 شماره پرونده: 9609986795700753 
شماره بايگانی شعبه: 960753  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
احمد کاکائی فرزند عليرضا ،خواهان آقای مجتبی طحانی زاده  دادخواســتی به طرفيت 
خوانده آقای احمد کاکائی و محمد اميری به خواســته مطالبه  مطرح که به اين شــعبه 
)اصفهان چهار راه شيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609986795700753 شعبه 27 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسيدگی مورخ 
1396/10/18 ساعت 17 تعيين که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف يک ماه پس 
ازتاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 

 م الف: 25172 شــعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان
 ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )175 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

9/219 کالسه پرونده: 335/95 شــماره دادنامه:95/9/21-9509976793601698 
مرجع رســيدگی: شــعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد 
با وکالت ســپيده لطفی به نشــانی اصفهــان خ توحيــد ميانی چهــار راه توحيد باالی 
بانک ملت موسســه حقوقی جــم، خوانــدگان: 1- مرتضی تفنگچــی 2- علی کيانی 
اجگردی هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، با عنايــت به محتويات 
پرونده و نظريه مشورتی اعضا شــورا ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نمايــد. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی ســپيده لطفی به وکالت 
از بانک مهــر اقتصاد به طرفيت مرتضــی تفنگچی و علی کيانی اجگردی  به خواســته 
مطالبه مبلــغ 97/445/256  ريال بخشــی از وجه يــک فقره چک  به شــماره های 
 153338-93/8/18   به انضمام مطلق خســارات قانونی- با توجه  به محتويات پرونده

 و  بقای اصول مســتندات در يد خواهــان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توســط بانک 
محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اين که خوانــدگان علی رغم  ابالغ قانونی در جلســه حضــور نيافته و هيچگونه 
اليحه و دفاعيات مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابــراز و ارايه ننموه لــذا دعوی خواهان عليــه خوانده ثابت به نظر می رســد که 
 مســتنداً به مــواد  212 و 214 قانــون تجــارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م 
حکم  بر محکوميــت خواندگان به صــورت تضامنی به پرداخت مبلــغ 97/445/256 
ريال بابت اصــل خواســته و 1/510/000 ريال  بابت هزينه دادرســی و حــق الوکاله 
وکيل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخيــر در تاديه از تاريخ سررســيد چک موصوف 
93/8/18 تا تاريخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و اعالم مــی نمايد.  رای صادره 
غيابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهــی در همين مرجــع و ظرف 20 روز 
پــس از آن قابل اعتــراض در محاکــم محترم عمومــی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:27363 شعبه 6 مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اصفهان )309 کلمه،

 3 کادر(
حصر وراثت

9/265 آقای قاســم کاظمی جروکانی دارای شناسنامه شــماره 24 به شرح دادخواست 
به کالسه  718/96 ش ح 7  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان محمد کاظمی جروکانی به شناسنامه 1270379011 در تاريخ 
96/5/23  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- قاســم کاظمی جروکانی فرزند محمد، ش.ش 24 )پدر( 2- مهری کاظمی 
جروکانی فرزند کريم، ش.ش 916 )مادر( 3- فاطمه شــريفی جروکانی فرزند غالمرضا 
به ش.ش 1271103400 )همســر( 4- رادين کاظمی جروکانی فرزند محمد به ش.ش 
1277765278 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 5822 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 

شماره يک( )154 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

9/314  خانم شکريه رهبر فرزند عبدالرسول با ارائه دو برگ استشهاديه محلی مدعی می 
باشد سند مالکيت ششــدانگ يکبابخانه پالک 9491/1  واقع در بخش 5 اصفهان که در 
صفحه 509 دفتر 6 به شماره ثبت 679 به نام نامبرده ســابقه ثبت و سند مالکيت شماره 
018368 دارد که بعلت جابجايی سند مالکيت اوليه مفقود شده و  درخواست صدور صند 
المثنی نموده اند. لذا طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
يا وجود اسناد مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل اســناد مالکيت و سند معامله تسليم نمايد 
تا مراتب صورت  مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکيت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 28096 مهدی شبان کفيل منطقه ثبت اسناد 

شمال شرق اصفهان )179 کلمه، 2 کادر(

چهره ها

مستند
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آیا آمریکا درباره سفر به ماه دروغ گفته است؟

پیشنهاد سردبیر:

این کفش های هوشــمند جدید نیاز به اتصال هیچ گوشی یا ساعت 
هوشمندی ندارند؛ چراکه با بهره مندی از حسگرهای هوشمند تعبیه 
شده در این کفش ها، قادر است مسافت های پیموده شده کاربران را 
به آنها اطالع دهد یا میزان مســافتی که باید طی کنند، به آنها اطالع 

داده می شود.

کفشی با حسگرهای هوشمند به بازار آمد

اداره ثبت اختراع ایاالت  متحده آمریکا اعالم کرد که اپل، پتنت نمایشگر تاشوی 
آیفون را به ثبت رسانده است و احتماال از این فناوری در سال 2021 بهره می برد. این 
خبر در حالی منتشر شده که پیش از این خبرهایی مبنی بر همکاری اپل و ال جی 
برای ساخت نمایشگر انعطاف پذیر و تاشو به گوش رسیده و شایعاتی درباره تولید 
آیفون های آینده با نمایشگر انعطاف پذیر منتشر شده بود. حال، با انتشار خبر ثبت 
پتنت نمایشگر تاشوی آیفون، احتمال ورود نسل کامال متفاوتی از این گوشی 
هوشمند به بازار قوت یافته است. طبق اطالعات منتشر شده، پتنت ثبت شده 
مربوط به نمایشگر منعطفی است که با قرارگیری در هر گجتی می تواند از 
وسط تا شود. این نمایشگر احتماال شامل مجموعه ای از پیکسل های 
کریستال مایع، پیکسل های الکتروفورتیک، پیکسل های دیود نور 
و نمایشگرهای میکرو اولد است و یکی از جدیدترین فناوری های 

ساخت نمایشگر را به رخ رقبا می کشد.

از زمانی که آمریکا ادعا کرد انســان روی 
ماه قدم گذاشته است، پنج دهه می گذرد؛ 
ولی هنوز تئوری توطئه ای  مبنی بر دروغ 
محض بودن این ادعا که از ســوی عده ای 
مطرح شده، طرفداران خاص خود را دارد. 
براســاس ادعای یکی از کاربران یوتیوب 
به نــام »Streetcap1«، ویدئوها و تصاویری 
که ادعا می شــود در سال 1972 از آخرین  
ماموریت سفر به ماه توسط آپولو 17 منتشر 
شده، به ســادگی اثبات می کنند که تمام 
این سال ها آمریکا در مورد قدم گذاشتن 
انسان ها بر سطح ماه دروغ می گفته است. 
بر اساس گفته این کاربر، تصویر فردی که 
روی کاله فضانوردی یکــی از فضانوردان 
آپولو 17 دیده می شود، فاقد لباس مخصوص 
است و به نظر می رسد شخص یاد شده، یک 
کت ساده پوشیده باشد. البته موافقان این 
تئوری همچنان معتقدند شــخصی که در 
تصویر دیده می شــود، لباس فضانوردی 
به تن دارد. همچنیــن پرچم آمریکا که در 
تصویر دیده می شود، با باد تکان می خورد؛ 
در حالی که در ماه نباید شاهد چنین تکانی 
باشیم. از ســوی دیگر موافقان این تئوری 
اعالم می کنند که این مسئله به علت لرزش 
پایه آلومینیومی است که هنگام جاگذاری 
آن توســط فضانوردان ایجاد شده است. 
همچنین پیش تر برخــی از طرفداران این 
تئوری توطئه ادعا کرده بودند سنگ هایی 
که توسط فضانوردان از سطح ماه جمع آوری 
شده بود، در واقع از قطب جنوب آورده شده 
بودند؛ البته در نهایت آزمایش ها خالف این 
موضوع را نشــان داد و این تئوری توطئه 
را باطل کرد. الزم به ذکر است که آپولو 17 
اولین فضاپیمای سرنشــین داری نبود که 
به ماه رفت؛ این افتخار سال ها پیش نصیب 
آپولو 11 و فضانوردان آن »نیل آرمسترانگ« 
و »باز آلدرین« در 20 جوالی 1969 )29 تیر 

1348( شده بود.

 مســواک برقی Ara بر نحوه مسواک زدن 
کاربر نظارت دقیقــی دارد و او را در لذت 
داشتن دندان های ســالم و سفید یاری 
 Ara می رساند. این مسواک برقی جدید که
 )Kolibree( نام  دارد، توسط شرکت کلیبری
توسعه یافته است. این کمپانی ادعا می کند 
که دندان های شما را در لیست زیباترین 
دندان هــای فصل قرار خواهــد داد. این 
مسواک برقی اطمینان حاصل می کند که 
شما 2 دقیقه را به مسواک زدن اختصاص 
دهید و حداقل این عمــل را برای 2 بار در 
روز تکرار کنید. مســواک برقی آرا عالوه 
بر آنکه زمان مفید مســواک زدن شما را 
 Coach+ اعالم می کند، مجهز بــه ویژگی
است که نشان می دهد در کدام قسمت ها 
باید تالش بیشتری بابت تمیزی دندان ها 

صورت گیرد. با قرار دادن مســواک در 
مقابل اپلیکیشــن آن، می توانید یک 
مدل سه بعدی از دهان خود را مشاهده 

کنید؛ در این مــدل، بخش هایی که 
نیاز به مسواک زدن دارد، با رنگ 

زرد و بخش هایــی که به خوبی 
تمیز شده است، با رنگ سفید 

نشان داده می شود.

کمپانی هوندا، یکی از خودروسازان پیشگام ژاپنی 
است که همواره به دنبال تکنولوژی های جدید بوده 
و سعی دارد محصوالت خود را با جدیدترین فناوری 
های موجود به میدان رقابت بفرستد. در این راستا 
نشــریه Nikkei Asian Review اخیرا گزارشــی را 
منتشر شده که بر اساس آن این شرکت خوشنام 
ژاپنی به دنبال یک تکنولوژی جدید برای استفاده 
 350kW حداکثری از ظرفیت سیستم شارژ ترکیبی
است تا به واســطه آن بتواند خودروهایی با شعاع 
حرکتی حدود 150 مایل را در عرض تنها 15 دقیقه 
شارژ کند.آن طور که گزارش این روزنامه حکایت 
دارد، توســعه باتری هایی با ظرفیت باال که امکان 
شارژ بسیار سریع داشته باشند، یکی از ارکان اصلی 
استراتژی هوندا برای سال های آینده بوده و انتظار 
می رود این باتری ها از سال 2022 روی محصوالت 

برقی خودروساز ژاپنی نصب شوند.

شرکت اچ تی سی، از هدســت واقعیت مجازی 
Vive Focus رونمایی کرد که مجهز به تراشه اسنپ 

دراگون 835 است و می توان از آن به طور مستقل 
و بدون نیاز به رایانه یا گوشی همراه استفاده کرد. 
پس از آنکه ماه ها شــایعات گوناگونی از هدست 
واقعیت مجازی اچ تی سی منتشر شد، سرانجام 
این شرکت، Vive Focus را به دوستداران فناوری 
معرفی کرد. کاربران در هدســت جدید برخالف 
هدست اچ تی سی وایو و دیگر هدست های واقعیت 
مجازی، نیازی بــه یک کامپیوتر آمــاده یا یک 
گوشی هوشــمند برای تجربه محتویات واقعیت 

مجازی ندارند.

چند روز پیش گزارشاتی به دست رسید که نشان می داد مایکروسافت تصمیم دارد دانلود پکیج های زبان برای نرم افزار 
Word را از طریق فروشگاهش ممکن کند؛ یعنی به جای اینکه در وب سایت ها به جست وجوی زبان مورد نظر خود بگردید، 

از مایکروسافت استور و همانند بقیه اپ ها یا بازی ها بسته ها را دریافت کنید. حاال به نظر می رسد ردموندی ها تصمیم دارند 
همین سیاست را برای فونت ها نیز پیش بگیرند. به تازگی لیست فونت های Arial Nova در فروشگاه مایکروسافت دیده شده 
و با توجه به این مسئله، می توان امیدوار بود که رموندی ها به زودی قابلیت دانلود فونت ها از مارکت خود را فراهم می کنند.

اطالعات موجود در فروشگاه نشان می دهد که Arial Nova نسخه جدید خانواده Arial بوده و برای پاراگراف ها و عنوان ها  
مناسب تر شده است؛ البته در زبان التین. شرکت مایکروسافت هنوز واکنش رسمی نشان نداده ولی با توجه به گزارشات 
انتشار یافته، احتماال باید منتظر فونت ها و بسته های زبان در فروشگاه ها باشیم. به این ترتیب دیگر الزم نیست کاربران به 
وب سایت های مختلف سر بزنند؛ زیرا در خود فروشگاه رسمی این کمپانی به محتویات بیشتر برای نرم افزار ورد دسترسی 

پیدا می کنند.

ایدکو، توزیع کننده آنالین محصوالت کسپرسکی در ایران، نسخه های 
فارسی و انگلیســی راهکارهای امنیت خانگی کسپرسکی 2018 را 
به طور هم زمان عرضه می کند. شــرکت ایدکو به عنوان توزیع کننده 
آنالین محصوالت کسپرسکی در ایران و خاورمیانه، امسال نیز به روال 
سال های گذشته، آنتی ویروس، اینترنت سکیوریتی و توتال سکیوریتی 
2018 کسپرسکی را عرضه می کند. به گزارش ایتنا، کاربران می توانند 
 2018-https://irkaspersky.com/kaspersky-persianبا مراجعه به آدرس
نسخه های فارسی 2018 کسپرسکی را دریافت کنند. طبق این گزارش، 
در نسخه کسپرســکی 2018  نیز همانند سایر محصوالت آزمایشگاه 
کسپرسکی، امکان به کارگیری رایگان و آزمایشی یک ماهه نسخه های 
فارسی وجود دارد و کاربران می توانند پس از طی دوره آزمایشی، آن 
را به نسخه یک ساله ارتقا دهند.نسخه های فارسی محصوالت خانگی 
کسپرسکی همانند معمول، از وب سایت رسمی یا فروشگاه های آنالین 
همه نمایندگان قابل دریافت و به کارگیری است. عالقه مندان می توانند 
با مراجعه به وب سایت کسپرسکی آنالین و دریافت نسخه آزمایشی این 
محصول، به مدت یک ماه از مزایای استفاده از آن بهره گیرند و در صورت 

تمایل، آن را خریداری کنند.

 آیا آمریکا درباره سفر 
به ماه دروغ گفته است؟
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کسپرسکی 2018 با دونسخه 
فارسی و انگلیسی از راه رسید

اپل، پتنت نمایشگر تاشوی آیفون را ثبت کرد!

 شارژ کامل باتری خودرو
در 15دقیقه

استفاده از هدست واقعیت مجازی 
Vive Focus بدون نیاز به گوشی

پیشرفت فناوری به تدریج نحوه تعامل مادر و نوزاد را تحت تاثیر خود قرار 
داده است، در این مطلب به معرفی فناوری هایی می پردازیم که به کمک 

مادران امروزی آمده اند.
 بعضی مســائل درباره یک مادر هیچ گاه تغییر نخواهد کرد؛ اما 

در دنیایی که فناوری در آن حــرف اول را می زند، کمتر 
کسی را پیدا می کنید که از فواید پیشرفت فناوری 

بهره گیری نکند و مادران هم از این قاعده 
مستثنی نخواهند بود.

فناوری هایی
 که به کمک مادران 

آمده اند

یکی از نمودهای پیشــرفت فناوری در 
زمینه بارداری خانم ها، به سونوگرافی مربوط 

است؛ مادران در گذشــته با مراجعه به پزشک و 
استفاده از اسکن سونوگرافی از سالمتی کودک خود 

آگاه می شدند، اما امروز برای این امر نیازی به مراجعه 
به پزشک نیست و می توان این کار را تنها با استفاده از 
یک دستگاه کوچک خانگی و یک نرم افزار مخصوص 

گوشی های هوشمند انجام داد.

دستگاه سونوگرافی خانگی

همان طور که از نام یک جوراب هوشمند بر می آید، زمانی 
که مادر پای نوزاد خود را با این جوراب می پوشاند، سنسورهای 

تعبیه شــده در آن به پایش و اندازه گیری همیشگی عالئم حیاتی 
نوزاد خواهند پرداخت. بدین ترتیب والدین از راه دور و تنها با در دست 

گرفتن گوشی هوشمند خود می توانند از فاکتور هایی مانند ضربان قلب 
و سطح اکســیژن محلول در خون نوزاد خود آگاهی کسب کنند. شرکت 
سازنده این جوراب با زیر نظر گرفتن داده های اطالعاتی برگرفته شده از 
عالئم حیاتی هزاران نوزاد و همچنین با توجه به نحوه اســتفاده والدین 

از این جوراب هوشمند، روز به روز کارایی و امکانات محصول خود را 
افزایش می دهند.

اگر مشکلی در مورد ضربان قلب یا تنفس کودک وجود داشته 
باشد، این جوراب هوشمند، مسئله را از طریق نرم افزار 

مخصوص خود و به صورت هشــدار به گوشی 
هوشمند والدین ارسال خواهد کرد.

 جوراب هوشمند 
ناظر بر عالئم حیاتی کودک 

 
اکثر نوزادها در چند ماه اول زندگی خود با مشکل کم خوابی روبه رو 

هستند. آنها حتی در نیمه های شب به یکباره جیغ می زنند و گریه می 
کنند؛ تاحدی که اجازه خواب را از پدر و مادر هم خواهند گرفت و اگر حقیقت 

را بخواهید، هنوز راهکار علمی بخصوصی برای حل این مشکل ارائه نشده است. 
استفاده از گهواره هوشــمند SNOO یکی از بهترین راه حل ها برای کمک به نوزاد 

کم خواب و بد اخالق است. این گهواره هوشمند با پخش نویز سفید و صدا های 
چند بسامدی در کنار تکان دادن آرام نوزاد، سعی می کند نقش الالیی مادر در 
خواباندن کودک را ایفا کند. شاید ظاهر ماشینی این گهواره شما را درخصوص 
امنیت کودک تان نگران کند؛ اما باید بدانید که طبق مطالعات انجام شده، 

گهواره هوشمند SNOO، یکی از ایمن ترین گهواره های موجود در بازار است. 
این گهواره در شرایطی که نوزاد پس از گذشت 3 دقیقه بعد از بیدار شدن،  

به خواب باز نگردد، به گوشی هوشمند مادر پیامی هشداری ارسال 
خواهد کرد تا وی از طرق همیشگی مانند خواندن الالیی، 

برای دوباره خواباندن کودک تالش کند.
 

خواب راحت کودک با گهواره هوشمند 

  
اگر تا به حال از صندلی کودک استفاده کرده باشید، با پیچیدگی های 

موجود در روند نصب آن آشنا هستید؛ اما شرکتی به نام 4moms سعی 
کرده اســت با تولید اولین صندلی کودک هوشمند ، برخی از مشکالت 

موجود در این زمینه را حل کند. مزیت این محصول، در قابلیت نصب و 
تنظیم خودکار آن در خودرو خالصه نمی شود و یکی از کلیدی ترین نقاط 

قوت موجود در آن مربوط به سطح باالی ایمنی در آن است.
این صندلی کودک بارها و بارها تحت شبیه سازی های مختلف تصادفات 

قرار گرفته و هر بار نمره کامل را از آنها کســب کرده است. ساختار کلی این 
صندلی با استفاده از فریم فوالدی تقویت شده و به خوبی از کودک شما محافظت 

خواهد کرد. پس از قابلیت نصب و تنظیم خودکار و بحث های امنیتی، به سراغ 
جنبه فناورانه صندلی هوشمند می رویم؛ در این صندلی مجموعه ای متشکل 

از 20 سنســور وجود دارد که پارامترهای مختلفی از بدن کودک را زیر 
نظر داشته و اطالعات حاصل را به صورت زنده در اختیار مادر قرار 

خواهد داد و زمانی که رشد کودک از استاندارد تعیین شده 
برای استفاده از این صندلی هوشمند بیشتر شود، 

پیام هشداری به والدین ارسال خواهد 
کرد.

 صندلی کودک خودرو 
با قابلیت نصب و تنظیم خودکار 
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حصر وراثت
9/263  آقای علیرضا دادخواه عسگرانی دارای شناسنامه شماره 61 به شرح دادخواست به 
کالسه 472/96 شعبه اول از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان گوهر کاظمی عسگرانی به شناسنامه 19 در تاریخ 95/10/09 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- علیرضا 
دادخواه عســگرانی به ش.ش 61، ت. ت 1352/06/29 فرزند پســر 2- داود دادخواه 
عسگرانی به ش.ش 60 ، ت.ت 1352/06/29 فرزند پسر 3- شهناز دادخواه عسگرانی به 
ش.ش 78، ت.ت 1341/08/12 فرزند دختر، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 353 شعبه اول مجتمع شماره دو شورای حل اختالف کرون )145 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
9/266 آقای روح اله لطفی دارای شناســنامه شماره 35 به شــرح دادخواست به کالسه  
706/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان فرخنده پیمانی فروشــانی به شناســنامه 27 در تاریــخ 96/5/25  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- روح 
 اله لطفی فرزند غالمحســین، ش.ش 35 )فرزند( 2- نوراله لطفی فرزند غالمحســین، 
 ش.ش 11250)فرزنــد( 3 – الهام لطفــی فرزند غالمحســین، ش.ش 1621 )فرزند(

 4- راضیه لطفی فرزند غالمحســین، ش.ش 13491 )فرزند( و الغیــر. 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 شــد. م الف: 5825 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )145 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/267 آقای روح اله لطفی دارای شناســنامه شماره 35 به شــرح دادخواست به کالسه  
707/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمحسین لطفی به شناســنامه 264 در تاریخ 1396/4/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فرخنده پیمانی فروشانی 
فرزند محمد اسمعیل، ش.ش 27)همسر( 2- روح اله لطفی فرزند غالمحسین، ش.ش 35 
)فرزند( 3-  راضیه لطفی فرزند غالمحسین، ش.ش 13491 )فرزند( 4- نوراله لطفی فرزند 
غالمحسین، ش.ش 11250 )فرزند( 5- الهام لطفی فرزند غالمحسین، ش.ش 1621 
)فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5826 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )152 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

9/268 آقای محمدرضا شــیروی خوزانی دارای شناســنامه شــماره 19335 به شرح 
دادخواست به کالسه  721/96 ش ح 7  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان جعفرعلی شیروی به شناسنامه 317 در تاریخ 96/3/9  
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به

 1- محمدرضا شــیروی خوزانی فرزند جعفرعلی، ش.ش 19335 )فرزند( 2- غالمرضا 
شیروی فرزند جعفرعلی، ش.ش 385 )فرزند( 3- محمد شیروی خوزانی فرزند جعفرعلی، 
 ش.ش 9996 )فرزند( 4- مهدی شــیروی فرزنــد جعفرعلــی، ش.ش 2541 )فرزند(

  5- مرضیه اشرفی خوزنی فرزند مرتضی، ش.ش 172 )همسر( 6- فاطمه شیروی فرزند 
جعفر علی، ش.ش 994 )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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 5828 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )167 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
9/269 آقای علی محمد بهاری دالل دارای شناســنامه شماره 335 به شرح دادخواست 
به کالسه  724/96 ش ح 7  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی آقا بهاری دالل به شناسنامه 14 در تاریخ 96/6/8  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- علی 
 محمد بهاری دالل فرزند علی، ش.ش 335 )فرزنــد( 2 – غالمرضا بهاری فرزند علی، 
ش.ش 2379 )فرزند( 3- مرضیه بهاری فرزند علی، ش.ش 12347 )فرزند( و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5830 شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )144 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/270  خانم افتخار عسکری فروشانی دارای شناسنامه شماره 190 به شرح دادخواست به 
کالسه  726/96 ش ح 7  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان اکبر اعالیی به شناســنامه 12 در تاریخ 96/8/8  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- افتخار اعظم عسکری 
فروشانی فرزند رجبعلی، ش.ش 190 )همسر( 2- سعید اعالیی فرزند اکبر، ش.ش 4615 
)فرزند( 3- احمد اعالئی فرزند اکبر، ش.ش 1130020118 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 5831 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )141 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

9/272 آقای حسین شاهمرادی قهه دارای شناسنامه شــماره 18به شرح دادخواست به 
کالســه 96/662 از این دادگاه در خواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بهمن شاهمرادی قهه بشناسنامه 788  در تاریخ 1396/5/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- عجب ناز 
چلمقانی فرزند رضا به شماره شناســنامه4 متولد 1324 صادره از دهاقان)همسر متوفی( 
2- بهرام شاهمرادی قهه فرزند بهمن به ش شناسنامه 23 متولد 1344 صادره از دهاقان 
)پسرمتوفی(3-ناصر شاهمرادی قهه فرزند بهمن به ش شناسنامه 6 متولد 1348 صادره 
از دهاقان )پســرمتوفی(4-منوچهر شــاهمرادی قهه فرزند بهمن به ش شناسنامه 30 
متولد 1349 صادره از دهاقان )پسرمتوفی( 5-حسین شــاهمرادی قهه فرزند بهمن  به 
ش شناسنامه 18 متولد 1350صادره از دهاقان )پســر متوفی( 6-زهرا شاهمرادی قهه 
فرزند بهمن  به ش شناســنامه 61 متولد1343 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 7- زهره 
شــاهمرادی قهه فرزند بهمن به ش شناســنامه4 متولد 1357 صادره از  دهاقان )دختر 
متوفی( متوفی وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 96/253 شــعبه دوم حقوقی شــورای حــل اختالف دهاقــان)212 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

9/273 شماره دادنامه: 9609973623100693 شماره پرونده: 9609983623100287 
شماره بایگانی شــعبه: 960325 خواهان: آقای علیرضا گنجی زاده زواره فرزند عباس به 
نشانی اصفهان اردستان زواره خ امام حسینیه بزرگ جنب پیر منزل شخصی، خوانده:  خانم 
محبوبه هاتف فرد فرزند عباس به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارات 
دادرسی 2- تامین خواسته 3-  مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4 مطالبه وجه بابت ... دادگاه با 
رعایت تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعالم و با استعاتن از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علیرضا 
گنجی زاده فرزند عباس به طرفیت خانم محبوبه هاتف فرد فرزند عباس به خواسته مطالبه 
مبلغ 750/000/000 ریال وفق رسید بانکی مورخه 95/5/14 و هزینه دادرسی و خسارات 

دیرکرد این شعبه از توجه به محتویات پرونده رونوشت رسید بانکی مورخه 95/5/14 بر 
پرداخت مبلغ فوق از حساب خانم دنیا حسینی سیانکی همسر خواهان به حساب خوانده 
توسط خواهان، جوابیه استعالم از بانک تجارت اردستان به شماره 18/16220/64 مورخ 
96/4/20 بر تائید مراتب فوق و عدم حضور خوانده جهت دفاع یا اراد موثر با وصف ابالغ 
قانونی از طریق نشر آگهی دعوی خواهان را محرز ندانسته مستندا به مواد 198 و 519 و 
522 قانون آ.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ 750/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
25/385/000 ریال هزینه دادرسی و خسارات دیرکرد از تاریخ مطالبه) تقدیم دادخواست 
96/4/20( لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید در مورد قرار تامین خواسته 
نیز با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی مســتندا به ماده 108 قانون آ.د.م و تبصره 
آن قرار رد تامین خواســته را صادر می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
ازابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه 
تجدیدنظر مرکز استان است. م الف: 333 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اردستان )302 کلمه، 2 کادر(
تبصره 3 ذیل ماده 120

9/278 شــماره صادره: 1396/42/440082- 1396/9/4 نظر به اینکه ســند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 2340 ذیل صفحه 362 دفتر 243 امالک به شماره 
چاپی دفترچه ای 825884 به نام بانو عزت خالو اســماعیلی ثبت صادر و تسلیم گردیده 
و سپس مقادیری از پالک طی اســناد انتقالی به غیر و سپس طی ســند 55357 مورخ 
 1363/4/14 دفترخانه اســناد رســمی 31 اصفهان یک دانگ باقیمانده سند مذکور به
 خانم طاهره مدح خوان اصفهانی انتقال و ذیال ثبت گردیده ســپس نامبرده طی گواهی 
حصر وراثت 5801 مورخ 1395/11/06 قاضی شــورای حل اختالف شــعبه دهم حصر 
وراثت فوت شده و آقای مرتضی فرخ نژاد احدی از وراث نامبرده طی درخواست وارده به 
شماره 139621702024027744 مورخ 1396/08/20 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که به امضای شــهود ذیل آن به شــماره 31434 مورخ 1396/07/19 دفترخانه 
اسنادرسمی 114 اصفهان گواهی شده و اعالم نموده سند متوفی نزد آقای مصطفی فرخ 
 نژاد احد از وراث می باشد لذا به موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدوا به
 نامبرده اخطار و به جهت انقضای مدت ده روز از تاریخ ابــالغ اخطاریه و عدم مراجعه و 
تحویل سند مالکیت به این منطقه ثبتی، مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم می باشــد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکیت 
 دارد به این اداره ارائه و یا نسبت به تحویل ســند مالکیت مذکور اقدام نماید.  در غیر این 
صورت پس ازپایان مهلت ده روز از انتشــار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه، ســند 
 مالکیت وراث طبق مقررات صادر و ســند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
 م الــف: 28008 قویــدل رئیس ثبــت منطقــه جنــوب اصفهــان )269 کلمه، 

3 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

9/280 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه باستثنای بها ثمنیه اعیانی شماره پالک 
7897/3307 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مهران و فاطمه 
و مهرداد شــهرت میرزائی فرزند علیرضا در جریان ثبت است و رای شماره 8327 مورخ 
1396/07/19 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی 
فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/10/05 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضیات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی مــی تواند به دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی عدم تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:28011 شــبان رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)268 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/751 شــماره: 950705841222113 – 96/6/7  خانم فاطمه آقایی خوزانی باستناد 
یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضا شــهود رسما گواهی شده مدعی است که سند 
مالکیت یک چهارم از سه و یک دوم سهم مشاع از 17 سهم از شش دانگ یک قطعه ملک 
پالک شماره 114/274 واقع در خمینی شهر  بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 476 
دفتر 707 امالک ذیل ثبت شماره 149885 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
به موجب سند 229809-94/7/23 دفترخانه 73 خمینی شهر به نامبرده فوق انتقال قطعی 
گردیده و به موجب سند در رهن بانک می باشد و   معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 4767 اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر)243 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

9/143 شماره دادنامه: 9609970351101235 شماره پرونده: 9509980351100860 
شــماره بایگانی شــعبه: 950931 خواهان: آقای اصغر فالحتی فرزند عباس به نشانی 
اصفهان خیابان عبدالرزاق کوچه خجســته )22( بن بست خجسته پالک 12 و کدپستی 
8148716131 و همــراه 09131861271، خواندگان: 1- خانم آنیتــا خلیل نژاد فرزند 
علی 2- آقای محمدرضا فالحتی فرزند اکبر 3- آقای عبــاس فالحتی فرزند نعمت اله 
4- خانم نیلوفر فالحتی فرزند اکبر همگی به نشــانی مجهول المکان، 5- خانم فاطمه 
عقیق فرزند مصطفی به نشــانی اصفهان خ عبدالرزاق کوچه شماره 22 کوچه خجسته 
بن بست خجسته پالک 12 کدپستی 8148716131، خواســته: مطالبه خسارت تاخیر 
تادیــه، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقــای اصغر فالحتی فرزند عبــاس به طرفیت 
آقایان و خانم هــا 1- فاطمه عقیق فرزند مصطفی 2- عبــاس فالحتی فرزند نعمت اله 
3- آنیتا خلیل نژاد فرزند علی 4- محمدرضا فالحتی فرزند اکبر 5- نیلوفر فالحتی فرزند 
اکبر به خواسته مطالبه خســارت تاخیر تادیه چک موضوع اجرائیه ثبت اسناد و امالک به 
شــماره اجرائیه 137604002003000183 با جلب نظرکارشــناس علی الحساب مبلغ 
4/893/150/684ریال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به اظهارات خواهان 
که اظهار داشته چک موضوع پرونده به شماره 721596-67/6/12 عهده بانک تجارت 
شعبه سی و ســه پل اصفهان متعلق به مورث خواندگان که برادر خواهان بوده و حسب 
اظهارات خواهان مورث خواندگان به دلیل شرارت به اعدام و مصادره اموال محکوم گردیده 
و نظر به اینکه حکم صادره نسبت به نامبرده اجرا گردیده و اموال مشارالیه مصادره گردیده 
و با توجه به تاریخ سررســید چک که مورخ 67/6/12 بوده و با توجه به زمان واخواســت 
چک که مورخ 76/11/28 بوده و اقدام خواهان برای مطالبه اصل طلب از طریق اجرای 
ثبت اســناد و امالک و نظر به اینکه خواهان مدرکی که حاکی از پرداخت وجوه به مورث 
خواندگان باشــد ارائه ننموده و با توجه به اینکه اموال مورث خوانــده به نفع بیت المال 
 مصادره گردیده و خواهان می بایست دادســتان را نیز به عنوان متولی حفاظت از حقوق
 بیت المال طرف دعوی قرار می داده لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته 
و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
سال 1379 قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید. رای صادره ظرف 
بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز اســتان می 
باشد. م الف: 27433 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان  )386 

کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
9/227 کالسه پرونده: 960608  شماره دادنامه:9609976805301503 مرجع رسیدگی: 
شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی جارچی به نشانی اصفهان ملک 
شهر خ انقالب اســالمی جنب اداره پســت مجتمع رویال پارک، خوانده: محمود رازقی 
طرزجان به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه 48/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک شماره 558066 به انضمام مطلق خسارات،  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 دعوای آقای مهدی جارچی فرزند عباس به 
طرفیت محمود رازقی طرزجان فرزند غالمحسین به خواسته مطالبه مبلغ 48/000/000 
ریال وجه چک به شماره 558066-95/11/17  به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند 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 رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و 1/785/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/11/17(  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:27393 
 شــعبه 53 حقوقی مجتمع شــماره ســه شــورای حل اختالف اصفهــان )308 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

9/228 کالسه:960630 شماره دادنامه:2520-960-96/8/25 مرجع رسیدگی: شعبه 
9 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس کریمی به نشانی اصفهان خیابان جی 
شــهرک بانک ملی نیلوفر 2 پالک 158، خوانده: ناهید ابراهیم زاده به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه ســفته، 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 دعوای عباس کریمی به 
طرفیت ناهید ابراهیم زاده به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه سفته به شماره 
خزانه داری کل 537333 به انضمام مطلق خســارات قانونی بــا 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 رســیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص 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 بیست میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 410/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/19 لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از ســوی 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 انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.م الف:27395 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

)275 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9/229 کالسه پرونده: 495/96 ) 960341( شماره دادنامه: 9609976805201113-
96/7/13 مرجع رســیدگی: شــعبه 52 شــورای حل اختــالف اصفهــان، خواهان: 
محســن رحمانــی اصفهانــی بــه نشــانی ملــک شــهر خ مطهــری ک یاس ک 

18 قــاب ســازی نــادر، خوانــده: مجتبــی دارابــی ناغانــی بــه نشــانی مجهول 
 المــکان، خواســته: مطالبــه مبلــغ 76/500/000 ریال بابــت چهار فقــره چک به 
شــماره های 022364-022365-022366-022368 به انضمام مطلق خسارات،  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 شــورا: در خصوص دعوی آقای محسن 
رحمانی اصفهانی به طرفیت مجتبی دارابی ناغانی  به خواسته مطالبه مبلغ 76/500/000 
ریال وجه چک  به شماره های 022364- 022365-022366-022368 بانک سپه   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 اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق 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 مســتنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 
و 519 و 522 قانــون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 76/500/000 
ریال بابت اصل خواســته و 2/042/500 ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک 94/5/14 و 94/4/14 و 
94/3/14 و 96/3/17  تا تاریــخ اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید.  
رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در همین مرجع و ظرف 
20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:27396 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )307 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

9/231 کالسه پرونده: 960338 شــماره دادنامه: 96/6/11-9609976794202329 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید منصف قهوه چی 
به نشانی خ جی خ تاالر کوی امام زاده اسحاق دوم کوی پیران کوی پژوه مجتمع پارس 
واحد1،  خوانده: نادر موسوی فالحیه به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
80/000/000 ریال بابت 2 فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه، گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت مجید منصف قهوه چی به طرفیت نادر موسوی 
فالحیه به خواســته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال وجه دو فقره سفته به شماره های 
581400-95/12/20 و 581398-95/10/20  عهده بانک ســپه به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلســه 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، 309، 
307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال 
به عنوان اصل خواســته و پرداخت 2/250/000 به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر 
آگهی و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ های 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 وا خواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  
م الف:27448 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 316 

کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/242 شــماره صــادره:1396/04/440345 نظر به اینکه خانم پروانه ریاضتی کشــه 
فرزند امیر آقا شــماره شناســنامه 5093 تهران با ارائه یک برگ استشــهادیه به شماره 
18062 مورخ 1396/06/02 که امضا شــهود آن به تایید دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
168 نطنز رسیده مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین محصور 

به شماره پالک 843 فرعی از شماره 37 اصلی واقع در کشــه  جز بخش 11 حوزه ثبتی 
نطنز که ذیل ثبــت 9929 صفحه 83 دفتر 48 تحت شــماره چاپــی 0138702 به نام 
نامبرده صادر و تســلیم گردیده نامبرده اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر اسباب 
کشــی مفقود گردیده و درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامــه قانون ثبت  در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
کلمــه،   230 نطنــز)  امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره   346 الــف:   م 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/257 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3616 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محسن صالحی فرزند حسین 
در جریان ثبت است و رای شماره 13960302027005979 مورخ 1396/5/24 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/10/4 روز دو شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:27985 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/259 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ســاختمان شماره پالک 10408/805 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام زینب رجبی و  عصمت شــمس باغ 
بادرانی و اشــرف نجارپور فرزندان مرتضی و علی و مرتضی در جریان ثبت است و رای 
شماره 5836 و 5838 و 5840 مورخ 1396/05/22 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 1396/10/5 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 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 ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم 
نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه 

خواهد داد.  م الف:27970 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)275 
کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
9/178 شــماره صادره : 1396/42/440207- 1396/9/4  نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه شماره 4348/2727 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام زینب قائدی و شریک فرزند حسینقلی در جریان ثبت 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 شنبه مورخ 96/10/2 ساعت 
9 صبح در محل شــروع 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 صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 27739 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان)142 کلمه، 2 کادر(
مزایده

9 شــماره صورتمجلــس: 9609003623300151 شــماره پرونــده:  /260
9409983623100152 شماره بایگانی شعبه: 950153 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 950153 مدنی که 
به موجب آن آقای سید حسین و سید علی زرگری فرزند سید جالل و مجتبی دشتی فرزند 
منوچهر و حسین باقریان فرزند رضا محکومند به پرداخت تضامنی مبلغ 300/000/000 
ریال به عنوان اصل خواســته به انضمام مبلغ 9/955/000 ریال هزینه دادرســی و مبلغ 
6/320/000 ریال به عنوان هزینه واخواست و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل 
در حق محکوم له بانک انصار و پرداخت مبلــغ 15/000/000 ریال به عنوان هزینه اجرا 
در حق صندوق دولت، با توجه به اینکه محکوم علیهم طوعًا درصدد اجرای مفاد اجرائیه 
برنیامده اند فلذا خودرو توقیف شده به شرح ذیل را از طریق مزایده به فروش می رساند: 
یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس به شماره انتظامی ایران 23-869 ق 14 خاکستری 
رنگ مدل 1385 ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 120/000/000 
ریال فاقد بیمه نامه معتبر متعلق به آقای سید حسین زرگری متقاضیان خرید می توانند در 
روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل ازتاریخ مزایده مالی را که آگهی 
شده مالحظه نمایند. خودرو به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. 
برنده مزایده باید کل بها را فی المجلس به عنوان ســپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید تا 
مقدمات انتقال سند صورت پذیرد ضمنا هزینه انتقال سند بر عهده خریدار می باشد. تاریخ 
مزایده: 1396/09/27 روز دوشنبه ساعت 9 صبح، مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان اردستان. م الف: 331 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

اردستان)266 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/271 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونــده 619/96 حل 2 ، وقت رســیدگی ســاعت 5/20 بعداز ظهر 
روز شــنبه مورخه 1396/10/30، مشــخصات خواهان:  بهرام عمــادی فرزند علی به 
نشــانی خمینی شــهر خیابان مدرس جنب دبستان 8 شــهریور پالک 27،  مشخصات 
خواندگان: 1- مــژگان صفری نژاد لنگــرودی فرزند محمد 2- ســعید وکیلیان فرزند 
 محمد حسین 3- میثم بیات، خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده

 را مجهول المــکان اعالم و تقاضــای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از 
طریق نشــر آگهی در یکــی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون آئین 
دادرســی دادگاه های عمومــی و انقــالب در امور مدنی نموده اســت لــذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبــت آگهی می گــردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم را دریافت و در 
وقت مقرر فــوق جهت رســیدگی حاضر گــردد.م الف: 5833 شــعبه دوم حقوقی 
 شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر )مجتمع شــماره یک( )177 کلمه، 

2 کادر(
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اجرائیه
9/300 شماره اجرائیه: 9610426796300005 شماره پرونده: 9509986796300875 
شماره بایگانی شــعبه: 950875  به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9610096796301393 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976796300288 محکوم 
علیه مهدی محمد تقی کاشــی فرزند محمد کاظم به نشــانی مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و پرداخت 247000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 
937586 مورخ 1395/03/31 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا گردید در حق محکوم له 
مازیار نجفی چمطاقی فرزند نادر به نشانی اصفهان خ امام خمینی خ ساحل کوچه ساحل 
پالک 2، محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 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 مشــروح 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 هفــت 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 ســی 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 اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 27351 شعبه 
33 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( 

)414 کلمه، 4 کادر(
اجرائیه

9/301 شماره اجرائیه: 9610426794100039 شماره پرونده: 9609986794100150 
شماره بایگانی شــعبه: 960150  به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9610096794100893 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794101298 محکوم 
علیه مهدی شکیلی به نشانی مجهول المکان محکوم است به مبلغ 66/500/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/650/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه چکها به شماره های 561087 مورخ 1392/10/20 
و 561080 مورخ 1392/11/10 از تاریخ سررســید و خســارت تاخیر تادیه سفته ها از 
تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1396/02/09 لغایت اجرای حکم در حق خواهان روح اله 
محمدی فرزند هوشنگ به نشــانی اصفهان خ کهندژ خ دکتر عماد سیادت کوی 16 بن 
بست شاداب واحد 3 پ 113 و نیم عشــر حق االجرا در حق اجرای احکام. 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 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 
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 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 شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت 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 انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده 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 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. م الف: 27401 شــعبه 11 حقوقی 
 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( )442 کلمه،

 5 کادر(
اجرائیه

9/303 شماره اجرائیه: 9610426795600082 شماره پرونده: 9509986795600699 
شماره بایگانی شعبه: 950699  به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره و 
شــماره دادنامه مربوطه محکوم علیه رسول منفرد به نشــانی مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت یکصد میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/560/000 
ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/12/01  لغایت 
زمان وصول و ایصال آن در حق محکوم له محمد نصر اللهی فرزند قدرت اله به نشــانی 
اصفهان بزرگمهر ک شــریف النبا پ 8 واحد 7، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفــی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میســر 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 مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 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 فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواســت محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
 مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیــه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار

 از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحــوی 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 ســی 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 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(.م الف: 27435 
 شــعبه 26 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف اصفهــان )396 کلمه، 

4 کادر(
اجرائیه

9/304 شماره اجرائیه: 9610420351300312 شماره پرونده: 9309980351300811 
شماره بایگانی شعبه: 930919  به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970351302069 محکوم علیه 1- رســول رمضانپور فرزند رضا 2- امیر 
رمضانپور فرزند رضا هر دو به نشــانی اصفهان میدان مرکزی میوه و تره بار تاالر 6 غرفه 
17 ، 3- مرتضی میرزایی فرزند عبداله 4- مجتبی رمضانپور فرزند محمد هر دو به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به اینکه خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 

نهصد و بیست و شش میلیون و دویســت و هفتاد هزار و پانصد و چهارده ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ پنجاه و هفت میلیون و هفتصد و هشــتاد و شش هزار و دویست و بیست 
وپنج ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ 41/872/869 ریال 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررســید چک 93/8/9 تا زمان تادیه آن در حق 
خواهان جمشید القاسی فرزند عبداله با وکالت علی مومن فرزند عبداالمیر  به نشانی بلوار 
کشاورز سه راه ســیمین نبش کوی 117 مجتمع دی طبقه 6 واحد 44 غربی دفتر وکالت 
ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به برعهده محکوم علیه است. 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 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 شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار 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 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 محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 27456 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )496 کلمه، 5 کادر(
اجرائیه

9/305 شماره اجرائیه: 9610420350400363 شماره پرونده: 9509987656200201 
شماره بایگانی شعبه: 951009  به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609970350400688 محکوم علیه 1- حمید مســاحی به 
نشانی مجهول المکان 2- علیرضا صدری به نشــانی اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان 
هشت بهشــت خیابان حمزه شــمالی کوچه 38 مسائلی ســمت چپ خانه دوم محکوم 
اســت متضامنا به پرداخت مبلغ 1/800/000/000 ریال و با احتســاب هزینه دادرسی، 
حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه جمعا به مبلغ 103/100/000 ریال و نیز خســارت تاخیر 
در تادیه بر مبنای شــاخص بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران که از تاریخ تقدیم 
دادخواست 1395/6/21 ســفته لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و 
وصول خواهد شــد در حق محکوم له محمد افریدونی فرزند ابراهیم به نشانی هرمزگان 
میناب بلوار امام روبروی استخر کوچه 75 باوکالت محمد خاکساری فرزند بختیار به نشانی 
هرمزگان میناب ، میناب خ 15 خرداد روبروی ساختمان شــورای حل اختالف و عباس 
 خدادادی دشتکی فرزند حسین به نشــانی بندرعباس چهار راه بلوکی )زیتون( به طرف
 چهار راه سازمان ساختمان بانک ملی )ساختمان پرتو( طبقه 3 واحد 301 و فاطمه احمدی 
زاده فرزند غالمحسین به نشانی هرمزگان میناب ،  میناب محله شهید عمرانی خ پانزده 
خرداد پاساژ واحد 17 و پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت. رای صادره غیابی است. 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 
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 موسســات مالــی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای 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 
 دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت 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 شــش 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 محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
 1394(.م الف: 27416 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )522 کلمه، 

6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/284 شماره:1396/04/440806  چون تمامی ششدانگ قطعه زمین بائر مشجر  جنب 
رودخانه پالک شماره 1103 فرعی از 1- اصلی واقع در فریزهند بخش 10 ثبت نطنز که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد ابراهیم یحیی ئیان فرزند جواد 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 چهارشنبه مورخ 
1396/10/06  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 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:465 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز)142 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/282 شــماره صادره: 1396/42/439303– 96/9/1 نظر به اینکه سند مالکیت یک 
دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یکباب خانه پالک ثبتی شماره 64 فرعی از 4797 اصلی 
واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 154172 در صفحه 259 دفتر امالک جلد 862 تحت 
شماره چاپی مسلسل دفترچه ای 467156 به نام آقای اسفندیار اسماعیلی فرزند حسن ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است و مع الواسطه به موجب سند 32219 مورخ 1386/01/21 
دفتر خانه 81 اصفهان به خانم فاطمه میردامادی فرزند ســید مهدی انتقال یافته است و 
به موجب اســناد 79389 مورخ 1389/12/24 و 87617 مورخ 1392/09/26 دفترخانه 
62 اصفهان نزد شــرکت تعاونی اعتبــار ثامن االئمه در رهن قرار گرفته  ســپس مالک 
با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده به شــماره 139621702024029445 مورخ 
1396/08/09 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 14654 
مورخ 1396/08/07 به گواهی دفترخانه 66 ویالشــهر رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 28040 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )291 کلمه، 

3 کادر(

ابالغ رای
9/220 کالسه پرونده: 1141/94 شماره دادنامه:1858-94/10/26 مرجع رسیدگی: شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت نجمه نظری به نشانی 
اصفهان چهار راه توحید طبقه دوم بانک ملت واحد 7 موسســه حقوقی جم، خواندگان: 
1- محمد عابدیی خوراسگان 2- محسن توکلی فارفانی 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 شــورا: در خصوص 
دعوی نجمه نظری به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت محمد عابدیی خوراسگانی 
و محسن توکلی فارفانی  به خواسته مطالبه مبلغ 22/640/926  ریال بخشی از وجه یک 
فقره چک  به شــماره های 210146-93/12/3  به عهده بانک ملی شعبه خوراسگان 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 اشتغال 
ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم  
ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلســه حضور نیافته 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  212 و 214 
قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکــم  بر محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 22/640/926 ریال بابت اصل خواســته و 325/000 
ریال  بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 93/12/3 تا تاریخ اجــرای 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:27360 شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان )318 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

9/221 کالسه پرونده: 960242 شــماره دادنامه: 96/6/29-9609976796902265 
مرجع رسیدگی: شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای علیرضا فاتحی 
پیکانی فرزند نصرا... به نشــانی اصفهان خ فالطوری ک شــکوفه ســاختمان پتروس 
طبقه ســوم،  خوانده: آقای احمد ســرفالح فرزند موسی  به نشــانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه وجه چک ،گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن 
به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء قاضی شــورا 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای قاضی 
 شــورا: در خصوص دادخواســت  علیرضا فاتحی به طرفیت احمد ســرفالح به خواسته 
مطالبه مبلغ 24/000/000 وجه یک فقره چک به شــماره 693973 عهده بانک مسکن 
شعبه هشتگرد به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه  با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت ناحیه بانک محال علیــه و با توجه به اظهارات خواهان 
در جلســه رســیدگی مورخه 96/6/28 و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی شورا 
و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک  حکایــت از مدیونیت صادرکننده 
و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکــه از ناحیه خوانده دلیلــی که حکایت از 
پرداخت وجه چــک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شــورا به 
شرح صورتجلســه مورخه 96/6/28  و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
و مســتندا به ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف و مــواد 310، 311، 313 از قانون 
تجــارت و تبصره الحاقی مصــوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به مــاده 2 قانون 
 صدور چک ومــواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده و به پرداخت مبلغ 24/000/000 بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 
 مرکزی و پرداخت 1/330/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم

 می گردد. رای صادره غیابی و به مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
سپس ظرف مدت بیست روز پس ازآن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:27340 شــعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 349 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/223 کالسه پرونده: 429/96 شــماره دادنامه:96/6/27-9609976805100852 
مرجع رسیدگی: شــعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد 

سهامی عام به نمایندگی علیرضا زمانی به نشــانی پل آذر ابتدای خ توحید پ3  با وکالت 
نرگس صادقی قهساره ،  خواندگان: 1- ثریا خســروی 2- بهزاد یزدی هر دو به نشانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلــغ 101/919/215 ریال بابت بخشــی از چک 
شــماره 902008/790562 عهده بانک رفاه کارگران بانضمام مطلق خسارات دادرسی 
هزینه دادرسی حق الوکاله و خســارت تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
 نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدو رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد سهامی عام با وکالت 
نرگس صادقی قهساره به طرفیت 1- ثریا خســروی 2- بهزاد یزدی به خواسته مطالبه 
مبلغ 101/919/215 وجه یک چک به شــماره 902008/790562  به عهده بانک رفاه 
کارگران به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویــات پرونده و بقای اصول 
مســتندات در ید خواهان و صدور گواه های عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که 
ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا به 
249 و 212 و 214  قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خواندگان  به صــورت تضامنی به پرداخت مبلغ 101/919/215  بابت اصل خواســته و 
2/310/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه های نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/9/24( 
لغایت تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین مرجــع و ظرف 20 روز پس 
از آن  قابل اعتــراض در  محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:27345 
 شــعبه 51 حقوقی مجتمع شــماره ســه شــورای حل اختالف اصفهان ) 340 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

9/224 کالسه پرونده: 960171 شــماره دادنامه:96/8/11-9609976805101311 
مرجع رسیدگی: شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد به 
مدیریت علیرضا زمانی به نشــانی پل آذر ابتدای خ توحید پ3 با وکالت نرگس صادقی 
قهساره به نشانی چهار باغ باال مجتمع باران طبقه 4 واحد 27، خواندگان: 1- ابوذر خالقی 
پور به نشانی مجهول المکان 2- مهدی میرزاخانی  به نشانی خ پروین عسگریه دوم پالک 
113 ،خواسته: مطالبه مبلغ 90/239/063 ریال بابت بخشی از چک شماره 458001 بانک 
صادرات بانضمام مطلق خسارات دادرسی، هزینه دادرسی حق الوکاله، خسارت تاخیر در 
تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک 
مهر اقتصاد به مدیریت علیرضا زمانی با وکالت نرگس صادقی قهساره به طرفیت 1- ابوذر 
خالقی پور 2- مهدی میرزاخانی به خواسته مطالبه مبلغ 90/239/063 ریال وجه یک چک 
به شماره 458002  به عهده بانک صادرات شعبه شهید مجلسی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواه 
های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور 
نیافته 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 خواندگان ثابت به نظر 
می رسد که مستندا به 249 و 212 و 214  قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان  به صــورت تضامنی به پرداخت مبلغ 90/239/063  
بابت اصل خواسته و 2/307/980 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 هزینه های نشر 
آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )96/1/28( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پــس از آن  قابل اعتراض در  محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:27354 شــعبه 51 حقوقی مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف اصفهان 

) 357 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/226 کالسه پرونده: 960230 شــماره دادنامه: 96/8/25-9609976796902913 
مرجع رسیدگی: شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس بینا به نشانی 

چهارباغ پایین مقابل هتــل پیروزی طبقه فوقانی فروشــگاه بینا موسســه راه صادق،  
خواندگان: 1- سعید حســین زاده 2- ســعید ابراهیم زاده اصفهانی )مجهول المکان( ، 
خواسته: مطالبه وجه چک ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست  
عباس بینا به طرفیت سعید حسین زاده و ســعید ابراهیم زاده اصفهانی به خواسته مطالبه 
مبلغ 128/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 643287-94/4/1  عهده بانک 
ملی شــعبه خانه اصفهان به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه  با توجه به 
محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 96/8/3 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی 
شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک  حکایت از مدیونیت صادرکننده 
و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانــدگان دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/8/3  و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و مستندا 
به ماده 11 قانون شــوراهای حل اختــالف و مــواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به مــاده 2 قانون صدور چک 
ومواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 128/000/000 بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی و پرداخت 2/325/000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و به مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
مدت بیست روز پس ازآن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:27376 شعبه 39 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 ) 358 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/225 کالســه پرونده اصلی: 960438  شــماره دادنامــه: 9609976794701403 
تاریخ رســیدگی: 96/08/02  مرجع رسیدگی شعبه 17 شــورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: عباس بینا به نشانی خ عبدالرزاق جنب بانک ســپه مجتمع اقتصاد موسسه راه 
صادق، خوانده: مسعود لطفی فروشانی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
، گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا 
ضمن ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال، به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی عباس بینا به طرفیت مسعود لطفی فروشانی 
به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شــماره های 588615-588614 جمعًا به مبلغ 
170/000/000 ریال  به انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر 
برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده 
و مستندا به مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون 
و سیصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ  چکها تا 
زمان وصول بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محســوب و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضــای مهلت مذکور ظرف 20 
 روز  قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد. 
 م الف: 27366 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )293 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

9/230 کالسه پرونده: 960173 شــماره دادنامه:96/8/28-9609976794600687 
مرجع رســیدگی: شــعبه 16 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امیر  زری باف به 
نشانی مالصدرا کوچه 5 بن بست ولی عصر پ 10، خوانده: سید محسن سیدین  به نشانی 
مجهول المکان با وکالت شیما یزدخواستی به نشانی میدان آزادی ابتدای خ هزار جریب 
ســاختمان هزار جریب طبقه 3 واحد 19، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 

قاضی شورا: دعوی امیر زری باف به طرفیت سید محسن سیدین  به خواسته مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریال بابت وجه چک  شماره 25911/35484256  عهده بانک پارسیان به 
انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این که خوانده با توجه به ابالغ قانونی درج در روزنامه 
رسمی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر 
شورا ثابت است  لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال  بابت اصل 
خواسته و 2/380/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر 
عهده اجرای احکام می باشد در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. م الف:27403 
 شــعبه 16 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان )274 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

9/222 کالسه پرونده: 960056 شــماره دادنامه:96/5/29-9609976793501545 
مرجع رسیدگی: شعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اکبر مقبل اصفهانی به 
نشانی اصفهان انتهای مطهری ملک شهر نبش الماس 1 کوی 53 واحد 1 طبقه فوقانی 
امالک برلیان کدپستی 119611817، خواندگان: 1- کریم اسکندری به نشانی مجهول 
المکان 2- رســول حیدری به نشانی اصفهان شهرک منظریه ســپهر 7 طبقه دوم واحد 
2 خانم مختاری منزل رسول حیدری، شــورا 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  اکبر مقبل اصفهانی به طرفیت 1- کریم 
اسکندری 2- رسول حیدری به خواســته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه 2 فقره 
چک به شماره های 24865036-95/12/20 و 24865035-95/11/20  به عهده بانک 
سامان به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چک  و گواهی عدم پرداخت توســط 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 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 محکومیــت تضامنی خواندگان بــه پرداخت مبلغ 
60/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/560/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشــر آگهی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)95/11/20 و 95/12/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت 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:27342 شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان ) 315 کلمه،

 3 کادر(  
تحدید حدود اختصاصي

9/72 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره  11548/3287 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام جمشید قائمي فرزند سید هاشم و شرکت 
ساختماني بازرگاني پارس پي چهلستون در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضي 
ثبت به عمل نیامده طبق راي شماره  27005949 و 27005945- 95/5/14 و اصالحي 
27006988 و 2700699- 96/6/13  مفروز گردیده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده متقاضي 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 آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سي روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایي گواهي 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(
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حضور بیش از هزار سرباز وظیفه در 
دوره های فنی و حرفه ای استان

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رجایی 
اصفهان گفت: از ابتدای امســال تاکنون بیش از 
یکهزار سرباز وظیفه در اصفهان در دوره های فنی 
و حرفه ای شــرکت کرده اند.احمدرضا منتظری 
افزود: این مرکز از ابتدای ســال تاکنون یکهزار و 
460 نفر ساعت دوره آموزش مهارتی برای سربازان 

وظیفه در استان برگزار کرده است. 
وی گفت: کمک بــه تامین تجهیــزات و اجرای 
دوره های آموزشــی و پروژه های پژوهشی در امر 
مهارت آموزی سربازان وظیفه، ارتقای بهره وری 
دوره خدمت، اســتفاده از ظرفیت های نیروهای 
مسلح، استفاده بهینه از اوقات فراغت آنان و فراهم 
کردن فرصت های شــغلی از طریــق آموزش در 
محیط کار واقعی، همواره مورد تاکید ما بوده است.

محیط زیست

جمع آوری ۲۵۰۰ متر دام 
صیادی از سطح زاینده رود

بیش از ۲۵00 متر دام صیادی از ســطح دریاچه 
زاینده رود جمع آوری شــد.به گزارش»پارما« از 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چادگان، 
محیــط بانــان ایــن اداره طی گشــت، کنترل 
و قالب کشــی از تمام قســمت های دریاچه سد 
زاینده رود) منطقه حفاظت شــده داالنکوه و سد 
زاینده رود( شــب با قایق موتوري سازماني بیش 
از ۲۵00 متر دام از قســمت هاي مختلف دریاچه 
جمع آوري و به پاســگاه محیط زیست چادگان 
منتقــل کردند.مجتبی حاجتی افــزود: به دلیل 
ســرمای زیاد متخلفان در محل حضور ندارند و 
در صورت حضور به محض شــنیدن صدای قایق 
موتوری ، فرار کرده و متواری می شوند. تعدادی از 
ادوات صید که از متخلفان در سواحل دریاچه به جا 
مانده بود نیز جمع آوری و به پاسگاه محیط بانی 

چادگان منتقل شدند .

بررســی معیارهایــی بــرای ســنجش خشــمگین ترین مــردم در 
هر جامعه می تواند متفاوت باشــد، اما برای ســنجش بین کشــور ما 
با ســایر کشــورها، آمــار پزشــکی قانونــی و محاکم دادگســتری 
 در مــورد پرونده هــای مربــوط بــه جرایــم پرخاشــگرانه می تواند 

کمک کند.
به هر حال اینکه مردم یک جامعه برچسب عصبانی بودن یا شاد زیستن 
را با خود یدک می کشند، می تواند آسیب ها و یا نقطه قوتی برای مردم 
آن جامعه داشته باشد.اگر فرض را بر این بگذاریم که تحقیقات و آمارهای 
ارائه شده برای شــناختن عصبانی ترین کشور جهان درست باشد، دور 

از انصاف است که مردم ایران، مردمی که به مهربانی و ایثار و خونگرمی 
و مهمان نوازی شهره هستند را در جهان خشــمگین معرفی کنیم، اما 
نمی توان هم به راحتی از کنار این موضوع گذشت که حوادث و اتفاقات 
و آمارهای ارائه شــده در بخش های قضائی و پزشکی قانونی و واکنش 
های هیجانی جوانان در ورزشگاه ها و شبکه های مجازی به موضوعات 
متفاوت در ارائه این آمار بی تاثیر بوده باشــد.به گفته مرتضی پدریان، 
جامعه شناس اگر انسان مورد هجمه بحران های زیادی قرار بگیرد که 
کنترل کردن آنها در اراده او نباشد ممکن است دچار نوعی استیصال و 
ناامیدی و نسبت به اتفاقات روزمره دچار شکنندگی بیشتری شود و برای 

رهایی از این وضعیت دســت به دامن عصبانیت و پرخاشگری خواهد 
شد. این در حالی اســت که مردم ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و 
 شرایط سیاسی و اقتصادی در  منطقه بیش از سایر مردم جهان مستعد

 پرخاشــگری هســتند.وی نــا امیــدی را مهــم ترین عامــل ایجاد 
پرخاشــگری در جامعــه بــه خصوص در نســل جــوان مــی داند و 
عنوان می کند: وقتی یک ســری کنــش صورت می گیــرد و پاداش 
متناســب بــا آن دریافت نمی شــود و بــه دنبــال آن در صورتی که 
 آســتانه تحمــل جوانــان پایین بــوده باشــد، ســرخوردگی قوت 
می گیــرد. فرد به ســمت انتقام جویــی روی خواهــد آورد و افزایش 
 میزان پدیده پرخاشــگری و عصبانیت در جامعه به عینه قابل مشاهده

 خواهدبود.
این جامعه شــناس راه حل برون رفت از افزایش میــزان عصبانیت در 

جامعه را آموزش بــه فرزندان از دوران 
کودکی دانست و گفت: در شرایط فعلی 
خانواده ها با هم بــودن را به فرزندان 
خود آمــوزش نمی دهند و بیشــتربه 
سمت مثل هم بودن حرکت می کنند 
و همین چالشــی اســت که در آینده 
انسان هایی تحویل جامعه داده خواهد 
شد که نمی توانند عقاید مخالف خود 
را بپذیرند.امــا در کنار تمــام این آمار 
و اطالعات دور از واقعیت نیســت اگر 
عنوان شود حتی استان اصفهان هم در 
کشور جایگاه مناسبی از لحاظ میزان 
خشونت و درگیری ندارد و در 10 رتبه 
اول کشور قرار دارد؛ این در حالی است 
که چندی پیش مدیرکل دادگستری 
اســتان اصفهان از فحاشــی به عنوان 
 یکی از جرم های اولیه در این اســتان

 خبر داد.به هر حال شــاید ما عصبانی 
ترین کشور دنیا نباشیم، اما یکی از پراسترس ترین کشورها به حساب 

می آییم و به دنبال آن  مستعد پرخاشگری هستیم.

وقتی» مثل هم بودن« را بیشتر از »با هم بودن« به فرزندانمان آموزش می دهیم؛

این ایرانی های عصبانی !

 یک مؤسسه معروف آمریکایی در گزارش ساالنه خود مدعی شده است که ایرانی ها جزو خشمگین ترین جوامع به حساب می آیند؛ دیدگاهی 
تحقیقاتی که باعث شد برخی از شناخته شده ترین محققان علم روان پزشکی و جامعه شناسی ایران، به آن واکنش نشان دهند.

 مردم ایران به 
دلیل موقعیت 
جغرافیایی و 

شرایط سیاسی 
و اقتصادی در  
منطقه بیش از 

سایر مردم جهان 
 مستعد

 پرخاشگری 
هستند

عکس  روز 

کمبود تخت بیمارستانی در بخش های فوق تخصصی اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

کارشناس مسئول برنامه ایدز دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشاره به انتشــار خبری مبنی بر افزایش 
بیماران مبتال به ایدز اصفهان در رسانه ها اظهار داشت: 
تنها مرجع رسمی برای اعالم آمار معاونت بهداشت 

دانشگاه علوم پزشکی است و رسانه ها از دیگر نهادها 
اطالعاتی منتشر نکنند.مرجان مشکاتی افزود: آماری 
که ما داریم قطعا به این معنا نیست که تعداد مبتالیان 
به ایدز افزایش یافته است. تا ابتدای آذر، 743 بیمار 

در استان اصفهان شناسایی شــدند که از این تعداد 
616 نفر مرد و مابقی زن هســتند.وی ادامه داد: اگر 
مقایسه کنیم نسبت به ســال گذشته همان میزانی 
که سال 9۵ شناسایی کردیم امسال نیز همان تعداد 
شناسایی شده اند و اینکه گفته شده افزایش داشته 
این طور نبوده است.مشکاتی توضیح داد: اگر بتوانیم 
تعداد بیشتری را شناسایی کنیم به این معنی است 

که توانسته ایم مراقبت و شناسایی قوی تری داشته  
باشیم  و نباید مفهوم دیگری از آن برداشت کرد.وی با 
بیان اینکه در خصوص افراد مبتال به ایدز »تخمین« 
و »شناسایی« مطرح اســت، ادامه داد: در کل کشور 
تخمین زده می شود 6۵ هزار نفر مبتال وجود داشته 
باشند در حالی که حدود نیمی از این تعداد شناسایی 

شده اند.

توضیحات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص افزایش آمار ایدز

حال و روز گوشه ای از کویر 
مرنجاب!

اجراي طرح نظارت بر 
آرایشگاه هاي مردانه اصفهان 

طرح کنترل و نظارت بر واحدهاي صنفي آرایشگاه 
مردانه توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس 
امنیت عمومي استان در شــهر اصفهان به اجرا 
گذاشته شد.عاصمی در مورد اجرای طرح کنترل 
و نظارت بر آرایشگاه های مردانه اظهار داشت: در 
راســتای ارتقای امنیت اجتماعی، طرح بازدید و 
کنترل واحدهای صنفی آرایشگاه مردانه توسط 
ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در شــهر 

اصفهان اجرا شد.
وی افزود: در همین راستا ماموران نظارت بر اماکن 
عمومی پلیس طی این طرح از 169 آرایشــگاه 
مردانه بازدید کردند که در نتیجه برای 13 واحد 
صنفی اخطاریــه پلمب صــادر و از ۲8 متصدی 

آرایشگاه مردانه نیز تعهد کتبی گرفته شد.

کمبود تخت بیمارستانی در 
بخش های فوق تخصصی اصفهان

معاون دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان از کمبود 
تخت بیمارســتانی در بخش های فوق تخصصی 
اصفهان خبر داد و گفت: در 4 سال گذشته 1400 
تخت بیمارستانی به مجموعه استان اضافه شده و 
در چند سال آینده تعداد تخت های بیمارستانی در 
اصفهان به حد استاندارد می رسد.علیرضا یوسفی 
اظهار داشت: در سطح اســتان و شهرستان ها به 
طور کلی با کمبــود تخت بیمارســتانی مواجه 
نیستیم، تنها در بخش های فوق تخصصی در شهر 

اصفهان با کمبود مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه بخشی از تخت های بیمارستانی 
فوق تخصصی توســط بخــش خصوصی تامین 
می شــود، گفت: بخش خصوصی باید در حوزه 

سالمت وارد میدان شود.

اخبار

اجرائیه
9/295 شماره اجرائیه: 9610426793800089 شماره پرونده: 9509986793800724 
شماره بایگانی شــعبه: 950724  به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9610096793801469 و شــماره دادنامه مربوطــه 9509976793801830 محکوم 
علیه بتول حیدری به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت قسمتی از چک 
27/500/000 ریال بابت اصل خواســته و 822/500 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی 120000 ریال و نیم عشر حق االجرا و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به 
شماره 851652 مورخ 1392/05/22 تاتاریخ اجرای حکم و نیم عشر حق االجرا در حق 
محکوم له سعید مهری فرزند احمدرضا به نشانی اصفهان خیابان آتشگاه نبش بن بست 
6 سعادت محک طبقه اول موسســه حقوقی مدافعین عدالت. 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 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 شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار 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 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 محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(.   م الف: 27391 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( )425 کلمه، 5 کادر(
اجرائیه

9/296 شماره اجرائیه: 9610426796900050 شماره پرونده: 9509986796900074 
شماره بایگانی شعبه: 950074  به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره و 
شــماره دادنامه مربوطه 9509976796900438 محکوم علیه روح اله اسعدی مقدم به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 720/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
به شماره 163936 مورخ 1392/07/01 و نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له عباس 
بینا فرزند رضا به نشانی اصفهان خ عبدالرزاق جنب بانک سپه طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد 
موسسه راه صادق پ 30، 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 اســتیفا 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 مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای 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 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 نباشــد 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 محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(.    
 م الف: 27370 شــعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان

) مجتمع شهدای مدافع حرم( )414 کلمه، 4 کادر(
اجرائیه

9/297 شماره اجرائیه: 9610426795700024 شماره پرونده: 9609986795700425 
شماره بایگانی شــعبه: 960425  به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9610096795700203 و شماره دادنامه مربوطه 9609976795700926 محکوم علیه 
مرتضی رنج کش فرزند احمد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
60/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 800/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
های نشر آ گهی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/04/03 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باشد در حق محکوم له رمضان عبداللهی 
فرزند محمد به نشانی اصفهان شهرســتان اصفهان خیابان زینبیه شمالی 8 متری الله 
کوچه یاس پالک 44 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی 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 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 شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار 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 شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت ســی 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 مالــی 1394(.  م الف: 27357 شــعبه 27 حقوقی مجتمع 
 شــماره دو شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شــهدای مدافع حرم( )438 کلمه، 

5 کادر(
اجرائیه

9/298 شماره اجرائیه: 9610426793700017 شماره پرونده: 9609986793700148 
شماره بایگانی شــعبه: 960148  به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9610096793701486 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609976793702112  و 
9609976793702076محکوم علیه محمد رستمی فرزند عنایت ا... به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به 8/100/000 ریال بابت اصل خواســته و 492/500 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 1393/12/23 لغایت اجرا حکم در حق محکوم له صندوق قرض 
الحسنه خلیل الرحمن رهنان به نشــانی اصفهان رهنان خ ابوذر صندوق قرض الحسنه 
خلیل الرحمن رهنان با وکالت محمد تقی فقیهی رنانی فرزند اســداله به نشانی خمینی 
شهر میدان شهدا ابتدای خیابان طالقانی جنب اداره برق طبقه فوقانی پوشاک نادری دفتر 
وکالت آقای کریم اکبریان و نیم عشر حق االجرا. 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 پرداخــت 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 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 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 شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار 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 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 محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(.م الف: 27352 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( )443 کلمه، 5 کادر(
اجرائیه

9/299 شماره اجرائیه: 9610420350200314 شماره پرونده: 9009980350200887 
شماره بایگانی شــعبه: 900901  به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
دادنامه غیابی 9109970350200318 محکوم علیــه محمدتقی اخگری فرزند قدرت 
اله به نشــانی مجهول المکان به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
و 1/149/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 60 درصد حق الوکاله طبق تعرفه در مرحله 
بدوی به مبلغ 1/620/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 89/10/30 تا 
اجرای حکم در حق محکوم له موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به مدیریت مرادعلی 
نیکوپناه به نشــانی خ توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی موسسه قرض الحسنه مهر 
بسیجیان با وکالت سید محمد حســن مدرس مطلق فرزند عالءالدین به نشانی اصفهان 
خیابان محتشم کاشانی روبروی بانک شهر ساختمان عقیق طبقه دوم واحد4 و پرداخت 
حق االجرا به مبلغ 225/000 ریال در حق صندوق دولت محکوم اســت. 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 پرداخــت 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 ســی 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 موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای 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 اعســار 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 تعزیــری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فرار از ادای دین بــه 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 )مــاده 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 توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(.
 م الف: 27438 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان )446 کلمه، 

5 کادر(

اجرائیه
9/302 شماره اجرائیه: 9610426796200126 شماره پرونده: 9609986796200340 
شماره بایگانی شــعبه: 960343  به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9610096796201085 و شماره دادنامه مربوطه 9609976796201319 محکوم علیه 
رحمت اله کنارنگ به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 110/000/000 
ریال بابت اصل خواسته )به خواسته وجه یک فقره چک به شماره 539315 مورخ 96/3/9( 
و پرداخت مبلغ 2/700/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر درتادیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا تاریخ اجرای حکم در حق 
محکوم له بانک قرض الحسنه رسالت با مدیریت عاملی محمد حسین حسین زاده به نشانی 
اصفهان چهارباغ خواجو جنب خ منوچهری نبش بن بســت حکیم نظامی)24( ساختمان 
قرض الحسنه )ط سوم( با وکالت حســین محمدیان فرزند یداله به نشانی اصفهان شیخ 
صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقی 
نویدبخشــان عدالت و نفیسه عرب زاده فرزند هادی به نشــانی اصفهان انتهای مشتاق 
سوم خیابان روشن دشت کوی شقایق مجتمع شــقایق ط 4 واحد 9  با احتساب پرداخت 
نیم عشر دولتی. 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 اســتیفا 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 مشــروح 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 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-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت 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 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: 27412 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )485 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/264 شماره ابالغنامه: 9610103631001761 شماره پرونده: 9609983631001033 
شماره بایگانی شعبه: 961074  در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی در امور کیفری 
آقای علیرضا درستی نجف آبادی فرزند مسعود به شماره ملی 1287147143 به عنوان 
متهم به اتهام کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشــروع موضوع شــکایت محمد 
کبیری سامانی فرزند علی جهت دفاع از اتهام انتسابی از تاریخ در این آگهی به مدت یک 
ماه به شعبه دادستانی دادسرای تیران و کرون احضار و در صورت عدم حضور با لحاظ ماده 
 فوق الذکر اقدام می شود شــما می توانید یک نفر وکیل دادگستری همراه خود بیاورید. 
م الف: 351 شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تیران )107 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ

9/290  در خصوص دعوی آقای شــهرام شــفیعی علیه مرتضی قائد امینی در خصوص 
 پرونده کالسه 1556/94 ش ح 2 مفاد ماده 70 ق اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابالغ 
می گردد چنانچه در خصوص اموال توقیفی که طبق گــزارش کالنتری در موعد تخلیه 
منزل متعلق به شما بوده است، توقیف گردیده است ظرف یک هفته حق شکایت خواهید 
داشت واال در صورت عدم پیگیری اموال از طرف اجرای احکام وفق مقررات در مزایده قرار 
خواهد گرفت. م الف:26348 اجرای احکام مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )89 کلمه، 1 کادر(

فاطمه کاویانی
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شهیدی که پایش را زودتر از خودش فرستاد
پیشنهاد سردبیر:

با حضــور معاون پرورشــی و 
فرهنگی وزیر آمــوزش و پرورش، 

رییس سازمان بسیج دانش آموزی کشور، مسئوالن 
استانی و جمعی از دختران دانش آموز، یادواره ملی 
شهیده زینب کمایی و 1300 دانش آموز شهید کشور 

در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان  
در این یــادواره اظهار کــرد: آنچه همه مــا در این 
یادواره ها و آیین ها به مناسبت تجلیل از مقام شهدا 
به دنبال آن هستیم، بیان حقیقتی است که از آغاز 
اسالم تا به امروز راه نجات و ســعادت بشریت بوده 
است و در فداکاری انســان های متدین و انقالبی در 
 طول 1400 سال گذشــته در دوران اخیر به چشم

 می خورد.
سردار غالمرضا سلیمانی  افزود: هزاران انسان بزرگ 
به میدان آمدند تا از کمال انسانی دفاع کنند و اجازه 
ندهند در دنیا ظلم و جور و ستم و تجاوز گسترش یابد. 
در این میان جمهوری اسالمی هم به دنبال رهایی از 
 چنگال یک متجاوز مثل صدام و آزادی از ظلم و جور 

بود.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 

تصریح 
کــرد: شــهید بزرگــواری 

مثل شــهیده کمایی در دورانی که منافقان با 
اغواگری و تزویر و چهره پیچیــده خود که به ظاهر 
طرفدار ملت بودند و در نهان با دشــمنان این ملت 
همکاری می کردند و فرزندان این ملت را به شهادت 
می رساندند، توانســت راه درست را به دانش آموزان 
نشان دهد و با اســتقامت خود به مقام شهادت نائل 
آید. ما وظیفه داریم از مقام آنان تجلیل به عمل آوریم 
و از همه کسانی که تالش کردند این یادواره برگزار 

شود، تشکر کنیم.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
در این یادواره، شهیده زینب کمایی را سرآمد شهدای 
دانش آموز در فعالیت های انقالبی و دینی دانست و 
گفت: امسال شهیده »زینب کمایی« به عنوان شهید 

شاخص دانش آموزی انتخاب شده است.
مهدی فیض افــزود: زینب با پــول توجیبی هایش 
گل و کتاب می خرید و به مالقات مجروحان جنگی 
می رفت و با آنها در زمینه های مختلف، به ویژه حجاب 
و حمایــت از امام خمینی)ره( مصاحبه و ســخنان 

مجروحان را برای دانش آموزان بازگو می کرد. 
خواهِر زینب هم در این یــادواره گفت: مادربزرگش 
نامش را میترا انتخاب کرد، اما او از نامش ناراضی بود 

و به همه می گفت من را زینب صدا کنید. 
مینا کمایی به ســاده پوشــی زینــب و روزه های 
مــداوم و افطارهــای ســاده و نماز شــب های 
طوالنی و بی صدایش اشــاره کرد و افزود:او 
در ســجده هایش اشــک 
می ریخــت و بــرای امام 

خمینی)ره( دعا می کرد.
وی از مبارزات انقالبی  زینب 
گفت و اضافه کــرد: زینب 
فعالیــت های سیاســی اش 
را در مدرســه راهنمایی شهرزاد 
آبادان شروع کرد؛ روزنامه دیواری 
می نوشت، ســر صف قرآن، شعر 
انقالبــی و دکلمــه می خواند وبا 
کمونیست ها و مجاهدین خلق جر 

و بحث می کرد. 
»مینا« از عالقه خواهرش به شهدا هم گفت و افزود: 
زینب برای تشــییع شهیدان به گلســتان شهدای 
اصفهان می رفت و همیشــه می گفت: »شــهادت 
فقط در جبهه های جنگ نیســت؛ اگر انسان برای 
 خــدا کار کند و بــه یاد او باشــد و بمیرد، شــهید
 اســت«. وی در ایــن یادواره،زینب را شــهیده راه 
حجاب معرفی و اضافه کرد: در ســال 1360، زینب 
مســئول جمع آوری بچه های مدرسه برای شرکت 
در راهپیمایی علیه بی حجابی در شاهین شهر شد و 

منافقان از همان جا زیر نظرش گرفتند. 
مینا کمایی ادامــه داد: این کــوردالن خواهرش را 
در آخرین نماز مغرب اســفند همان ســال، هنگام 
بازگشــت از مســجد ربودند و با گره زدن چادرش 
او را خفه کرده و به شــهادت رســاندند.پیکر پاک 
زینب، ســه روز بعد پیدا شــد و با پیکرهای غرق به 
خون 360 شــهید عملیات فتح المبین تشــییع و 
 در گلســتان شــهدای اصفهان به خاک ســپرده

 شد.

یادواره ملی شهیده زینب کمایی در اصفهان برگزار شد؛

شـهیده راه حـجـاب
این مراسم که با حضور خانواده شهیده 

زینب کمایی تدارک دیده شــده بود، با اجرای ســرود و 

پخش بخش هایی از مستند زندگی این شهیده به روایت خواهرانش 

ادامه یافت. سید رضا نریمانی هم در بخش دیگری از این مراسم با دانش آموزان 

حاضر در جلسه همخوانی کرد. در پایان این مراسم هم از دختران چند تن از شهدای 

مدافع حرم شهید سید یحیی براتی، شهید جواد محمدی، شهید کاظمی و شهیده زهره 

رضایی تجلیل به عمل آمد.

همچنین  در یادواره ملی شهیده »زینب کمایی« و 36هزار شــهید دانش آموز کشور ،کتاب 

مشــق آخر و کتاب صوتی راز درخت کاج رونمایی شد.کتاب مشــق آخر نوشته سمیه لندی 

اصفهانی،زندگینامه شهیده کمایی و شش شهید شاخص دانش آموز) شهیده سهام خیام،ناهید 

فاتحی کرجو،سیده طاهره هاشمی،سودابه آشتیانی ،ایران قربانی و شهناز محمدی زاده( 

است.کتاب صوتی راز درخت کاج هم  کتاب شش ساعته صوتی و نتیجه گفت وگو با مادر 

شهیده زینب کمایی است. در این کتاب مادر زینب برای اثبات مظلومیت دخترش 

در جریان ترور منافقین، بیماری و شــرایط نامطلوب جسمی خود را از یاد 

برده و با انگیزه باالیی به سواالت نویسنده »معصومه رامهرمزی« 

پاسخ می دهد.

سرمشق ایمان

شهیده زینب کمایی 14ساله که درســال 1360در شاهین شهر 

اصفهان به دست منافقان ترورشد، به عنوان شهید شاخص دانش آموزی 

معرفی شد. زینب کمایی، دانش آموزی  مبارز، با ایمان و باتقوا بود ؛ این جمله بر سر 

برگ تمام دفترهایش دیده می شد: »می خواهم لحظه ای فراموش نکنم که در محضر 

خداوند هستم و هیچ گاه گناه نکنم.«

نوجوانی خودســاخته که در دفتر خودســازی اش جدولی برای محاسبه اعمالش کشیده 

بود: از نماز به موقع، یاد مرگ، همیشه با وضو بودن، خواندن نماز شب، نماز غفیله و نماز امام 

زمان)عج(، ورزش صبحگاهی، قرآن خواندن بعد از نماز صبح، حفظ سوره های قرآن کریم، دعا 

کردن در صبح و ظهر و شب... تا کمتر گناه کردن.

برنامه های خودسازی اش را در این دفترمی نوشت و آخر هفته به خودش نمره می داد. بعد هم 

نمودار خودسازی یک هفته اش را ترسیم می کرد که ببیند این نمودار صعودی است یا نزولی.

زینِب شهید با این ســبک زندگی نه فقط برای دانش آموزان هم عصرش بلکه برای همه 

عاشقان شهادت در همه دوران ها سرمشقی نیکو شد.دانش آموزی که در وصیت نامه اش 

هم از شــهادت و راه شــهیدان گفته بود: »از شما عاشقان شــهادت می خواهم که 

راه این شــهیدان به خون خفته را ادامه دهیــد، هیچ گاه از پشــتیبانی امام 

سرد نشوید، همیشه ســخن ولی فقیه را به گوش جان بشنوید و به کار

 ببندید.« 

خوابیدن بر بالشی متفاوت

 این تصویر  در مناطق عملیاتی غرب کشــور به ثبت رســیده است. 

مشخصاتی از این شــهید نداریم اال این که شهرتش »پور تقی زاده« 

است و به سال 1362 شمسی در کردستان به شهادت رسیده است. 

فارغ از همه  آنچه درباره  این عکس می دانیم و نمی دانیم، آرامش و وقار 

این عزیز بر بالشی از خون، تداعی کننده  این جمالت »سید شهیدان 

اهل قلم« است:

»وقتی از آن خاکریز که با دشت فاصله ای نزدیک داشت سرازیر شدیم، 

 رگبار کالیبر تانک را روی بچه ها گرفته بــود و از این میان، 
دشــمن

این حمید بود که خداوند او را برای لقای خویش برگزیده بود. آری، 

شهادت تنها مزد خوبان است. حمید قفس تنگ تنش را رها کرد و در 

معیت مالئکه  خدا، عرصه  آسمان اول را که با نور کهکشان ها احاطه 

شده بود طی کرد و به مأل اعلی پیوست و ما ماندیم.«

دلنوشته  مادر شهید مدافع حرم محمدحسین محمد خانی )حاج عمار(؛
تابلویی نصب کنید و رویش بنویسید »با وضو وارد شوید«!

مادر شهید مدافع حرم، محمدحسین محمدخانی )حاج عمار( دلنوشته ای را به نگارش در آورده که متن کامل آن چنین است:
قطر دایره لغاتم کوچک است و قلم، یارای نوشتن ندارد وکلمات از بیان احساساتم ناتوانند.

خوشحالم که خون عمار و یارانش به ثمر نشست و موجب قطع شجره خبیثه داعش و تکفیری در سوریه و عراق شد. زیرا وعده 
خدا حق است »انا فتحنا لک فتحا مبینا« یادمان باشد که چه بسیارند فرزندان شهدا که بعدها نام حلب و بوکمال و نبل الزهرا 
و موصل و...را روی صفحه اول دفترهایشان خواهند نوشت و با آن جمله خواهند ساخت. بابا در حلب یا ... شهید شد.نمی دانم 

شاید کلمه بابا، شاید کلمه شهید را با رنگ سرخ بنویسند و نام مدافع حرم برای همیشه در خاطرشان حک شود.
آی مردم سوریه و عراق به خانه هایتان برگردید و بدانید دروازه های شهرتان به دست ابر مردی از تبار علی باز شد. او که در برابر 
بی رحمی ها ایستاد و پا پس نکشید. به شهرتان برگردید و خانه هایتان را از نو بسازید. قدر این خاک را بدانید و یادتان باشد که 
تکه هایی از وجودمان در آنجا، جا مانده است. برای بعضی پسر و برای بعضی پدر و برای بعضی همسر و برادر آب خورده است.

پس آرام گام بردارید؛ چرا که اگر خوب بنگرید سرخی خون عزیزانمان را روی خاک شهرتان خواهید دید. قدر این خاک را بدانید که به پایش خون ها ریخته شده و بهای بس سنگینی 
پرداخته شده است.آی مردم سوریه و عراق به نظرم کنار دروازه  شهرتان تابلویی نصب کنید و روی آن بنویسید با وضو وارد شوید زیرا که شهر آغشته به خون شهیدانی است که دیگر 
خانواده هایشان چشم به راه مدافع حرمشان نیستند. پس به شکرانه این آزادی سجده شکر به جای آورید. حاال که به شهرتان  برمی گردید دست خط عزیزانمان  که روی دیوارهای 

شهرتان سرود عشق نوشتند را پاک نکنید شاید روزی گذر ما به شهرتان بیفتد و یک بار دیگر دست خط عزیزانمان را زیارت کنیم.

شهیدی که پایش را زودتر از خودش فرستاد
شهید مدافع حرم، حمیدرضا ضیایی متولد سال ۱۳۴۸ بود که در سن ۱۵ سالگی به جبهه های نبرد 
حق علیه باطل شتافت و در لشکر ۱۰ سیدالشهدا)ع( به عنوان دیدبان مشغول جهاد در راه خدا شد. 
او در سال ۶۶ در منطقه بیاره از ناحیه پا مجروح شد و مدال پر افتخار جانبازی را به گردن آویخت. 
در بیاره همراه با شهید داود کولیوند و مهدی فالح بود که آن دو نفر شهید و ایشان به درجه جانبازی 
نائل شد. شهید ضیایی پس از دوران دفاع مقدس در عرصه های فرهنگی و اجتماعی فعاالنه حضوری 

چشمگیر و تاثیرگذار داشت و خدماتی ارزشمند از خود بر جای گذاشت.
 این شهید بزرگوار چندین بار به صورت داوطلبانه عازم سوریه شده بود و در قسمت ها و یگان های 
مختلف از حریم اهل بیت)ع( دفاع می کرد. در حالی که فرماندهی ادوات تیپ زینبیون را بر عهده 
داشت، در آخرین مرحله پاکسازی داعش در ســوریه، در ۳۰ آبان امسال در»شهر بوکمال« بر اثر 

اصابت تیر تک تیرانداز های داعشی به آرزوی دیرینه اش رسید و به فیض شهادت نائل شد.

بیعت متفاوت رزمندگان با امام عصر )عج(

 در هشتم ربیع االول سال 260 هجری امام حسن عسکری )ع(  به شهادت رسید 

و فرزندشان امام مهدی )عج( جانشین ایشان شد. در روایت آمده است که اولین 

بیعت کنندگان با امام زمان)عج( کاروانی از ایران و  از شــهر قم و مناطق غربی 

روز آغاز امامت آخرین حجت خدا امام عصر )عج(
ایران بودند. نهم ربیع االول سال

و منجی عالم بشریت است. امامی که رسالتش اتمام رسالت ناتمام همه انبیای 

الهی اســت. این روز را برخی به نام عید ا... اکبر ، غدیر خم می دانند . در غدیر 

اول با حضرت علی )ع(   و در این روزبا امام زمان )عج(  بیعت کردند. در دوران 

دفاع مقدس تمامی رزمندگان به شکلی ارادت و اخالص خود را به ائمه  نشان

 
 می دادند. برخی ها با پیشــانی بندهای خود و برخی ها با نوشتن مطلبی روی 

سینه یا پشت پیراهن های خاکی شان.

در بین رزمندگان هم بودند کسانی که باطراحی های متفاوت به ترویج فرهنگ 

مهدویت و انتظار می پرداختند تا پس از ظهور حضــرت عصر ) عج( در رکاب 

ایشان عدل و داد را فراگیر کنند. تصویری  که مشــاهده می کنید نمونه ای از 

اعالم آمادگی و ارادت رزمندگان در دوران دفاع مقدس به حضرت مهدی)عج(  
است.

رجزخوانی
 

 یک مدافع حرم در حضور حاج قاسم 

عارف کاید خورده، مدافع حرم حضرت زینب)س( که برای 

مبارزه با تکفیری ها از شــهر دزفول به ســوریه اعزام شده 

بود در جریان عملیات باز پس گیری البوکمال به شــهادت

 

 رسید.

این شهید عزیز ساعاتی قبل از شــهادت در حضور فرمانده 

خود حاج قاســم ســلیمانی شــروع بــه رجــز می خوانی 

در راه دفــاع از حریم دختر 
می کند و بعد از زمــان کوتاهی 

حضرت حیــدر)ع( خون پاکش به زمین می ریزد و شــهید 

 

می شود.
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با وجود اینکه محرومیت تراکتورسازی از جذب 
بازیکن جدید باعث شد تا یحیی گل محمدی به 
ناچار به تعداد زیادی از بازیکنان جوان و جویای نام 
از آکادمی این باشگاه فرصت بدهد، دراین راستا 
خبر می رسد گل محمدی که این روزها عالوه بر 

مسائل فنی تیم، نیم نگاهی نیز به نقل و انتقاالت نیم فصل  دارد، تصمیم گرفته چند بازیکن 
جوان این تیم را که کارایی خوبی نداشتند کنار بگذارد.

با توجه به اینکه تراکتورسازی در نیم فصل احتماال 6 الی 8 بازیکن جدید به لیست بزرگساالن 
خود اضافه می کند، نیازی به حضور تعداد زیادی از جوان ها نیست و تعدادی از آنها به همین 
خاطر کنار گذاشته می شوند؛ البته این موضوع شامل بازیکنان جوانی که امسال عملکرد خوبی 
داشتند، نمی شود. گل محمدی همواره به کار کردن با جوان ها عالقه داشته و بی تردید نفراتی 
که امتحانشان را به خوبی پس داده اند در تراکتورسازی می مانند و به کارشان ادامه می دهند.

اصفهان میزبان دوی 
صحرانوردی کشور شد

رییس هیئت دو و میدانی استان اصفهان درباره 
میزبانی اصفهان در دوی 
صحرا نــوردی اظهار 
داشت: با تغییرات 
جزئــی صــورت 
گرفتــه در محــل 
برگزاری مسابقات 
اســتان، مســابقات 
کشــوری دوی صحرا نوردی 
30 آذر بــه میزبانی اصفهان برگزار می شــود و 
همچنین این مســابقات انتخابــی نهایی برای 
اعزام به مســابقات آســیایی است.عبدالرسول 
یزدی زاده افزود: مسابقات صحرا نوردی انتخابی 
تیم اســتان با حضور 100 شــرکت کننده در3 
رده ســنی نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن و با 
همکاری شرکت سیمان اصفهان برگزار شد که 
این مسابقات با کیفیت بسیار مطلوبی در نزدیکی 
اصفهان برگزار شــد.رییس هیئت دو و میدانی 
استان اصفهان ادامه داد: شرکت کنندگان از نظر 
فنی و کیفی از مسابقات رضایت دارند و با آمادگی 

کامل در این مسابقات شرکت کردند.

موضوع بازگشــت وحید شمســایی به تیم ملی از زمانی 
مطرح شــد که فالکائوی برزیلی بعــد از خداحافظی، به 
تیم ملی دعوت شــد تا با افزایش گل های خود، به رکورد 
 3۹۲ گل شمسایی رسیده و عنوان آقای گلی را از آن خود 

کند.
از همین رو، جلســه ای بین محمدرضا ســاکت، دبیرکل 

فدراسیون فوتبال و وحید شمسایی برگزار شد تا درباره چگونگی حضور شمسایی در تیم ملی تصمیم گیری 
شود.

در پایان نیز با توجه به موافقت مهدی تاج و پذیرش پیشــنهادهای شمسایی، قرار شد او در مرحله اول در سه 
بازی تدارکاتی در اوایل اسفند سال جاری در ترکیب تیم   ملی به میدان برود.تاریخ دقیق بازی ها در جلسه هفته 
آینده با حضور محمدرضا ساکت، محمد ناظم الشریعه و نماینده باشگاه تاسیسات دریایی تهران مشخص خواهد 
شد.از سه تیم فیلیپین، هنگ کنگ و مالزی به عنوان حریفان تدارکاتی تیم ملی ایران نام برده می شود و الئوس 

به عنوان تیم جایگزین در نظر گرفته شده است.

 شوک گل محمدی
 به جوانان تراکتور

 حضور شمسایی 
در تیم ملی قطعی شد

پذیرایی از یک آشنا در روز بازگشت هواداران

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

در مهم ترین بــازی هفته چهاردهم لیــگ برتر از 
ســاعت 1۵ روز جمعه ذوب آهن و پرسپولیس در 
ورزشگاه آزادی به مصاف هم می روند. قرمزپوشان 
تهرانی در هفته ســیزدهم، دستاورد بزرگی کسب 
کرده اند و دوئل باالنشینان را در خانه پارس جنوبی 
از این حریف بردند و به هفت هفته صدرنشــینی 
پی درپی رقیب تازه واردشــان پایــان دادند. با این 
وصف، شــاگردان برانکو از این پس باید نه فقط از 
عنوان قهرمانی فصل پیششــان دفاع کنند که از 

جایگاه فعلی خود نیز محافظت کنند. در اولین گام 
از این ماموریت دشوار آنها حریف سرسختی چون 

ذوب آهن را پیش روی خود می بینند.
برخالف پرســپولیس که پس از بازگشت به صدر 
جدول هفته خوشی را پشت ســر گذاشته اوضاع 
در روزهای اخیر بر وفق مراد سبزپوشان اصفهانی 
نبوده اســت زیرا آنها با گلی کــه در دقایق پایانی 
دیدار با فوالد از هفته ســیزدهم لیگ برتر دریافت 
کردند باخت تلخــی را در ورزشــگاه نقش جهان 

تجربه کردنــد. شــاگردان امیــر قلعه نویی دیگر 
امیدی ندارند که تا قبل از فرارســیدن تعطیالت 
نیم فصل در بین مدعیان قرار بگیرند و اگر نتوانند 
در این دو هفته باقی مانــده از دور رفت به اندوخته 
امتیازیشــان بیفزایند حتی ســقوط  آنها به نیمه 
پایینی جدول چندان اتفــاق دور از ذهنی نخواهد 
بود. از آنجــا که قــرار گرفتن ذوب آهــن در بین 
مدعیان تا اطالع ثانوی مقدور نیســت سبزپوشان 
باید مراقب باشــند تا از یک تیــم میانه جدولی به 
 تیمــی پایین جدولــی تغییــر وضعیــت ندهند
 به خصوص که با توجه به امتیازات زیادی که آنها 
در هفته های گذشته از دست داده اند فاصله خیلی 

مطمئنی هم با تیم های پایین جدولی ندارند.آخرین 
رویارویی پرســپولیس و ذوب آهن در ورزشــگاه 
آزادی به هفته ماقبل پایانی لیگ گذشته و زمانی 
برمی گردد که دو تیم نهم اردیبهشــت سال جاری 
 به تساوی پرگل سه بر ســه برابر یکدیگر رضایت 

دادند.
اگرچه تکرار نتیجه هفت مــاه قبل به احتمال زیاد 
به منزله تداوم صدرنشینی پرسپولیس خواهد بود 
اما قرمزهای پایتخــت امیدوارند تا این بار میهمان 
اصفهانی را دســت خالی به خانه بدرقــه کنند و 
جایگاهشــان را در باالترین نقطــه جدول بیش از 

پیش مستحکم کنند. 

تیم اصفهانی، صدرنشین را عوض می کند؟
تقابل ژنرال و برانکو در تهران

خبر روز

آتش زدن ورودی ساختمان 
خبر ورزشی

همین چند روز قبل بود که ســاختمان باشگاه 
پرسپولیس هدف حمله 
افــرادی گرفت که 
خود را پیرو جنبش 
ری اســتارت می 
دانستند. جنبشی 
که ایــده آن مربوط 
به مجری سرشناسی 
است که مدت هاست ایران را 
ترک کرده و در شبکه های آن طرف آبی مشغول 
فعالیت است. بعد از باشگاه پرسپولیس نوبت به 
ساختمان روزنامه خبر ورزشی رسیده که هدف 
حمله این افراد قرار بگیرد. سایت خبر ورزشی با 
انتشار این خبر نوشته: افرادی ناشناس ورودی 
ســاختمان روزنامه را آتش زدند که با واکنش 
سریع بخش حفاظت و نگهبانی مجموعه حرکت 

آنها نافرجام ماند.

اتفاق روز

راهکار رسانه سعودی؛
 به شرق آسیا برویم!

روزنامه الیوم به دنبال تصمیم جدید کنفدراسیون 
فوتبال آســیا مبنی بر لغو 
هر گونــه بــازی در 
زمین های بی طرف و 
میزبانی نمایندگان 
ایران، عربســتان و 
امارات از یکدیگر در 
کشورهای خود نوشت: 
»کنفدراسیون فوتبال 
آسیا تسلیم تهدید فدراسیون فوتبال ایران مبنی 
بر کناره گیــری از فصل آینده لیــگ قهرمانان 
در صورت بــازی تیم های ایرانی بــا نمایندگان 
عربستان در زمین  بی طرف شــد.« در ادامه این 
تحلیل آمده است: »کمیته اجرایی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا بر خالف تصمیم سال گذشته خود 
اعالم کرد که هیچ گونه بازی در فصل آینده لیگ 
قهرمانان در زمین بی طرف برگزار نخواهد شد«. 
تیم های عربستانی پس از قطع روابط دیپلماتیک 
عربستان و ایران خواهان عدم بازی در این کشور 
شدند و پس از آن کنفدراسیون فوتبال آسیا رای 
به برگزاری بازی نمایندگان عربستان و ایران در 
زمین بی طرف داد. روزنامه الیوم در پایان نوشت: 
»باشــگاه های عربســتانی با دو انتخاب مواجه 
خواهند بود. اول اینکه با تیم های قطری و ایرانی 
در این کشورها بازی یا کناره گیری کنند. راه دوم 
نیز ادغام تیم های عربســتانی با تیم های شرق 

آسیاست!«

راهکار روز

  قاب روز

 وجود 10 پیچ در پای رکابزن ایرانی!
علی افشاری، دوچرخه سوار اراکی کشورمان در ماده کراس کانتری در سال ۹۵ با حادثه تلخی 
مواجه و از ناحیه ران پا دچار شکستگی شدید شد. او این روزها با 10 پیچ تیز در پایش تمرین 

می کند.

سجاد شــهباززاده و حسن بیت ســعید دو گزینه اصلی خروج از 
استقالل در نیم فصل هستند. خبری که به این شکل اصالح شد 
که شهباززاده می ماند و بیت ســعید خواهد رفت. این مسئله از 
دید خبرآنالین یک دلیل ویژه دارد. به نوشــته این سایت، وینفر 
شفر قاعدتا از عملکرد ســجاد راضی نیست. او نتوانسته هیچ گلی 
برای استقالل بزند و خودش می گوید اگر گل اول را بزند، خیلی از 
مشکالت حل می شود و حداقل فشار از روی او برداشته خواهد شد. 

دلیل جالب برای ماندن سجاد

10
عباس ربیعی،  پزشک تیم فوتبال ســپاهان  در خصوص وضعیت 
مصدومان سپاهان گفت: رسول نویدکیا دچار کشیدگی عضالت 
ران شده و در دو بازی آینده )تا پایان نیم فصل اول لیگ برتر( غایب 
خواهد بود. رافائل، بازیکن برزیلی ما هم کماکان مصدوم است.ربیعی 
در خصوص وضعیت عزت ا... پورقاز و میالد سرلک نیز اظهار داشت: 
پورقاز می تواند با صالحدید کادر فنی در بازی با استقالل خوزستان 

به میدان برود. سرلک به این بازی خواهد رسید.

سمیه مصور 

مهرماه سال جاری بود که فدراسیون کشــتی با برگزاری مسابقات جام باشــگاه های جهان به میزبانی 
کاشــان موافقت کرد و به دنبال این موافقت رییس فدراسیون کشتی برای شرکت در نشست هماهنگی 
برگزاری چهارمین دوره مســابقات کشتی جهان به کاشان سفر کرد. در این ســفر رسول خادم، کاشان 
را به دلیل زیر ساخت های نسبی برای برگزاری مسابقات مناسب دانســت که می تواند با تالش مدیران 
این شهرســتان به خوبی از عهده میزبانی این مســابقات بر آید، اما ظهر دیروز خبر رسید که فدراسیون 
کشــتی به دلیل عدم آمادگی شهرستان کاشــان برای برگزاری مســابقات جهانی،  تهران  را جایگزین  
 کاشان کرده و قرار است این مســابقات در روزهای 16 و 17 آذر در ســالن 1۲ هزار نفری آزادی برگزار  

شود.
فدراسیون کشتی روز سه شنبه با توجه به فاصله اندک تا برگزاری این رقابت ها طی یک نامه از استاندار 
اصفهان که خود از اهالی ورزش و رییس اسبق سازمان تربیت بدنی بود، درخواست کرد که به این مسئله 

ورود کند ولی گویا همت جدی برای این موضوع وجود نداشت و میزبانی از کاشان گرفته شد.
برگزاری مسابقات کشتی جام باشگاه های جهان در حالی به تهران رسید که فرمانداری کاشان از آمادگی 

این شهرستان برای برگزاری این مسابقات خبر داده  بود .
حمید رضا مومنیان در این رابطه عنوان کرده بود: کاشان پشتیبانی این مسابقه ها از جمله اسکان و تغذیه، 
حمل و نقل درون شهری و تبلیغات محیطی را عهده دار شده و هیچ مشکلی در این زمینه ها وجود ندارد و 

با اعالم قطعی فدراسیون کشتی تمهیدات صورت گرفته به اجرا درمی آید.
فرماندار کاشان با گالیه از نامه زنی فدراسیون کشتی به استاندار اصفهان گفته بود ،در حالی این مهلت ۲4 
ساعته به ما داده شد که فدراسیون برای  تعیین سالن برگزاری این مسابقات اقدامی نکرده و این موضوع 

متوجه ما  نیست؛ چرا که محل برگزاری مسابقات جزو تعهدات کاشان نبوده است.

بدشانسی سپاهان تکمیل شد

15
وقتی کاری از دست استاندار بر نیامد؛

 یک میزبانی بین المللی از دست رفت

واکنش رییس فدراسیون کبدی به مربی 
روسری به سر:

  پای شیطنت رسانه ای
 در کار است

عکس های منتشــر شــده حکایت از آن دارد که 
ســرمربی تیم ملی تایلند با ســر کردن  روسری 
در کنار زمین تیمش را هدایــت می کند. رییس 
فدراسیون کبدی با رد این موضوع، تمام این ماجرا 
را شیطنت رسانه ها می داند! محمدرضا مقصودلو  
اظهار کرد: مگر مربی تایلندی مقنعه سر دارد! وی 
ادامه داد: این ماجرا شیطنت اســت که از سوی 
یک عکاس ایرانی اتفاق افتاده اســت. به محض 
دیده شدن این موضوع نیروهای حفاظتی داخل 
زمین آن عکاس و آن مرد تایلنــدی را به بیرون 
هدایت کردند. رییس فدراسیون کبدی در ادامه  
صحبت های خود، خاطرنشــان کرد: یک عکاس 
به آن مرد تایلندی روســری می دهد تا به داخل 
سالن برود و سر کند و از او عکس بگیرد. این ماجرا 
شیطنت بود و با این کار می خواستند این بازی ها 
را زیر سوال ببرند. وی در پاسخ به این سوال که آیا  
مربیان مرد خارجی مجوز حضور در کنار زمین را 
داشته اند؟ گفت: آنها اجازه نداشتند که در سالن 
حضور داشته باشند؛ حتی حضور مربی و سرپرست 
زن نیز بخشنامه شده بود که نباید به همراه تیم به 

ایران بیایند.

در حاشیه

ملی پوش سابق بوکس:
بوکس اصفهان به صورت 

موروثی اداره می شود
ملی پوش ســابق بوکس اظهار کرد: در مسابقات 
بوکس قهرمانی کشــور که به میزبانی ســنندج 
برگزار شد، تیم اصفهان با کسب نتیجه ای ضعیف، 
در جایگاه بیست وششم قرار گرفت، این در حالی 
است که رییس هیئت بوکس، در مجمع قول روی 
سکو رفتن داد. مرتضی عظیمی افزود: چهار سال 
پیش به همراه ســیروس سلحشــور، تیم بوکس 
اصفهان را تحویل گرفتیم و با برنامه ریزی تخصصی 
و فنی، سال اول در مسابقات کشوری به رتبه ششم 
رسیدیم، سال بعد از آن در رده سوم قرار گرفتیم 
و ســپس به رده پنجم رفتیم. مربــی تیم بوکس 
اصفهان با اشاره به وضعیت نامطلوب این رشته در 
استان یادآور شد: در زمانی که مسئولیت فنی تیم 
بوکس اصفهان را عهده دار بودیم، چند ملی پوش از 
جمله محمدعلی شهیدی، افشین البندی، محسن 
پورشجاعی، عادل نجفی، محسن مقصودی و پوریا 
ذوالفقاری را تحویل دادیم که از این جمع شهیدی، 
برای کسب ســهمیه المپیک نیز جنگید. وی با 
انتقاد از اداره بوکس اصفهان، به صورت موروثی، 
متذکر شد: ســال ها پدر دبیر هیئت، این رشته را 
در اختیار داشت و حاال پسرش متولی بوکس شده 
است، من کاری به بوکس ندارم و در رشته ووشو 
مشغول هستم، اما تا زمانی که سیاست های غلط 
و تصمیمات نادرست در بوکس استان اتخاذ شود، 

وضعیت همین طور خواهد بود.

منهای فوتبال

  900 ساعت درباره بازی 
60 دقیقه ای حرف زده ام

 خــداداد: از گلزنی به 
استرالیا پیشمان شدم

 کوچ دوقلوها به قطر 
ناکام ماند

 سکته ستاره سرخابی 
در زندان

  بیرانوند: من خاک پای 
هواداران هستم 

 برانکو با 800 هزار یورو 
تمدید می کند

 خسرو منصوریان یک 
روز بر می گردد

 آقای تاج! چرا نامی از 
ایران نبود

کنایه جالب یک رسانه 
فرانسوی به زالتان

یک رسانه فرانسوی به ستاره تیم منچستریونایتد 
انگلیس کنایه جالبی زد.

دوران  در  زالتــان 
بــا  فوتبالــش 
یی  نســی ها شا بد
مواجه شده است، 
در همیــن ارتباط 
صفحه توئیتر »اتلتیک 
فوت« فرانســه با اشــاره به 
بدشانسی های زالتان نوشت: زالتان ابراهیموویچ 
در ســال ۲00۹ اینترمیالن را تــرک کرد و یک 
سال بعد یعنی در سال ۲010 اینتری ها قهرمان 
لیگ قهرمانان اروپا شدند. در سال ۲010 زالتان 
از بارسلونا جدا شد و آبی و اناری پوشان در سال 
۲011 جام لیگ قهرمانان اروپا را باالی سر بردند.
جالب اینجاست که زالتان ابراهیموویچ در سال 
۲016 از بازی های ملی خداحافظی کرد و امسال 
تیم ملی سوئد به جام جهانی ۲01۸ روسیه صعود 
کرد. این به معنی آن است که زالتان از هر تیمی 
که جدا شود، احتمال موفقیت آن تیم خود به 

خود افزایش پیدا می کند!

کنایه روز

پیکان - فوتبال
ساعت استقالل

15

شبکه 
سه

سپاهان - فوتبال
استقالل 
خوزستان

ساعت
15:15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

پرسپولیس - فوتبال
ساعت ذوب آهن

15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

5 شنبه 
9 آذر

جمعه 
10 آذر

سپاهان به استقالل خوزستان رسید؛

پذیرایی از یک آشنا در روز بازگشت هواداران
در واپسین روزهای سال ۹۵ بود که عبدا...ویسی جای خود روی نیمکت سپاهان را به 
زالتکو کرانچار داد تا پس از موفقیت بزرگی که در لیگ پانزدهم با قهرمانی استقالل 
خوزستان به دست آورد، رویایش برای ساختن سپاهانی متناسب با ایده آل های خود 
را بر باد رفته ببیند. ۲۵۸ روز پس از وداع تلخ با سپاهان، ویسی به اصفهان بازمی گردد 
تا در ورزشگاه نقش جهان رو در روی تیمی قرار بگیرد که آرزو داشت تا چندین سال 
روی نیمکتش باقی بماند و تغییرات مدنظر خود را در آن اعمال کند. در این فاصله، 
البته سرمربی فصل پیش سپاهان یک بار هم برای دیدار با ذوب آهن به اصفهان آمد 
که ضمن آن تیم تحت هدایتش شکست سنگین و ویرانگری را در ورزشگاه فوالدشهر 
متحمل شد، اما ویسی امروز برای اولین بار پس از جدایی از سپاهان روبه روی این تیم 
قرار می گیرد.این تنها برخورد سپاهان با سرمربی فصل پیش خود نیست که مصاف با 
استقالل خوزستان را به یک دیدار خاص و ویژه بدل کرده بلکه جایگاه نزدیک دو تیم 
در جدول فعلی لیگ برتر هم به حساسیت این بازی افزوده است. در هفته سیزدهم، 
سپاهان قافیه را به صنعت نفت واگذار کرد. ساعتی پس از باخت دراماتیک سپاهان در 
آبادان، استقالل خوزستان پیکان را در اهواز برد تا از باخت رقیب اصفهانی به بهترین 
نحو برای کاهش فاصله امتیازی با این تیم استفاده کرده باشد. استقالل با اینکه هنوز 
دو پله پایین تر از سپاهان ایستاده است، اما اکنون تنها یک امتیاز کمتر از حریفش دارد. 
با این اوصاف، این دیدار را حتی می توان یک تقابل 6 امتیازی به حساب آورد زیرا هر 
یک از این دو تیم این امکان را دارند تا به شرط واریز حداکثر امتیازات بازی به حساب 
خود موقعیت شان را نسبت به رقیب بهبود دهند. با توجه به آنکه سپاهان در این مسابقه 
از امتیاز میزبانی برخوردار است طبیعتا الزام بیشتری برای کسب هر سه امتیاز بازی 
دارد.دیدار خانگی قبلی سپاهان برابر تراکتورسازی در ورزشگاه خالی از تماشاگر نقش 
جهان برگزار شد. باید دید در بازگشت هواداران به نقش جهان سپاهان باز هم می تواند 

همه امتیازات مسابقه را دشت کند یا خیر.

سپاهان امروز در ورزشگاه نقش جهان به مصاف استقالل خوزستان می رود. مصاف طالیی پوشان اصفهانی با 
آبی های اهواز به این دلیل یک تقابل ویژه محسوب می شود که طی آن سرمربی فصل قبل سپاهان با شاگردان 

سابقش مواجه می شود.
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تشکل مردمی بسیج از همان ابتدای تولد توانست با حضور در صحنه های 
مختلف قابلیت های متعددی را از خــود بروز دهد؛ به طوری که پس از 
پشت سر گذاشتن بحران های انقالب به ویژه جنگ تحمیلی، به تدریج با 
گرایش به سمت تامین سایر نیازمندی های کشور، دامنه فعالیت های آن 
توسعه یافت و از یک سازمان با محوریت نظامی و امنیتی، به یک سازمان 
چند منظوره با توانمندی های مختلف در عرصه های گوناگون نظامی، 

امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شد. در تداوم این حرکت 
ماهیت غیر نظامی بسیج متناسب با نیاز روز کشور بر ماهیت نظامی آن 
برتری یافت و به عنوان الگویی موفق در صلح و سازندگی، مسئولیت ها و 
ماموریت های دیگری را نیز بر عهده گرفت؛ الگویی که مورد توجه مقام 
معظم رهبری بوده و ایشان در سخنرانی هایشان این موضوع مهم را از 
بسیجیان در خواست می کردند: » بسیج عبارت است از مجموعه ای که 
در آن پاک ترین انسان ها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور 

در راه اهداف عالی این ملت و برای به کمال و خوشبختی رسانیدن این 
کشور جمع شده اند... بسیج یعنی حضور در همه میدان هایی که از انسان 

در آن میدان کاری را طلب می کنند.«
نقش پر رنگ بسیج در عرصه فعالیت های اجتماعی سبب شد تا ناحیه 
مقاومت بسیج امام صادق علیه السالم برای معرفی فعالیت های بسیج 
در این عرصه و استفاده از ظرفیت های مردمی در این مسئله به مناسبت 

هفته بسیج، به برگزاری ایستگاه هایی با این هدف اقدام کند.
بهرام محمدی، مسئول فرهنگی ناحیه بسیج امام صادق علیه السالم با 
اشاره به فعالیت های متنوع بسیج در کشور در گفت و گو با زاینده رود 
می گوید: متاسفانه در جامعه به بسیج تنها به عنوان یک نیروی نظامی 
نگاه می شــود؛ درحالی که کارکردهای مختلف بســیج در زمینه های 

مختلف مغفول مانده است.
بهرام محمدی می افزاید: امروزه طرح های مختلفی توســط بسیج در 
جامعه اجرا می شود که عالوه بر معرفی، به پشتیبانی مردم نیاز دارد؛ از 
این رو تصمیم گرفتیم با برپایی ایستگاه هایی در میدان های اصلی شهر، 

مردم را در جریان این فعالیت ها قرار دهیم.
نذرفرهنگی و ترویج کتابخوانی، کمک به تقویت عملی بچه های نیازمند 
در سطح شــهر، محرومیت زدایی مناطق محروم و طرح تسهیل ازدواج 
آســان، از جمله خدماتی است که مســئول فرهنگی ناحیه امام صادق 
علیه السالم به آنها اشاره می کند و ادامه می دهد: این فعالیت ها از جمله 
خدماتی است که امروزه بســیج به مردم ارائه کرده و میدان دار این نوع 

طرح ها در سطح کشور است.
محمدی در پایان خاطر نشان می کند: بسیج ضامن سالمت جامعه است 
و این ارگان تالش می کند بیشتر در این زمینه وارد شود و همچنین از 

ظرفیت های مردم در این زمینه استفاده کند.

مسئول فرهنگی ناحیه بسیج امام صادق علیه السالم:

کارکردهای مختلف بسیج در جامعه مغفول مانده است

 سمیه مصور

قول »مهرعلیزاده« برای پیگیری ۳ مصوبه ملی پیرامون اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرستان

اعالم برنامه های هفته فرهنگ 
اردستان

فضل ا... بصیرت رییس اداره ارشــاد و فرهنگ 
اسالمی شهرستان، اهم برنامه های هفته فرهنگ 
شهرستان اردستان را تشــریح کرد. وی در ابتدا 
اظهارکرد که این هفته از 7 الی 14 آذرماه با شعار 
»اردستان؛ سرزمین قنات، قنوت و قناعت« در 
هفت محور برگزار می شــود. بزرگداشت شهید 
مدرس، تجلیل از خادمان و پیشکسوتان فرهنگ 
مکتوب، پیش همایش نقش اردستان در فرهنگ 
تاریخ و تمدن، نمایشگاه سیاه چادر و فرآورده های 
لبنی و محصوالت کشاورزی، نمایشگاه صنایع 
دســتی و توانمندی های فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی، تور گردشــگری، مسابقات فرهنگی، 
بازی های محلی، فعالیــت های فرهنگی دانش 
آموزی و نمایشگاه عکس مساجد جامع کشور، از 

اهم برنامه های این هفته هستند. 

طی ۷ ماهه سال جاری صورت گرفت؛
 ابالغ بیش از ۸ هزار اخطار 

و تذکر به صنوف متخلف
سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: سد معبر و بیرون 
گذاشــتن اجناس مغازه داران در پیــاده روها، به 
معضل بزرگی برای عابران پیاده تبدیل شده است. 
اصغر نصیری با اشاره به اینکه امروزه پدیده ناهنجار 
سد معبر یکی از مشکالت اساسی این شهر محسوب 
می شــود، افزود: هر روزه افراد بسیاری با استفاده 
نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی 
می شوند و حتی در برخی موارد با حضور اکیپ های 
رفع سد معبر نیز ادعای مالکیت اماکن عمومی را 
دارند. سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه عبور افراد 
از پیاده روها چنانچه با موانع رو به رو شود، عابران را 
برای طی کردن ادامه مسیر به سمت خیابان می 
کشاند، ادامه داد: در این شرایط احتمال وقوع حادثه 
برای عابران پیاده افزایش مــی یابد و در این میان 
شــهرداری ها باید از معابر به عنوان ملک عمومی 
محافظت کرده و از تجاوز افــراد به معابر عمومی 
جلوگیری کند. وی اضافه کرد: طی 7 ماهه ســال 
جاری بیش از ۸هزار اخطــار و تذکر به این صنف 
متخلف ابالغ شده و درخصوص بیش از ۵ هزار واحد 
صنفی که به این اخطارهــا توجهی نکرده بودند، 

اقدامات اجرایی انجام شده است. 

 در دیدار پیشوای مذهبی ارامنه 
با شهردار اصفهان مطرح شد:

 برابری از امکانات شهری 
حق مسلم همه شهروندان است

سپیان کاشچیان پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و 
جنوب ایران و رییس مجمع نمایندگان ارامنه اصفهان 
و جنوب ایران، به همراه هیئتی از اعضای جامعه ارامنه 
و خلیفه گری اصفهان با شــهردار اصفهان دیدار و 
گفت و گو کردند. قدرت ا... نــوروزی در این دیدار با 
بیان اینکه ما فارغ از ویژگی های دینی و مذهبی، تمام 
شهروندان اصفهان را شهروندانی برابر و برخوردار از 
امکانات شــهری می دانیم، اظهار کرد: همان طور 
که دین اســالم توصیه کرده تمام انسان ها فارغ از 
هر دین و آیینی، از کرامت ذاتی یکســان برخوردار 
هستند و معتقدم با این نگاه ادیان و مذاهب می توانند 
فرصتی برای توسعه شهر باشند. وی ادامه داد: هر دو 
گروه مسلمانان و ارامنه ساکن در شهر به اصفهان 
تعلق خاطر داشته و هر دو، اصفهان را دروازه گفت و 
گوی تمدن ادیان می دانند. وی با بیان اینکه نزد من 
هیچ تفاوتی میان ارامنه اصفهان و سایر شهروندان 
اصفهانی وجود ندارد، افزود: برابری از امکانات شهری 
یک اصل مسلم برای من در شهرداری اصفهان است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:
قول »مهرعلیزاده« برای پیگیری 

۳ مصوبه ملی پیرامون اصفهان
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشــت: 
اتاق بازرگانی اصفهان به دنبال پیگیری وعده های 
معاون اول رییس جمهور برای اصفهان است. یکی 
از این مسائل توســعه فرودگاه شهید بهشتی است 
که چند روز گذشته با اســتاندار جلسه ای پیرامون 
این موضوع داشتیم تا مسئله توسعه زمین فرودگاه 
برطرف شــود. مصطفی رناسی افزود: تکمیل قطار 
سریع السیر تهران- اصفهان نیز از جمله وعده ها بود 
که طی جلسه ای با استاندار از او خواستیم این موضوع 
را از معاون اول رییس جمهور پیگیری کند؛ چرا که 
این طرح در دولت یازدهم مصوب شد و قول دادند 
در دولت دوازدهم آن را اجرا کنند.نایب رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان با بیان اینکه مسئله آب زاینده رود 
موضوع کلیدی اصفهان است، ادامه داد: همچنین 
استاندار قول دادند مصوبات ملی را پیگیری کنند؛ 

زیرا  این 3 مسئله در توسعه شهر نقش اساسی دارد.     

نطق روز گذشته حسن کامران در مجلس شورای 
اسالمی، از شهید مدرس و کنایه به نمایندگان تا 
اعتراض به رییس جمهور و گالیه از بی مهری دولت درحق استان 
اصفهان را دربر می گرفت. دیروز در سالروز شهادت شهید مدرس، 
رییس مجلس یادی از این شهید بزرگوار کرد و همین موضوع سبب 
شد تا حسن کامران نیز با اشاره به نطق رییس مجلس بگوید: شهید 
مدرس زندگی را سه طالقه کرد. او وقتی نماینده شد، گاری داشت 
و از اصفهان به تهران می آمد. کالسکه که معادل ماکسیمای االن 
است برایش فرستادند اما باز هم با گاری آمد.نماینده اصفهان در 
ادامه سخنان خود، با اشاره به نوع زندگی شهید مدرس و عملکرد 

این شــهید، کنایاتی هم به نماینــدگان زد و گفت: مدرس همان 
عمامه کرباسی مندرسش را رنگ می کرد و می پوشید، ولی امروز 
برخی حتی حاضر نیستند که پارچه کت و شلوارشان ایرانی باشد! 
اگر دم از مدرس می زنیم، باید رفتار سیاسی مان هم شبیه مدرس 
باشد. او اهل پس گرفتن امضا نبود؛ یا طرحی را امضا نمی کرد یا اگر 
امضا می کرد، پایش می ایستاد؛ نه اینکه استیضاحی را امضا کند و 
بعد پس بگیرد! او اهل معامله و بده و بستان نبود و سوالش را پس 
نمی گرفت!نماینده اصفهان، همچنین برای چندمین بار به انتقاد از 
مواردی پرداخت که به نظر او ریخت و پاش اضافه در مجلس است و 
در ادامه گفت: یک بار یک دیوار می گذاریم، بعد حذفش می کنیم، 

یک نمازخانه جدید ایجــاد می کنیم، از ســفرهای خارجی  مان 
چشم پوشــی نمی کنیم؛ رفتار و کردارمان چقدر به شهید مدرس 
نزدیک است؟ مدرس زیرساختش، سه طالقه کردن زندگی بود، 
کدام یک از ما این گونه هســتیم؟ اما بخــش پایانی نطق نماینده 
اصفهان به حق آب کشاورزان این استان اختصاص داشت که طی 
آن گفت: چرا حق آب اصفهان را نمی دهید؟ چرا آب پاییزه را دیر 
می دهید؟ آقای روحانی، گفتید آب زاینده رود جاری می شود اما 
نشــد! مردم اصفهان زکات بده بودند اما االن زکات بگیر شده اند. 
پروژه های سد اصفهان مثل جسد یک گوشه افتاده است! انفال مال 

خودتان، حقابه مردم ما را بدهید.

نطق روز گذشته نماینده اصفهان در مجلس، به انتقاد شدید از بی مهری دولت درحق نصف جهان اختصاص داشت؛

اصفهان ، زکات بگیر شده !

اخطار اجرایی
9/306 شماره: 960114 به موجب رای شماره 9609976793702358 تاریخ 96/5/22 
حوزه 7 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
غالمحسین شهبازیان فرزند عبدالرضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ هفت میلیون ریال بابت تتمه قولنامه و پرداخت مبلغ سیصد  و پنجاه هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/2/2 لغایت اجرای 
حکم در حق خواهان غالمرضا عرب جعفری محمدآبادی فرزند خسرو به نشانی اصفهان 
خ جی خ کاخ کوچه 11 پالک 22 و پرداخت نیم عشر حق االجرا.  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:27375 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )185 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/307 شماره: 951452 به موجب رای شــماره 100763-960 تاریخ 96/3/30 حوزه 
11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه نجفقلی 
صابری هارونی فرزند نصرت ا... شــغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 42/600/000 ریال بابت دو فقره وجه چک به شماره 94/2/15-484921 
و 484922-94/3/15 به عهده بانک صادرات و 1/175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
120/000 ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر درتادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
که در باال ذکر شد تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له  علیرضا کهرنگی فرزند ابوالقاسم 
شغل آزاد به نشانی اصفهان شاپور جدید خ امیرکبیر بعد از فلکه سمت چپ فروشگاه طایر 
بارز صادر و نیم عشر حق االجرا.  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 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:27359 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )210 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/308 شماره: 684/95 به موجب رای شــماره 956 تاریخ 95/11/26 حوزه 16 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه لیال رضایی به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 900/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید 93/4/15-1514/846535/58 و 93/3/10-439/48502100 تا 
زمان وصول در حق خواهان عباس بینا به نشانی اصفهان عبدالرزاق جنب بانک سپه طبقه 
فوقانی و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت،  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، صریحًا اعالم نماید. م الف:27373 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )183 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/309 شماره: 1401/95 به موجب رای شماره 960788 تاریخ 96/4/26 حوزه 45 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1- فاطمه حبیبی 
نائینی 2- حسن اثنی عشری 3- مجتبی اثنی عشری به نشانی مجهول المکان محکوم به 
پرداخت تضامنی به مبلغ 43/185/591 ریال بابت اصل خواسته و 1/549/640 ریال بابت 
هزینه دادرسی و 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/7/11( لغایت اجرای حکم 

و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی 
با وکالت سمیه ثمین فر به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی روبروی بانک ملت کوچه 
شهید فیاض ســاختمان وکیل پایه یک ط دوم،  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، صریحًا اعالم نماید. م الف:27379 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )216 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/310 شماره: 95-282 به موجب رای شماره 95-415 تاریخ 95/5/23 حوزه 41 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه افشین رفیعی فرزند 
عبدالرضا به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت وجه چک مورد دعوی و مبلغ 1/350/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 93/4/25 لغایت زمان اجرای حکم به انضمام هزینه نشر آگهی و به انضمام 
نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له امین الیاسیان فرزند جمشید به نشانی خ استانداری 
کوچه شهید عقیلی پالک 50،   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 استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد 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، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:27397 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )183 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

9/325 شماره اجراییه:9610423633200434  شماره پرونده:9409983633201175 
شماره بایگانی شعبه:941193 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9509973633201463 محکوم علیه ســعید سلطانی پور فرزند علی به 
نشانی اصفهان میدان استقالل بلوار شهدای محمودآباد انبار شرکت لینا سعید سلطانی پور 
محکوم است به پرداخت 100/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/560/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )مورخ 
94/11/11( لغایت پرداخت کامل محکوم به  برمبنای تناسب تغییر شاخص ساالنه اعالم 
شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه آن برعهده واحد اجرای 
احکام مدنی دادگاه می باشد در حق خواهان امید یاوری دارانی فرزند محمد تقی به نشانی 
اصفهان خ پروین خ معراج ابتدای خ سپیده کاشانی جنب مادی سمت چپ انبار مواد غذایی  
و پرداخت مبلغ 5/000/000 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 مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات 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 شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت 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 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: 5837 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمینی شهر )450 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/291 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 132/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 9  صبح روز پنجشنبه 
مورخه 1396/10/21، مشــخصات خواهان: محمد تقی زمانی زاده به نشــانی اصفهان 
رهنان خ شهدا روبروی کالنتری، مشخصات خوانده: اسماعیل عابدی فرزند رضا،  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 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5840 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/292 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 620/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ســاعت 5/25 بعداز ظهر روز 
چهارشنبه مورخه 1396/10/27، مشــخصات خواهان: 1- تیمور هلیلی موگویی فرزند 
قربان 2- مریم هلیلی فرزند عباسقلی هردو به نشــانی خمینی شهر منظریه زیتون 16 
واحد 16، مشخصات خوانده: مســعود  عامری فرزند محمد، خواسته و بهای آن:  مطالبه، 
گردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المــکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 
و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکــی از روزنامه های کثیراالنتشــار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی نموده 
اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را 
دریافت و در وقــت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5841 شــعبه 2 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )170 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/293 شماره نامه: 9610113634002121 شــماره پرونده: 9609983635200101 
شماره بایگانی شعبه: 960409 نظر به اینکه متهم آقای محسن جعفری فرزند محمد که 
مجهول المکان اعالم شده است. حسب شکایت آقای کریم باقری و به موجب کیفرخواست 
صادره از سوی دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر شما متهم هستید 
به ایراد تهدید که جلسه رسیدگی به اتهام شما مورخ 1396/10/26 ساعت 10 تعیین شده 
است لذا به این وسیله به شما ابالغ می گردد که جهت شرکت در جلسه رسیدگی در وقت 
مقرر در این دادگاه حاضر و یا نســبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را به 
صورت کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی در وقت مقرر در این دادگاه حاضر و یا نسبت به 
معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را به صورت کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی 
به دادگاه ارائه نمایند در صورت عدم حضور با عدم معرفی وکیل به صورت کتبی دادگاه به 
صورت غیابی اقدام به رسیدگی خواهد نمود. این  آگهی وفق ماده 180 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومــی و انقالب در امور کیفری برای یک نوبــت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج می گردد. م الف: 5842 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خمینی 

شهر )103 جزایی سابق( )202 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

9/294 شماره صادره: 9607206715114186 – 96/9/4  آقای حسین مهرابی کوشکی 
فرزند علی  به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت بیست و سه – دویست و چهلم سهم مشاع از نهصد و نود 

سهم ششدانگ پالک شماره )104( اصلی واقع در  خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان 
که در صفحه 80 دفتر 198 امالک ذیل شــماره 44553 به نام عفت حاجیان فروشــانی 
فرزند عبدالخالق ثبت و سند صادر و تســلیم  گردیده و به موجب سند انتقال 7679 مورخ 
1391/10/04 دفترخانه 272 خمینی شهر به حسین مهرابی کوشکی انتقال قطعی شده 
و اظهار گردیده که سند مالکیت مرقوم  در اثر جابجایی مفقود شده است و معامله دیگری 
نیز انجام نگردیده است. چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده است( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مربوز نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 5847 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر )247 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/287 بدین وســیله اعالم می گردد آقا/خانم ســید مجتبی رضائی آرانی فرزند ســید 
مصطفی دادخواستی به طرفیت اکبر تاری –اکبر فالحیان-سهراب طالبی درویش فرزند 
یوسفعلی و --- و حیدر مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک در این شعبه مطرح رسیدگی 
دارد لذا به خواندگان ردیف اول و سوم فوق ابالغ می گردد در تاریخ دوشنبه 96/11/23 
ساعت 19/00 جهت رســیدگی در شعبه اول شــورای حل اختالف آران و بیدگل حاضر 
 شود. ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نماید. 
م الف: 5/2/96/592 محمد بهروان رئیس شــعبه اول شورای حل اختالف آران و 

بیدگل)99 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

9/288 نظر به اینکه خواهان مجید گواهی بیدگلی با وکالت آیت سنجر آرانی دادخواستی 
به خواســته مطالبه وجه به طرفیت حمید خورشــیدی جاللی به مجتمع شوراهای حل 
اختــالف آران و بیدگل واقع در خیابان نــواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه 
ســوم به کالســه 3/483/96 ثبت و برای تاریخ پنج شــنبه 96/11/12 ساعت 9/30 
وقت رســیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکــه خوانده فوق الذکر مجهــول المکان بوده 
لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلســه دادرسی حاضر شوند . ضمنا 
نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر شــورا مراجعه نماید .انتشــار این آگهی به منزله ابالغ محســوب شده و در 
صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 5/2/96/593 
 عباسعلی دهقانی رئیس شــورای حل اختالف شعبه ســوم آران و بیدگل . )156 کلمه،

 2 کادر(  
حصر وراثت

9/289 خانم فاطمه گل شاهی دارای شناسنامه شماره 1250198070 به شرح دادخواست 
به کالسه 443  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد حسین حمامی جوپناهی فرزند غالمرضا متولد 1367/04/31 بشناسنامه 
17 در تاریخ 96/01/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به1- آقای غالمرضا حمامی جوپناهی فرزند مصیب به شماره شناسنامه 
11  بعنوان پدر مرحوم 2- خانم زهرا علیان فرزند اسداهلل به شماره شناسنامه 271 بعنوان 
مادر مرحوم 3- خانم فاطمه گلشاهی فرزند غالم حسین با شماره ملی 1250198070 به 
عنوان همسر متوفی 4- آقای امیر حسین حمامی جوپناهی فرزند محمدحسین با کد ملی 
1251467229بعنوان فرزند مرحوم. مرحوم دارای پدر ، مادر ، همســر و یک فرزند پسر 
می باشد.   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر  نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
 م الف: 600 /5/2/96 رئیس شــعبه چهارم شــورایحل اختالف شهرستان آران و 

بیدگل)185 کلمه، 2 کادر(  

خبر

علی دهقانان زواره
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»کاریزما« یک مهــارت فوق العاده اســت. اکثر 
رهبران برتر، بازرگانان، کارآفرینان و سلبریتی ها 
کاریزما دارنــد. وقتی مردم با ایــن افراد صحبت 
می کنند، حس می کنند که در تمام زندگیشــان 
آنها را می شــناخته اند، انگار که مثل آهن ربا آنها 
را به خود جــذب می کننــد. در حقیقت قدرت 
کاریزما همین اســت، اما اگر حس می کنید اصال 
کاریزماتیک نیستید چه؟ جای نگرانی نیست؛ اگر 
حس می کنید خیلی جذاب و دلربا نیستید، باز هم 

می توانید روی کاریزمایتان کار کنید.
۱.بیشتر لبخند بزنید

یکی از آســان ترین راه هــا برای اینکه بیشــتر 
کاریزماتیک شوید این است که بیشتر لبخند بزنید. 
اگر کال آدمی هستید که خیلی لبخند نمی زند پس 
همین االن دست به کار شوید. آینه ای پیداکنید و 
شــروع به لبخند زدن در مقابل آن کنید. این کار 
را تا زمانی ادامه بدهید که لبخندتان مصنوعی و 
زورکی به نظر نرسد؛ چراکه هیچ چیز بدتر از یک 
لبخند زورکی و باالجبار نیست و این لبخند شدیدا 
نشــان دهنده عدم صداقت بوده و ایجاد اتصال و 
ارتباط با افراد را دشوارتر می کند.لبخند زدن هم 
باعث می شود خودتان حس بهتری داشته باشید 
و هم هرکسی که اطراف شماست و با شما گفت و 

گو می کند.
۲. ارتباط چشمی قوی برقرار کنید

تابه حال به کســی نگاه کرده اید و حس کنید که 
نوعی انرژی  بین  شــما در رفت و آمد است؟ شما 
در این لحظات قدرت و فشار یک ارتباط چشمی 
قوی را حــس می کنید. وقتی با کســی صحبت 
می کنید چشم هایتان را روی آن طرف قفل کنید. 
مستقیم در چشــم هایش بنگرید. چشم هایتان 
را نچرخانید و اطــراف را نگاه نکنیــد. انجام این 
کار یکی از آســان ترین راه های برقــرار ارتباط با 
دیگران است. مثال »بیل کلینتون« به عنوان یک 
فرد بسیار کاریزماتیک شناخته می شود و عمده  
آن هم به خاطر ارتباط چشــمی قوی  اســت که 
برقرار می کند. اگر در گوگل عبارت کاریزمای بیل 
کلینتون را سرچ کنید کلی مطلب و نوشته در این 
باره پیدا می کنید. مردمی که با او حرف زده اند به 
شدت از قدرت کاریزمای او تعریف کرده اند. آنها او 
را فردی هیپنوتیزم کننده خوانده اند، کســی که 
باعث می شود بیشــتر بخواهی دور و برش باشی. 
قسمت جالبش این است که جمهوری خواهانی که 
معموال با سیاست ها و دیدگاه های او موافق نیستند، 
گفته اند بعد از صحبت کردن با او حس کرده اند که 

می خواهند از وی حمایت کنند.

مهارت زندگی

 چگونه دیگران را به خود 
جذب کنیم

فکر ریاست
 سعدی گوید: یکی از دوستان که از رنج روزگار خاطری پریشان داشت 
نزدم آمد و از درآمد اندک و عیال بســیار و فقر گلــه کرد و گفت: قصد 
دارم برای حفظ آبرو به شــهر دیگری بروم تا کسی از نیک و بدکار من 
باخبر نشود. می دانی که درعلم حسابداری اطالعاتی دارم، اکنون نزدت 
آمده ام تا از مقام ارجمند شما کاری در دستگاه دولتی برایم معین شود 
و باقی مانده عمر را با خاطری آسوده بگذرانم و از شما تشکر کنم! به او 
گفتم: ای برادر ! کارمند حسابداری شدن برای پادشاه دو بختی است، 
از یک ســو امیداوار کننده است و از ســوی دیگر ترس دارد و به خاطر 
امید،خود را در معرض ترس قرار نده. دوســتم گفت: مناسب حال من 
سخن نگفتی و جوابم را درست ندادی. گفتم: تو قطعا دارای دانش وتقوا 
و امانت داری هستی ولی حسودان عیب جو در کمین هستند، مصلحت 
آن است که زندگی را باقناعت بگذرانی و ریاست را ترک کنی. دوستم 
از حرف هایم ناراحت شد و گفت: این چه عقل و تدبیر است دوستان در 
گفتاری به کار آیند؛ وگرنه در کنار سفره نعمت همه دشمنان دوست نما 
خواهند بود. دیدم از پندم آزده خاطر شد ناچار او را نزد صاحب دیوان 
وزیردارایی که ســابقه آشنایی داشــتم، بردم. وضع حالش را گفتم، او 
دوستم را به سرپرستی کار سبکی گماشت. زمانی گذشت، او را مردی 
خوش اخالق و با تدبیر یافتند و درجاتش را باال بردند. مدتی گذشــت، 
اتفاقا با کاروانی از یاران به ســوی مکه سفر کردم. موقع بازگشت در دو 
منزلی وطنم، همین دوستم را دیدم. به پیشواز من آمد با ظاهری پریشان 
و به شکل فقیران بود! پرسیدم: چرا چنین شده ای؟ گفت: همان گونه 
که تو گفتی طایفه ای بر من حسد بردند و به خیانت متهم کردند،؛ شاه 

تحقیق مرا زندان کرد و آزار داد، تا خبر آمدن بــدون 
حاجیان رسید، مرا از زندان آزاد کردند. 
کارم به جایی رســید که شاه حتی 
ارث پدری مرا هم مصــادره کرد. 
سعدی گوید به او گفتم: قبال تو 
را نصیحت کردم که» کار برای 
شاهان مانند ســفر دریا ، هم 
خطرناک اســت و هم سودمند یا 
گنج برگیری و یا درطلسم بمیری، 

ولی نصیحت مرا نپذیرفتی .«

باغ 
کاغذی

              
نمایشــنامه »یورت« به اهتمام بهرام صادقــی مزیدی برای 
اولین بار در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران توسط انتشارات 
سوره مهر عرضه شد.یورت به معنای محل اتراق است؛ یورت 
با یورد اسمی است که عشــایر مغول و ترک در آسیای میانه 
به چادرهایی که به عنوان خانه مورد استفاده قرار می گیرد، 
می گویند. چادرهای یورت معموال از پشم و پوست حیوانات 
درست شده اند و قابل حمل هستند. نویسنده یورت را حول 
اعتقادات مذهبی عشایر استان فارس و ارادت آنها به امام رضا 

علیه السالم و براد ر ایشــان احمد بن موسی شاه چراغ )ع( به 
شــیوه روایی بیان کرده اســت. این کتاب حاوی نمایشنامه 
ای مذهبی با رنگ و بوی عشــایری است. یورت در مورد یک 
خانواده عشایری در استان فارس است، خانواده تصمیم دارند 
تنها فرزندشان به نام روشــن  را که چند وقتی است شب ها 
خواب امام رضا علیه السالم را می  بیند، برای زیارت به مشهد 
مقدس ببرند. روشن، معلول حرکتی است و بینایی اش را نیز 

در زمان کودکی به دلیل بیماری از دست داده است. 

یورت  تفکر

چشم پزشکی در مصر باستان
 در مصـر باسـتان، عفونـت چشـم یـک بیمـاری رایـج 
بـه شـمار مـی رفتـه اسـت. بـه همیـن خاطـر، طبیبان 
آن زمـان از روش هـا و البتـه ابـزار عجیبی بـرای درمان 
این عفونـت ها اسـتفاده مـی کردنـد. از جمله مـی توان 
به رنـگ هـای ضدباکتـری و ضمادهای سـاخته شـده از 
مغز انسـان اشـاره کرد.یک روش درمانی کشـف شـده از 
دوران مصرباسـتان این است: »مغز انسـان را به دو بخش 
تقسـیم کنیـد. نیمـی از آن را بـا عسـل مخلوط کـرده و 
بعدازظهرهـای روی چشـم هـا بمالیـد. نیمه دیگـر مغز 
را خشـک کرده و صبح ها آن را روی چشـم هـا بمالید.«

در آخر هم شـاید بد نباشـد به اعتقاد مصریان باستان در 
مورد زندگـی پس از مرگ اشـاره کنیم. به بـاور مصریان، 
بعـد از خاکسـپاری، متوفـی بایـد در دادگاه مـردگان در 
مورد زندگـی زمینی خویش پاسـخ می داد. کسـی که در 
آن محکمه مـردود می شـد، برای بـار دوم می مـرد و این 
مرگ به معنـای نابـودی قطعی بـود. دادگاه مـردگان در 

تـاالر حقیقـت برگـزار می شـد. ازیریـس، داور اعظم این 
دادگاه بـود و ۴۲ اهریمـن پلیـد مـرده را به شـدت مورد 
بازجویی قـرار می دادند. ابتـدا آنوبیس )ایزدی که سـری 
شبیه سـر سـگ داشـت و ترازوی داوری را اداره می کرد( 
مـرده را بـه تـاالری هدایـت می کـرد کـه در آنجـا بایـد 
دفاعیاتی را ایـراد می کرد که سـوگندی بر بـی گناهیش 
بود. بعد از این سـخنرانی و بازپرسـی اهریمنان، آنوبیس 
قلب مـرده را درون یـک کفـه از ترازویی قرار مـی داد که 
در کفـه دیگرش تندیـس کوچکـی از ماعت، ایـزد بانوی 

حقیقـت و عدالت قرار داشـت.
اگـر کفه هـای تـرازو در حـال تعـادل باقـی می ماندنـد و 
تـرازو نمی لرزید، آن فـرد در امتحان پذیرفته شـده بود و 
اجازه داشـت به قلمـرو مـردگان وارد شـود. برعکس اگر 
 تـرازو به سـوی کفـه بدی هـای فـرد سـنگینی می کرد و

 نامتعـادل می شـد او در امتحـان مـردود شـده بـود و 
عفریتـی وی را تکه تکـه می کـرد و بـه خـورد تمسـاح ها 

مـی داد.

شگفتی های تاریخی که در مصر باستان رواج داشته است!)3(
دانستنی ها

حرف حساب

تالش، رمز پیروزی است
آنچه مهم است این اســت که تاب بیاوریم و صبر 
کنیم تا به چشــم خود ببینیم که اســتعداد بی 
همتای انسان در اوج تالش و کوشش، چگونه یک 
پایان غم انگیز را به پیروزی عظیم و یک وضعیت 

بحرانی را به فتحی پیروزمندانه بدل می کند.

»انسان در جست و جوی معنا«
 ویکتور فرانکل

سیره بزرگان

جدول شماره 2295

افقی
1- عمل به کارانداختن ســرمایه برای تولید سود - 

حشره مزاحم
۲- پرهیز بیمار از مضرات - خاطر و حافظه - از اعمال 

پس از درآمدزایی
3- عمل از دست دادن ارزشی سود آور -  نوعی گیاه 
چوبی کوتاه و پرپشــت که تنه مشــخصی ندارد - 
مخلوطی از نیترات پتاسیم و گوگرد و گرد زغال برای 

ساختن مایه انفجار
۴- از انواع سهام - دست افزار بنایان - از اعداد

5- خاندان - تاخت کننده - رشد سریع تر درآمدهای 
اسمی یا پولی سرانه از بازده سرانه واقعی

6- سوراخ شکم - قطع ســینمایی - کد ویژه - جدا 
و منفک

7- آنکه هزینه زندگی اش را به دوش دیگران انداخته 
باشد - شایسته - جنگ

8- درد و رنج - از تقسیمات مهم اقتصاد - دیوار کوتاه
9- جاســوس - قفــل و زنجیر - صــورت مجموع 
درآمدها و هزینه های یک کشــور یــا دولت یا یک 

وزارتخانه
10- سوره نود و پنجم قرآن کریم - ماتم - گوسفند 

ماده - سبک و سیاق
11-  قاضی ورزشی - افسار ها - روی تاریک زمین

1۲- حرف راندن حیوانات - نقاش و صورتگر - رابطه 
همخوانی میان اجزای دستگاه ها

13- شلغم خام - دشمنی ورزیدن - هیئت و گروه
1۴- زیرکان - همراه عسل و کره - غذای مجردها

15- پول و مال موجود - اقتصاددان انگلیسی متولد 
18۴۲ میالدی  صاحب کتاب » پول ، اعتبار و تجارت «

عمودی
1- اداره و نهاد دولتی - از دانشمندان علم اقتصاد که 
معتقد بود، اگر چه روند تولید ملی رو به افزایش است 

ولی نوساناتی نیز دارد
۲- سنگ آسیا - ابریشم پست - حرف ندا - از مراحل 

سیکل تجاری در اقتصاد
3- بازگشت از گناه - مجموعه عملیات طی مراحل 
الزم برای رســیدن به مرحله نهایی - نوعی سبزی 

خوراکی

۴- زندگی آزاد در پناه عدل و در سایه نظم و قانون - 
شهر - بیمارستانی در تهران

5- حرف تردید - به مقصود نرســیده - ســیاهی 
شهر از دور

6- محل داد  و  ستد و معامله - محل خرید و فروش 
اوراق بهادار - گل سفید رنگ نقاشی

7- روحانــی بزرگ مغــان که تغییراتــی در نظام 
اقتصادی و اجتماعی به ســود طبقه پایین به وجود 
آورد - دارای بهره هوشی پایین - منحرف و سرکش

8- نفس و جوهر هســتی - مقابــل باخت - جاری 
کردن اشک

9- اسب ســیاه رنگ - جوانمرد - علم حفظ تعادل 
میان درآمد و خرج و میان مناسبات تولیدی و رشد 
اقتصادی با برنامه ریزی درازمــدت و کوتاه مدت و 
توســعه تولید داخلی و تجارت خارجــی  و ارتقای 

شئون مالی کشور یا خانه
10- راه کوتاه - از انواع انرژی  - درخشندگی

11- جامه نیم تنه پشمی یا نخی - نوکیسه - رمق 
آخر

1۲- استاد در کار - بارد - گرفتار شده
13- کشور نیل - کرایه نشین- قبل از ورزش

1۴- گرسنگی - جانشین او - ذکاوت - آن طرف
15- عمل خریــدن و فروختن اوراق بهــادار - به 

پس اندازها و سپرده های مدت  دار اطالق می شود
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مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان  در مانور زلزله خواستارشد:

شورای ایمنی مدارس در طول سال فعال باشد 
و اجرای تدابیر الزم برای پیشگیری از اتفاقات ناگوار را دارد.  

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشــاره به تفاهم نامه مشترکی 
که میــان وزارت کشــور و وزارت آمــوزش و پرورش در بحــث آموزش 
ایمنی دانش آموزان منعقد شــده، ابراز امیدواری کرد که شورای ایمنی 
مــدارس در طول ســال فعال باشــد و بررســی 
 کنند چه خطراتی مدرســه را تهدیــد می کند و 
راه های ایمنی ســازی آن را انجــام دهند. وی با 
اشاره به اینکه موضوع ایمنی در برابر زلزله در کتب 
درسی دانش آموزان مقاطع ابتدایی گنجانده  شده 
است، اظهار داشت: دانش آموزان بهترین سفیران 
برای آگاهی بخشی به خانواده ها در مقابله با زلزله 

هستند.  
همچنین مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان در 
این مراســم گفت: انجام این مانــور یک آزمایش 
آمادگی برای ماســت. اینکه 1۴ دستگاه کنار هم 
قرار گرفته اند تا چنین مانوری برگزار شــود نشان 
از اهمیت کار دارد. از لحاظ دینی و عقلی انســان 
مکلف است در برابر حوادث از خود مراقبت کند. 
محمدحســن قائدیها با اشــاره به زلزله اخیر در 
کرمانشاه و پیامدهای این حادثه تصریح کرد: این 
اتفاقات باعث می شود ما به نتیجه مهمی برسیم؛ 
اینکه هر جا مردم ما آمادگی بیشــتری دارند در 
مقابله با حوادث موفق ترند و مشــکالت کمتری 
برای آنها حادث می شود. وی با اشاره به شعار این 
مانور افزود: اینکه نام این برنامه را »مدرسه ایمن، 
جامعه تاب آور« انتخاب کرده اند نشان از این است 
که در تمام مراحل تک تک مردم کشور باید خود را 
برای مقابله با حوادث آماده کنند. امروزه در سطح 
بین المللی جوامعی تاب آورتر و موفق ترند که از نظر 
ایمنی در همه جهات به باالترین سطح رسیده اند. 
قائدیها تصریح کرد: بیشترین آسیب ها در حوادث 
زمانی اتفاق می افتد که انسان نمی داند چطور با 
آنها روبه رو شود و چگونه تصمیم بگیرد. تصمیم به 
موقع و درست می تواند از حجم آسیب ها بکاهد. وی 
با بیان اینکه برخی افراد دلیل کنش ها و واکنش های 
طبیعی را مشکالت اعتقادی و بی دینی عده ای در 
جامعه می دانند و این موضوع می تواند اعتقادات 
مردم را تضعیف کند، گفت: این حوادث طبیعی است 
و قرآن نیز به این مسائل اشاره کرده است و ما باید 
هنگام وقوع حادثه هوشیار و آگاه باشیم. مدیرکل 
آموزش و پرورش استان با اشاره به سخن مقام معظم 
رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: با توجه 
به فشارهای متعددی که از سوی کشورهای مختلف بر ما وارد شده است، 
راهی نداریم جز اینکه بر قدرت درونی خود و اقتصاد مقاومتی متکی باشیم.  
وی از آمادگی آموزش و پرورش برای همکاری با دســتگاه های مختلف و 

فراهم کردن فضا برای آموزش از سوی آنها خبر داد. 

سمیه حفیظی

پانزدهمین مانور زلزله در پنج هزار و ۲۴۲ واحد آموزشی استان روز گذشته 
همزمان با سراسر کشور برگزار شــد. این مانور با شعار محوری»مدرسه 
ایمن-جامعه تاب آور« با تاکید بر موضوع تــاب آوری محالت و فراگیری 

آموزش های مربوطه و با مشــارکت حوزه معاونت 
امداد ونجات، اداره کل آموزش و پرورش، سازمان 
دانش آموزی، مدیریت بحران اســتانداری و سایر 
دستگاه های مرتبط با به صدا در آمدن زنگ زلزله 
و ایمنی در مدارس اســتان اجرا شــد. همچنین 
این مانور در دبیرســتان دخترانه شالباف ناحیه 
۴ آموزش و پرورش با حضــور مدیرکل مدیریت 
بحران استان، مدیرکل آموزش و پرورش استان، 
مدیر عامل و معــاون جوانان جمعیت هالل احمر 
استان و جمعی از مســئوالن آموزش و پرورش و با 
همکاری جمعیت هالل احمر و فوریت های پزشکی 
برگزار شد. دانش آموزان این مدرسه بعد از به صدا 
درآمدن زنگ وقوع زلزله آموزش های دیده شده را 
به اجرا گذاشتند و سازمان های مرتبط نیز وارد عمل 
شــدند تا با انجام چنین اقدامات پیشگیرانه بتوان 
آسیب های جامعه را در هنگام حوادث کمتر کرد. 
پس از اجرای مانور، مسئوالن در خصوص اهداف و 

نحوه اجرای این مانور سخنانی را بیان کردند. 
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در ابتدای 
ســخنانش گفت: همزمانی این مانور با زلزله اخیر 
در کرمانشــاه این نکته را یادآور می شود که همه 
ما باید بدانیم هنــگام وقوع حادثــه چگونه اقدام 
کنیم. وی هدف این مانور را آموزش دانش آموزان 
دانســت تا در هنگام وقوع زلزلــه بتوانند در ثانیه 
های اولیه از جان خود و اطرافیانشــان محافظت 
کنند. منصور شیشه فروش افزود: دانش آموزان با 
برگزاری این مانور، سناریوی هماهنگ شده شامل 
خروج از کالس، پناه گیری صحیح و کمک رسانی 
به دانش آموزان مصدوم را اجرا کردند. وی بابیان 
اینکه 60۴ مربــی آموزش دیده ســازمان دانش 
آموزی با همکاری جمعیت هالل احمر و همراهی 
فوریت های پزشــکی به دانش آموز آموزش های 
الزم را داده انــد، گفت: 793 هــزار دانش آموز در 
ایــن کالس ها شــرکت کرده اند. شیشــه فروش 
فرهنگ سازی و آموزش درست در مدارس را بسیار 
مهم دانست و خاطرنشان کرد: مدرسه باید پایگاهی 
امن و مقاوم باشــد تا دانش آموزان با رعایت نکات 
آموزشی که فراگرفته اند و با حفظ آرامش و نظم 

اقدامات مورد نیاز هنگام وقوع حادثه را انجام دهند.وی با بیان اینکه با کمک 
مدیران مدارس و تعدادی از اولیای دانش آموزان، شورای ایمنی در مدارس 
تشکیل شده است، افزود: این شورا وظیفه شناسایی نقاط حادثه خیز مدرسه 

مهدی زرگر/ زاینده رود
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