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 بیش از 75 روز است که اصفهانی ها در انتظار باران هستند

اصفهان همچنان در حسرت بارندگی؛

باز بی بـاران!
3

بازندگان »رکود«
رییس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف اصفهان می گوید فروشندگان فاتحه بازار فرش را خوانده اند؛
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منتظر دولت نمی مانیم

 اتفاق نظر نمایندگان اصفهان 
در تخصیص منابع دولتی برای اتمام پروژه های ملی استان؛

3

تالش برای گفتمان سازی دانشجویی در نصف جهان
رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

8

رویداد بزرگی در انتظار اصفهان است
رییس هیئت کشتی استان:

10
انتقاد آیت ا...مقتدایی به عدم آذین بندی 

شهر اصفهان برای والدت پیامبر)ص(:

4
 ببینید مسیحیان برای 

والدت مسیح)ع( چه می کنند

مونوکسید قاتل!
8

افزایش 70 درصدی اعضای 
کتابخانه های استان

4

استاندار،تغییرات را کلید زد

11

 مسمومیت ۵۰ نفر بر اثر گازگرفتگی 
در اصفهان؛

 اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در انتقال پایتخت
 از تل آویو به قدس، خشم جهانی را به دنبال داشت؛

اسرائیل در آتش
 با توجه به تاریخچه شکل گیری اسرائیل از ابتدا تا کنون 
و سخنان اخیر دونالد ترامپ ، می توان گفت که آمریکا، 
همزمان با باز کردن درهای جهنم به سوی رژیم صهیونیستی، فروپاشی 
نیروهای وابســته به خود را کلید زده و پایان رژیم های وابسته را آغاز 

کرده است!

2

میزان بیکاری در استان اصفهان»قابل توجیه« نیست
استاندار اصفهان:

11

                        مهدی زرگر/ زاینده رود

در هفته هاي گذشته، اخبار و گزارشاتی به نقل از مقامات مسئول و يا 
به قلم روزنامه نگاران و كارشناسان در خصوص تخريب خانه تاريخي نائل 
در اصفهان منتشر شد كه در اين اخبار، شهرداري اصفهان به تخريب اين 

خانه متهم شده است.
1. صيانت از هويت تاريخي اصفهان و پاســداري از اصفهــان زيبا، تعهد 
مديريت جديد شهري و شهردار محترم اصفهان است. اداره كل ارتباطات 
و امور بين الملل شــهرداري اصفهان در اولين مواجهه با خبر تخريب، به 
دستور شهردار اصفهان به بررسي دقيق و ميداني موضوع پرداخت تا با اين 
دستور مستقيم، در صورت وجود هرگونه نقش احتمالي شهرداري طبق 
ادعاهاي صورت گرفته، تمام تالش و اهتمام در زمينه برخورد با متخلفان، 
اصالح روندهاي معيوب و همچنين جبران اثر صورت گيرد. اكنون پس از 
حدود ده روز پيگيري با اطمينان كامل به همه شهروندان اعالم مي كنيم 
كه شهرداري اصفهان هيچ نقشي در اين تخريب نداشته است و متاسفانه 
مديران يكي از دســتگاه هاي اجرايي بدون هيچ گونه ســندي بر اساس 

فرضيات و حدسيات خود به انتشار اين اخبار دست زده اند.
2. سازمان آتش نشــاني و خدمات ايمني شــهرداري اصفهان در تاريخ 
18آبان ماه با تماس اهالي محل مواجه شــد كه بــه ناايمن بودن و وجود 
ترك خوردگي زياد در ديوار اين خانه تاريخي و احتمال ريزش آن اعتراض 
كرده بودند. اين درخواست با بازديد كارشناس و مدير عملياتي اين سازمان 
همراه شــد و نمايندگان ســازمان آتش نشــاني به همراه عوامل كنترل 
ساختمان منطقه 3 شهرداري اصفهان، نماينده برق منطقه ای و نماينده 

ســازمان ميراث فرهنگي 
در محــل حضــور يافته و 
بررســی های الزم را انجام 
دادند كه طي صورت جلسه 
)واحد پيشــگيری سازمان 
آتش نشــانی اصفهان( اين 
بنــای تاريخی بــه منظور 
انجام اقدامات الزم در تاريخ 
18آبان مــاه96 به نماينده 
ســازمان ميراث فرهنگي 
تحويل شد. در جريان اين 
بازديد، ترك خوردگي هاي 

عميقي در ديوار ساختمان كه مشرف به پياده رو و معبر عمومي است، 
مشاهده شد كه در اين زمينه، هشدارهاي ايمني الزم در محل به ساكنين 

ارائه شده و نوار هشدار دهنده خطر در اطراف ساختمان نصب شد.
3. اهتمام شهرداری اصفهان حراســت از بنای فوق بوده است و با وجود 
نامه نــگاری اهالی محل و تماس هــای مكرر آنان مبنی بر نــا امن بودن 
ديوارهای اين ســاختمان)در تاريخ 29 آبان ماه(، اين موضوع به متوليان 

مربوطه انتقال داده شد.
4. معاون اداره كل ميراث فرهنگی استان يكي از نشانه هاي خود براي متهم 
كردن شهرداري را »ضبط مصالح و ابزارهای مرمتگران و توقف كار آنها«  

عنوان كرده است.  
اين موضوع در درجه اول اعمال قانون ماموران شهرداري در زمينه ساخت 
و سازهاي غيرمجاز در شهر بوده و به دليل ناهماهنگي اداره كل مربوطه با 
شهرداري منطقه سه قبل از اقدام رخ داده است. طبيعی است كه ماموران 
شــهرداری از مرمت اين بنا پيش از نامه نگاری و داشتن پروانه جلوگيری 
كنند. بعد از اين اعمال قانون، موضوع از طريق ارتباط بين دو اداره حل شده 
اســت.  در درجه دوم، ضبط مصالح و ابزارهاي مرمتگران هيچ ارتباطي با 
تخريب بنا ندارد و براي انحراف افكار عمومي از اصل موضوع و دخيل كردن 

شهرداري به هر شكل ممكن بيان شده است.
همچنين در خصوص اين ادعاي مطرح شــده معاون اداره كل ميراث كه 
»تخريب خانه تاريخي نائل در شــب همان روزي صورت گرفته كه نامه 
درخواست مرمت ارسال شده است« بايد گفت: با وجودی كه اين نامه به 
تاريخ 2 آذرماه شماره شده 
است اما جای تعجب دارد 
كه چرا از جانب ســازمان 
ميراث فرهنگی، اين نامه به 
تاريخ 5 آذرماه در دبيرخانه 
شــهرداری منطقه سه به 
ثبت رسيده است و ای كاش 
اداره كل ميــراث فرهنگی 
برای نامه های نگاشته شده 
از جانب مدير كل محترم، 
اندكی دلسوزانه تر برخورد 

می كرد.

اطالعیه اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري اصفهان:

تخریب خانه تاریخی نائل، ارتباطی با شهرداری اصفهان ندارد
اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان با صدور اطالعيه اي، به اخبار منتشر شده در خصوص خانه تاريخي نائل واكنش نشان داده و اعالم كرد: 

برخالف برخي ادعاهاي صورت گرفته، تخريب اين خانه تاريخي هيچ ارتباطي با شهرداري اصفهان ندارد. در قسمتی ازمتن اين اطالعيه چنين آمده است:
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 نیم نگاهی به تاریخ ظهور اسرائیل
رژیم صهیونیستی این غده بدخیم سرطانی و دشمن شماره یک بشریت و 
عامل بدبختی و آوارگی میلیاردها انسان بیش از 150 سال پیش توسط عده ای 

از یهودیان که خود را پیروان حضرت یعقوب)ع( می دانند، به وجود آمد.
اینکه چرا خاورمیانه و فلسطین برای تشکیل اســرائیل انتخاب شد دالیل 
مختلفی دارد، از جمله بازگشــت یهودیان به ارض موعود یکی از این دالیل 
است. فلسطین که در عبری آن را ارض اسرائیل می خوانند در نظر یهودیان 
همان ارض موعودی است که خداوند به بنی اسرائیل وعده داده است. از دیگر 
دالیل تشکیل اسرائیل در فلسطین شــرایط اقلیمی و جغرافیایی ، شرایط 

استراتژیک خاورمیانه و فلسطین و ضعف حاکمان وقت فلسطین بود.رژیم 
صهیونیستی رسما در سال 1۹۴۸ میالدی تاسیس شد. این محل زادگاه زبان 
عبری بوده است که در اسرائیل امروزه بدان صحبت می شود؛ همچنین اماکن 
مقدسی برای ادیان یهودی، مسیحیت، اسالم، دروزی در این سرزمین قرار 
دارد. برخالف دست به دست شدن سرزمین اســرائیل بین امپراتوری های 
مختلف در طول قرون، بیشتر جمعیت این ســرزمین تا قرن سوم میالدی 

یهودی باقی ماندند.
در اواخر قرن 1۹ میالدی، اوج گرفتن یهودســتیزی در اروپا موجب ایجاد 
جنبش صهیونیسم شد. در پی تصرف سرزمین سوریه توسط انگلستان در 

جنگ جهانی اول و قیمومیت انگلستان بر آن سرزمین و اعالمیه بالفور، موج 
مهاجران یهودیان به این سرزمین موسوم به »علیا« شکل گرفت و باعث ایجاد 
تنش هایی بین اعراب و یهودیان شــد. در حال حاضر در حدود ۴۲ درصد از 
یهودیان جهان در اسرائیل امروزی زندگی می کنند و این منطقه بزرگ ترین 
مرکز تجمع پیروان یهودیت است. بیش از 10 سال است که درگیری میان 
صهیونیست ها و مسلمانان در کشور فلسطین اوج گرفته است. چند سال پیش 
هم اخبار کشتار میلیونی مسلمانان در نوار غزه با یهودیان در کل جهان پخش 

شد و این درگیری ها ادامه پیدا کرد.
فلسطین آزاد خواهد شد

اما امروز در میان این درگیری های صهیونیست ها با مسلمانان فلسطینی 
رییس جمهور آمریکا در اقدامی روز چهارشــنبه »قدس« را پایتخت رژیم 
صهیونیستی اعالم کرده و گفت که به دولتش دســتور داده فرآیند انتقال 

سفارت این کشور از تل آویو به آن شهر را آغاز کند.
این تصمیم ترامپ با موج گسترده ای از محکومیت ها در سطح جهان مواجه 
شد و بسیاری از سران دنیا اعالم کردند که تصمیم رییس جمهور آمریکا را 
به رسمیت نمی شناسند. رهبرمعظم انقالب هم ادعای دشمنان اسالم درباره  
اعالم قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را ناشی از ناتوانی و عجز آنها 
دانستند و افزودند: دنیای اسالم بدون شک در مقابل این توطئه می ایستد و 
صهیونیست ها با این کار ضربه  بزرگ تری می خورند و فلسطین عزیز بدون 

تردید سرانجام آزاد خواهد شد.
اسرائیل در آستانه نابودی

حمیدرضا شاهنظری، کارشناس مسائل بین الملل در یادداشتی کوتاه نوشت: 
ترامپ با فرمان انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و تعیین آن به عنوان 
پایتخت جدید رژیم صهیونیستی، عمال گام اول برای نابودی این رژیم غاصب 
را برداشت! اگرچه به ظاهر این فرمان بر اساس خواسته البی صهیونیسم بوده و 
منافع این رژیم را در نظر دارد ولی در واقع پس از سال ها در حاشیه قرار گرفتن 
آرمان قدس، بار دیگر آن را به مسئله اول مسلمانان تبدیل کرده و مقدمات 
جهت دهی و همگرایی نیروهای مسلمان به سمت آن را فراهم کرد. در واقع 
در کالم آخر باید گفت که ترامپ با این اقدام، حماقت آمیزترین رفتار سیاسی 
خود را انجام داده و رژیم صهیونیستی را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است. 
با توجه به تاریخچه شکل گیری اسرائیل از ابتدا تا کنون و سخنان اخیر دونالد 
ترامپ به واقع می توان گفت که با کمک رییس جمهور آمریکا، همزمان با باز 
کردن درهای جهنم به سوی رژیم صهیونیستی، فروپاشی نیروهای وابسته به 

خود را کلید زده و پایان رژیم های وابسته را آغاز کرده است!

تابناک: از چند هفته پیش کــه دوباره برخی از 
پرونده های مربوط به دولت های نهم و دهم و یاران 
نزدیک احمدی نژاد به جریان افتاده، رفتارهای 
وی نیز در انتقاد از بعضی مسئوالن شکل دیگری 
به خود گرفته است.احمدی نژاد و یاران وی در این 

راه از هیچ کاری دریغ نکردند.
رفتار این روزهای احمدی نژاد، باعث برخی موضع گیری ها از سوی چهره های سرشناس شده 
و در مجلس واکنش های تندی از سوی نمایندگان مجلس به رفتارهای احمدی نژاد دیده شده 
است. ضیا اعزازی، نماینده اصولگرای مجلس در گفت وگو با تابناک گفت: من خود از کسانی 
بودم که برای احمدی نژاد زحمت های زیادی کشیده ام ولی رفتار این روزهای وی، ما را شرمنده 
کرده و به نظر می رسد، افرادی مانند مشایی و بقایی نفوذ زیادی بر او دارند و احمدی نژاد به این 

دلیل این گونه به سیم آخر زده است.

زخمی شدن ۴۵ فلسطینی در 
درگیری با رژیم صهیونیستی

سازمان هالل احمر فلسطین از زخمی شدن ۴5 
معترض فلسطینی در درگیری با نظامیان رژیم 

صهیونیستی خبر داد.
ســازمان هالل احمر فلســطین از زخمی شدن 
دست کم ۴5 معترض فلســطینی در درگیری با 
نظامیان رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: بیشتر 
معترضان به علت اصابت گلوله پالستیکی یا گاز 

اشک آور زخمی شده اند.
رژیم صهیونیستی پس از شدت گرفتن تظاهرات 
اعتراض آمیز فلسطینی ها و به خشونت کشیده 
شدن رویدادهای نخستین روز خشم در پاسخ به 
تصمیم دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا بر به 
رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیستی، صدها تن از نظامیان خود را در کرانه 

باختری )اشغالی( مستقر کرد.

مخالفت کشورهای آمریکای 
التین با تصمیم ترامپ

کشورهای آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب 
روز پنجشــنبه مخالفت خود را با تصمیم دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا برای انتقال سفارت 

این کشور به بیت المقدس اعالم کردند.
این در شــرایطی است که ۸ کشــور از 15 عضو 
شورای امنیت از جمله بولیوی و اوروگوئه خواستار 
برگزاری نشست فوری این شــورا برای مذاکره 

درباره این مسئله شده اند.

 مسلمانان میانمار
 هنوز امنیت جانی ندارند

آژانس پناهندگان ســازمان ملــل از ادامه فرار 
مســلمانان روهینگیا از میانمار به سوی مرزهای 

بنگالدش خبر داده است.
آژانس پناهندگان سازمان ملل اعالم کرد: تعداد 
آوارگانی که در حال ورود به بنگالدش هستند، با 
کاهش روبه رو شده ولی از اواخر اوت تاکنون بیش 
از 6۲5 هزار مســلمان روهینگیا وارد بنگالدش 
شده اند. طی ماه گذشــته این تعداد به 30 هزار 
نفر و طی هفته گذشــته نیز به حدود 1500 نفر 

رسیده است.

نکته مهمی که الوروف به 
تیلرسون یادآوری کرد

وزرای خارجه روسیه و آمریکا در دیداری در وین 
درباره شــماری از مســائل مهم جهانی از جمله 
تحوالت سوریه، اوکراین و کره شمالی تبادل نظر 

کردند.
این دیدار در نشست ســازمان امنیت و همکاری 
اروپا انجام شــد. الوروف در این مورد اعالم کرد 
که دو طرف دربــاره اقدامات بعــدی به منظور 
حل بحران سوریه به وســیله مذاکره ای که همه 
طرف های سیاسی ســوری در آن حضور داشته 
باشند، صحبت کردند. این گفت وگو می تواند به 
اشکال متفاوتی اتجام شود، از جمله کنفرانس ژنو 

و مذاکراتی که در سوچی پیگیری می شود.

جنایت جدید عربستان در یمن
منابع یمنی از کشته شــدن ۲3 نفر در حمالت 
متجاوزانه عربســتان به مناطق مختلف اســتان 

صعده خبر دادند.
جنگنده های ارتش عربستان در تازه ترین جنایت 
خود علیه ملت یمن، منطقه »شعبان« در منطقه 

رازح استان صعده را بمباران کردند.
منابع وابســته به ارتش یمن به شــبکه خبری 
المسیره گفتند که در این حمله هوایی، 15 نفر از 

شهروندان یمنی کشته شدند.

خشم جهانی درپی اعالم جابه جایی پایتخت رژیم صهیونیستی از تل آویو به قدس؛

اسرائیل در آتش

 با توجه به تاریخچه شکل گیری اسرائیل از ابتدا تا کنون و سخنان اخیر دونالد ترامپ ، می توان گفت که آمریکا، همزمان با باز کردن درهای جهنم به 
سوی رژیم صهیونیستی، فروپاشی نیروهای وابسته به خود را کلید زده و پایان رژیم های وابسته را آغاز کرده است!

به مناسبت والدت پیامبر اکرم )ص(، محمد جواد ظریف  
وزیر امور خارجه کشورمان، با انتشار پستی توئیتری به زبان 
عربی این روز بزرگ و باشکوه را به تمامی مسلمانان جهان 

اعم از شیعه و سنی تبریک گفت. 
پس از این پست، دکتر ظریف توئیت عربی دیگری مبنی 
بر امضای حکم انتقال تل آویو به قدس شریف توسط دونالد 

ترامپ، رییس جمهور آمریکا، منتشر کرد. نظر وزیر امور خارجه کشورمان مورد توجه افراد بسیاری واقع شد.
در میان بازدیدکنندگان این توئیت، عالوه بر دوستان، دشمنان قسم خورده ای نیز هستند که از هیچ تالشی 
برای نابودی و تخریب چهره انقالب و اســالم و کارگزاران آن دریغ نمی کنند. یکی از آنها شبکه ای ضدانقالب 

وابسته به رژیم صهیونیستی است.
 در پی انتشار توئیت ظریف، سالومه سیدنیا مجری معروف شبکه معاند »من و تو« در پاسخ به پست وزیر امور 
خارجه کشورمان، اظهارات توهین آمیز و نژادپرستانه ای داشت که البته سخنان سخیف این مجری ضدانقالب 

ارزش بازنشر ندارد!

 چرا احمدی نژاد
  به سیم آخر زده 
 است؟

اهانت مجری 
ضدانقالب به وزیر 
امور خارجه ایران 

آمریکا هنوز در چارچوب 
برجام عمل می کند

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در 
مصاحبه ای با شبکه خبری سی ان ان مدعی 
شــد که آمریکا هنــوز در چارچــوب توافق 

هسته ای ایران و گروه 1+5 عمل می کند.
»فدریــکا موگرینی«، مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه با شــبکه 
خبری »سی ان ان« در پاسخ به سوالی درباره 
اختالفات واشنگتن-بروکسل پیرامون توافق 
هســته ای ایران و گروه 1+5)برجام( گفت: 
»دیدگاه اروپا این اســت که هنگامی که ما 
توافقی در زمینه هســته ای داریم که کارآمد 
است و این توافق االن دو سال است که کارآیی 
دارد و ۹ بار به تایید آژانس رسیده است،نباید 
آن را بــه هم زد.« موگرینــی در ادامه گفت: 
»باید این را بگویم که تا االن، شاهد آن هستیم 
که ایاالت متحده هنوز در داخل چارچوب این 
توافق هسته ای عمل می کند. این موضوعی 

مثبت است و ما از آن استقبال می کنیم.«

 وزیر خارجه انگلیس به ایران 
سفر می کند

رویترز خبرداد که وزیــر خارجه انگلیس روز 
شــنبه)امروز( برای انجــام گفت وگوهایی با 
همتای ایرانی خود به تهران سفر خواهد کرد.

بوریس جانســون، وزیر خارجه انگلیس قرار 
اســت امروز برای گفت وگو بــا محمدجواد 
ظریف در مورد آزادی نازنیــن زاغری که در 
حال گذرانــدن دوران محکومیــت خود به 
جرم جاسوســی در ایران اســت، به تهران 
سفر می کند. این سفر در طول چهارده سال 
گذشــته ســومین حضور یک وزیر خارجه 

انگلیس در ایران خواهد بود.
به گزارش ایســنا؛ بوریس جانسون ماه قبل 
اذعان کرده بود که نازنین زاغری برای تعلیم 
خبرنگاران به ایران سفر کرده است.جانسون 
در پی واکنش منفی رسانه های انگلیسی به 

این گفته او مجبور به عذرخواهی شد.

 تحریم ایران
 باز هم قربانی گرفت

اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه 
داری آمریکا اعالم کرد، شــرکت دنتسپالی 
ســیرونا توافق کرده که به دلیل نقض تحریم 
ها علیه ایران توسط دو شرکت تابعه اش، مبلغ 

1.۲ میلیون دالر جریمه پرداخت کند.
به گزارش رویتــرز؛ اداره کنترل دارایی های 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد، 
شرکت دنتسپالی ســیرونا توافق کرده که به 
دلیل نقض تحریم ها علیه ایران توســط دو 
شــرکت تابعه اش، مبلــغ 1/۲ میلیون دالر 

جریمه پرداخت کند.

 اتهام جدید رضا ضراب
 در آمریکا

 هم ســلولی ســابق رضا ضراب، از او به اتهام 
تجاوز، به دادگاهی در نیویورک شکایت کرده 
است. شاکی 6۲ ساله که اهل ساحل عاج است، 
»فوزی جابر« نام دارد.  وکیل مدافع فوزی جابر 
در پاسخ به اینکه چرا شکایت نامه موکلش در 
مورد تجاوز و آزار جنسی اکنون به دادگاه ارائه 
شــده، گفت که او به تازگی وکالت جابر را بر 
عهده گرفته و به سرعت نیز به دادگاه شکایت 
برده است. او افزود: اینکه مسئولین زندان این 
اتهام هــا را بی دلیل می داننــد، به معنای آن 
نیست که این تجاوزها و آزارهای جنسی روی 
نداده ، بلکه تنها به این معنی است که مدارک 

کافی برای اثبات ماجرا وجود ندارد.

 راهپیمایی ضد آمریکایی 
در سراسر ایران

در پی اظهارات اخیــر ترامپ مبنی بر انتقال 
سفارت آمریکا به بیت المقدس مردم ایران در 
اقدامی یکپارچه این اقدام نابخردانه آمریکا را 
در یک راهپیمایی پرشور با سردادن شعارهای 
ا... اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اســرائیل و 

مرگ بر صهیونیست محکوم کردند.

محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

واکنش

امام جمعه موقت تهران گفت: قدرت نظامی ما برای 
بازدارندگی اســت، برای اینکه گرگ های مستکبر 

خیال تجاوز را هم به ذهن خود راه ندهند.
آیت ا... سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران 
در خطبه های عبادی-سیاســی نماز جمعه، اظهار 
داشت: مراقب مرزهای خود باشید و نگذارید دشمن 
در مرزهای شما نفوذ داشته باشد؛  این مرزها ابعادی 

دارد که بعد اول آن مرز سیاسی است.
وی با بیان اینکه مراقب باشــید مرز سیاسی نظام 
اسالمی آسیب نپذیرد، افزود: شاکله نظام سیاسی 
با رهبری شکل می گیرد، اگر رهبری آسیب ببیند 

شاکله آن جامعه به هم خورده است.
امام جمعه تهــران همچنین عنــوان کرد: قدرت 
نظامی مــا برای بازدارندگی اســت، بــرای اینکه 
گرگ های مســتکبر خیال تجاوز را هــم به ذهن 

خود راه ندهند.
وی ادامــه داد: ما موشــک داریم، موشــک را هم 
می سازیم و هر چقدر هم بتوانیم برد موشکی  خود 
را افزایش می دهیم تا خواب را از چشم ساکنان کاخ 

سفید بگیریم و می گیریم.

  خواب ساکنان کاخ سفید 
را بر هم می زنیم

امام جمعه موقت تهران:

خطبه

کافه سیاست

عکس  روز 

درگیری شدید بین نظامیان 
صهیونیست و جوانان فلسطینی

 وزیر خارجه انگلیس به ایران سفر می کند

پیشنهاد سردبیر:

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
بالیی که بر سر شاه ایران و صدام حسین آمد 

در آینده بر سر حکام سعودی خواهد آمد.
محسن رضایی در واکنش به انتقال پایتخت 
رژیم صهیونیستی به قدس و حمایت آمریکا 
از این توطئه گفت: مسلمانان جهان راهی جز 

قیام علیه آمریکا و اسرائیل ندارند.
رضایی تاکید کرد:  رفتار ترامپ نمونه روشنی 
از انتقام جویی و کینه توزی غرب علیه جهان 

اسالم است.
وی افزود: جنگ های خونینی که در منطقه از 
طریق صدام و رژیم صهیونیستی شکل گرفته، 
بدون برنامه ریزی نبــوده و به منظور انتقام 
جویی از ملت های مسلمان روی داده است. 
آنها دشمن اصلی اســالم بوده و به دنبال آن 
هستندکه مبادا تمدن بزرگ اسالمی دوباره 

در جهان شکل بگیرد.

بالیی که سرصدام آمد
بر سر حکام سعودی می آید

سردار قاسم سلیمانی
فرمانده سپاه قدس انقالب اسالمی:

نیروهای مسلح

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور تصمیم اخیر 
ترامپ، رییس جمهــوری آمریکا مبنــی بر اعالم 
بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را 
به شدت محکوم کرد و گفت: رؤسای جمهور پیشین 
آمریکا نیز با آگاهی از بازتاب و بازخورد منفی جهانی 
این اقدام و عملی کردن مصوبه کنگره آمریکا تا کنون 
از انتقال ســفارت آمریکا به قدس سرباز می زدند، 
اما  ترامپ و دولت تجار آمریکا بــا این تندروی ها 
متوجه پیامدهای اقدام خود نیســتند.وی با اشاره 
به واکنش های تند جهانی علیه اقدام ترامپ گفت: 
مخالفت رؤسای جمهور سایر کشورها و سازمان های 
بین المللی با این اقدام دولت آمریکا نشــان دهنده 
خطا و اشــتباه رهبردی و اســتراتژیک ترامپ در 
منطقه است. وزیر کشــور  با تاکید بر تحریک آمیز 
و نابخردانه بودن اقدام دولت آمریکا و با اشــاره به 
عواقب نامطلوب این کار، افزود: با توجه به اینکه شهر 
قدس از نظر قطعنامه های سازمان ملل اراضی اشغال 
شده محسوب می شود، اقدام آمریکا در به رسمیت 
شناختن این شهر به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر 

قدس نقض آشکار قطعنامه های بین المللی است.

ترامپ مرتکب خطای 
بزرگ راهبردی شده است

وزیر کشور:

کابینه

سردار قاسم ســلیمانی، فرمانده سپاه قدس 
انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه نسل جدید 
انقالب نســبت به ولی فقیه و اصول انقالب 
دلبسته تر شده و این موضوع اغراق نیست و 
در صحنه های گوناگون انقالب این موضوع 
را به عینیت می بینیــم، تصریح کرد: امروز 
شاهد هستیم حتی کســانی که ظاهر دینی 
ندارند، دلبستگی شدیدی به رهبری و انقالب 
دارند.معموال در یــک چارچوب طبیعی این 
اتفاق نباید رخ دهد و گذشت زمان باید بین 
نسل ها فاصله به وجود بیاورد، اما در ایران این 

چنین نیست.
وی افزود: انقالب ما به رغم اینکه ۴0 سال از 
عمر خود را می گذراند، اما همچنان تازه است 
و شعارها، اعتقادات و دلبستگی مردم به اصول 
انقالب اگر از اول انقالب مستحکم تر نشده 

باشد، ضعیف تر نیز نشده است.

نسل جدید به اصول 
انقالب دلبسته تر شده است

پیشخوان

بین الملل

روزنامه انگلیســی ایندیپندنت در تحلیلی به قلم یک دیپلمات 
اسبق این کشور نوشته، دولت آمریکا بایستی سیاست دیوسازی 

از ایران را کنار بگذارد.
یک روزنامه انگلیســی در تحلیلی نوشــته اگر »دونالد ترامپ«، 
رییس جمهور آمریکا خواستار دستیابی به صلح است بایستی به 
جای اعالم قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، به فکر بهبود روابط با 
ایران باشد. جیمز وات، دیپلمات اسبق انگلیس در لبنان در بخشی 
از این یادداشــت خود در روزنامه ایندیپندنت با اشاره به افزایش 

نفوذ ایران در منطقه در نتیجه حوادث عراق و سوریه، نوشته که 
ریشه رفتارهای ایران را »محافظت از خود« تشکیل می دهد. 

وی می نویسد: »انگیزه قوی تر ایران، محافظت از خودش است و 
اینکه خودش را از لحاظ موجودیتی آســیب پذیر می داند.تجاوز 
خودانگیخته صدام حســین در دهه 1۹۸0 که شورای امنیت آن 
را محکوم نکرد و به دنبال آن ۸ سال جنگ مخربی که با حمایت 
قدرت های بزرگ همراه شد، ایران را متقاعد کرد که تنها با ایجاد 
ائتالف های راهبردی با عراق و سوریه است که می تواند امیدوار به 

دفاع از خودش در آینده باشد. 
وی پس از تشــریح این معماری امنیتی منطقه از نگاه بازیگران 
مختلف از جمله ایران نوشــته:»صداهای قابل احترام در آمریکا 
خواستار اتمام سیاست دیوسازی از ایران شــده اند« و بر همین 

اساس از دولت ترامپ خواسته وارد گفت وگو با دولت ایران شود. 
روزنامه انگلیسی همچنین خواستار ارائه »توصیه های صادقانه« به 
عربستان سعودی برای ایجاد امنیت منطقه ای شده  و از اروپایی ها 

خواسته توافق هسته ای با ایران را حفظ کنند. 

توصیه رسانه انگلیسی به آمریکا درباره ایران

 افتتاح 4150 طرح سپاه 
برای محرومیت زدایی در 

سراسر کشور

آمریکا درهای جهنم را 
به روی اسرائیل گشود

رهبر انقالب: فلسطین 
قطعا آزاد خواهد شد

 سرکشــی به حساب 
میلیونرها ممنوع!

بررسی تحرک روحانی در 
100 روز اول دولت دوازدهم؛ 

دولت یک جا نشین

 رییــس قــوه قضائیه: 
دانشــجویان ابزار سیاسی 

دیگران نشوند

حمید وکیلی
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رکود در فروش داخلی که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی جامعه حادث 
شده و تنها راه فروش خارجی نیز حضور گردشگران در بازار است که آن 
هم به دالیل متعدد، مانند دهه های قبل رونق نداشته و به صورت موردی 
اتفاق می افتد.عالوه بر این، قاچاق برخی محصوالت چینی و هندی نیز 
مزید بر علت شده که البته با نظارت مستمر مدیریت بازرسی اصناف استان 

اصفهان، این مورد در بازار میدان امام)ره( مشاهده نمی شود.
 فروش سنتی در پایان راه

برخی از کارشناسان، دلیل افت فروش صنایع دستی در اصفهان را سنتی 

عمل کردن تولیدکنندگان در امر فروش و عدم به روز شدن روش های 
فروش می دانند.

به اعتقاد این افراد، در حالی که همه بازارهای دنیا در فضای رقابتی فعلی 
با سرعت تمام به سمت خلق روش های جدید فروش هستند؛ همچنان 
بازار صنایع دستی ایران در فضای ســنتی قرن های قبل باقی مانده و پر 
واضح است که دیگر نمی توان با ردیف کردن چند کاال در پشت ویترین 

یک حجره کوچک، گردشگر خارجی را مجاب به خرید محصول کرد.
ورود به کسب وکارهای نو، نیاز اساســی همه اصناف است و البته برای 

محصوالتی که تولید آنها مزیت نسبی و حاشیه سود آنها قابل توجه است 
این اقدام ضروری تر بوده و انواع روش های نوین فروش از جمله فروش 
الکترونیک و تطبیق مراکز فروش فعلــی با روش های جدید، در این امر 

کامال راهگشاست.
 ورود صنوف صنایع دستی به دنیای کسب و کارهای نو

اتفاق مثبتــی که طی روزهای اخیــر در اصفهــان رخ داده و تداوم آن 
امیدواری به بهبود صنعت صنایع دستی را افزایش می دهد؛ افتتاح نوع 
جدیدی از مکان های فروش صنایع دســتی در قالب کافه گالری و موزه 

گالری است.
در این مکان ها، آثار صنایع دســتی با روش هــای مختلف و متنوعی در 
معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرند و این افراد در زمان بیشتری و 
با دقت باالتری می توانند با محصول آشنا شده و به خرید آن ترغیب شوند.

  گردشگران کوله ای، رونقی به بازار نمی دهند
در همین رابطه عباس شــیردل اظهار کرد: متاســفانه وضعیت فروش 
صنایع دستی در اصفهان در رکود است و مشتریان داخلی و خارجی این 

محصوالت نسبت به سال های قبل کاهش یافته اند.
وی در ادامه افزود: دلیل افت خرید خارجی ها به رغم افزایش حضور آنها 

در شهر، تغییر تیپ گردشگران اصفهان در این سال هاست.
رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر 
اکثر گردشگران خارجی که به اصفهان می آیند؛ »گردشگران کوله ای« 
هستند و این یعنی  این افراد حتی برای اسکان خود نیز به هتل نمی روند 

و تالش می کنند سفر خود را با حداقل هزینه به پایان برسانند.
شیردلی خاطرنشان کرد: از این رو، فروش سنتی دیگر نمی تواند جوابگوی 
صنعت صنایع دستی باشد و باید با کنار گذاشــتن این روش، در پی به 

کارگیری روش های نوین باشیم.
وی اظهار داشت: در همین رابطه، اتحادیه صنایع دستی اقدامات مناسبی 
انجام داده که کد بندی مغازه ها، امضای تفاهم نامه با سامانه 193 و افتتاح 

کافه گالری و موزه گالری ها از جمله آنهاست.
وی یادآور شد: تا کنون 9 گالری موزه در اصفهان افتتاح شده و اتحادیه 
صنایع دستی در نظر دارد با حمایت از ایده های نو در حوزه صنایع دستی 

گام های مثبتی در این مسیر بردارد.
وی همچنین در رابطه با شایعه وجود اجناس قاچاق در بازار میدان امام 
)ره( نیز تاکید کرد: این صحبت از سوی فردی در رسانه ها مطرح شده که 

هیچ تخصصی در حوزه صنایع دستی نداشته و کامال کذب است.

»گردشگران کوله ای« برای اصفهان ارزآوری ندارند؛

ایده های نو می خواهیم

فارس:  این روزها به رغم حضور گردشگران در میدان امام خمینی )ره( و افزایش حضور آنها در ایام خاص سال نسبت به سال های قبل، 
فروش صنایع دستی در اصفهان که پایتخت صنایع دستی جهان محسوب می شود، حال و روز خوشی ندارد.

در پی وقوع زلزله در استان کرمانشاه و با توجه به سردی 
هوا توســط اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
 1۴ کانکس بــه مناطق زلزله زده غرب کشــور ارســال

 شد.
 به گزارش ایمنا؛ در پی وقوع زلزله در اســتان کرمانشــاه
  و با توجه به اســکان خانواده های زلزلــه زده این مناطق 

 با توجه به ســردی هوا به عنــوان مهم ترین اقدام در راســتای کمک رســانی به این هموطنــان زلزله زده، 
 تعــداد 1۴ کانکس با هدف کمک رســانی به مــردم مناطق زلزله زده ســرپل ذهاب جهت اســکان موقت 
 خانواده هــای زلزلــه زده توســط اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــه این مناطق ارســال

 شد.
این تعداد کانکس با ۷ دستگاه تریلر و همزمان با والدت رسول مکرم اسالم )ص( و امام جعفر صادق )ع( به بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی استان مستقر در سرپل ذهاب تحویل داده شد.

توسط اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان صورت گرفت؛

ارسال ۱۴ کانکس به 
مناطق زلزله زده غرب

 تولید ۱۸ میلیون تن فوالد خاورمیانه
 در ایران

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

خـبر

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و 
همراه اصفهان اعالم کرد:

افزایش ۲۰ درصدی قیمت 
گوشی آیفون

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه 
اصفهان با اشــاره به اینکــه محصوالت قاچاق 
آیفون با اجرای طرح رجیستری دیگر در شبکه 
خدمات نمی گیرند، گفت: بــا اجرای فاز دوم 
طرح رجیســتری تلفن همراه در گوشی های 
آیفون، این محصوالت حدود ۲۰ درصد گران تر 

می شود.
حســن میرشمشــیری پیرامون اجرای طرح 
رجیستری در بازار تلفن همراه، اظهار داشت: 
با اجرای این طرح هر گوشی که در شبکه فعال 
شود شناسنامه دار خواهد شــد و با رجیستر 

شدن آن خط دهی و قابل 
استفاده می شود.

وی با اشــاره به مرحله 
دوم اجــرای طــرح 
رجیســتری از نیمه 
آذر مــاه، اظهــار 
داشــت: مطابــق 
گفته های آذری 
جهرمــی، وزیر 
ارتباطــات، در 
ایــن مرحلــه از 
ابتــدای بامداد 

روز 1۴ آذر مــاه، 
گوشــی های تلفن همــراه با برند 

آیفون یا اپــل، اگر به صــورت غیرقانونی وارد 
کشور شده باشند دیگر رجیستر نمی شود.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه 
اصفهان افزود: البته قرار است این سریال گوشی 
به صورت یک ماه در شبکه میهمان باشد و در 
صورتی که فردی به صورت توریستی گوشی را 
به کشور آورده باشد با پرداخت هزینه های آن، 
وارد شــبکه مخابرات خواهد شد و اگر از زمان 
یک ماهه عبور کند به هیچ وجه شــبکه به این 

محصوالت خدمات ارائه نخواهد کرد.

بازار

عطر و ادکلن

 نایب رییس اتحادیه عمده فروشان 
میوه  اصفهان:

 میوه شب یلدا در اصفهان 
گران نمی شود

نایب رییس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه  و 
تره بار اصفهان با بیان اینکه قیمت انار گران نشده، 
گفت: از آنجایی که در کمیسیون مقرر شد افزایش 
قیمت نداشته باشیم، میوه های فصلی برای شب 

یلدا به صورت مدیریت شده وارد بازار می شوند.
محمد صادقی ریاحــی پیرامون گرانی میوه های 
فصلی اظهار داشت: قیمت انار گران نشده و تفاوت 
قیمتی با قبل ندارد و از آنجایی که در کمیسیون 
مقرر شد افزایش قیمت نداشته باشیم، میوه های 
فصلی برای شب یلدا به صورت مدیریت شده وارد 
بازار می شوند.وی با بیان اینکه انگور قرمز بیش از 
انگور بدون هســته در اصفهان به فروش می  رود، 
افزود: از آنجایی که انگور از اصفهان صادر می شود 
تا حدودی با کمبود مواجه هستیم؛ همچنین از 
انگور سبز به دلیل ســرمازدگی و آسیب پذیری 

بیشتر، استقبال کمتری می شود.
نایب رییس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه 
و تره بار اصفهان با اشــاره به رکود در بازار میوه و  
تره بار تصریح کرد: رکود به دلیل کم بودن قدرت 
خرید مردم به وجود می آید از این رو کم فروشی 

در میدان میوه و  تره بار سبب رکود شده است.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف 
اصفهان گفت: فروشــندگان فرش دســتباف در 
اصفهان مدت هاست که فاتحه این بازار را خوانده و 

از بهبود وضعیت فروش نا امید شده اند.
محمود داعی در رابطــه با وضعیت بــازار فرش 
دســتباف اصفهان، اظهار کرد: فروشندگان فرش 
دستباف در اصفهان مدت هاست که فاتحه این بازار 
را خوانده و از بهبود وضعیت فروش نا امید شده اند.

وی در ادامــه افــزود: فروش فرش دســتباف در 
اصفهان اتکای زیادی به فروش صادراتی داشــته 
و در همه این ســال ها، بیش از 8۰ درصد تقاضای 
فرش اصفهان از آن ســوی مرزها تامین می شده 

است.
رییس صنف فروشــندگان فرش دستباف استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: خریدار داخلی که به 
دلیل وضعیت بد اقتصادی خانواده ها تقریبا به صفر 
رســیده و خریداران خارجی نیز به دالیل متعدد، 

دیگر حضور پر رنگی در بازار اصفهان ندارند.
وی در رابطــه بــا دالیل کاهش صــادرات فرش 
اذعان کرد: در حال حاضر اکثــر تاجرانی که قبال 

با بافندگان اصفهانی کار می کردند به سمت بازار 
فرش ماشینی و کشور ترکیه گرایش پیدا کرده اند 
و در این کشور هر نقشــه و ابعادی که اراده کنند 

قابل خرید است.
رییس صنف فروشــندگان فرش دستباف استان 
اصفهان همچنین افزود: اغلب مغازه های با سابقه 
در بازار فرش میدان امام)ره( به دلیل همین رکود و 
کسادی تعطیل شده  و در حال حاضر شاهد بسته 

شدن 9 مغازه در این بازار بوده ایم.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف اصفهان می گوید فروشندگان فاتحه بازار فرش را خوانده اند؛

بازندگان »رکود«
نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس 
شورای اسالمی گفت: مســئوالن استان اصفهان به 
خود بیایند و جلوی حفاری های غیرمجاز طرح انتقال 

آب بن- بروجن را از زاینده رود بگیرند.
حســینعلی حاجی دلیگانــی با اشــاره به وضعیت 
حفاری های غیرمجاز در طرح انتقال آب زاینده رود، 
اظهار کرد: مسئوالن استان اصفهان به خود بیایند و 
جلوی حفاری های غیرمجاز طــرح انتقال آب بن- 

بروجن را از زاینده رود بگیرند.
وی افزود: چه طور می شود شــرکتی با نام »زمین 
بام گستر« در محدوده روســتای درکان شهرستان 
چادگان اســتان اصفهان در حــال عملیات حفاری 
انتقال آب برای طرح باشد و مسئوالن استان اصفهان 
از این فعالیت ها بی اطالع باشند! مسئوالن به خواب  

رفته یا خود را به خواب  زده اند.
وی خاطرنشان کرد: این شــرکت در حالی عملیات 
حفاری و بتن ریزی حوضچه هاســت و لوله گذاری 
طرح انتقال آب از زاینده رود را در دســت اجرا دارد 
که مجوزی برای فعالیت های خود از استان اصفهان 

نگرفته است.

وی با انتقاد از مسئوالن استان چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: مسئوالن استان باالدست اعتبارات دولتی 
را در اختیار افرادی قرار داده اند و این افراد با تصرف 
زمین، در حال لوله گذاری و برداشت آب از زاینده رود 
نیمه جان هســتند.وی در پایان خاطر نشــان کرد: 
به عنوان خدمتگزار مردم اســتان اصفهان هشــدار 
می دهم اگر طرح انتقال آب بن-  بروجن  راه بیفتد، 
میزان جاری شــدن آب در زاینــده رود کم و کمتر 

خواهد شد.

نماینده استان اصفهان در مجلس از مسئوالن خواست که هوشیار باشند:

جلوی حفاری های غیرمجاز در زاینده رود را بگیرید

پارلمان

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان گفت: سال گذشته میالدی، حجم فوالد تولیدی در خاورمیانه به ۲9.۴8۰ میلیون تن رسید که نزدیک به 18 میلیون تن از آن مربوط به 
ایران بود. احسان دشتیانه در چهارمین کنفرانس بیلت و مواد اولیه منطقه منا )خاورمیانه و شمال آفریقا(، در ترسیم چشم اندازی از صنعت فوالد جهان بر مبنای اطالعات به دست 
 آمده از انجمن جهانی فوالد گفت: در ســال ۲۰1۵ میالدی تولید فوالد جهان 1۶۲۰.۴۰ میلیون تن و مصرف آن حدود 1۴98 میلیون تن بود؛ همچنین در سال ۲۰1۶ میالدی، 
1۶۲9.۶ میلیون تن فوالد  تولید و حدود 1۵۰9 میلیون تن مصرف شده است. وی درباره تولید فوالد خام گفت: در سال ۲۰1۵میالدی، ۲9.98۰ میلیون تن فوالد در منطقه خاورمیانه 
تولید شد که حدود 1۶.1۴۰ میلیون تن از آن مربوط به ایران بود. در سال گذشته میالدی حجم فوالد تولیدی در خاورمیانه به ۲9.۴8۰ میلیون تن رسید که نزدیک به 18 میلیون 
تن از آن مربوط به ایران بود.معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان ظرفیت کنونی تولید این شرکت را 3.۶ میلیون تن در سال عنوان و ذوب آهن را تنها فوالدساز ایران معرفی 

کرد که در فرآیند تولید از کوره بلند استفاده می کند و سال ها صادرکننده نمونه کشور بوده است.

تولید ۱۸ میلیون تن 
 فوالد خاورمیانه

 در ایران

در سال گذشته محقق شد؛

مدیر امور دام ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: در راســتای حمایت از دامداران 
استان، طرح ملی پرورش و اصالح نژاد دام سبک 

روستایی در استان اصفهان در حال اجراست.
احمدرضا اسماعیلی با اشاره به اجرای طرح ملی 

پرورش و اصالح نژاد دام سبک روستایی در استان اصفهان، اظهار داشت: در راستای حمایت 
از دامداران استان و به منظور مقابله و کاهش آسیب های وارده به بخش تولیدات و مخازن ژنی 
گوسفند و بز، طرح ملی پرورش و اصالح نژاد دام سبک روستایی با رویکرد افزایش بهره وری 
هر مولد و کاهش فشار بر اثر چرای بی رویه دام بر مراتع با هدف حفظ و توسعه پرورش گوسفند 
و بز به شکل کامال اقتصادی در قالب اجرای پروژه های اصالح نژاد در دستور کار معاونت بهبود 

تولیدات دامی استان اصفهان قرار گرفته است.

مدیر امور دام سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان اعالم کرد:

اجرای طرح اصالح 
نژاد دام روستایی

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان گفت: هر هتل بنا بر تعداد تخت و 
اتاق، نیروی کار نیاز دارد و به طور معمول هر اتاق در هتل ۵ ستاره 

بین 3 تا ۵ نفر نیروی کار احتیاج دارد.
مهدی نریمانی با اشاره به ساخت هتل های جدید در اصفهان اظهار 
کرد: در حال حاضر تعداد زیادی هتل در حال ســاخت هستند و 
مجوز موافقت اصولی را کسب کرده اند که 3۰ مورد از این هتل ها 

در حال ساخت هستند.

وی با اشاره به خصوصیت تاریخی بودن شهر اصفهان، بیان کرد: 
امکان ساخت و ساز با ارتفاع باال در شهر اصفهان وجود ندارد و به 
همین خاطر سرمایه گذاران به ساخت هتل در محورهای ورودی و 

خروجی شهر سوق پیدا کرده اند.
رییس اتحادیه هتلداران اصفهان، با بیان اینکه ســاخت هتل در 
محورهای خروجی و ورودی شهر محدودیت های ارتفاع و ترافیکی 
ندارد، عنوان کرد: ســال های گذشته بیشتر ســرمایه گذاری در 

ساخت و ساز هتل در محورهای اصلی شهر مانند خیابان چهارباغ 
انجام می شد که همین باعث بروز مشکالت ترافیکی شده بود.

وی با بیان اینکه برای ساخت یک هتل ۵ ستاره، 3 الی ۵ سال زمان 
الزم است، مطرح کرد: نمی توان گفت توسعه و ساخت هتل یک کار 
زودبازده است و هر هتل بنا بر تعداد تخت و اتاقی که دارد نیروی 
کار نیاز دارد و به طور معمول هر اتاق در هتل ۵ ستاره بین 3 تا ۵ 

نفر نیروی کار احتیاج دارد.

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان:
یک اتاق هتل 5 ستاره، بین 3 تا 5 نفر اشتغال زایی دارد

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،366،000
تومان

715،000نیم سکه
تومان

413،700ربع سکه
تومان

266،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

129،438
تومان

      قیمت سکه و طال

ادو پرفیوم ماسک کالکشن 
مدل Black حجم 50 میلی لیتر

 56,000
تومان

Korloff ادو تويلت مردانه و زنانه

 139,000
تومان

 BB-008 ادکلن کودک مدل
حجم 50 میلی لیتر

 30,000
تومان

اصفهان همچنان در حسرت بارندگی؛
باز بی باران!

در تصویر فوق پهنه بندی بارندگی در سرتاسر 
ایران تا 1۵ آذرماه را مشــاهده مــی کنید که 
شامل کل استان اصفهان می شود. بیش از ۷۵ 
روز است که اصفهانی ها در انتظار باران هستند.

عکس روز

اتفاق نظر نمایندگان اصفهان در 
تخصیص منابع دولتی برای اتمام 

پروژه های ملی استان؛
منتظر دولت نمی مانیم

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسالمی می گوید در اســتان اصفهان برخی 
پروژه ها در حال میراثی شدن هستند و به علت 
ندادن بودجه عمر مفید آنها رو به پایان است؛لذا 
دولت باید بودجه قابل توجهی را برای طرح های 

آبرسانی به اصفهان در نظر بگیرد.
موسوی الرگانی بزرگ ترین مشکل اصفهان 
را کمبود منابع آبی دانست و افزود: دولت باید 
برای پروژه های آبرسانی به اصفهان ردیف های 
بودجه ای مناســب و قابل توجه لحاظ کند نه 

اعتبارات قطره چکانی که تعجب آور است!
در همین رابطه، حسینعلی حاجی دلیگانی نیز 
می گوید با توجه به اینکه دولت بخشنامه کرده 
که هیچ پروژه جدیدی پیوست بودجه نباشد، 
گمان نمی کنم تغییر خاصی ایجاد شــود،اما 
دولت و نمایندگان اســتان باید توجه داشته 
باشند که تعداد ردیف پروژه های استان اصفهان 
در بودجه از نظر محتــوا کاهش پیدا نکند؛ به 
عنوان مثال باید میزان ردیف اعتبار مربوط به 
پروژه بهشت آباد درست لحاظ شود یا سد تونل 
ســوم کوهرنگ از جمله مواردی است که باید 
مورد توجه قرار گیرد.حمیدرضا فوالدگر دیگر 
نماینده استان در مجلس با تاکید بر اینکه سهم 
اعتبارات استان به نسبت میزان درآمد آن باید 
افزایش پیدا کند، افزود: اکنون استان اصفهان 
در بخش درآمدهای مطلــق دوم و در بخش 
سرانه چهارم اســت، اما اعتباراتی که دولت به 
این استان پرداخت می کند، در بخش سرانه 
جاری و عمرانی، در جایگاه بیست و هشتم قرار 
دارد و این یعنی عدم عدالت، بدین معنا که به 
نسبت درآمدی که برای کشور ایجاد می کنیم، 
اعتبارات تخصیصی بسیار کمتر از حق واقعی 

استان دریافت می کنیم!
وی تصریح کرد: پروژه های ملی استانی سهم 
ناچیزی در بودجه دارند مثل پروژه های بخش 
راه، بخش های حمل و نقل، قطار سریع السیر، 
مترو، کنارگذرهای شــرقی و غربی، بزرگراه 
اصفهان- شــیراز، پروژه هــای آب و تکمیل 
تونل سوم که به دلیل فقدان اعتبار نزدیک به 
تعطیلی است.فوالدگر ادامه داد: ما نمی توانیم 
 به امیــد اعتبارات دولتی بمانیــم چون دچار 

عقب ماندگی می شویم.

ذره بین

اصناف
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انتقاد آیت ا...مقتدایی به عدم آذین بندی 
شهر اصفهان برای والدت پیامبر)ص(:
ببینید مسیحیان برای والدت 

مسیح)ع( چه می کنند
عضو مجلس خبرگان رهبــری در جمع طالب و 
ائمه جماعات اصفهان از عدم آذین بندی ورودی 
و مرکز شــهر اصفهان به مناسبت والدت پیامبر 
اکرم)ص( انتقاد کرد.آیــت ا... مرتضی مقتدایی 
در گردهمایی طالب و ائمــه جماعات اصفهان با 
انتقاد به عدم آذین بندی در شهر اصفهان عنوان 
داشت: امروز با ورود به شــهر اصفهان نسبت به 
عدم آذین بندی این شــهر برای والدت حضرت 
محمد)ص( متاثر شــدم؛ چراکه خبری از نصب 
پرچم و زینت بخشی شهر نه تنها در ورودی بلکه 
در مرکز شــهر هم نبود؛ بروید ببینید مسیحیان 
برای والدت حضرت مســیح)ع( چه برنامه هایی 

دارند و چقدر شهرهای خود را تزیین می کنند.

واکنش متولی فرهنگ استان 
به برگزاری »شوی زیورآالت« 

در کاشان
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اصفهــان نظر بــه برگــزاری برنامه ای 
غیرفرهنگی در کاشان با عنوان »شوی زیورآالت« 

توضیحاتی را منتشر کرد.
در قسمتی از متن توضیحات این اداره کل آمده 
اســت: در پی انتشــار خبری مربوط به اجرای 
یک برنامــه غیرفرهنگی و مغایر بــا ارزش های 
اسالمی در شــهر دارالمومنین کاشان و واکنش 
مسئوالن، مردم شــریف و متدین و رسانه ها در 
این خصوص اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان اصفهان نیز ضمن تقبیح این حرکت برخود 
الزم می داند در راستای رسالت ذاتی و ماموریت 
 قانونی نسبت به پیگیری موضوع به نحو مقتضی

 اقدام کند.
بدیهی اســت که صیانت از حریــم فرهنگ و به 
خصوص جایگاه رفیع کاشان در حوزه دین مداری 
 و حماســه و رشــادت، وظیفــه ای همگانــی 

است. 

برگزاری نشست »اصفهان 
شناسی از نگاهی دیگر«

پنجمین نشســت اصفهان شناسی از نگاهی 
دیگر در خانه آفرینش صفوی برگزار می شود.

»اصفهان شناسی از نگاهی دیگر« مجموعه 
نشســت هایی اســت که با موضوع اصفهان 
شناســی از جنبه های مختلــف و با هدف 
آشــنایی با شــهر اصفهــان در زمینه های 
تاریخی، جغرافیایی، معماری، نقاشی، عکاسی 
و مواردی دیگر ازســوی موسســه فرهنگی 
ایوان برگزار می شود. نشست پنجم اصفهان 
شناســی از نگاهی دیگر، با حضــور »وحید 
قاســمی« و با موضوع »خوانش اصفهان« در 
خانه صفوی برگزار می شــود.این نشست در 
روز چهارشــنبه ۲۲ آذرماه ساعت ۱۷ تا ۱۹ 

در خانه آفرینش صفوی برگزار خواهد شد. 

 ورود صنایع دستی اصفهان 
به دنیای استارت آپ ها

اولین تفاهم نامه همکاری بین دو ســازمان 
خدمات ویــژه شــهروندی ۱۹۳ و اتحادیه 

صنایع دستی استان اصفهان امضا شد.
عباس شــیردل، رییــس اتحادیــه صنایع 
دســتی اســتان اصفهان در جلســه انعقاد 
اولین تفاهم نامه همکاری بین خدمات ویژه 
شهروندی ۱۹۳ و اتحادیه صنایع دستی استان 
اصفهان اظهار کرد: با توجه به راه اندازی کسب 
و کارهــای نوین در جهان و محــروم ماندن 
از این روش های نوین تجــارت، با راه اندازی 
سامانه »خوش« با امکانات وسیعی که دارد 
می توانیم به صورت به روز آثار هنری 40 هزار 
تولید کننده استان اصفهان را به روش مدرن 

بفروشیم. 

درشهر

ببینید مسیحیان برای والدت مسیح)ع( چه 
می کنند

پیشنهاد سردبیر:

چهره

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: 
تعداد اعضای کتابخانه های عمومی اســتان در یک 
سال گذشته بیش از ۷0 درصد افزایش داشته است.

امیرهالکویی در حاشــیه بازدیــد از کتابخانه های 
عمومی شهرستان شــهرضا، در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: در استان اصفهان مجموعا ۲۹6 کتابخانه 

وجود دارد و از این نظر بیشترین کتابخانه های کشور 
در این اســتان قرار دارد. وی ادامــه داد: از مجموع 
کتابخانه های اســتان ۱80 بــاب کتابخانه نهادی، 
۱۱۲ باب کتابخانه مشــارکتی و 4 بــاب کتابخانه 

مستقل هستند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان اضافه 

کرد: در کتابخانه های اســتان اصفهان مجموعا ۳ 
میلیون و ۲00 هزار جلد وجود دارد که از این تعداد 
۱8۳ هزار جلد در سال ۹5 و ۳0 هزار جلد در سال 
۹6 از سوی مردم اهدا شده است.هالکویی تصریح 
کرد: در یک ســال گذشــته ۱00 هزار جلد نشریه 
در ۱4۹ عنوان به کتابخانه های استان ارسال شده 
اســت.وی گفت: در حال حاضر ۲00 هزار نفر عضو 
کتابخانه های استان هســتند، این در حالی است 
که شمار اعضای کتابخانه های استان از هفته کتاب 

سال ۹5 تا مدت مشابه در ســال جاری ۷0 درصد 
افزایش داشته است. مدیرکل کتابخانه های عمومی 
اســتان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، 
اظهار کرد: طرح رونمایی از آثار نویسندگان به عنوان 
یکی از برنامه های نهادکتابخانه های استان بود که 
به علت کثرت نویسندگان شهرضایی در قالب برنامه 
»فروغ صبح دانایی۲« و از طرف اداره کتابخانه های 
 عمومــی شــهرضا در ایــن شهرســتان برگــزار

 شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان خبر داد:
افزایش 70 درصدی اعضای کتابخانه های استان

مفاد آراء
9/533 موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای سند رسمی
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود واصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شماره 178 فرعی از 100 اصلی فیض آباد

1- رای شماره 139660302008004775-96/09/5- الهام سرحدی فرزند حجت ا... 
ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 178 فرعی از 100 اصلی فیض آباد به مساحت 
80/05 متر مربع در ازاء 80 سهم مشاع از 2000 سهم ششدانگ پالک 100/178 انتقال 

عادی مع الواسطه از طرف سعید بهرامی نظرآبادی.
2- رای شــماره 139660302008004776-96/09/05- فرزانه منفرد شهرضا فرزند 
مصطفی ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی فوقانی مفروزی از پالک 178 فرعی 
از 100 اصلی فیض آباد به مساحت 85/16 مترمربع در ازاء 85 سهم مشاع از 2000 سهم 

ششدانگ پالک 100/178 انتقال عادی مع الواسطه از طرف سعید بهرامی نظرآبادی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/09/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/03

م الف:854  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
اخطار اجرایی

9/519 شماره: 65/96  به موجب رای شــماره 227 تاریخ 96/5/10 حوزه 2 شورای حل 
اختالف شهرستان اردستان که قطعیت یافته است محکوم علیه حجت اله صادقی فرزند 
عباس به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت نفقه از تاریخ عقد )90/11/21( 
لغایت پایان مرداد 96 مبلغ جمعاً 11/005/000 تومان و تا پایان سال 96 ماهیانه 245/000 
تومان و سال 97 ماهیانه 300/000 تومان با افزایش 2 درصد تا زمان اجرای حکم در حق 
محکوم له شــوکت معصومی باقرآبادی فرزند نعمت اله به نشانی روستای دیزیلیو منزل 
رستم معصومی و پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت و نیز پرداخت نیم عشر هزینه اجرا 
در حق صندوق دولت.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همیــن 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:347 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )195 کلمه، 

2 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  9610463624700011 شــماره  درخواســت:  9  شــماره  /518
9609983624700192 شماره بایگانی شعبه: 960219 نظر به اینکه در پرونده کالسه 
960219 بازپرسی متهم آقای حسین علی معصومی فرزند اکبر به اتهام سرقت از معدن 
آقای محمدرضا شاهین فرد از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد با توجه به مجهول 
المکان بودن نامبرده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به 
ایشان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب اردستان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس 
از موعد مقرر اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:346 شعبه اول بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اردستان )111 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

9/523 آقای عباسعلی کوهی نصر آبادی دارای شناسنامه شماره 1682  به شرح دادخواست 
به کالسه 455   از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان اســداهلل کوهی نصرآبادی فرزند امراهلل متولد 1312/11/4 بشناســنامه 

6-619976498-37 در تاریخ 1396/08/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- آقای عباسعلی کوهی نصرآبادی فرزند اسداهلل 
به شماره شناسنامه 1682  بعنوان پسر 2- خانم معصومه کوهی نصرآبادی فرزند اسداهلل 
به شماره شناسنامه 1053 بعنوان دختر  3- خانم مریم کوهی نصرآبادی فرزند اسداهلل به 
شماره شناسنامه44 به عنوان دختر  4- خانم زهرا کوهی نصرآبادی فرزند اسداهلل به شماره 
شناسنامه 1081 به عنوان دختر  5-خانم طاهره کوهی نصرآبادی فرزند اسداهلل به شماره 
شناسنامه شماره 1489 به عنوان دختر 6-خانم اقدس کوهی نصرآبادی فرزند اسداهلل به 
شماره شناسنامه شــماره 1490 به عنوان دختر مرحوم دارای یک پسر و پنج فرزند دختر 
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: 617 /5/2/96 رئیس شــعبه چهارم دادگاه شهرســتان آران و بیدگل)208 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/524 بدین وســیله به آقای علیب افنده فرزند ابوالفضل به شماره ملی 0386085382 
فعال مجهول المکان اخطار می گردد در جلسه رسیدگی مورخ 1396/10/25 ساعت 10:00 
موضوع شکایت خانم منیره نیازی مبنی بر ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان مشترک در 
شعبه 102 دادگاه کیفری دو آران و بیدگل شرکت نماید. در صورت عدم حضور در دادگاه 
برابر مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد . م الف: 5/2/96/622 مهدی صدوقی 

دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو آران و بیدگل  )80 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

9/526 شماره دادنامه :9609973749101274 شماره پرونده  :9609983749100368 
7 /  1396 پرونــده  /22 960628 تاریــخ :تنظیــم: شــماره بایگانــی شــعبه:
کالسه9609983749100368 شــعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان به نشانی 
دهاقان، خواهان :آقای سید علی میرباقری دهاقانی فرزند سید مجتبی به نشانی دهاقان 
–خ ش احمدیــان –ک4-پ16 ، خوانده: آقای فرهاد پناهپوری فرزند ولی به نشــانی 
مجهوالمکان، خواسته : اعسار از پرداخت دیه، رای دادگاه:  در خصوص دعوی آقای سید 
علی میرباقری دهاقانی به طرفیت آقای فرهاد پناهپوری فرزند ولی به خواســته اعسار از 
پرداخت یکجای محکوم به موضوع دادنامه شــماره 9509973749102277 صادره از 
این دادگاه با عنایت به شرح دادخواست و اظهارات خواهان؛مودای شهادت شهود ولحاظ 
وضعیت مالی و شــغلی و در آامد خواهان وبا توجه به عدم حضور خوانده دعوی مطروحه 
وارد تشخیص و مستندا به مواد6و8و9و11قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم 
به پذیرش اعسار خواهان مکلف است ماهیانه بیست صدم در صد از دیه کامله )یک پنجم 
یک در صد( را تا استهالک کامل محکوم به پرداخت نماید صادر  واعالم می گردد .رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس 
ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی دراین محاکم محترم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. م الف:96/264 محمد حاتمی کیا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی 

دهاقان)205 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

9/527 شماره ابالغنامه:9610103635302394 شماره پرونده:9609980358800259 
شماره بایگانی شــعبه:960532 ابالغ شونده حقیقی: بتول شــجاعی به نشانی مجهول 
المکان،  مهلت حضور ازتاریخ ابالغ: 30 روز ، محل حضور: اســتان اصفهان شهرستان 
خمینی شهر بلوار دانشجو دادگستری خمینی شــهر، بدین وسیله به شما ابالغ می گردد 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در خصوص شکایت آقای جمشید احمدی علیه 
شما جهت دفاع از بزه انتسابی مبنی بر انتقال مال غیر به میزان یکصد و سی هزار متر مربع 
واقع در بهارستان بلوار بهشت پالک ثبتی 2267 بخش 6 اصفهان در این شعبه حاضر شوید 
و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:5930 شعبه 6 دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان خمینی شهر)111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/528 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1018/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/20 بعداز ظهر روز شنبه مورخه 
1396/10/30، مشخصات خواهان: احمد حاج هاشمی فرزند محمد علی به نشانی خمینی 
شهر منظریه خ جوان، مشخصات خوانده: داوود حیدری،  خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 

50/000/000  ریال معادل 5 میلیون تومان بابت چک شــماره 547509/57 به انضمام 
خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرســی و بدواً صدور تامین خواسته، دالیل خواهان: کپی 
مصدق چک و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت، 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 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 وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 5931 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/529 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 1421/96 حل 2 ، وقت رســیدگی ســاعت 4/30 عصر روز 
چهارشنبه مورخه 1396/11/11، مشخصات خواهان: ســید یعقوب دادور فرزند محمد 
حسین به نشــانی جوی آباد خ مهدی کوچه فرعی 14 پ 24، مشخصات خوانده: حمید 
رئیسی فرزند اسماعیل و علی خسروی فرزند شکراله،  خواسته و بهای آن: صدور حکم بر 
الزام خواندگان جهت انتقال سند یک دستگاه نیسان به شماره انتظامی 146 و 21 ایران 
65،  دالیل خواهان: کپی مصدق قولنامه ، استعالم راهور، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 5932 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

 96 /8 /22  - 1125 96 شــماره دادنامــه:  /900 9 کالســه پرونــده  /530
مرجــع رســیدگی: شــعبه 3 شــورای حــل اختــالف خمینــی شــهر، خواهــان: 
علــی محمــدی فرزنــد عبدالرســول بــه نشــانی خمینی شــهر هفتصد دســتگاه 
 کوچــه خیبــر 3 پــالک 13 با وکالــت احمــد ســعیدپور به نشــانی خمینی شــهر 
خ طالقانی نبش کوچه هفتم، خوانده: ابراهیم اعظمی فرزند براتعلی به نشــانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه وجه حواله، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای 
علی محمدی با وکالت آقای احمد ســعیدپور به طرفیت آقای ابراهیم اعظمی به خواسته 
مطالبه مبلــغ 23/000/000 ریال وجه نقد بابت 4 فقره حواله به شــماره های 407564 
مورخه 92/09/03 و 407565 مورخ 92/10/03 و 407566 مورخ 92/11/03 هر کدام 
به مبلغ 7/000/000 ریال و 407567 مورخ 92/08/03 به مبلغ 2/000/000 ریال عهده 
تعاونی اعتباری ثامن االئمه و مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  ازتاریخ سررسید 
و حق الوکاله وکیل، با بررســی مجموع اوراق و محتویات پرونده، دادخواســت تقدیمی، 
مالحظه رونوشت مصدق حواله ها و گواهینامه عدم پرداخت آنها،  عدم حضور خوانده در 
جلسه مورخ 96/08/08 و با استظهار از اصل اشتغال ذمه و استصحاب بقای دین خواسته 
خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد  
9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 قانون 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ بیست و ســه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/457/500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و  خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست ) 96/05/25( لغایت زمان اجرای حکم که توسط 
دایره اجرای احکام  حقوقی بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. رای  صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 20 روز 
پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی 
شهر می باشد و در خصوص قسمت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت 
زمان تقدیم دادخواست نظر به اینکه مستند دعوی حواله می باشد و محاسبه تاخیر تادیه از 

تاریخ مطالبه قابل محاسبه می باشد فلذا با استناد به مواد 197 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به بی حقی خواهان در این قسمت صادر و اعالم می گردد حکم صادره ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 
خمینی شهر می باشد. م الف:5874 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

)440 کلمه، 5 کادر(
مزایده

9/531 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 961138 
له خانم فاطمه پناهی به طرفیت خانم خدیجه پناهی و آقای حســین پناهی به خواســته 
فروش ملک مشاعی )تقسیم ترکه( در نظر دارد یک باب منزل مسکونی بدون سابقه ثبتی 
به مساحت 42 متر مربع دارای ســاختمان قدیمی و مستهلک به نشانی درچه میدان امام 
خمینی شریعتی کوچه گلشن بن بست اول سمت راســت انتهای کوچه را که کارشناس 
رسمی دادگستری 462/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند، 
از این رو جلسه مزایده در تاریخ شنبه 1396/10/02 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع قضایی خانواده 
برگزار می گردد، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی باال مراجعه و مورد 
مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، 
خریدار می بایست ده درصد قیمت مال را قبل از شروع جلسه به حساب سپرده دادگستری 
واریز و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب اشــاره شده واریز نماید و اصل 
فیش را به اجرا تحویل دهد، در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی بر 
تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده می بایســت 10 درصد 
بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم 
ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را 
تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 5929 

اجرای احکام دادگستری شهرستان خمینی شهر )297 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

9 شــماره صورتمجلــس: 9609003623300169 شــماره پرونــده:  /520
9609983623100138 شماره بایگانی شعبه: 960194 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 960194 مدنی که 
به موجب آن آقای مسلم خدابخشی اردستانی فرزند مسیب محکوم است به پرداخت مهریه 
در حق محکوم لها خانم طیبه کاشکی فرزند مرتضی و پرداخت مبلغ 118/117/732 ریال 
به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت، با توجــه به اینکه محکوم علیه طوعًا درصدد 
اجرای مفاد اجرائیه بر نیامده اســت فلذا پالک ثبتی به شماره 1/6431  را به شرح ذیل از 
طریق مزایده به فروش می رساند: تمامی شــش هزار و هفتصد و شانزده ده هزارم دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 1/6431 واقع در اردستان - خ امام خمینی- 
نبش کوچه فرمانداری، ششدانگ ملک دارای عرصه ای به مساحت 160/75 متر مربع که 
شامل دو باب مغازه با برخیابان امام )موبایل فروشی و قصابی( با اعیانی احداثی با اسکلت از 
مصالح بنایی و ستونهای فلزی و سقف تیرآهن و قدمت باالی 25 سال می باشد و در سمت 
شمال غربی پالک یک باب مغازه قصابی به مساحت 20/64 مترمربع احداث دارای کف 
سنگی و دیوارهای پی وی سی و شیشه سکوریت به سمت کوچه و اشتراک آب و برق به 
صورت مفروز التصرف در ید آقای مسلم خدابخشی که به بیع قطعی توسط محکوم علیه 
خریداری شده است. ملک مورد مزایده به مساحت 20/64 متر مربع شامل هشت و شش 
صدم حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی به شماره 1/6431 در تصرف آقای مسلم خدابخشی 
به صورت مغازه قصابی فاقد سند تفکیکی و یا تقســیم نامه و به صورت مفروز التصرف 
ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 865/000/000 ریال، متقاضیان 
خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده 
ملکی را که آگهی شده مالحظه نمایند. ملک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین 
پیشــنها را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به 
قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و 
در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 1396/10/03 روز یکشنبه ساعت 9 صبح، مکان مزایده: 
واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ادرستان،  م الف:344 شعبه اجرای احکام 

مدنی دادگستری شهرستان اردستان )392 کلمه،4 کادر(

ذره بین

از روز چهارشنبه هفته گذشــته و همزمان با میالد پیامبر اکرم)ص( و امام صادق)ع( 
فیلم های جدیدی در پردیس ســینمایی چهارباغ جایگزین شده اند و چارت کلی این 

سینما با سه فیلم جدید در ژانرهای کمدی، کودک و نوجوان و اجتماعی 
تغییر کرده است.

با نزدیک شدن به جشــنواره فیلم فجر، روند تعویض فیلم های روی 
پرده اصفهان به جهت کمبود ســالن به قدری شتاب گرفته است که 
مخاطب تنها چند روز کوتاه بعد از ورود فیلم های جدید برای رفتن به 

سینما فرصت خواهد داشت تا فیلم باب طبع خود را روی پرده انتخاب 
کند. از چهارشنبه هفته گذشــته و همزمان با میالد پیامبر اکرم)ص( و 

امام صادق)ع( فیلم های جدیدی در پردیس سینمایی چهارباغ جایگزین 
شده اند و چارت کلی این سینما تغییر کرده است.

»آینه بغل« به عنوان تازه ترین اثر کمدی منوچهر هادی در سالن نقش جهان 
پردیس چهارباغ جایگزین فیلم کمدی »خالتور« شد. محمدرضا گلزار، جواد 

عزتی، یکتا ناصر، نازنین بیاتی، سیامک صفری، مه لقا باقری، رضا نیک خواه 
و بهاره رهنما بازیگران این فیلم به تهیه کنندگی منصور سهراب پور و امیر 

پروین حسینی هستند.
»آذر« هم با بازی نیکی کریمی، حمیدرضا آذرنگ، پژمان جمشــیدی و هومن 

سیدی به کارگردانی محمد حمزه ای در سالن چهل ستون پردیس 
چهارباغ روی پــرده می رود که در خالصه این فیلم آمده اســت: 

»برای خودم فکرهایی داشتم، می خواستم قهرمان بشم می خواستم 
اون چیزی که جامعه بهم تحمیل می کنه رو کنار بزنم.«

»شکالتی« در ژانر کودک و نوجوان هم فیلم دیگری است که در 
سالن شــیخ بهایی پردیس روی پرده رفته است. شبنم مقدمی، 

ناصر هاشمی، محمدرضا هدایتی، ارژنگ امیرفضلی و علی مسعودی در 
این فیلم به کارگردانی سهیل موفق به ایفای نقش پرداخته اند. در خالصه این فیلم 
که در جشنواره فیلم های کودکان و نوجوان امسال هم با استقبال گسترده مواجه 
شده بود، آمده اســت: »همه چیز از یک جعبه شکالت شروع شد. یعنی من بچه 

بودم، بچه هم که باشیم بازم شکالت عاشقانه ترین مزه دنیاست، اما ...«.
الزم به ذکر است که »ثبت با سند برابر اســت« همچنان بر پرده سالن چهارسوق 

پردیس سینمایی چهارباغ خواهد ماند.

پرده پردیس سینمایی 

چهارباغ پوست انداخت

 محمدرضا گلزار
 در کنار کارلوس کی روش

اینستاگردی
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 سامانه خدمات بانکی نابینایان 
طراحی شد

مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان با اشاره به طراحی سامانه 
خدمات بانکی بــرای نابینایان، از آمادگی این شــرکت برای 
مناسب سازی و دسترس پذیر کردن خودپردازها برای این افراد 
خبر داد. سعید صادق پور در مورد انگیزه طراحی سامانه به ایرنا 
گفت: خدمات بانکی نابینایان در شعب، به دنبال بخشنامه بانک 
مرکزی در سال 91 پا گرفت؛ مبنی بر اینکه نابینایان برای افتتاح 
حســاب، به امین و همراه نیاز ندارند. تا قبل از این بخشنامه 
باید فردی را به عنوان امیــن در دفترخانه معرفی می کردند و 
هر بار در مراجعه به شــعبه بانکی، وی را همراه می بردند. وی 
ادامه داد: بنابراین با توجه به دشواری پر کردن فرم های بانکی 
برای نابینایان، تنها راه، استفاده از فناوری اطالعات است که به 
صورت بریل و صوتی فرم ها را پر کنند و این سامانه با همکاری 
انجمن نابینایان ایران جلو رفت. وی توضیح داد: برای این کار 
از دستگاه برجسته نگار بهره گرفتیم که شامل کیبورد )صفحه 
کلید( و مانیتور بریل است، یعنی فرد نابینا روی مانیتور بریل 
سوال و پاسخ ها را می شنود و روی فرم با کیبورد بریل پر می 
کند، در کنار این امر باید فرم هــای بانک های مختلف در این 
سامانه طراحی و پیاده سازی می شد. صادق پور گفت: در این 
سامانه، با استفاده از نرم افزار تبدیل متن به گفتار و دو سیستم 
بریل و صوتی، فرم برای نابینایان خوانده می شود. در پایان فرم 
برای فرد قابل خواندن است؛ البته می تواند در شعبه با استفاده 
از هدفون این کار را انجام دهد تا حریم خصوصی او رعایت شود 
و بعد از اینکه پر کردن فرم پایان یافــت، به چاپگر تحویلدار 
باجه، ارسال و چاپ می شــود. وی گفت: در کنار این، ما روی 
خدمات دیگر مانند اینترنت بانک، موبایل بانک و تلفن بانک 
برای توسعه خدمات صوتی به ویژه تبدیل متن به گفتار فارسی 
کار کرده ایم، همچنین برای خودپردازها کامال آماده هستیم که 
این سامانه با همکاری بانک ها برای نابینایان مناسب سازی و 

دسترس پذیر شود.

تب داغ کالهبرداری

 در بازار سیم کارت!

در این مطلــب انواع روش هــای رایج کالهبــرداری در بازار 
سیم کارت، از حقه های تعویض سیم کارت گرفته تا خرید و فروش 
تلگرامی، معرفی شده است. این روزها بازاریابی های تلفنی بخصوص در بخش 
فروش سیم  کارت به شدت افزایش یافته اســت؛ بازاریابی هایی که متاسفانه با به کار 

بردن روش های مختلف، سعی در گمراه کردن کاربران و فروش کاالهایی غیرواقعی دارند.
در این گزارش به چند نوع از این کالهبرداری ها که مدتی است موجب شکایت مشترکین شده، اشاره 

می شود:
فروش سیم کارت مشابه

چندی است افراد سودجو با هدف فروش سیم کارت های اعتباری مشابه سیم کارت های دائمی، اقدام به کالهبرداری می کنند؛ 
کسانی که خود را نماینده یکی از اپراتورهای تلفن همراه یا اپراتور مجازی معرفی می کنند و پس از تماس با شخص مورد نظر و مطرح 
کردن مزایایی همچون دارا بودن سیم کارت مشابه به همراه پانصد هزار ریال شارژ رایگان، یک ســیم کارت هدیه با دو هزار ریال شارژ، یک 
ساعت مکالمه و اینترنت رایگان، سعی در عوام فریبی و کالهبرداری دارند. کالهبرداران پس از توافق، سیم کارت مورد نظر را که گاهی اوقات سوخته 
یا با شماره مورد نظر خریدار متفاوت است، به مبلغی باالتر از بازار )دویســت هزار تا یک میلیون ریال( به مشتری می فروشند و توسط پیک موتوری یا بسته 

پستی به شخص تحویل می دهند.
زمانی که فرد قصد راه اندازی سیم کارت را دارد، متوجه می شود که شماره مورد نظر با شماره خریداری شده تفاوت دارد و هزینه پرداخت شده بابت سیم کارتی معمولی بوده 

که قیمت آن به مراتب ارزان تر است.
تعویض سیم کارت

همراه اول جهت ارتقای سیم کارت مشترکین خود به نسل ۴ و ۴٫۵، پیامکی را با چنین مضمونی به آنها ارسال می کند: »اگر تاکنون سیم کارت خود را با سیم کارت نسل ۴ و ۴٫۵ تعویض نکرده اید، با 
ارسال کد پستی ده رقمی به شماره ۸۹۶۲ یا مراجعه به دفاتر خدمات مشتریان و فروشگاه های همراه اول، عالوه بر دریافت اینترنت رایگان یوسیم، از اینترنت هدیه هم بهره مند شوید.«

در همین راستا کالهبرداران ضمن تماس با مشترکین اپراتورها و توصیه جهت ارتقای سیم کارت خود به یوسیم، از آنها می خواهند با تهیه سیم  کارت های دولتی که تعرفه آن نصف تعرفه های کنونی است، هزینه های 
خود را کاهش دهند. وحید صدوقی، مدیرعامل همراه اول، ضمن هشدار در خصوص کالهبرداران، از یکسان بودن نرخ مکالمه برای سیم  کارت های دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: حتی بسته هایی که در قالب مکالمه 
همراه یا سرویس های دیگر اعالم می شود، برای مشترکین تفاوتی ندارد و دولتی یا خصوصی یک قیمت است. وی درباره سرویس های خاصی که ممکن است برای برخی از شرکت ها ارائه شود، گفت: ما گاهی اوقات سرویس های 
سازمانی برای شرکت های خصوصی و دولتی که کارمندان آنها سرویس های خاص می گیرند، ارائه می کنیم اما آنها هم یک گروه عام هستند و این سرویس ها برای یک گروه خاص نیست. بنابراین تماس هایی که با عنوان تعرفه های نصف 

برای سیم  کارت های دولتی گرفته می شود، ممکن است نوعی کالهبرداری به شیوه جدید باشد، زیرا سیم  کارتی با نصف تعرفه سیم  کارت های دیگر وجود ندارد.
گفتنی است؛ اکثر افرادی که از طریق تماس اقدام به فروش سیم کارت می کنند، رابطه ای با اپراتورهای تلفن همراه ندارند و اغلب پس از اقدام به کالهبرداری دیگر پاسخگو نیستند؛ بنابراین توصیه می شود مشترکین تنها از طریق درگاه های رسمی اقدام 

به خرید و واگذاری سیم کارت کنند.
فروش تلگرامی

این روزها بازار شبکه ارتباط جمعی تلگرام بسیار داغ است. این شــبکه ارتباط جمعی به قدری میان کاربران طرفدار پیدا کرده که کالهبرداران را به سمت این شبکه کشانده است. در این مدل، کالهبرداران سیم کارت های مختلف را در کانال های تلگرامی 
تبلیغ کرده و مدعی می شوند که فروشنده این سیم کارت ها هستند. در ازای خرید این سیم کارت ها نیز از کاربر می خواهند پول را به حسابشان واریز کنند. بعد از واریز وجه، دیگر خبری از سیم کارت نشده و فروشنده دیگر پاسخگو نیست. توصیه می شود برای 
خرید سیم کارت به مراکز معتبر مراجعه کنید. همچنین اولین و بزرگ ترین وب سایت خرید و فروش در ایران که بدون هیچ گونه واسطه شما را به فروشندگان معتبر متصل می کند، وب سایت rond.ir است که می توانید با مراجعه به آن، سیم کارت خود را 

یافته و آن را خریداری کنید.

اینســتاگرام قصد دارد بخش پیام رســان دایرکت خــود را در قالب 
اپلیکیشنی جداگانه منتشــر کند. این اپلیکیشن فعال در مرحله  
 iOS آزمایش قرار دارد و از روز پنجشنبه برای کاربران اندروید و
در کشورهای شیلی، اســرائیل، ایتالیا، پرتقال، ترکیه و اروگوئه 
منتشر شده است. ســاختار این اپلیکیشن شــباهت بسیاری 
به اپلیکیشــن اســنپ چت دارد. کاربر پس از باز کردن برنامه، 
مستقیما به دوربین هدایت می شود که نشان از تاکید این برنامه 
بر اشتراک گذاری محتوای تصویری دارد. بخش دوربین به آنچه 
در اینستاگرام دیده بودیم شباهت دارد؛ اما چهار فیلتر اختصاصی 

جدید نیز اضافه شده است. دو گزینه  اکانت و تنظیمات در سمت 
کردن چپ دوربین قرار دارد و درست شبیه برنامه  اصلی اینستاگرام، با سوایپ 

به سمت دیگر، به فهرست چت ها دسترسی خواهید داشت. همال شاه، یکی از مدیران اینستاگرام می گوید: 
دایرکت در چهار سال گذشته در اپلیکیشن اینستاگرام رشد خوبی داشته است؛ ولی ما می خواهیم با استقالل 
بخشیدن به دایرکت، آن را بهبود بخشیم. اگر دایرکت یک اپلیکیشن مجزا باشد، می تواند مرزها را کنار بزند 

مهندسان دانشــگاه کالیفرنیا سن دیگو، یک قاب گوشی و به سریع ترین و خالقانه ترین فضا برای اشتراک گذاری لحظات خصوصی تبدیل شود.
هوشــمند ســاخته اند که می تواند قند خون را آزمایش 
و تحلیل کند و نتایــج را به کاربر اطالع دهــد. با آمدن 
گوشــی های هوشــمند دیگر نیازی به حمل و خریداری 
دوربین ها، ضبط صوت ها و پخش کننده های موســیقی 
احساس نمی شود؛ زیرا همه آنها در گوشی های هوشمند 
گنجانده شده اند. افراد مبتال به دیابت به زودی قادر خواهند 
بود توسط قاب گوشی که دانشــمندان دانشگاه کالیفرنیا 
سن دیگو ساخته اند، قند خون خود را بسنجند. نمونه اولیه 
این قاب که با نام »GPhone« معرفی شده، چاپ سه بعدی 
شــده و روی یک گوشی قرار گرفته اســت. دانشمندان 
امیدوارند که این فناوری در آینده در گوشی های هوشمند 

استفاده شود.

شرکت سامسونگ شروع به تولید انبوه تراشه حافظه با ظرفیت ۵1۲ گیگابایت کرده 
است تا دیگر به خالی کردن فضای روی گوشی نیازی نباشد. سامسونگ تولید انبوه 
اولین حافظه ذخیره سازی داخلی ۵1۲ گیگابایتی جهان )eUFS( را آغاز کرده است، 
به این معنی که گوشی های پرچمدار آن حاال دو برابر سال گذشته ظرفیت خواهند 
داشت. گوشی هایی با تراشــه های جدید می توانند تا 130 ویدئوی 10 دقیقه ای با 
کیفیت UHD ذخیره کنند که حدود 10 برابر توانایی گلکســی ۸ اســت. توانایی 
خواندن و نوشتن عملکرد نیز تقویت شده است. سرعت خواندن و نوشتن به ترتیب 
به ۸۶0 و ۲۵۵ مگابایت در ثانیه خواهد رسید. البته این افزایش نسبت به تراشه ۲۵۶ 
گیگابایتی چشمگیر نیست، اما انتقال یک ویدئوی ۵ گیگابایتی با کیفیت HD به 
هارد دیسک تنها حدود ۶ ثانیه به طول خواهد انجامید. این میزان، بیش از هشت 

برابر سریع تر از سرعت انتقال یک کارت microSD استاندارد است.

 بهترین بازی سال 2017 معرفی شد

یک اکشن ماجراجویانه
این بازی انحصاری نینتندو سوییچ که در زمان عرضه 
با استقبال بی نظیری از ســوی منتقدان و هواداران 
روبه رو شده بود، به عقیده بسیاری از دنبال کنندگان 
بازی های ویدئویی، شانس اصلی برای دریافت جایزه 
 The Game Awards بهترین بازی سال در نمایش

۲017 محسوب می شد. 
دنیای عظیم و دوســت داشــتنی در کنار گیم پلی 
لذت بخش بازی که برای ســاعت ها شما را سرگرم 
خواهد کرد، از جمله دالیل اصلی تبدیل شــدن این 
بازی به یک شاهکار هنری هســتند. سال ۲017 را 
می توان یکی از بهترین سال های اخیر صنعت بازی 
های ویدئویی نامید. با وجود حواشی های اخیر، بحث 
هایی مانند »پرداخت درون برنامه ای« و »لوت باکس 
ها« که تا حدی کام دوست داران بازی ها را تلخ کرده 
بود، عناوین بزرگی در طول این ســال عرضه شدند 
که خاطرات شیرینی را برای مخاطبان خود ساخته 
اند. الزم به ذکر است که 
The Legend of Zel-

 da: Breath of the
Wild جدا از کسب عنوان 
بهترین بازی سال، موفق 
به کســب جایزه بهترین 
کارگردانــی و بهترین 
بازی اکشــن ماجرایی 

نیز شده بود.

اتوبوس تمام الکتریکی مرسدس بنز 
سیتارو در راه است 

مرســدس بنز تا اواخــر ســال ۲01۸ از مــدل تمــام الکتریکی 
پرفروش ترین اتوبوس جهان رونمایی می کند. نسخه برقی سیتارو، 
در حال انجام تســت های نهایی اســت. تاکنون مرسدس بنز زمان 
زیادی صرف رقابت در طراحی و ساخت اتوبوس الکتریکی نکرده و به 
همین علت، نمونه  اولیه اتوبوس الکتریکی سیتارو را پیش از رونمایی، 
تحت آزمایش های بسیار سختی قرار داده است. نمایش این اتوبوس 
تمام الکتریکی برای سپتامبر ۲01۸ در نمایشگاه خودروهای تجاری 
IAA در هانوفر برنامه ریزی شده است؛ با این حال اعالم شده که تولید 

سری اتوبوس تمام الکتریکی سیتارو پس از آن شروع خواهد شد.
اتوبوس الکتریکی جدید مرسدس بنز مجهز به بسته باتری ماژوالر، با اندازه های مختلف و برای 

نیازهای مختلف در دسترس خواهد بود.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد اتوبوس برقی ســیتارو با سیســتم محرکه تمام الکتریکی، 
مدیریت حرارتی دقیق سیســتم محرکــه اتوبوس و سیســتم های کنترل آب و هواســت. 
مدیریت حرارتــی به طور قابــل توجهی باعــث کاهش مصــرف انرژی می شــود و انرژی 
 صرفه جویی شده برای گســترش محدوده حرکت اتوبوس بدون تغییر اندازه  باتری استفاده 

خواهد شد.

دایرکت اینستاگرام در قالب اپلیکیشنی مجزا ارائه می شود

قاب موبایلی که قند 
خون را آزمایش می کند!
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از آن جایی که ســواالت 
مربوط به سلبریتی ها بخش عظیمی 

از جست وجوهای وب را تشکیل می دهند، 
گوگل در حــال راه انــدازی قابلیت جدیدی 

است که به ســلبریتی ها اجازه می دهد سواالت 
مربوط به خودشان را در ویدئوهای سلفی کوتاهی 

پاسخ دهند.
 این ویدئو، ســپس در بخش باالیــی صفحه نتایج 
جســت وجو به نمایش در خواهد آمد. ایــن قابلیت 
بســیار جالب، کار خود را در ایاالت متحده آغاز کرده 
اما هنوز ســلبریتی های زیادی در این طرح مشارکت 
نکرده اند؛ هرچند به مرور زمــان، قطعا به تعداد آنها 

افزوده می شود.
 بنابرایــن اگر می خواهیــد بدانید که ســلبریتی 
محبوبتان چه کارهایی انجام می دهد کافی است 

ســوالتان را از طریق موبایل در جســت وجوگر 
گوگل مطرح کنید تا پاسخ را مستقیما از زبان 

همین افراد بشنوید.
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اگر کاربر گوگل مپس )Google Maps( هستید و از موتور استفاده می کنید، خبر خوشحال کننده ای برای شما داریم. 
اپلیکیشن گوگل مپس قابلیت جدیدی اضافه کرده که در مسیریابی و تردد راحت تر به موتوری ها کمک می کند. بله حدس 
شما درست است؛ حالت موتورسوار )motorcycle mode( به سایر حالت های مسیریابی گوگل مپس اضافه شده است. با 
این قابلیت کسانی که از وسایل نقلیه دوچرخ استفاده می کنند، می توانند بهترین، کوتاه ترین و بهینه ترین مسیر را در گوگل 
مپس پیدا کنند. اگر جایی در مسیر بسته باشد یا در مقصد مشکل پارکینگ وجود داشته باشد، به شما هشدار می دهد. این 
ویژگی در حال حاضر در هند به خاطر موتورسواران زیادش فعال شده و روی ورژن ۹٫۶7٫1 گوگل مپ قرار می گیرد. هنوز 

مشخص نیست در چه مناطقی و چه وقت سایر موتورسواران می توانند از این قابلیت استفاده کنند.

اگر برای خرید آیفونx شک دارید و امیدوار هستید که سری جدید آیفون ها 
در قسمت باالی صفحه نمایش »ناچ« نداشته باشند پس مردد نباشید؛ چرا که بر 

اساس گزارش های Nomura برگرفته از تک اینسایدر هر سه ورژن آیفون ۲01۸ از این قسمت بهره مند خواهند بود. نکته جالب این است 
که احتماال در یکی از مدل های edge-to-edge به جای استفاده از صفحه نمایش OLED از LCD استفاده می شود که این مدل هم از 

حسگر تشخیص چهره استفاده می کند و قیمت آن هم درمقایسه با دو مدل دیگر ارزان تر است؛ 
 Force Touch یعنی حدود ۶00 تا ۹00 دالر. این گوشی  یک دوربین عقبی دارد و
نیز ندارد. دو گوشی دیگر آیفون که در سال ۲01۸ راهی بازار می شوند صفحه 

نمایش OLED دارند و گفته شده یکی از آنها صفحه نمایش ۵.۸ 
اینچی دارد و دیگری با نمایشگر ۶.۵ اینچی از دو سیم 

کارت پشتیبانی می کند.

آیفون های 2۰1۸ چگونه خواهند بود؟

مشخص می کندگوگل مپس برای موتوری ها هم مسیر 

تب داغ کالهبرداری در بازار سیم کارت!
پیشنهاد سردبیر:



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2300|  شنبه 18 آذر 1396 | 20 ربیع االول 1439

ابالغ وقت رسيدگي
پرونــده:  شــماره   9610460370200019 درخواســت:  شــماره   9 /194
9409983642400420 شماره بايگاني شــعبه: 950038 نظر به اينکه آقاي رحمت ا... 
نظري فرزند صفرمحمد با وکالت آقاي جعفر مالکي شکايتي عليه آقاي رضا رسولي فرزند 
شيرعلي با وکالت تسخيري آقاي امير سامان صهبا مبني بر شرکت در ضرب و جرح و آدم 
ربائي و لواط در اين دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالســه 950038 و اين دادگاه 
ثبت و وقت رسيدگي براي روز 1396/10/10 ساعت 9 صبح تعيين شده است نظر به اينکه 
متهم مجهول المکان و متواري مي باشد لذا حسب ماده 394 قانون آئين دادرسي کيفري 
مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار محلي طبع و نشر 
مي گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود 
در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد 
نمود. م الف:27369 شــعبه 3 دادگاه کيفري يک استان اصفهان) 18 کيفري استان 

سابق( ) 160 کلمه، 2 کادر(
مزايده اموال غيرمنقول

9/243 اجراي احکام خانواده شعبه 13 اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده اي در خصوص 
پرونده اجرايي کالســه 960916ج/13 له فروغ ذهب با وکالت آقاي قاسمي نژاد و عليه 
محمود مهدي پور مبني بر مطالبه مهريه درتاريخ 96/10/13 ســاعت 9 صبح در محل 
اجراي احکام دادگســتري اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 15 جهت فروش قطعه ملک با 
مشــخصات مندرج در نظريه کارشناسي که ذيال درج شده اســت ملکي محکوم عليه و 
اکنون در تصرف مالکانه مالک مي باشد توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل 
ارزيابي شده نظريه وي مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد 
مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به  نشــاني فوق مراجعه و از ملک بازديد و با 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملي در وجه اجراي 
احکام حقوقي در جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده 
خواهد بود تسليم ملک مورد مزايده پس از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت. 
هزينه هاي اجرايي برعهده محکوم عليه مي باشد. اوصاف ملک مورد مزايده: محل معرفي 
شده واقع در اصفهان- خيابان چهارباغ باال- کوچه شهيد حجت اله رئيسي ) کوچه چهارم 
شرقي از ســمت ميدان( کوچه شــهيد قرائت پالک 28، پالک ثبتي شماره 34 فرعي از 
4793 اصلي بخش 5 مالک آقاي محمود مهدي پور، ملک معرفي شده داراي کدنوسازي 
به شماره 19-106358-11-6 در شهرداري منطقه 6 مي باشد که هيچگونه سابقه اي 
دال بر داشتن پروانه يا پرداخت ماده صد ندارد و در شرايط موجود کد منطقه سه، به متراژ 
زمين حدود 155/5 مترمربع و متراژ اعياني بــا توجه به دو طبقه بودن ملک  و توضيحات 
خوانده حدود 226 متر مربع مي باشد. ارزيابي ششدانگ پالک ثبتي به شماره 4793/34 با 
مشخصات سند ذکر شده ومعادل 17/300/000/000 ريال معادل يک ميليارد و هفتصد 
و سي هزار تومان ارزيابي مي گردد و ارزش 18/421 حبه  مشاع از آن 4/426/327/000 
ريال مي باشد که مورد مزايده است . م الف: 27398 اجراي احکام حقوقي شعبه 13 

دادگستري اصفهان )326 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

9/186 شماره ابالغنامه: 9610100370304308 شماره پرونده: 9309983642400891 
شماره بايگاني شــعبه: 950077  محاکم کيفري يک دادگستري شهرستان اصفهان به 
موجب کيفرخواست در پرونده کالسه 950077 براي متهمين 1- حمزه رحيمي 2- کيوان 
قنبري 3- رضا عسگري زاد فرزند علي داد به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي و مشارکت 
در نزاع دسته جمعي نظر به متواري بودن متهم تقاضاي کيفرخواست نموده که رسيدگي 
موضوع به اين شعبه ارجاع ووقت رســيدگي براي مورخه 1396/10/16 ساعت 9 صبح 
تعيين گرديده اســت. با عنايت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسي به متهمين و در 
اجراي مقررات ماده 344 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کيفري 
مراتب دو نوبت منتشــر تا متهمين جهت دفاع از اتهام انتســابي در وقت مقرر در دادگاه 
)اصفهان - خ چهار باغ باال- خ شهيد نيکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- 
طبقه 4 اتاق 460( حاضر گردند. بديهي اســت در صورت عدم حضــور، مطابق مقررات 
رسيدگي غيابي به عمل خواهد آمد.آگهي دوبار به فاصله 10 روز به گونه اي که از تاريخ 
آخرين انتشار تا وقت رسيدگي بيش از يکماه نگذشته باشد انتشار يابد. م الف:20657 

شعبه 5 دادگاه کيفري يک )ويژه اطفال و نوجوانان( استان اصفهان )191 کلمه، 2 کادر(

مزايده 
9/246 اجرای احکام حقوقی شعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالسه 960487 ج/3 له شهرزاد گلی باغ مهياری و عليه عباس جوهری 
فر و غيره مبنی دستور فروش ملک مشــاع در تاريخ 96/10/14 ساعت 9 صبح در محل 
اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 15 جهت فروش شش دانگ ملکی با 
مشخصات مندرج در نظريه کارشناسی که ذيال درج شده است ملکی آقای طرفين پرونده و 
اکنون در تصرف مالکانه مالکين می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل 
ارزيابی شده و نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد.طالبين خريد 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی ذيل مراجعه و از ملک بازديد و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملی در وجه اجرای احکام 
حقوقی در جلسه مزايده شرکت نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد 
بود تسليم ملک مورد مزايده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزينه 
های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشد. اوصاف ملک مورد مزايده: در خصوص ارزيابی 
پالک ثبتی شماره 1109 واقع در بخش 2 ثبت اسناد و امالک اصفهان به آدرس اصفهان 
خيابان سپه کوچه تلفنخانه بن بست کازرونی پالک 113 کدپستی 8147748460، ملک 
فوق عبارت است از يک باب منزل مســکونی دارای حدود 266 متر مربع عرصه و حدود 
390 متر مربع اعيانی در سه طبقه با قدمت حدود 40 سال شامل زيرزمين به صورت انباری 
و طبقه اول و دوم به صورت مسکونی و در مجاورت خرپشته روی بام دو عدد اتاق احداث 
گرديده که با توجه به اينکه اخيرا ساختمان فوق دچار حادثه حريق گرديده غير قابل استفاده 
می باشد. پالک فوق از ضلع شمال و جنوب به گذر ارتباط دارد. نمای ساختمان از سنگ 
می باشد و درب و پنجره های خارجی فلزی، کف حياط موزاييک فرش، اسکلت ساختمان 
دارای ديوار باربر و سقف ها از آهن و آجر بصورت طاق ضربی است. قيمت پايه ششدانگ 
عرصه و اعيان ملک فوق جهت مزايده در صورت بالمعارض بودن جهت نقل و انتقال و 
بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی وهمچنين ديونی که ممکن است وجود داشته باشد برابر 
10/500/000/000 ريال معادل يک ميليارد وپنجــاه ميليون تومان برآورد و اعالم نظر 
می گردد.  م الف: 27368 اجرای احکام حقوقی شــعبه 3 دادگستری اصفهان )378 

کلمه، 4 کادر(
مزايده 

9/247 اجرای احکام حقوقی شعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالسه 960988 ج/ 5 له طاهره رهبر وعليه عليمرادی جزی مبنی بر دستور 
فروش در تاريخ 96/10/13 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زيرزمين اتاق 15 جهت فروش شــش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظريه 
کارشناسی که ذيال درج شده است ملکی طرفين پرونده و اکنون در تصرف مالکانه مالکين 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی شده و نظريه وی مصون از تعرض 
طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده 
به نشانی فوق مراجعه و ازملک بازديد و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد يا 
چک تضمين شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده شرکت نمايند 
پيشــنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود تسليم ملک مورد مزايده پس از 
پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزينــه های اجرايی برعهده محکوم عليه 
می باشــد. اوصاف ملک مورد مزايده: آدرس: اصفهان خ هشت بهشت روبروی آموزش 
وپرورش کوی شهيد عقيلی بن بست شهيد عقيلی پ 45، ملک مورد نظر عبارت است از 
يک باب ساختمان 3/5 طبقه، شــامل زيرزمين با کاربری انباری به تعداد 3 عدد، همکف 
شامل پارکينگ و طبقه 60- به صورت يک واحد مســکونی و طبقه اول و دوم هر کدام 
يک واحد مسکونی دارا می باشد. هر آپارتمان به صورت مستقل دارای اتاق های خواب، 
 سالن پذيرايی و سرويس های بهداشتی و آشپزخانه اپن با کابينت های ام دی اف و فلزی 
می باشد مجموعه فاقد آسانسور بوده و نوع دربهای داخلی چوبی و پنجره ها از آلومينيوم و 
شيشه تک جداره بکار برده شده است سيستم سرمايش از نوع کولرآبی، گرمايش بخاری 
گازی تامين شده و پوشش کف طبقات از سراميک و ديوارها از گچ پرداخته و رنگ آميزی 
پوشيده گرديده اســت نمای ملک فوق از نوع آجر 3 ســانتی بوده و در حال حاضر ضمن 
داشتن مشترکات الزم از قبيل آب، برق، گاز قابل بهره برداری ميباشد الزم به ذکر است 
طبقه اول مورد بازسازی قرار گرفته است. 1- واحد آپارتمان زيرزمين اول= شماره چاپی 
سند 104726 به شماره پالک ثبتی 33/23 واقع در بخش 4 ثبتی اصفهان که سه دانگ 

مشاع از 6 دانگ در مالکيت خانم طاهره رهبر می باشد دارای مساحت 51/03 متر مربع، 
ارزش شــش دانگ آپارتمان فوق مبلغ 1/400/000/000 ريال معــادل يکصد و چهل 
ميليون تومان تعيين و اعالم می گردد. 2-  واحد آپارتمان طبقه همکف به شــماره چاپی 
سند 104738 به شماره ثبتی 33/24 واقع در بخش 4 ثبتی اصفهان به مالکيت خانم طاهره 
رهبر و شريک به ميزان سهم هر کدام سه دانگ مشاع از شش دانگ به مساحت 93/75 
متر مربع ارزش شش دانگ آپارتمان فوق مبلغ 3/400/000/000 ريال معادل سيصد و 
چهل ميليون تومان تعيين و اعالم می گردد. 3- واحد آپارتمان طبقه اول به شماره چاپی 
سند 104734 به شماره پالک ثبتی 33/25 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به مالکيت خانم 
طاهره و شريک به ميزان سهم هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 83/78 
متر مربع، ارزش شش دانگ آپارتمان فوق مبلغ 2/900/000/000 ريال معادل دويست و 
نود ميليون تومان تعيين و اعالم می گردد. م الف: 27364 اجرای احکام حقوقی شعبه 

5 دادگستری اصفهان )535 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

9/447 شماره: 383 -1396/8/16 مرجع رسيدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف 
نطنز، کالسه 285/96، خواهان: آقای مرتضی ميرمحمد، خوانده: آقای ابوالفضل روح پرور، 
خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: قاضی شورای حل اختالف پس از بررسی محتويات پرونده 
ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می 
نمايد. رای شورا:  در خصوص دادخواست آقای مرتضی ميرمحمد فرزند سيد تقی به طرفيت 
آقای ابوالفضل روح پرور فرزند صفر به خواسته مطالبه مبلغ بيست و پنج ميليون ريال  وجه 
يک فقره چک به شماره 47012760 عهده حســاب جاری بانک ملت به انضمام مطالبه 
خسارات قانونی با عنايت به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وی به شرح صورتجلسه 
دادرسی و مفاد چک و گواهينامه عدم پرداخت صادره از بانک محال عليه و باتوجه به اينکه 
دفاعيات موثری از سوی خوانده که برائت ذمه خويش را به اثبات برساند ارائه نگرديده و 
با امعان نظر در اينکه وجود سند تجاری در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد 
بنابراين دعوی مطروحه را مقرون به صحت می داند به اســتناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ريال به عنوان اصل خواسته با 
احتساب خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک 96/3/15 لغايت اجرای حکم و پرداخت 
مبلغ 1/407/500 ريال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نمايد. رای 
صادره غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف 
بيست روز قابل تجديدنظر در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد. م الف:472 شعبه 

دوم مجتمع شماره يک شورای حل اختالف نطنز )281 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

9/448  آقای جواد کريمی دارای شناسنامه شــماره 189  به شرح دادخواست به کالسه 
421/96 شعبه اول از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان مهدی محمديان به شناسنامه 209 در تاريخ 94/6/16 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- ام کلثوم اکبری 
بــه ش.ش 1091942544 ت.ت 1342/1/7 مــادر 2- جعفر محمديــان به ش. ملی 
1091912637 ت.ت 1338/4/2 پدر.  اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 م الف: 368 شعبه اول شورای حل اختالف کرون  )125 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/449  آقای جواد کريمی دارای شناسنامه شــماره 189  به شرح دادخواست به کالسه 
422/96 شعبه اول از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان بهرام کريمی به شناسنامه 164 در تاريخ 94/6/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- بتول هاشمی به ش.ملی 
5499546703 ت.ت 1347/1/5 مادر 2- ابراهيــم کريمی به ش.ملی 5499722013 
ت.ت 1340/12/5 پدر.  اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت 
آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف سه ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 367 شعبه 

اول شورای حل اختالف کرون  )123 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
9/450 در خصوص پرونــده کالســه 961193 ش 6 خواهان غالمرضــا جان قربان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت 1- جابر زارع 2- رحيم هاشمی تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای مورخ 96/10/19 ســاعت 10 صبح تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد- اول خيابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نيلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رســيدگی ابالغ شــده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 28416 شعبه 6 مجتمع شماره يک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/452 در خصوص پرونده کالســه 960658 خواهان رضا رئيسی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت ولی اله معينی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 96/10/23  
ساعت 4 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان شيخ صدوق شمالی مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:28417 شعبه 
29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
9/454 در خصوص پرونده کالسه 960659 خواهان فرهاد طالب نژاد دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت محمود اعتدالی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 96/10/23  
ساعت 4/30  عصر تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان شيخ صدوق شمالی مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:28423 
شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )108 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/455 در خصوص پرونده کالســه 401/96 خواهان عبدالحميد کالنی دادخواســتی 
مبنی بر مطالبــه چک به طرفيت امير حســين طاهری جبلی تقديم نموده اســت وقت 
رســيدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 96/10/20  ســاعت 3/45  تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابــر ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در اصفهان خيابان کمال اســماعيل جنب بانک مسکن پ 72 شورای حل اختالف 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:28435 شعبه 
 47 حقوقی مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )115 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/456 در خصوص پرونده کالسه 961218 ش 6 خواهان حسنعلی قره چاهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت خديجه بيات تقديم نموده اســت وقت رســيدگی برای مورخ 
96/10/23 ساعت 9/30 صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان سجاد- اول خيابان ارباب-  روبروی مدرســه نيلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.

 در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شــده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 28444 شعبه 6 مجتمع شماره يک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)118 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
9/457 در خصــوص پرونــده کالســه 950697-1143/95  خواهان زهــرا نظيفی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت 1- منصور ســفيدياری 2- الهه محمدی کيجی 
تقديم نموده است وقت رســيدگی برای مورخ 96/10/23  ساعت 5  عصر تعيين گرديده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر ماده 73 
قانون آئين دادرســی مدنی مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين شعبه واقع در خيابان شــيخ صدوق شمالی مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان  
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شــده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:28442 شعبه 
 29 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )112 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/458 در خصوص پرونده کالســه 960773 خواهان علی صفری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه چک به مبلغ 100/000/000 به طرفيت 1- امين باقری کالن 2- حميدرضا ترابی 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 96/10/25 ساعت 10 تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شــعبه واقع در خيابان سجاد- اول خيابان ارباب-  
روبروی مدرسه نيلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 28431 شعبه 13 مجتمع شماره يک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

9/463  نظر به اينکه آقای محمد جمالی فرزند حســين در پرونده کالسه 94/14/752 
حسب شکايت آقای غالمحسين حيدری به اتهام سرقت اموال از توابع منزل مسکونی از 
طرف اين دادياری تحت تعقيب می باشد و ابالغ احضاريه نيز به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت ممکن نگرديده لذا بدين وسيله در اجرای ماده مدت 174 قانون آيين دادرسی کيفری 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه نهم 
دادياری دادســرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خيابان شريعتی مجتمع 
قضايی شهيد بهشتی جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور 
پس ازيک ماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.  م الف:28405 

شعبه 9 دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  )124 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

9/532 شماره:1396/04/443301 -1396/9/13 چون تمامی ششدانگ ايستگاه راه آهن 
که مشتمل  است بر عمارت و تاسيسات و محوطه و فضای سبز  پالک شماره 1660 فرعی 
از 182- اصلی واقع در ابيازن جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز ثبت اصفهان که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام دولت جمهوری اسالمی ايران به نمايندگی راه آهن جمهوری اسالمی 
ايران در جريان است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به 
دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 1396/10/20  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين 
آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف:479 اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز)157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/453 در خصوص پرونده کالسه 951180  خواهان بانک ملت با وکالت مريم صادقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت 1- مهران طرفی 2- سيد سعيد نظری 3- هوريک 
اراکليان 4- مسعود موسی زاده تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 96/10/23  
ساعت 9 تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگی به اين شعبه واقع در 
اصفهان کنار گذر اتوبان شــهيد خرازی حد فاصل خ آتشگاه و ميرزا طاهر مجتمع شماره 
3 شورا شعبه 52 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. طی فيش بانکی 
به شماره 034723 مبلغ 120/000 جهت نشــر آگهی واريز شده خواهشمند است دستور 
فرماييد به هزينه خواهان وفق ماده 73 آيين دادرسی مدنی يک نوبت در يکی از روزنامه 
های کثيراالنتشار چاپ و نتيجه را به اين شعبه اعالم نماييد. م الف:28421 شعبه 52 

حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
9/459 شماره ابالغنامه: 9610106794201359 شماره پرونده: 9609986794201113 
شماره بايگانی شعبه: 961118  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
رسول جعفر پيشه فرزند علی، خواهان آقای بهمن بهرامی  دادخواستی به طرفيت خوانده 
آقای رسول جعفر پيشه به خواســته مطالبه چک  مطرح که به اين شعبه )اصفهان چهار 
راه شــيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986794201113 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رســيدگی مورخ 1396/11/28 ساعت 9/30 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: 28406 شعبه 12 حقوقی مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )171 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسيدگی
9/460 در خصوص پرونده کالسه 960660  خواهان احســان خانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت مبين ترکمان غالمی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 
96/10/23  ساعت 3/30  عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان شيخ صدوق شمالی مجتمع شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:28402 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )101 کلمه، 1 کادر(
ابالغ تجديدنظر

9/461 شماره ابالغنامه: 9610100350409568 شماره پرونده: 8909980350401145 
شماره بايگانی شــعبه: 891154  آ گهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهی به 
آقای باقر چراغی ، تجديدنظرخواه استان قدس رضوی دادخواست تجديدنظرخواهی به 
طرفيت تجديدنظرخوانده آقای باقر چراغی نســبت به دادنامه شــماره 1826 در پرونده 
کالســه 891154 شــعبه 4 حقوقی تقديم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين 
دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجديدنظرخوانده مراتب تبادل لوايح يک 
نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس 
از تاريخ انتشار آ گهی به دفتر دادگاه ) اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 308(  مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهی را دريافت و چنانچه پاسخی 
دارد کتباً به اين دادگاه ارائه نمايد. در غير اين صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت 
به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد.  م الف:28460 شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  9610460350700112 شــماره  درخواســت:  9  شــماره  /462
9409986796300853 شــماره بايگانی شــعبه: 960242 آقای حســين چاوشــی 
فرزند حســن به طرفيت تجديدنظر خوانده جمشــيد رســتمی جوانمردی دادخواست 
تجديدنظرخواهی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده است واز آنجا که 
نامبرده تجديدنظرخوانده مذکور را مجهول المکان اعالم نموده به نامبرده ابالغ می گردد 
ظرف مهلت 10 روز از تاريخ نشر جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمايم به دفتر 
شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد 
نيکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 مراجعه نمايد 
و چنانچه پاسخی دارند به دادگاه ارايه نمايند در غير اين صورت پرونده با همين کيفيت به 
دادگاه تجديدنظر ارسال می گردد )شماره پرونده 960242 ح/7(  م الف:28459 شعبه 

7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجديدنظر

پرونــده:  شــماره   9610460350700111 درخواســت:  شــماره   9 /464
9609980350700124 شــماره بايگانی شــعبه: 960150  آقای مجيد سعيدی دارانی 
فرزند جليل به طرفيت تجديدنظر خوانده محمدرضا آقائی پور فرزند محمد دادخواســت 
تجديدنظرخواهی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده است و از آنجا که 
تجديدنظرخوانده مجهول المکان می باشد به نامبرده ابالغ می گردد ظرف مهلت 10 روز 
از تاريخ نشر جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمايم به دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 مراجعه نماييد و چنانچه پاسخی 
داريد به دادگاه ارايه نماييد در غير اين صورت پرونده با همين کيفيت به دادگاه تجديدنظر 
ارسال می گردد شماره پرونده 960150 ح/ 7 می باشد.  م الف:28465 شعبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )131 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/472 کالسه پرونده 1110/96 شماره دادنامه: 1562 تاريخ رسيدگی: 96/8/22 مرجع 
رسيدگی: شعبه 4 شورای حل اختالف خمينی شهر، خواهان: مسعود عباسی فرزند حسن با 
وکالت از سيد محسن بنی هاشمی به نشانی خمينی شهر خ شريعتی شمالی نرسيده به سه 
راه معلم کوچه 136 پ 2 طبقه سوم، خوانده: زهرا نائی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم 
و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست 
تقديمی آ قای مسعود عباسی با وکالت سيد محسن بنی هاشــمی به طرفيت خانم زهرا 
نائی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال  وجه يک فقره چک به شماره 049371-

90/5/30 ) 40/000/000 ريال( عهده بانک صادرات شعبه انديمشک به انضمام خسارت 
دادرسی و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده دادخواست تقديمی، مالحظه 
رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسيدگی مورخه 96/8/13  
و عدم حضور خوانده در جلســه رسيدگی شــورا  و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلی که 
حکايت از پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضا شورا 
به شرح صورتجلسه مورخه 96/8/13 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دين 
و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 
و مــواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آيين دادرسی 
مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک تا زمان اجرای حکم که توسط دايره 
 محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شــاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی محاسبه 
می گردد و پرداخت مبلــغ 1/550/000 ريال بابت هزينه دادرســی و حق الوکاله وکيل 
طبق تعرفه در حق خواهــان صادر و اعالم می گردد. رای صــادره غيابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس ظرف مدت بيست روز پس از 
آن قابل تجديد نظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شــهر می باشد.  م الف:5888 
 شــعبه 4 حقوقی مجتمع شماره يک شــورای حل اختالف خمينی شــهر )385 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ رای

9/473 کالســه پرونده 1108/96 شــماره دادنامه: 1561 تاريخ رســيدگی: 96/8/22 
مرجع رسيدگی: شعبه 4 شــورای حل اختالف خمينی شــهر، خواهان: مسعود عباسی 
با وکالت سيد محسن بنی هاشــمی به نشانی خمينی شهر خ شــريعتی شمالی نرسيده 
به ســه راه معلم کوچه 136 پ 2 طبقه ســوم، خوانده: نادرعلی ميرزايی فرزند امراله به 
نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به 
اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای 
قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقديمی آ قای مسعود عباسی با وکالت سيد محسن 
بنی هاشمی به طرفيت آقای نادر علی ميرزايی به خواســته مطالبه مبلغ 80/000/000 
ريال  وجه يک فقره چک به شــماره 387906-96/3/10 ) 80/000/000 ريال(  عهده 
بانک صادرات شعبه همدان به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخير تاديه با توجه 
به محتويات پرونده دادخواســت تقديمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به 
اظهارات خواهان در جلســه رســيدگی مورخه 96/8/13  و عدم حضور خوانده در جلسه 
رســيدگی شــورا  و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلی که حکايت از پرداخت وجه چک 
نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشــورتی اعضا شــورا به شــرح صورتجلسه 
مورخه 96/8/13 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دين و مســتنداً به 
مــاده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصــوب 94/8/10 و مواد 
310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آيين دادرســی مدنی 
حکم به محکوميــت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک تا زمان اجرای حکم که توسط دايره 
 محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شــاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی محاسبه 
می گردد و پرداخت مبلغ 2/050/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديد 
نظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شــهر می باشد.  م الف:5887 شعبه 4 حقوقی 

مجتمع شماره يک شورای حل اختالف خمينی شهر )386 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/474 مرجع رسيدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1008/95 حل 8 ، وقت رسيدگی ساعت 5/30 عصر روز سه شنبه مورخه 
1396/11/24، مشــخصات خواهان: ســاتيار محمدی فرزند لطف اله به نشانی خمينی 
شهر جوی آباد خ شمس پشــت مدرسه مدرس، مشــخصات خوانده: علی فتح ميرزائی 
فرزند سهراب،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 13/000/000 ريال بابت انشعاب گاز، 
داليل خواهان: عندالزوم استماع شهادت شهود، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســيدگی به وی از طريق نشر آگهی 
در يکی از روزنامه های کثيراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئين دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.

م الف: 5914 شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 
شماره يک( )178 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
9/475 خانم مريم خرم آبادی دارای شناســنامه شــماره 6596 به شــرح دادخواســت 
بــه کالســه  736/96 از ايــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثت نمــوده و 
چنين توضيح داده که شــادروان مرواريــد رضائی مزرعــه به شناســنامه 3 در تاريخ 
1396/8/12 اقامتــگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفــوت آن مرحوم 
 منحصر اســت بــه 1- منصور خــرم آبــادی فرزند علــی محمــد، ش.ش 3 )فرزند( 
2- صديقه خرم آبادی فرزند  علــی محمد، ش.ش 75 )فرزند( 3-  شــهناز خرم آبادی 
 فرزند علــی محمــد، ش.ش 47 )فرزنــد( 4- مريم خرم آبــادی فرزند علــی محمد، 
ش.ش 6596 )فرزند( 5- سهيال خرم آبادی فرزند علی محمد، ش.ش 6250 )فرزند( و 
الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5918 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )163 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

9/476 آقای حسين خانی خوزانی دارای شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه  
744/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
سهراب خانی خوزانی به شناســنامه 47 در تاريخ 1396/6/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اقدس رادفر فرزند فتح اله، 
ش.ش 47 )همسر( 2- حسن خانی خوزانی فرزند سهراب، ش.ش 13 )فرزند( 3- مهدی 
خانی خوزانی فرزند ســهراب، ش.ش 7427 )فرزند( 4- محســن خانی خوزانی فرزند 
 سهراب، ش.ش 144 )فرزند( 5- حسين خانی خوزانی فرزند سهراب، ش.ش 9 )فرزند(
 6- روح اله خانی فرزند ســهراب، ش.ش 1916 )فرزند( 7- ربابــه خانی خوزانی فرزند 
ســهراب، ش.ش 13534 )فرزند( 8- منير خانی خوزانی فرزند سهراب، ش.ش 1167 
)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 شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5920 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )185 

کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
کارت ســبز خودروی ســواری پژو آردی  آی 1600 به 
رنگ روغنی- یشــمی مــدل 1384 به شــماره موتور 
11784086997 و شماره شاسی  13489670 به نام زهرا 
قدیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ابالغ وقت رسیدگی
9/477 مرجع رسیدگی: شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1455/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
 1396/10/25، مشخصات خواهان: مجتبی صرامی فرزند مرتضی به نشانی خمینی شهر 
خ طالقانی روبروی پمپ بنزین موبایل سحر، مشــخصات خوانده: علی ساالروند فرزند 
عباس،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره 
691534 مورخ 94/1/25 و گواهینامه عدم پرداخت و خســارات دادرسی وتاخیر تادیه،  
دالیل خواهان: چک شماره 691534 مورخ 94/1/25 عهده بانک انصار و گواهینامه عدم 
پرداخت، 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: 5922 شــعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/478 شماره: 522/96 حل 8  به موجب رای شماره 856 تاریخ 96/6/26 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- مهدی فاتحی 
2- الهه نوری هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال اتومبیل سواری زانتیا به شماره ) 458 ط 88   68 ایران(  به نام محکوم 
له علیرضا کیساری با وکالت احمد سعیدپور به نشانی خمینی شهر خ امیرکبیر ک 84 فرعی 
دوم سمت چپ انتهای کوچه می باشد ) 458 ط 88   68 ایران( و محکوم علیه محکوم به 
پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت می باشد رای صادره غیابی می باشد.  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:5923 شعبه 
8 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )207 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

9/479 شماره: 520/96 حل 8  به موجب رای شماره 1131 تاریخ 96/8/4 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی جانثاری 
فرزند محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال اتومیبل سواری پژو 53 ایران 137 ص 73 در حق محکوم له محسن صرامی فرزند 
یداله با وکالت احمد سعیدپور به نشانی خمینی شهر میدان پمپ بنزین نمایشگاه اتومبیل 
هما و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت رای صادره غیابی می باشد.  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:5924 شعبه 
8 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )184 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

9/510  آقای عباس آقا شیســی دارای شناســنامه شماره 31 به شــرح دادخواست به 
کالسه  401/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن شیســی به شناســنامه 3 در تاریخ 1396/7/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عباس آقا شیســی 
فرزند محمد به شــماره شناســنامه 31 برادر متوفی و 2- خدیجه قهساره زاده مهابادی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 80 همســر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری 

ندارد. 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 شــد. م الف: 477 شعبه 
 اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان نطنز )مجتمع شــماره یک( )143 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/451 شماره ابالغنامه:9610106794700821 شماره پرونده:9609986794700604 
شــماره بایگانی شــعبه:960604 ابالغ شــونده حقیقی: محمد پور عابدین  به نشانی 
مجهول المــکان، تاریخ حضور:1396/10/20 چهارشــنبه ســاعت: 16 ،محل حضور: 
اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای 
حل اختالف، در خصوص دعوی عبدالحمید کالنی به طرفیت شــما در وقت مقرر جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغــذی در موارد محدود و 
استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه 
و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب 
کاربری) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهــت ثبت نام، به یکــی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید.  
 م الف:28434 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 149 کلمه، 

2 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

9/511 شــماره صادره:1396/04/442858-1396/9/12 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ قطعه باغ موســتان یک رجل و نیمی کوهاب پالک شــماره 350/4 فرعی از 
37 اصلی واقع در کشــه جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام خانم پوران اسدی کشه فرزند خســرو و غیره در جریان است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1396/10/10  ساعت 
10 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 تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:478 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)148 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/191 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پالک شــماره  10151/3 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حســنعلی ســلمانی فرزند اسداله در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
1396603020275533- 96/5/16 مفروز گردیده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1396/10/16 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:27743 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/277 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  5979/2 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد علی دهقانی خوراسگانی فرزند براتعلی 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027003775- 96/4/7 مفروز گردیده  با توجه باینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت ت مصوب سال 1390 و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه 1396/10/13 

ســاعت 9 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 محــل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید.  م الف:28007 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/251 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره  7897/3330 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام محمد امینی پــزوه فرزند عبدالعلی 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027001298- 96/2/7 مفروز گردیده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1396/10/16 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:27861 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)181 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/255 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره  10393/3614 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محســن شــیران فرزند محمد طاهر 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027005535- 96/5/16 مفروز گردیده  با توجه باینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت ت مصوب سال 1390 و 
بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه 1396/10/12 
ســاعت 9 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 محــل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید.  م الف:27921 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/258 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره  10393/3615 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام نجفعلی شــفیعی فرزند حســنعلی در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027005867- 96/5/22 مفروز گردیده  با توجه باینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت ت مصوب سال 1390 و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه 1396/10/13 
ســاعت 9 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 محــل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید.  م الف:27983 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)190 کلمه، 2 کادر(

مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139603902004000216 آگهــی:  شــماره   9 /426
139404002004000845 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9402348 
ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی شماره 1568 فرعی از 2187 اصلی واقع در بخش 6 
ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان جاده قلعه شور جنب روستای کیچی روبروی خیابان ولی 
عصر شهر بهارستان که سند مالکیت آن در صفحه 583 دفتر 29 امالک ذیل شماره ثبت 
3223 و با شماره چاپی 2/32676 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل بطول 25 متر به 
جاده قدیم جرقویه شرقًا بطول 80 متر شیار مشــترک است با قطعه شماره 1567 فرعی 
جنوبًا بطول 25/40 متر به جاده جدید جرقویه غربًا بطول 84 متر شــیار مشترک است با 
قطعه 1569 فرعی فواصل ذکر نشده شیار است که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق 
2066/4 مترمربع می باشد که با احتساب آخرین عقب نشینی حدود 1450 متر مربع باقی 
می ماند مستحدثات موجود در ملک شــامل 26 واحد مغازه با کاربری کارگاهی در داخل 
گاراژ و 4 واحد مغازه با شغل های ابزارآالت ساختمانی، دفتر مصالح فروشی، لوازم یدکی 
و سوپر مواد غذایی و در طبقه دوم یک اسکلت فلزی نیمه کاره مشاهده گردید. با مراجعه 
به فرمانداری اصفهان و بخشــداری مرکزی و مطالعه پرونده مشخص گردید احداث بنا 
غیر قانونی بوده و دارای رای تخریب کمیســیون محترم ماده 99 به شماره 4713 مورخ 
95/9/3 می باشد، همچنین اعتراضی در پرونده مشاهده نشد ملکی خانم فروغ مجید که 
طبق سند رهنی شــماره 45702-93/10/23 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 110 
بهارستان در رهن آقای امید بصیرت پور واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 
96/10/9 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار 
 راه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 10/150/000/000 ریال
) ده میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال( شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 96/9/18 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده 
بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان بابت پرونده کالسه فوق  به 
همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 
 و امالک سپرده نماید.  م الف:28504 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)495 کلمه، 

5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/440 شــماره: 964202511547918-96/9/12 نظر به اینکــه به موجب محتویات 
پرونده ثبتی ششدانگ قریه کبوتر آباد تحت شماره یک اصلی بخش 20 ثبت اصفهان بنام 
موقوفه نورالدین محمد جابر انصاری و میرزا رضی الدین به تولیت حسن نورالدین در جریان 
ثبت است و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشــد لذا به استناد ماده 15 قانون 
ثبت طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخه 1396/10/11 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
 و فقط تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، در غیر 
این صورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامــه می دهد. م الف: 28531 
 میرمحمــدی رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب شــرق اصفهــان)227 کلمه،

 3 کادر(

اجراییه
9/512 شماره اجراییه:9610426794500081  شماره پرونده:9509986794500949 
شــماره بایگانی شــعبه:950950 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096794500679 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794500629 محکوم علیه 
علی اصغر  قیدرلو به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 31/750/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/480/000 ریال هزینه دادرسی در حق محکوم 
 له الهام ســهیلی پور فرزند مجید به نشــانی خ پروین خ آل خجند خ شــکیب اصفهانی 
ک مدنی پ 41 و پرداخت نیم عشر هزینه 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 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: 28440 شــعبه 15 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان )390 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

9/513 شماره اجراییه:9610426796100050  شماره پرونده:9609986796100415 
شماره بایگانی شعبه:960415 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطــه 9609976796101271 محکوم علیه 1- محمدرضــا ترابی پوده به 
نشانی اصفهان هشت بهشت شرقی چهار راه ســعدی ک شماره 49 بن بست امام زمان 
پ 25 و 2- حمیدرضا افراسیابی فرزند نادر  به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت تضامنی مبلغ 60 میلیون ریال بابت اصل خواســته و هفتصــد و نود و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک )94/10/03( تا تاریخ اجرای حکم و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق محکوم 
له مصطفی محمدی فرزند علی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهام خ امام خمینی به 
طرف دانشــگاه صنعتی خیابان حکیم فرزانه بعد از چهــار راه بهداری کوی فرش مدائن 
پالک4،  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 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 مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه 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: 28432 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )447 

کلمه، 5 کادر(
اجراییه

پرونــده:  شــماره    9610426796100043 ییــه: اجرا شــماره   9 /514
بموجــب   960269 شــعبه: بایگانــی  شــماره   9609986796100269
درخواســت اجــراي حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه 
 9609976796100917 محکــوم علیه داور ســعادتی به نشــانی مجهــول المکان
 محکوم است به پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2/605/000 ریال 
 بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
) 96/03/17( تا تاریخ اجرای حکم و پرداخت نیم عشــر حق االجــرا در حق محکوم له 
حمیدرضا خیراللهی حسین آبادی فرزند ایرج به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان بازار 
بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشــگاه خیرالهی.  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 باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
 ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحــوه اجرای محکومیــت مالــی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعــالم کامل صورت امــوال به منظور فــرار از اجــرای حکم، حبس 
تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد. )مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنی 
و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 
 5- انتقــال مال به دیگــری به هر نحــو با انگیــزه فــرار از ادای دین بــه 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: 28428 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )405 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/521 خواهان : سازمان تامین اجتماعي دادخواستي به طرفیت خوانده / آقاي محمدحسن 
رضایي ف ابوالقاســم به خواســته مطالبه مبلغ 596 / 346 / 573 ریال بابت مستمري 
دریافتي  مطرح که به این شعبه ارجاع وبه کالسه 9609983647200473 شماره بایگاني 
 960487 شــعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهرضا ثبت و وقت رسیدگي مورخ

 09 / 11 / 96 ســاعت 00 : 09 صبح تعیین که حسب دســتوردادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
مراتب یک نوبت دریکي ازجرایدکثیراالنتشارآگهي مي شود تاخوانده ظرف یکماه ازتاریخ 
انتشارآگهي به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خودنسخه ثاني دادخواست 
وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگي دردادگاه حاضرگردد. م الف: 823  

شعبة 2 دادگاه حقوقي شهرستان شهرضا)123 کلمه، 2 کادر(
احضارمتهم

 9/522 باتوجه به عدم پیگیري شــاکي وداشــتن جنبه عمومي جرم ومجهول المکان 
بودن متهم آقاي حسن محمودي فرزند لهراسب به مشارالیه اعالم میگرددکه درپرونده 
 کالسه 960493 ک 102 موضوعشکایت آقاي سیدمحسن موسوي ،نامبرده متهم است به 
ارتکاب بزه ایرادجرح عمدي باچاقو ، لذادراجراي ماده 344 قانون آئین دادرسي کیفري به 
نامبرده ابالغ مي گرددجهت دفاع ازاتهام انتسابي براي جلسه رسیدگي مورخ 3 / 11 / 96 
ساعت 9 صبح در این دادگاه حاضرگردد0 درغیراین صورت غیابًارسیدگي وحکم مقتضي 

صادرخواهدشد. م الف: 822  شعبه 102 دادگاه کیفري دو شهرضا)89 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/525  خواهان بانک انصار دادخواســتی بــه طرفیت خواندگان علــی فائض آرانی ، 
محمدرضا میرزایی ، نرگــس مطهری و جالل نعمــت  الهی به خواســته مطالبه وجه 
چک تقدیــم دادگاه های عمومی شهرســتان آران وبیدگل نموده که جهت رســیدگی 

به شــعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگســتری شهرســتان آران و بیدگل واقع در 
آران و بیــدگل ارجاع و بــه کالســه 9609983620200768 ثبت گردیــده که وقت 
رسیدگی آن 1396/10/23 و ساعت 12:30 تعیین شــده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده علی فائض آرانی و درخواســت خواهان و به تجویز مــاده 73 قانون آئین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده علی فائض آرانی پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفــاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه 
 دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
م الف: 620 /5/2/96 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

آران و بیدگل )167 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

9/515 شماره اجراییه:9610426795700014  شماره پرونده:9609986795700159 
شــماره بایگانی شــعبه:960159 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096795700183 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976795700555 محکوم 
علیه علی رضا شجاع سیسی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1350000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشــر آگهی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 14989728-

1394/03/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له حمیدرضا خیراللهی حسین آبادی 
فرزند ایرج به نشانی اصفهان بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشگاه خیرالهی و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا.  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر 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: 28426 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )405 

کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

9/516 شماره: 595/93  ش 6 به موجب رای شماره 1430 تاریخ 93/8/24 حوزه 6 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما 1- فرزاد هادیان 
به نشانی خیابان وحید بن بست مظاهری پالک 9،  2- مجتبی عزیزی 3- عباس عزیزی 
4 - حســینعلی طالبی همگی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ریال بابت اصل خواسته بخشی از سه فقره چک به شماره های 712050 
و 871658 و 162815  و مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک ) هر سه 89/12/17( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص 
بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل بر اســاس تعرفه قانونی در حق محکوم له بانک مهر 
اقتصاد با وکالت معصومه کریمی نورالدین وند به نشانی اصفهان چهار راه توحید طبقه دوم 
بانک ملت ساختمان بهسامان واحد 7 موسسه حقوقی جم بانضمام نیم عشر دولتی. 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:28430 شعبه 6 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )237 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
9/517  شماره: 384-96/8/16  مرجع رســیدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف 
نطنز، کالســه: 317/96  خواهان: آقای ســید مرتضی میرمحمد ، خوانده: آقای وهاب 
حسینی، خواســته: مطالبه وجه ، گردشکار: قاضی شــورای حل اختالف پس از بررسی 
محتویات پرونده، ختم دادرســی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دادخواست آقای سید مرتضی 
میرمحمد فرزند ســید تقی به طرفیت آقای وهاب حســینی فرزند عبدالغفور به خواسته 
مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 691579 عهده حساب 
جاری بانک سپه به انضمام مطالبه خسارات قانونی با عنایت به مفاد دادخواست خواهان 
و اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی و مفاد چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره 
از بانک محال علیه و با توجــه به اینکه دفاعیات موثری از ســوی خوانده که برائت ذمه 
خویش را به اثبات برســاند ارائه نگردیده و با امعان نظر در اینکه وجود سند تجاری در ید 
 خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد، بنابراین دعوی مطروحه را مقرون به صحت 
می داند. به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال  به عنوان اصل خواســته با 
احتساب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 96/2/20 لغایت اجرای حکم و 
پرداخت مبلغ 1/345/000 ریال به عنوان خســارات دادرســی در حق خواهان محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی اســت و ظرف بیســت روز از تاریخ ابــالغ قابل واخواهی 
در این شــعبه و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
 شهرستان نطنز می باشد. م الف:473 شعبه دوم  شورای حل اختالف نطنز)284 کلمه، 

3 کادر(
حصر وراثت

9/534 فریبا خوش اخالقی دارای شناسنامه شماره 233  به شرح دادخواست به کالسه  
751/96 ش ح 7 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان عباس خوش اخالق به شناســنامه 215 در تاریخ 96/6/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- صدیقه 
 ناصری راد فرزند حیدر،ش.ش 144 )همســر( 2- مصطفی خوش اخالق فرزند عباس، 
ش.ش 304 )فرزند( 3- محمد خوش اخالق، فرزند عباس، ش.ش 314 )فرزند( 4- مجید 
خوش اخالق فرزند عباس، ش.ش 305 )فرزند( 5- فریبــا خوش اخالق فرزند عباس، 
ش.ش 233 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 5948 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/535 خانم فاطمه سلطان کندری ورنوســفادرانی دارای شناسنامه شماره 55  به شرح 
دادخواست به کالسه  741/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان جواهر تقی مومنی ورنوسفادرانی به شناسنامه 8511 در تاریخ 
1330/8/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- فاطمه ســلطان کندری ورنوســفادرانی فرزند مرتضی، ش.ش 55 )فرزند( 
2- محمد تقی کندری ورنوسفادرانی فرزند مرتضی، ش.ش 214 )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: 5938 شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )135 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
مدرک تحصیلــی دانشــگاهی کاردانــی معماری از 
 دانشــگاه خوراسگان ســال تحصیلی 88-87 به نام

 یلدا شفیق به کدملی 1292918918 و شماره شناسنامه 
2529 فرزند هدایت ا... مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. شماره تماس: 09138004675 
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مشاهده یک قالده گربه وحشی 
در منطقه حفاظت شده قمصر

رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان گفت: 
یک قالده گربه وحشی زیرگونه آسیایی در منطقه 
حفاظت شــده قمصر و برزک مشــاهده و ثبت 

حضور شد.

محمود قهرمانی اظهــار کرد: میرشــکار یگان 
حفاظت منطقه قمصر و برزک، هنگام گشت زنی 
یک قالده گربه وحشــی را پس از شکار خرگوش 
مشاهده کرده که بیشترین شباهت را با زیرگونه 
آسیایی داشته است و بررســی ها در این زمینه 
ادامه دارد. وی افزود: گربه وحشی شباهت زیادی 
به گربه اهلی دارد و بر اساس گزارش ها این گونه 
از نظر ریخت شناســی تنوع باالیی داشــته و در 
زیستگاه های مختلف ایران مشاهده شده است که 
از جمله می توان به نمونه های مستند از زیر گونه 

اروپایی، آفریقایی و آسیایی )استپی( اشاره کرد.

کشته شدن یک متخلف درمنطقه 
شکار ممنوع حنا در سمیرم

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت کشــور، 
ازکشــته شــدن یک متخلف در جریان تعقیب 
وگریز با محیط بانان درمنطقه شکار ممنوع حنا 
در ســمیرم خبر داد.ســرهنگ جمشید محبت 
خانی گفت: محیط بانان اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان حین گشت و کنترل در 
منطقه شکار ممنوع حنا واقع در حوزه شهرستان 
سمیرم، ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه ۱۶ آذر ماه 
جاری با یک گروه متخلف برخورد کردند که پس 
از تمرد و بی توجهی آنهــا به اخطارهای قانونی و 
تعقیب و گریز انجام شده، یکی از متخلفین مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت و متاسفانه جراحات وارده 

منجر به فوت وی شد. 
به گفتــه فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت 
کشور،  از این گروه یک قبضه اسلحه قاچاق کشف 
شد و پرونده متشــکله نیز جهت بررسی بیشتر و 
انجام تحقیقات مقدماتی در مرجع قضائی در حال 

رسیدگی است.

فراخوان مشموالن کاردانی، 
دیپلم و زیر دیپلم آذرماه ۹۶ 

سازمان وظیفه عمومی ناجا همه مشموالن فوق 
دیپلم، دیپلم و زیردیپلم که برگه آماده به خدمت 
به تاریخ نوزدهم آذرماه سال ۹۶ را دریافت کرده اند، 
به خدمت ســربازی فراخواند. ســازمان وظیفه 
عمومی ناجا طــی اطالعیه ای اعــالم کرد: همه 
مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم متولد ۱۳۵۵ 
تا پایان آذر ماه ۱۳۷۸ که برگه آماده به خدمت به 
تاریخ ۹۶/۹/۱۹ را دریافت کرده اند، می بایست با 
مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی 
)پلیس+۱۰(، برگه معرفی نامه مشموالن به مراکز 
آموزش را دریافت و برابــر اطالعات مندرج در آن 
اقدام کنند.در این اطالعیه آمده است: مشموالن 
ساکن تهران بزرگ می بایست ساعت ۶ صبح روز 
یکشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه ۱۳۹۶ و مشموالن 
ساکن سایر استان ها نیز ساعت ۷ صبح تاریخ ذکر 
شــده، در محل و مراکزی که در برگه معرفی نامه 
مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم 
شــده، حضور یابند تا به خدمــت دوره ضرورت 

اعزام شوند.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری 
مطرح کرد:

ترمیم حقوق بازنشستگان؛ 
از اولویت های صندوق 

بازنشستگی
سرپرست صندوق بازنشســتگی کشوری گفت: 
ترمیم حقــوق بازنشســتگان کشــوری یکی از 

اولویت های مهم این صندوق به شمار می رود.
ابراهیم صادقی فر اظهار داشت: مدیران نهادهای 
دولتی باید بدانند که زمانی آنها هم بازنشســته 
می شوند و باید این آینده را برای تصمیم گیری های 
اکنون مورد توجه قرار دهند؛ همین نگاه ســبب 
می شود تصمیمات برای بازنشســتگان با آینده 
نگری انجام شود. امیدواریم در آینده اتفاقات خوب 

و محسوسی در این حوزه رخ دهد. 
صادقی فر بــا تاکید بر اینکه بازنشســتگان نباید 
دغدغــه مالی داشــته باشــند، اظهار داشــت: 
منابــع مالی حاصل از ســود ســرمایه گذاری ها 
و فعالیت هــای اقتصــادی نبایــد در حــوزه 
حقوق مصرف شــود، بلکــه درآمــد اقتصادی 
باید صــرف کرامــت و افزایش رفــاه اجتماعی 
بازنشســتگان شــود. تشــکل های بازنشستگی 
 ظرفیت هــای قابــل توجهی در همــه عرصه ها 

دارند.

 اکسیژنی که فقط یک مصرف کننده دارد!
اکسیژن مشــترکی که در فضای بســته منتشر شــده، در نهایت تسلیم 
مصرف کننده قوی تر می شود و از بِد روزگار خاموشی مرگ خاموش، گریبان 
آدمی را می گیرد. علیرضا اکبری، کارشناس سازمان آتش نشانی اصفهان 
گفت: در فضای بسته یک اکسیژن مشترک داریم؛ هرچه  وسیله گازسوز، 
اکسیژن بیشتری مصرف کند، به طور طبیعی اکسیژن کمتری برای افراد 
باقی می ماند. به گفته پژمان روحی، کارشناس شرکت گاز استان اصفهان، 
در سال ۹۵ با وجودی که تعداد حوادث انفجار و آتش سوزی حدود 2 ونیم 
برابر حوادث گازگرفتگی بود اما تعداد فوتی های ناشی از حوادث گازگرفتگی 

حدود ۳ برابر حوادث انفجار و آتش سوزی است.

در عین حال، براساس آمار ارائه شده از طرف سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان، پکیج ها و آبگرمکن های منازل بیشتر از بقیه وسایل 

گازسوز حادثه آفرین شده اند.
منافذ را نبندید؛ co راه خروج می خواهد

به نظر می رسد بیشتر قربانیان حوادثی همچون گازگرفتگی، به بهانه کاهش 
هزینه ها یا راحتی بیشتر دچار آسیب هایی می شوند که گاه جبران ناپذیر هم 
می شود، غافل از اینکه رعایت ایمنی در بیشتر موارد هزینه بر نیست. علی 
خدامی، کارشناس سازمان آتش نشانی اصفهان در این زمینه با اشاره به اینکه 
بیشتر گزارش هایی که از حوادث گازگرفتگی به دستمان می رسد به دلیل 
رعایت نکردن ایمنی در  نصب آبگرمکن و پکیج است، گفت: با چند روش 

ساده همچون نظافت و نصب وسایل گازسوز، استفاده از شیلنگ استاندارد به 
طول حداقل یک ونیم متر و بست های فلزی و صاف و عمود بودن لوله بخاری، 
استفاده نکردن از لوله های آکاردئونی، اطمینان از باز بودن مسیر دودکش ها 
و نصب کالهک H شکل، می توان بدون خطر گازگرفتگی، فضای خانه و هر 

مکان بسته ای را گرم کرد.
وی با اشاره به اهمیت بازبودن منافذی برای ورود و خروج هوا در مکان هایی 
که وسایل گازسوز استفاده می شود، تاکید کرد: منفذگیری یکی از عمده ترین 
مشکالتی  است که مردم هنگام اســتفاده از وسایل گازســوز آن را انجام 
 co می دهند و همین کار، خطر گازگرفتگی را دوچندان می کند؛ چون گاز
در صورتی که راهی برای خروج از مکان بسته نداشته باشد، سبب خفگی 

استشمام کنندگان آن می شود.
به گفته کارشناس سازمان آتش نشانی اصفهان، استفاده از کالهک سیمانی 
هم اشتباهی است که برخی به جای کالهک فلزی روی پشت بام استفاده 

می کنند که حادثه آفرین می شود.
عالئم گازگرفتگی را جدی بگیریم!

با رعایت نکات ایمنی در نصب وسایل گازسوز و آگاهی از عالئم گازگرفتگی، 
می توانیم باعث نجات جان افرادی شویم که با گاز مونوکسیدکربن مسموم 
می شوند؛ تا شاید راهی شود برای کاهش احتمال مرگ خاموش. رییس اداره 
اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان درباره نشانه های گازگرفتگی در 
افراد گفت: عمده ترین عالئم گازگرفتگی سرگیجه، گیجی و خواب آلودگی 

فرد و گاهی همراه با آبریزش بینی است.
علیرضا قاســمی با بیان اینکه هنــگام مواجهه با فرد یا افــرادی که دچار 
مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده اند باید چند اقدام مهم و حیاتی انجام 
داد، افزود: ابتدا ماساژ دادن به تعداد ۱۰۰ بار در دقیقه را شروع کنید و قفسه 
سینه فرد مسموم را به عمق ۵ سانتی متر فشار داده و رها کنید؛ این کارِ بسیار 
ساده اما حیاتی، باعث می شود پیش از رسیدن ماموران اورژانس، احتمال 

نجات بیمار مسموم بیشتر شود.
 700 مورد مسمومیت با گاز co درسال 95

گزارش های اورژانس اصفهان نشان می دهد سال گذشته حدود ۷۰۰ مورد 
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان اصفهان داشته ایم، این در حالی 
است که پارسال 2۶ نفر از مردم استان اصفهان با مرگ خاموش، دیگر هرگز 
بهار ۹۶ را ندیدند. مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان، 
آماری هم از سال ۹4 در این زمینه داد و اظهارداشت: 2 سال پیش 2۸4 نفر 
در استان اصفهان دچار مسمومیت با گاز co شدند که 2۹ نفر آنان به همین 
دلیل جان خود را از دست دادند. غفور راستین همچنین اضافه کرد: از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از ۵۰ نفر دچار گازگرفتگی شده اند که بیش از ۷ مورد 

آن منجر به فوت شده است.

با آمدن فصل سرما، صفحه حوادث روزگار هم از آمار مرگ  ومیر ناشی از گازگرفتگی سیاه می شود؛ حوادثی که علت اصلی آن بی احتیاطی 
در نصب وسایل گرمایشی و رعایت نکردن ایمنی است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری عوامل 
قتل جوان 2۸ ساله در نزاع خیابانی و تحویل آنها به مراجع 

قضائی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهــان، به نقل از پایگاه 
خبری پلیس، حسن یاردوستی اظهار داشت: در پی تماس 
شهروندان با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ شهرستان 

اصفهان و ارائه گزارش در مورد وقوع یک نزاع خیابانی و کشته شدن یک جوان، بالفاصله تیم گشت فوریت های 
انتظامی به محل اعزام شد.

وی افزود: در اثر این نزاع خیابانی جوان 2۸ ساله اصفهانی در اثر شدت ضربات وارده جان خود را از دست داده 
بود و قاتالن او از صحنه درگیری متواری شده بودند.

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان بیان کرد: ماموران با انجام یکســری کارهای تخصصی موفق شــدند 
 عوامل این قتــل را که ۳ نفر بودند، شناســایی و در کمتر از ۱2 ســاعت پس از وقوع قتــل در مخفیگاه خود 

دستگیر کنند.

نزاع خیابانی، جان 
جوان 28 ساله 
اصفهانی را گرفت

عکس روز

چهره ها

نزاع خیابانی، جان جوان 28 ساله اصفهانی را گرفت

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

اخبار

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شــهید 
رجایی اصفهان گفت: اولین سمینار آشنایی 
با جدیدترین روش هــای فروش حرفه ای در 
کره جنوبی، با مشــارکت اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان اصفهان و گروه صنعتی 

انتخاب،فردا برگزار می شود.
احمدرضا منتظری اظهار کرد: برای اولین بار در 
ایران سمینار آشنایی با جدیدترین روش های 
فروش حرفه ای در کره جنوبی با مشارکت اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان 

و گروه صنعتی انتخاب و با حضور ســانگ هو 
کیم، متخصص فروش های نوین از کشور کره 
جنوبی در اصفهان برگزار می شود. منتظری 
گفت: هدف از برگزاری این ســمینار جذب 
و اســتعدادیابی عالقه مندان به فعالیت در 

حوزه فروش  است. وی بیان  کرد: محتوای این 
سمینار آشنایی با جدیدترین روش های فروش 
در کشور کره جنوبی، آشنایی با شرکت های 
موفق در حوزه فروش و استعدادیابی از میان 

عالقه مندان است. 

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رجایی خبر داد:
برگزاری اولین سمینار آشنایی با جدیدترین روش های های فروش حرفه ای کره جنوبی در اصفهان

رییس کمیســیون امــور اقتصــادی، حقوقی و 
گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان با انتقاد از 
اینکه ظرفیت های دانشجویی شهر اصفهان در بدنه 
مدیریت شهری مغفول مانده است، گفت: مدیریت 
شهری باید تالش برای گفتمان سازی دانشجویی 
در نصف جهان و اســتفاده از دانشجویان نخبه در 
عرصه مشــاوره و حوزه های مدیریتی را به عنوان 

یک اولویت اصلی قلمداد کند.
نصیر ملت با اشاره به ضرورت توجه به خواسته ها 
و نیازهای این قشر جامعه در بدنه مدیریت شهری 
اظهار داشت: امروز شــهرداری، نقطه ارتباط بدنه 
نخبه با مدیریت شــهری اصفهان قلمداد می شود 
و استفاده از ظرفیت نخبگان و بخصوص نخبگان 
دانشــگاه ها در این عرصــه از اهمیت بســیاری 

برخوردار است.
وی با بیان اینکه ارتباط بین صنعت و دانشگاه یکی 
از مهم ترین برنامه های دولت در سال های گذشته 
عنوان شــده، تصریح کرد: با این حال، در عرصه 
مدیریت شهری، اتفاق خاصی در این حوزه صورت 

نگرفته و ارتباط بین دانشــگاه بــا بدنه مدیریت 
شهری به نوعی فراموش شده است.

رییــس کمیســیون امــور اقتصــادی، حقوقی 
و گردشگری شــورای اسالمی شــهر اصفهان به 
ظرفیت های دانشجویان اشــاره کرد و ادامه داد: 
در طول ســال ها حضور من در دانشگاه، همواره 
ظرفیت های مغفولی در این عرصه به چشم آمده 
که این ظرفیت ها، آنگونــه که باید، در عرصه های 

شهری مورد استفاده قرار نگرفته اند.

رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

تالش برای گفتمان سازی دانشجویی در نصف جهان

شورای شهر

مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: در شهر 
اصفهان ۵۰ هزار معلول وجود دارد و چون نتوانسته ایم 
شــرایط حضور آنها را در جامعه فراهم کنیم، کمتر در 
سطح شهر دیده می شوند.سعید صادقی در سخنرانی 
پیش از خطبه نماز جمعه این هفته اصفهان اظهار کرد: 
معلوالن به حمایت در تمامی امور نیاز دارند و یکی از 
نیازهای حیاتی این افراد، مناسب سازی مسیرهای رفت 

و آمد و ساختمان های اداری است.
وی در ادامه افزود: برخــی از این افراد دارای معلولیت 
شدید بوده و قادر به کار نیســتند؛ در چنین شرایطی 
نیازمند قوانینی برای حمایت مادی و معنوی از معلوالن 
هستیم. مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان تصریح 
کرد: مستمری پرداخت شده به معلوالن به هیچ عنوان 
جوابگوی هزینه زندگی این افراد نیست؛ ولی در حال 
حاضر بیش از 4 هزار نفــر در اصفهان در صف دریافت 
مستمری هستند و به دلیل نبود اعتبارات قادر به حل 
مشکالت آنها نیســتیم. صادقی یادآور شد: بر اساس 
قانون، افرادی که دارای معلولیت شدید و ناتوانی انجام 
کار هســتند، باید حداقل حقوق قانون کار را دریافت 

کنند.وی متذکر شــد: برای بهبود وضعیت معلوالن 
نیازمند تغییر نگرش نســبت به آنها هستیم. معلوالن 
به دنبال ترحم نیستند بلکه نیازمند تامین حقوق اولیه 
خود هستند؛ آنها فقط می خواهند آن گونه که هستند، 
دیده و پذیرفته شوند. مدیرکل بهزیستی استان اصفهان 
اعالم کرد: در شهر اصفهان ۵۰ هزار معلول وجود دارد و 
چون نتوانسته ایم شرایط حضور آنها را در جامعه فراهم 
کنیم، کمتر در سطح شهر دیده می شوند. وی  تاکید 

کرد: باید به معلوالن نگرشی انسانی داشت.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

معلوالنی که به دلیل نبود زیرساخت کمتر دیده می شوند

رییس پلیس فتای استان اصفهان:
هکر سیستم داده های یک شرکت، در عملیات پلیس فتای اصفهان دستگیر شد

بهزیستی

مدیر روابط عمومی حوادث و فوریت های اورژانس 
پزشکی اصفهان گفت: روز سه شنبه و چهارشنبه 
گذشته چهار  مورد حادثه نشــت گاز شهری در 
اصفهان موجب مرگ خاموش یک نفر و مسمومیت 
هفت نفر شد. عباس عابدی در گفت و گو با ایمنا اظهار 

کرد: روز سه شنبه به علت نشت گاز شهری که در خیابان احمدآباد شهر اصفهان رخ داد یک زن و دو 
کودک دچار مسمومیت شده و پس از اکسیژن درمانی به بیمارستان امین منتقل شدند. وی درباره 
حادثه دیگری که در خیابان کاوه اصفهان اتفاق افتاد، گفت: در این حادثه نیز که به دلیل نشت گاز 
شهری بود یک زن و یک کودک، مسموم و به بیمارستان امین منتقل شدند. وی تاکید کرد: علت 
وقوع این دوحادثه نشت گاز شهری بوده است. عابدی  از وقوع مسمومیت دیگری در یزدان شهر 
خبر داد و تاکید کرد: نشــت گاز co موجب مسمومیت یک مرد شد که مصدوم توسط نیروهای 

امدادی به بیمارستان فاطمه الزهرای نجف آباد امین انتقال پیدا کرد.

نشت گاز شهری؛ عامل 
 مرگ و مسمویت  
در اصفهان

حضور واقعی پاییز در اصفهان 
با سه ماه تاخیر

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: فردی که اقدام به هک سیستم های رایانه ای یکی از شرکت های خصوصی 
کرده بود توسط پلیس فتای استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ مصطفی مرتضوی اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه 

سیستم های رایانه ای شرکت وی توسط فردی ناشناس هک شده و این هکر، سبب تخریب و دستکاری داده های آنها شده است، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس 
قرار گرفت. وی افزود: با انجام اقدامات علمی و تخصصی در فضای مجازی، سرانجام متهم اصلی این پرونده شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. رییس پلیس 
فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان کرد: متهم در مواجهه با مدارک و مستندات این پلیس، به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را انتقام جویی 
و رقابت شغلی با شاکی عنوان کرد. وی با اشاره به پیشگیری از بروز این گونه اتفاقات گفت: به شهروندان توصیه می کنیم از رمزهای ترکیبی که شامل حروف، اعداد و کاراکتر 
است استفاده کرده و روی سیستم های رایانه ای خود آنتی ویروس های اورجینال و به روز شده نصب کنند و به منظور جلوگیری از نفوذ هکرها به این سیستم ها، فایروال های 

سخت افزاری یا نرم افزاری را به کار ببرند.

حادثه

 نیروی انتظامی؛ آماده ورود 
به موضوع حاشیه نشینی

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
گفت: حاشیه نشینی از موضوعات مهم در کشور 

محسوب می شود که نیروی انتظامی آماده انجام 
هرگونه اقدامی در این زمینه است.

سردارحسین اشتری اظهار کرد: موضوع اعتیاد 
یکی از موضوعات مهم کشــور است که نیروی 
انتظامی کارهای متعددی برای مبارزه و کاهش 

آسیب های آن انجام داده است.
وی که در همایش سرداران و فرماندهان هم رزم 
استان اصفهان ســخن می گفت، خاطرنشان 
کرد: موضوع دیگری که در اولویت کاری نیروی 
انتظامی قرار گرفته، بحث حاشیه نشینی در کل 
کشور است و نیروی انتظامی برای انجام هرگونه 

اقدامی در این زمینه آمادگی دارد.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه موضوع 
طالق از جمله موضوعات مهم اجتماعی است که 
افزایش آن، آسیب های زیادی برای خانواده ها 
به همراه دارد، تاکید کــرد: نیروی انتظامی در 
قبال همه این مباحث وظایفی به عهده دارد و 

اقداماتی در این راستا انجام داده است.

فعالیت 2۳۰۰ سمن  در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر در کشور

مدیرکل دفتر توسعه مشــارکت های مردمی و 
سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با موادمخدر 

گفت: ســمن های حوزه مــواد مخــدر دارای 
شناسنامه فعالیت، مجوز صالحیت فعالیت در 
هســته ها، کمیته هــا و کارگروه های تخصصی 

ستاد عضو هستند. 
محمد بیرجندی درباره رصــد و پایش فعالیت 
ســمن های حوزه مواد مخدر اظهار کرد: ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، مجوزی برای ثبت یا تاسیس 
سمن ها صادر نمی کند و راهبرد کالن ما استفاده 
از ظرفیت سمن های داوطلب در این حوزه است. 
وی افزود: سمن های داوطلب برای ما به مفهوم 

سمن های فعال هستند. 
اکنون بیش از 2۳۰۰ سمن فعال و داوطلب در 
این حوزه داریم که اسامی آنها در بانک اطالعاتی 
 ســتاد مبارزه با مــواد مخدر به ثبت رســیده

 است.

 مدیرکل دفتر انتشارات وزارت 
آموزش و پرورش:

بیش از ۶۰ درصد کتاب های 
کمک درسی غیر استاندارد است

مدیرکل دفتر انتشارات وزارت آموزش و پرورش 

گفت: از دوهزار و ۸42 عنوان کتاب کمک درسی 
که از ابتدای سال ۹4 تا آبان ماه سال ۹۶ به دفتر 
انتشارات ارسال شده، تنها ۷۶۳ کتاب استاندارد 

است. 
محمــد ناصــری با اشــاره بــه اینکــه از نظر 
آموزش و پرورش کتاب درســی کتابی اســت 
 که در توسعه، تعمق و ســاده کردن کتاب های 
درسی نقش داشته باشــند، افزود: کتاب های 
کمک درسی بر حســب نوع درس، تفاوت هایی 
دارند امــا همه آنهــا ویژگی های مشــترکی 
هم دارند که باید رعایت شــوند اما در بیشــتر 
 کتاب های کمک درسی موجود در بازار رعایت 

نمی شوند.

مسمومیت 50 نفر بر اثر گازگرفتگی در اصفهان؛
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بهشت ایرانی در چهاردیواری
پیشنهاد سردبیر:

معماری با طعم ایرانی

    بدون اضطراب، بدون تشویش
»در)آبادی( میانه توانستیم قیاسی درباره طرز 
معماری ایرانیان بنماییــم. قبال تذکر می دهم 
که چون در ایران پولی که باید به معمار بدهند، 
ندارند، نقشه بنا را »خود« یا به »بنا« وامی گذارند 
و از این جهت بناها بسیار ساده است. طرز ساختن 
عمارت چنین است: ابتدا زمین بنا را کنده، در آن 
آب می اندازند؛ خاک های کنده شده را ِگل کرده 
به قدری به َهَمش می زنند که خود را می گیرد، 
سپس آب کاه دستش داده در قالبی چهارگوش 
که از چوب اســت ریخته، خشــت درست می 
کنند.یک نفر عمله در روز دو الی سه هزار خشت 
می مالد؛ سپس این خشت ها را در آفتاب گذاشته 
تا بخشــکد و پس از چند روز برای ســاختمان 
آماده می شــود. کلیه خانه ها با این خشت ها 
ساخته می شــوند،دوام این بناها زیاد نیست، 
لیکن به آسانی می توان از دوباره تجدید بنا کرد. 
از این روست که وقتی خانه ای خراب شود، هیچ 

اضطراب و تشویش به خود راه نمی دهند.«
)سفرنامه اوژن فالندن(

    معماران نادرشاه
»)نادرشاه( به ساختمان های زیبا و شاهکارهای 
دیگر دهلی آنچنان شیفته شد که می خواست 
مانند آنها را در ایران بسازد؛ بدین هدف، معماران، 
نجاران، مجسمه سازان و سنگ تراشان و بسیاری 
از سایر کارگران ماهر را انتخاب کرد و آنان را همراه 
با گنجینه ها روانه کابل نمود و به سران کاروان 
دستور داد که این نیروهای انسانی ارزنده، هرچه 
را که برای انجام کار و هنر خود نیاز دارند، به حد 
وفور در اختیارشان گذارده شود. سفارش نمود که 
آنان را با احترام به ایران گسیل دارند. گروهی را به 
کار ساختمان یک دژ بگمارند و یک شهر هم نظیر 
شاه جهان آباد، در محلی که نشان خواهد داد، 
بسازند و گروهی را هم به انجام کارهای مفید دیگر 
وا دارند. در واقع بعدها، در نزدیکی همدان جایی 
را انتخاب کرد تا به جای شهر موجود، شهری به 
نام »نادرشاه« ساخته شود؛ اما به دلیل جنگ های 
پی در پی که پس از برگشــتن از هندوســتان 
گریبان گیر نادرشاه شد، مجال اجرای برنامه های 

ممتاز خود را پیدا نکرد.«
)سفرنامه ژان اوتر( 

    معماری به سبک ایرانی
»در بناهاي ایرانی، از قدیم، تــا جای ممکن از 
مصالح نزدیک و در دســترس استفاده می شده 
اســت. امروزه هم در جنوب، برای خانه سازی، 
ســنگ مانند مرمر به کار می برند و در شمال، 
ساختمان های چوبی با بام سفالین زیاد است. 
شیوه رنگ کردن ستون ها، پیشانی دیوار و زیر 
بام و جاهای دیگر، گذاشتن بادگیرهای تهویه و 
خنک کننده برای تابستان و دیگر ویژگي های 
معماری هم چشمگیر اســت. اسلوب ساخت 
پنجره های سراها و بناها که مانند درهای کشویی 
کاغذپوش ژاپنی از کف و سراسری باز می شود و 
چنان تعبیه شده که از میان اتاق و به راحتی از 
منظر حوض و باغچه و چشم انداز طبیعی بیرون 
لذت ببریم، از ویژگي هاي معماري ایران است. 
حتي در خانه هاي روستایي هم پنجره هاي بزرگ 
امکان مي دهد که منظره بیرون را برابر چشــم 
داشته باشند. در تهران، پایتخت ایران، هم چوب و 
هم سنگ براي ساختمان سازي کم است. پس از 
آجر )که خشت پخته است( و با کشیدن دیوارهاي 
گلي به سبک قدیم ژاپن که از آمیخته گل و کاه 
)کاهگل( درست مي شود، خانه می سازند. فقط 
در ساختن خانه های اعیان و مکان های مهم آجر 
و انواع سنگ به کار می برند. در همه حال، طرح 
و ترکیب های تزئینی در بناها، آن را شکوهمند 
جلوه می دهد؛ بخصوص ترکیب گنبد و طاق های 
قوسی زیباترین نما را می سازد. شیوه معماری این 
طاق های قوسی و اجزای دیگر بنا، میراث بیش 
از سه هزار ســال تاریخ هنر ساختمان است. در 
جایی که بام سنگین است، با ستون های چوبی 
شمع می زنند تا از فشار به پایه و دیوارها کاسته 
شــود؛ اما این ترکیب به هیچ روی ناهماهنگی 

ایجاد نمی کند.«
)سفرنامه آکیو کازاما(

    ییالق در شمیران
»در ییالق شمیران، نزدیک تهران، خانه ییالقی 
میان دره و نزدیک رودخانه زیاد ساخته اند و ما 
هر تابستان یکی از آنها را اجاره می کردیم. این 
خانه ها خشت و گلی اســت؛ اما وقتی که قالی 
در آن می گستردیم و اثاثیه را می چیدیم، خانه 
از هنگامی که خالی بود، بسی زیباتر می نمود و 
تقریبا نمی شد آن را از خانه خالی که دیده بودیم 
باز شناخت. ســفیران خارجی و مردم توانگر و 
اعیان ایران، همگی فصل تابستان را در شمیران 
می گذراننــد. نزدیک اقامتــگاه ییالقی ام خانه 
مجلل باغ فردوس بود. اینجا خانه ییالقی یکی 
از دیوانساالران قدیم بود، اما او به گناهی گرفتار 
شد و دولت این خانه را مصادره کرد. باغ فردوس 
حاال به ویرانی افتاده، اما ساختمانی از آن به سبک 
رنسانس نمونه اروپایی است؛ به کیفیتی که هیچ 
ناسازی و ناهماهنگی در آن نمی بینیم و بخصوص 
آرایش داخلی و کاشي کاری دیوار و زیرطاقی ها 
و ترکیب ایوان با بناهای اروپا و آمریکا همسری 
دارد. معمار ایرانی که این بنــا را طرح افکند از 
معماری اروپا الگو گرفته، اما طرح غربی هیچ او را 
مقید نساخته و نقشه را چنان از کار درآورده است 
که اگر معماران ساختمان های دولتی امروزی ما 
این بنا را ببینند، می خواهند از خجالت بمیرند...«
)سفرنامه آکیو کازاما(

»در کوی جماله مقابل مســجد حاجی محمد جعفر، خانه ای وجود داشت که ظاهرا منزل 
نعلبند باشی زمان صفوی بود و در طاقچه های بلند یکی از اتاق هایش، نقاشی های بی مانند و 
تصویرهای قلمی زیبایی روی پارچه های مخصوص به چشم می خورد که خود موزه نفیسی 
را تشــکیل می داد. تصویرهای این اتاق از بزرگان و نوابغی چون مولوی، شــمس تبریزی، 
میرفندرسکی، شــیخ بهایی و غیره بود. این خانه نیز اخیرا ویران و تجزیه شد و معلوم نیست 
عکس ها و نقاشــی های آن، راه کدام موزه خارجی را پیش گرفت.« این سرنوشت تنها یکی 
از خانه های تاریخی اصفهان اســت که فریادو فغان اصفهان دوستی چون عباس بهشتیان را 
برآورده است؛ خانه هایی که هر یک بخشی از هویت این شهر کهنسال را تشکیل می داده اند. 
اما مدرن سازی بی قاعده و بیگانگی با هویت ملی و بومی در معماری و شهرسازی، باعث شده 

که خانه های تاریخی شهر یکی پس از دیگری از بین بروند.

    کنار زدن پرده پندار
ورود به یک خانــه ایرانی در روزگار قدیم ماننــد کنار زدن پرده پندار بوده اســت. چنان که 
 اوژن فالنــدن معمار و گردشــگر فرانســوی کــه در دوره قاجــار در ایران حضور داشــته

است، این گونه می نویســد:»منازل به کوچه ها جلوخان نداشته و عاری از هر زینت خارجی 

هستند. تمام شکوهشان در داخل است که از نظر عابرین به وسیله دیوارهایی پنهان می گردد. 
روی همین اصل اســت که به سیاحان اشتباهی دســت داده و تصور کرده اند خانه ها عموما 
ویران اند.« بدین ترتیب ورود به یک خانه ایرانی مانند ورود به یک بهشــت زمینی بوده است. 
از دل پس کوچه های تنگ و بی پیرایه شــهرهای قدیم و از زیر تابش آفتاب سوزان شهرهای 
کویری، همین که پا به هشتی خانه می گذاشته اند، طراوت و خنکی بهشت آسایی جانشان 
را نوازش می کرده است. حیاط مرکزی خانه در چنین شرایطی همانند بهشتی برین جلوه گر 
می شده است. در آن دوران یک خانه معمولی مانند امروز در یک آشپزخانه اُپن و یک سالن و 
یکی دو اتاق خواب قوطی کبریتی خالصه نمی شده. خانه های قدیمی هر یک برای خود دارای 
شخصیت معمارانه مجزایی بوده اســت. بخش های متفاوت و متنوع یک خانه هنوز هم پس 
از قرن ها برای ایرانیان دلپذیر و جذاب است؛ تنوعی که سال هاست از معماری و شهرسازی 
ایرانی فاصله گرفته است. هشتی خانه ها مانند البی آپارتمان های امروزی عمل می کرده. درب 
چندین خانه به این هشتی ها باز می شده است. نمونه جالب توجه آن امروزه در خانه تاریخی 
شیخ االسالم دیدنی است. از این هشتی تنها یک راهرو تا بهشت ایرانیان در چهاردیواری فاصله 
اســت. در خانه های قدیمی در کنار تاالر اصلی مجموعه ای از اتاق ها دورتادور حیاط خانه یا 
در حیاط اندرونی قرار داشته که ســاکنان پرتعداد خانه را در خود جای می داده است. تاالر 
شاه نشین که از 3 تا 7 در کشویی)اُُرسی( داشته، معموال سراســر آینه کاری و نقاشی بوده و 
زیباترین نقطه خانه را شکل می داده اســت. خانه های کاشان و اصفهان نمونه های درخشان 
این تاالرهای شاه نشین را دارد. در غیاب سیســتم های تهویه مدرن و کولرهای آبی و گازی، 
حوضخانه ها مسئول سرمایش خانه ها بوده اند. حوضخانه در پیوند با بادگیر، یک سامانه تهویه 

هوای درجه یک را برای اهالی خانه فراهم می کرده اند. 

    خانه سازی به سبک ایرانی
وقتی )با مستعظم میرزا( سر میز غذا نشستیم، پرســیدم: »چرا... همه جا خرابه های بناهای 
قدیمی، شهرها و دهات و خانه های کوچک رها شده اند و به دست طوفان و باران سپرده شده اند 
و مأمن کرکس ها و کالغ ها شده اند؟« این پرسش کلیدی »ماد فون روزن« سوئدی از یکی از 
رجال قاجار هنوز هم مصداق دارد. پاسخ مستعظم میرزا هم خواندنی است:»خیلی علت وجود 
دارد: سیرت و خوی، خرافه پرستی، طبیعت و تاریخ همه دست به دست هم داده اند و ایرانی را 
چنین ساخته اند...آفتاب سوزان در ایران یک نقش عمده ای را بازی می کند. کارگر فقیر، آب 
و خاک را به هم می آمیزد، خود کارخانه خشت سازی را به راه می اندازد و خانه اش را با همان 
خشت هایی که خود ساخته و خورشید آنها را خشک کرده و پخته است، برپا می کند. معموال 
این خانه برای عمر او کفاف می کند. چنانچه احتماال یک باران تند خرابی آور ببارد و خانه اش 
را خراب کند، برای او ساختن یک خانه جدید راحت تر می باشد تا تعمیر خانه قدیمی. آنها که 

پول دارتر هستند، خانه خود را با آجر و موزاییک می سازند... اگر معماری در حین ساختن یک 
بنا، از دنیا برود و یا خانه نیمه ساخته ای به ارث برسد، وارث، بنای نیمه کاره را تکمیل نمی کند؛ 
بلکه آن را به حال خود رها می کند یا خراب می نماید و بنای تازه ای را از نو پی ریزی می کند...

ایرانی معتقد است که برای یک پسر، خوش یمن نمی باشــد که در خانه ای که پدرش مرده، 
زندگی کند. او عقیده دارد که عمر خانه هم با عمر صاحب آن به پایان می رسد و استفاده از خانه 
ای که دیگری ساخته، به همان اندازه بدشگون و زشت است که لباس کهنه دیگری را بپوشد.«

    چرا بناهای آباد، گردد خراب؟!
اوضاع آشفته اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که در بسیاری از دوره های تاریخی گریبان گیر جامعه 
ایران بوده، یکی از عوامل اصلی رکود بازار ساخت و ساز و ویرانی بناهای آباد بوده است. پوالک، 
سفرنامه نویس عصر قاجار، فهرستی از عوامل ویرانی خانه های تاریخی را تهیه کرده است. او 
می نویسد: »یکی از خصوصیات ایرانی ها این است که به محض آنکه به مقامی، قدرتی و ثروتی 
برســند منزل جدیدی ترتیب می دهند و آن را بدون اندازه معقول، بی هیچ هدف و مقصودی 
توسعه می بخشــند...ایرانی تمام کردن و کامل کردن را خوش ندارد؛ تنها در پی ایجاد چیزی 
تازه است و آنچه را قدیمی است، به دست نابودی می سپارد.« البته پوالک به دالیل مهم تری 
هم اشاره می کند. او می نویسد که خانه به دالیل مختلفی از سوی دولت مصادره می شده است. 
این عدم امنیت در بسیاری از ادوار دیده می شود. هنگامی که شاه به مرد ثروتمندی خشم می 
گرفته، کل اموالش از جمله خانه بزرگش مصادره می شده است. البته جنس مصالح استفاده 
شده هم تاثیرگذار بوده. مصالحی که استحکام کافی نداشته اند معموال پس از مرگ صاحب خانه 
به ویرانی خانه می انجامیده است. پوالک به نکته جالبی اشاره می کند:»وسعت زیاد منازل به 
صاحب خانه اجازه نمی دهد که حتی اگر میل هم داشته باشد به تعمیرات ضروری دست بزند.« 

اما هر ویرانی را آبادانی در پیش است. 
چاردیواری های ایرانیان قدیم امروزه تبدیل به میراث فرهنگی شده اند. ویرانی هر یک از این 
بناهای ارزشمند مانند نابودی بخشی از میراث ملموس و ناملموس ایرانیان است. دلسوزانی مانند 
عباس بهشتیان هم دیگر نیستند که از بین رفتن خشت به خشت این فرهنگ دیرپا را چند دهه 
پیش این گونه فریاد بزنند:»خانه هایی... در کــوی »درقصر« از کالهدوزان زمان صفوی وجود 
داشت که آنها را هم خراب کردند...چند خانه دیگر در محله خواجو و کوی پاقلعه و احمدآباد و 
بیدآباد و چهارسو و خانه صدر در کوی شیروانی ها و صدها مانند آن به دست ویرانی سپرده شد... 
با این وصف الزم است چاره ای اندیشید و فکر کرد که سدی جلوی این سیل تجاوز به آثار هنری و 
ملی ایجاد شود و بیش از این اجازه ندهند که سفته بازان و پیروان سبک های خارجی، در تخریب 
و تعویض آثار و ساختمان های هنری قدیمی شتاب زدگی نمایند و میراث گران بهای نیاکان 

خود را به رایگان از دست دهند.«

بهشت ایرانی در چهاردیواری
خانه های تاریخی اصفهان، نماینده بخشی از هویت تاریخی این شهر کهنسال هستند

خانه تاریخی دهش)عطا الملک( یکی از معدود خانه های باقی مانده با معماری پهلوی اول است که با نام صاحبش گره خورده. 
فضل ا... دهش، کارآفرین برجسته دوره پهلوی، عالوه بر ثبت اولین کارخانه ریسندگی مدرن اصفهان به نام خودش، ورود 

کارخانه برق را نیز در کارنامه دارد. این خانه امروزه به موزه آموزش و پرورش تبدیل شده است.

به ندرت پیش می آید که نام بردن از یک شخصیت، نام یک شهر یا حتی 
یک کشور را به یاد انســان بیاورد؛ اما نام علیرضا عباسی، معادل شهری 
مانند اصفهان قرار گرفته است؛ به گونه ای که ناخودآگاه انسان با شنیدن نام او، به یاد اصفهان و بناهای صفویه می افتد. او عالوه بر 
اینکه در نستعلیق و نسخ و غیره مهارت را به حد کمال رساند، در نقاشی و تذهیب و طراحی نیز به درجه استادی رسیده بود و آثارش 
اکنون زینت بخش موزه های دنیا شده است. اما این شــاه عباس اول صفوی بود که با تشویق فراوان، هنرمندان نقاط مختلف را به 
اصفهان می کشاند و همین هم باعث شد علیرضا عباسی از تبریز به قصد اصفهان چمدان هایش را ببندد. سال 1001 ه .ق سال خاصی 

در تاریخ هنر ایران و اصفهان است و آن سالی است که هنرمندی با استعداد 
به کمک شاهی هنر دوست مدارج ترقی را به ســرعت طی می کند و در 
بستری مناسب شکوفا می شود. در همین سال است که علیرضا عباسی از 
تبریز به اصفهان آمده و به دعوت شاه عباس اول صفوی به درگاه او شرفیاب 
می شود و تا پایان عمر از مقربان درگاه شاهان صفوی می ماند؛ تاجایی که به 
او لقب »شاه نواز« داده می شود؛ چون به نوازش ها و انعام های دربار مفتخر 
شده بود. شاه عباس هم البته خود اهل ذوق و ادب و نقاشی بود و می گویند 
هنگام شب، شمعدان طال را برای علیرضا عباسی می گرفت تا او نقاشی کند 
و خط بنویسد. ده سال بعد و در سال 1011 ه .ق اتفاق بزرگی در راه است و 
آن شروع ساخت مسجد شیخ لطف ا... است؛ مسجدی که یکی از بزرگ ترین 

و زیباترین آثار تاریخی اصفهان بوده و برخی از کتیبه های آن از آثار یکی از بزرگ ترین کاتبان اصفهان و ایران یعنی علیرضا عباسی 
است. در آن دوره تنها میر عماد را می توان یک رقیب جدی برای علیرضا عباسی به شمار آورد. اما میر عماد ظاهرا به دستور شاه عباس 
به قتل می رسد و طبق برخی نظریه ها علیرضا عباســی به دلیل رقابت زیادی که بین آن دو بوده، شاه را به قتل میرعماد تحریک 
می کند. سال فوت علیرضا عباسی چندان روشن نیست؛ ولی ظاهرا در سال 1044 ه .ق و در 57 سالگی دار فانی را وداع گفته است. 
البته برخی نیز سن او را 125 سال گفته اند. از آثار وی، عالوه بر برخی از کتیبه های مسجد شیخ لطف ا... و الواح ضریح امام رضا )ع(، 
 کتیبه های مسجد امام )شاه( و مسجد مقصود بیک یعنی همان مسجدی که میر عماد در آن به خاک سپرده شده است را می توان

 نام برد.

عکس روزپادشاه سرزمین خط و نقاشی
چهارسوق

مسجد بدون صحن و مناره

»عمل فقیر حقیــر محتاج به رحمت خــدا محمد رضا بن 
استاد حســین بناء اصفهانی 1028«؛ این کتیبه ای است 
از معماری بزرگ که با خط نســتعلیق سفید، در زمینه ای 
الجوردی در کاشــی داخل محرابی با کاشی کاری معرق 
زیبا واقع در مســجدی زیبا با گنبدی بزرگ به نام مسجد 
شیخ لطف ا...، نوشته شده. شــیخ لطف ا... مسجدی است 
که در زمان شاهی بزرگ و هنردوست و همچنین با حضور 
کاتب و نقاشی بزرگ، به نام علیرضا عباسی )که در نوشتن 
کتیبه های آن دست داشته است( ساخته شد. »من فقط در 
عالم خیال و با جوهري از طال و نقره مي توانم چنین اثري را 
تصور کنم«؛ این گفته لوییس اي کان، معمار بزرگ است، 
زمانی که از اصفهان و از مســجد شیخ لطف ا... دیدن کرده. 
همه اینها در دوره ای که کسی مثل آنها را به یاد ندارد و در 
یک زمان یعنی در سال 1011 ه .ق و در دوران صفویه به بار 
نشسته بودند؛ سالی که شاید بتوان از آن به سال پختگی و 
ثبات هنری و سیاســی و اجتماعی در عصر صفوی نام برد. 
ساخت مسجد شــیخ لطف ا... با معماری استاد محمدرضا 

اصفهانی، فرزند حســین بناء و به فرمان شــاه عباس اول 
با کتیبه هایی از علیرضا تبریزی و دیگر بزرگان در ســال 
1011 ه .ق شروع شد و در سال 1028 ه .ق به اتمام رسید. 
این مســجد در شــرق میدان نقش جهان و روبه روی کاخ 

عالی قاپو قرار دارد. گنبد آن یکی از بزرگ ترین و زیباترین 
گنبدهای اصفهان اســت. عالوه بر علیرضا عباسی، باقر بنا 
هم کتیبه های داخل گنبد را خطاطی کرده است. مسجد 

شیخ لطف ا... دو نکته اساسی در خود دارد؛ یکی اینکه تنها 
مسجدی است که صحن یا حیاط و مناره ندارد و دوم اینکه 
در طراحی آن انعکاس نور هم به بازی گرفته شــده است. 
این زیبایی نورپردازی بخصوص در زمــان طلوع و غروب 
آفتاب و در بازتاب و انعکاس انوار مشاهده می شود که بسیار 
زیباست. درب مسجد از چوب چنار ساخته شده که آن هم 
چهارصد ســال از عمرش می گذرد. یکی دیگر از عجایب و 
زیبایی های این مســجد، گنبد بزرگ آن اســت که در آن 
زمان و با وجود امکانات آن موقع، ســاخت آن غیر منتظره 
بوده و البته از معماری باســتانی دوره ساسانی بهره گرفته 
اســت. محراب این مســجد نیز یکی دیگر از نقاط دیدنی 
 آنجاست که دارای کاشی های معرق و مقرنس های زیبایی

 است.
و سرانجام تعریف پروفسور پوپ از عظمت این بنا:»مسجدی 
که در سمت مشرق میدان شاه و مقابل ساختمان عالی قاپو 
قرار دارد، یکی از شاهکارهای بی نظیر معماری است که در 
سراسر آسیا خودنمایی می کند. این مسجد زیبا که همچون 
جواهری درخشان در تاریخ معماری ایرانیان می درخشد، 

»شیخ لطف ا...« نام دارد.«

اصفهانگردی

ساخت و 
سازهای صفوی

ژان شــاردن ســفرنامه نویس دوران صفوی، نــکات گران بهایــی درزمینه 
ساخت وســازهای عصر صفوی نوشته اســت:»عادت و هدف ایرانیانی که در 
جریان دادوستد یا خدمات دولتی و مشاغل دیگر هستند، این است که پس 
از اندوختن مبلغی پول نقد، نخست خانه ای برای سکونت خود درست کنند. 
سلیقه و رسمشان چنان است که خانه ساخته شده نمی خرند، بلکه خانه ای 
متناسب با جمعیت و احتیاجات خود می سازند و می گویند همچنان که لباِس 

دوخته به اندام هر کس راســت نمی آید، خانه ساخته شــده نیز به کار کسی 
می خورد که آن را بنا نهاده است. در ایران کم اند کسانی که در خانه استیجاری 
زندگی کنند . حتی افراد تنک مایه نیز از خود خانه دارند...آنان که دارایی بسیار 
به دست می آورند و خود و فرزندانشان را بی نیاز می بینند به ساختن بناهای 
عام المنفعه از قبیل مدرسه برای سکونت و تحصیل طالب علوم دینی و بنای 
کاروانسرا بر سر شاه راهه که کاروانیان و مســافران رایگان در آنها بیاسایند و 

ساختن پل و مسجد و وقف منابع درآمدی که از محل آن طالب روزی بخورند 
و صدقه داده شود، اقدام می کنند. ایرانیان بنای این گونه آثار را ثواب آخرت 
می گویند و بر این اعتقادند که این اعمال خیر جاری است و ثوابش بر دوام است؛ 
زیرا آنان که در کاروانسرا رنج راه را از تن بیرون می کنند یا از باالی پل آسان 
می گذرند؛ یا طالبی که در مدرسه ســکونت می کنند و از موقوفاتش روزی 

می خورند، همه در حق بانی این آثار خیر دعای خوب می کنند.«

قصه امیرکبیر و گداهای شهر
ظاهرا شغل گدایی همیشــه و در همه دوره های تاریخی وجود داشته 
است. »ارنست هولتسر« در عصر قاجار، عالوه بر عکس های ماندگاری 
که گرفته، تصویر جالب توجهی از گداهای اصفهان در ســفرنامه اش 
منعکس کرده اســت:»مابیِن دارا و فقیر چندان فاصله بزرگی نیست. 
زیرا اغلب اتفاق می افتد که مردم در عرض چند ساعت ناگهان به کلی 
از هستی ساقط می شوند و به روز سیاه می افتند، برعکس هم ممکن 
است طی مدت کوتاهی گدایی به عالی ترین مقام برسد، یک چنین گدا 
وضع موقری پیدا می کند و همه کس تا می تواند به او مساعدت می کند. 
عده کسانی که شغلشان گدایی است زیاد است و چندتا از آنها کارشان را 
چنان خوب بلدند که متمول هم می شوند. پیش می آید که گدایی وقتی 
دید صدقه طبق مرادش نیست، پس می دهد یا اینکه پرت می کند. در 
شهرها گداها، جاهای مخصوصی دارند؛ بخصوص در بازار و دِم دروازه ها 
و در گورستان ها تعدادشان زیاد است. می گویند زمان وزارت امیرکبیر 
که یکی از مهم ترین وزیران شاه در سرتاسر کشور بود، کسی چیزی به 
زبان نمی آورد و یا هیچ جا اتفاقی نمی افتاد که روز بعد امیرکبیر در تهران 
از آن اطالع نداشته باشد. امیر یک دستگاه کسب خبر به وسیله چاپار 
 درست کرده بود و از قرار معلوم، مهم ترین گزارشگران او همین گداها 

بوده اند.«

در 
حاشیه 
تاریخ

سفرنامه

محمد رضا موسوی خوانساری

محمد رضا موسوی خوانساری

  مهرداد موسوی خوانساری
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درخشش به وقت انتقاد 
کی روش استنلی سوآرز در اولین مسابقه رسمی 
که با پیراهن ذوب آهن به میــدان رفت، نمایش 
امیدوارکننده ای داشت و در 
دومین بازی هم موفق 
به گلزنی شد.پس از 
گل زدن به پدیده در 
هفته نهم لیگ برتر 
موتور گلزنی سوآرز 
خامــوش شــد و او در 
چهار مسابقه دیگری که 
به میدان رفت نتوانست دروازه حریفان را باز کند. 
همین موضوع باعث شد تا انتقاداتی که چند صباحی 
فروکش کرده بود بار دیگر متوجه کیفیت فنی این 
بازیکن شود.در دیدار برابر نفت  سوآرز هم گل زد 

و هم پاس گل داد تا ستاره اول دیدار لقب بگیرد. 

نایب رییس فدراسـیون کشـتی که به خاطـر حضور در نشسـت خبری 
چهارمیـن دوره مسـابقات کشـتی فرنگـی جام باشـگاه های جهـان به 
اصفهـان سـفر کـرده بـود در جمـع خبرنـگاران گفت: بـه دلیـل کناره 
گیری اسپانسـر، امـکان برگـزاری رقابت های کشـتی آزاد جام باشـگاه 
هـای جهـان در کاشـان وجـود نداشـت ولـی از آنجایـی کـه اسـتاندار 
اصفهـان کـه خـود از خانـواده ورزش هسـتند ایـن موضـوع را پیگیری 
کردند قرار شـد تا میزبانی مسـابقات کشـتی فرنگی به اصفهان با توجه 
به زیرسـاخت های ورزشـی و درایـت و توان مدیریتـی آن واگذار شـود.

 حمید بنی تمیم با اشـاره به اینکه قرار اسـت این مسـابقات بـا توجه به 

تغییر قوانین به شـکل جدیدی برگزار شـود ، افزود: این رقابـت ها در ده 
وزن برگزار می شـود و برخـاف رویدادهای قبلی که روزقبل مسـابقات 
وزن کشـی انجام می شـد دراین پیکارها صبح پنجشـنبه وصبح جمعه 
وزن کشـی انجـام مـی شـود. نایـب رییـس فدراسـیون کشـتی ادامـه 
داد: حضـور تیم هـای مطرحی از کشـورهای همچـون روسـیه، ترکیه، 
رومانی و آمریکا سـطح کیفی این رقابت هـا را باال برده اسـت.بنی تمیم 
از مسـئوالن هیئت کشـتی اسـتان اصفهان خواسـت تا با اطاع رسانی 
و در نظـر گرفتن تسـهیات زمینه حضور تماشـاگران در ایـن رقابت ها 

را فراهم سـازند.

رییس هیئت کشـتی اصفهـان نیـز در این نشسـت اظهار کـرد: با توجه 
به تعـداد تیم های شـرکت کننـده رویـداد بزرگـی را پیـش رو خواهیم 
داشـت. محمـد مجیـری بـا بیـان اینکـه تیم هـای شـرکت کننـده در 
ایـن دوره از رقابت هـا از 7 تیـم به 12 تیـم افزایـش یافته اسـت، افزود: 
نایب رییس فدراسـیون کشـتی معتقد اسـت که برگـزاری ایـن رویداد 
در اصفهـان موجب شـده تا کشـورهای خارجـی رغبت بیشـتری برای 

حضـور پیـدا کنند.
 رییـس هیئـت کشـتی اسـتان اصفهـان تصریـح کـرد: تیم هایـی از 
کشورهای روسـیه، ترکیه، مجارستان، گرجسـتان، ارمنستان، اوکراین، 
رومانی، یونان، قرقیزسـتان و باروس و سـه تیم از کشـورمان قرار است 

در این مسـابقات بـه رقابـت بپردازند.
مجیری با ابـراز امیـدواری برای میزبانـی مطلـوب و ارائه مسـابقاتی در 
سـطح عالی ادامه داد: شـهرداری اصفهـان برای برگـزاری ایـن رویداد، 
همکاری زیـادی دارد زیرا شـور و نشـاطی که به واسـطه ایـن رویداد در 

بین شـهروندان ایجـاد می شـود، قابل توجه اسـت.
وی  برگـزاری چنین رویداد بزرگـی در اصفهان را افتخـاری برای ورزش 
اسـتان دانسـته و گفت: با همکاری همه نهادها و ارگان ها، در نظر داریم 
میزبانـی مطلوبی را ارائـه کنیم و برای رسـیدن به این مقصود، جلسـات 
متعددی برگزار شـده اسـت.رییس هیئت کشتی اسـتان اصفهان ادامه 
داد: با همکاری اسـتانداری، شـهرداری و اداره ورزش و جوانان، تقسـیم 
وظایـف بـه خوبـی انجـام شـده اسـت. وی بـا اشـاره بـه برگـزاری این 
مسـابقات در سـالن 25 آبـان متذکر شـد: آماده سـازی و تجهیز سـالن 
25 آبان، برعهده هیئت کشـتی اسـت و با همکاری شـهرداری اصفهان، 
اقدامات الزم انجام خواهد شـد. مجیـری ادامه داد: این سـالن گنجایش 
حضـور 7 هزار تماشـاگر را داشـته و بـا درنظـر گرفتن تمهیـدات الزم و 
اطاع رسانی در سـطح شـهر، امیدواریم عاقه مندان اسـتقبال خوبی از 

این رویـداد بین المللی داشـته باشـند.
وی تاکیـد کـرد: اتوبوس هایـی در چنـد نقطـه شـهر بـرای انتقـال 
تماشـاگران در نظر گرفته خواهد شـد و از مبادی مختلف، تماشـاگران 

را بـه سـالن 25 آبـان منتقـل می کننـد.
بـه گفتـه مجیـری، بلیـت مسـابقات بـرای معرفـی اسپانسـرها چـاپ 
می شـود، امـا ورود به سـالن و تماشـای مسـابقات رایـگان خواهـد بود.

رییس هیئت کشـتی اسـتان اصفهان با اشـاره به اقدامات فرهنگی برای 
میزبانی یادآور شـد: پیام صلحی به زبان تمام کشـورهای شرکت کننده 
ترجمـه شـده و در بـدو ورود بـه فـرودگاه، همـراه بـا شـاخه گلـی بـه 

ورزشـکاران خارجـی اهدا خواهد شـد.

رییس هیئت کشتی استان :

رویداد بزرگی در انتظار اصفهان است

 
چهارمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان پنجشنبه و جمعه هفته جاری در حالی  در اصفهان برگزار می شود که هفته گذشته 

میزبانی مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه های جهان از کاشان گرفته شد و به تهران رسید.

رویداد بزرگی در انتظار اصفهان است

پیشنهاد سردبیر:

همزمان با شکسته شدن طلسم نبردن ذوب آهن 
در ورزشگاه نقش جهان، موتور گلزنی کاپیتان این 
تیم هم پس از ۶ هفته خاموشی باالخره روشن شد.

ذوب آهن در دو میزبانی اول خود در ورزشگاه نقش 
جهان نه تنها رنگ بــرد را ندید بلکه هیچ گلی هم 

نزد تا با دریافت مجموعا چهار گل و قبول دو باخت 
آمار بسیار بدی در این استادیوم به جای گذاشته 
باشد.با پیروزی برابر نفت تهران در هفته پانزدهم 
لیگ برتر طلسم گل نزدن و نبردن ذوب آهن همراه 
با هم شکسته شد. به موازات این طلسم تیمی یک 

طلســم فردی هم شکســت. مرتضی تبریزی که 
آخرین گلش را در هفته هشــتم به سایپا زده بود 
پس از ناکامی در گلزنی در ۶ هفته پیاپی سرانجام 
موفق به گشــودن دروازه حریفان شد .با این گل 
جمع گل های کاپیتان ســوم ذوب آهن به عدد ۶ 
رسید تا او با جال الدین علی محمدی از سپاهان و 
عیسی آل کثیر از نفت در رده دوم برترین گلزنان 

لیگ هفدهم قرار بگیرد. 

جالب آنکه آل کثیر به عنوان یکی از رقبای بالقوه 
تبریزی تنها در نیمه دوم این مسابقه به زمین آمد و 
نتوانست به شمار گل هایش بیفزاید. محمد قاضی 
از پدیده و علی علیپور از پرسپولیس با هشت گل 
بهترین گلزنان لیگ هفدهم در پایان نیم فصل اول 
هســتند که البته نفر دوم این فرصت را دارد تا با 
گلزنی در دیدار معوقه به تنهایــی این عنوان را از 

آن خود کند. 

طلسم ذوب آهن و تبریزی شکست؛ 
موتور گلزنی کاپیتان روشن شد

روایت روز

واکنش افتخاری به 
AFC صحبت های دبیرکل

مصاحبه جدید دبیرکل کنفدراسیون فوتبال 
آسیا، واکنش مدیرعامل 
باشگاه اســتقال را 
در پی داشته است. 
رضا افتخــاری به 
ســایت باشــگاه 
گفته:»اظهــارات 
دبیر کل کنفدراسیون 
فوتبــال آســیا در خصوص 
میزبانی مسابقات باشگاه های ایران و عربستان 
در زمین بی طرف، خاف تصمیمات اتخاذ شده 

هیئت رییسه AFC است.« 

واکنش روز

حمایت »راد« از تمدید قرارداد برانکو؛ 
بدون او نمی شود

سعید راد، جدیدترین طرفدار سرمربی پرسپولیس 
اســت. او که باالخره شاهد 
بازی کــردن نوه اش 
برانکــو  تیــم  در 
بوده در بخشــی از 
گفــت وگویش با 
خبرگــزاری میزان 
شدیدا از تمدید قرارداد 
پروفسور حمایت کرده 
و گفته:»شک نکنید تمدید قرارداد با برانکو از نان 

شب هم واجب تر است.  «

حمایت روز

 کری »مرتضی« برای رونالدو
تیم ملی ایران در جام جهانی مقابل پرتغال قرار 
می گیرد و رودرویی دوباره ایران با رونالدو، می تواند 
بسیار جذاب باشــد. مرتضی پورعلی گنجی که 
طرفدار رئال و رونالدوســت، برای او کری خوانی 
کرده است. او نوشته که بعد از جام جهانی 2014 
مسی محو شده است؛ البته خبرآناین به این نکته 
اشاره کرده که مسی در این سال ها هم درخشش 
داشته و حداقل همین امسال عامل اصلی صعود 

آرژانتین به جام جهانی بوده است.

 اینستاگرام

ملی پوش اصفهانی تیم وزنه برداری:
 برای مدال هایم

 سال ها رنج کشیده ام
سهراب مرادی پس از بازگشت از مسابقات وزنه برداری 
قهرمانی جهان در مورد اینکه رکورد شکنی کار راحتی 
است یا خیر؟ بیان کرد: بله، در مسابقات جهانی رکورد 
دو ضرب را یک کیلو و مجموع را چهار کیلوگرم ارتقا 
دادم و بعد از سال ها تمرین شبانه روزی  فکر کنم راحت 
باشــد.وی در مورد اینکه مدال هایش را با چه چیزی 
عوض می کند؟ گفت: این مدال ها حاصل سال ها زحمت 
و رنج کشیدن اســت با هیچ چیزی عوض نمی شود.

قهرمان جهان درباره مقدار پاداشی که به او داده خواهد 
شد، تصریح کرد: باید ازمسئوالن سوال کرد. من کارم 
را به نحو احسن انجام دادم و توانستم در آمریکا پرچم 

ایران به اهتزاز درآورم. 

نقل قول روز

سمیه مصور

تورنمنت چهارجانبه فوتسال
تیم ملی ایران توانست با شکست تیم 
روسیه به مقام اول تورنمنت چهارجانبه 

فوتسال دست یابد.

نشست خبری مسابقات کشتی 
فرنگی جام باشگاه های جهان

  قاب ورزش
                        مهدی زرگر/ زاینده رود

 بازی ذوب آهن- نفت تهران
تیم فوتبال ذوب آهن بــا دو گل، نفت 

تهران  را بدرقه کرد.
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مدیر منطقه ۶ شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
مناسب سازی و پیاده رو ســازی خیابان آبشار 
حدفاصل چهارراه آبشار تا اداره بهزیستی برای 
تردد آسان معلوالن در دستور کار شهرداری قرار 
دارد. منصور نجفی با اشاره به اینکه چهارراه آبشار 

یکی از پرتردد ترین مسیرهای معلوالن است، گفت: از همین رو این پروژه با اعتبار یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال در آینده نزدیک اجرایی می شود. مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان با اشاره 
به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: بازسازی و ساماندهی برج های کبوتر با هدف احیای بافت 

تاریخی و حذف مکان های پرخطر، در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
نجفی عنوان کرد: در این راستا ساماندهی و بازسازی برج کبوتر محله دنارت در خیابان شهید 

روح االمین، با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در دست اجراست.

خطیب نماز جمعه اصفهان تصریح کرد: این یعنی ما از خدا و تقوای الهی فاصله 
گرفته ایم و این مشکل را باید با استغفار حل کنیم و در جایی که اقتصاددانان 
نتوانسته اند مشــکالت را حل کنند، راه حل چیز دیگری است. میردامادی 
تاکید کرد: مسئوالن ما نیز باید با خدا ارتباط نزدیکی داشته باشند و برای حل 
مشکالت به خدا و توبه از درگاه او پناه ببرند.  نگوییم توبه ما نتیجه ای ندارد؛ 
بارها شده که خدا برای توبه یک نفر هم که شده، به جامعه ای رحم کرده است. 
معجزه پیامبر اعظم، معجزه حسی و موقتی نیست؛ بلکه معجزه وی، دینی 
اســت که تا آخر الزمان بدون تحریف باقی مانده و مایه سعادت بشر خواهد 

بود. امام جمعه موقت اصفهان اعالم کرد: افتخار اسالم و مسلمان، قرآن است؛ 
قرآن عامل سعادت بشر بوده و در کشور ما نیز نصب العین قرار دادن قرآن، 
باعث پیروزی ما در برابر دشمنان و ترس آنان شد. وی خاطرنشان کرد: ما بر 
پایه تعلیم قرآن، در توان دفاعی قوی شده ایم و همین باعث شد قدرت های 
جهانی با ما بر سر یک میز مذاکره بنشینند و توصیه می کنم در همه اوقات با 

تدبر، قرآن بخوانید.
میردامادی متذکر شد: تمام موفقیت های مسلمانان از صدر اسالم تا به امروز، 
بر اساس وجود تقوا بوده است؛ خداوند ســه هزار ملک به کمک مسلمانان 

فرستاد و فکر نکنید آنچه در سوریه و عراق گذشت، بدون لطف خدا حاصل 
شده است. وی افزود: سردار سلیمانی در پیامش به مقام معظم رهبری ذکر 
کرد: هر چه هست از جانب خداست؛ با دنیا جنگیدیم و دنیا تکلیفش را فهمید 
و اگر نغمه هایی از طرف رییس جمهور دیوانه آمریکا می شنوید که می خواهد 
قبله اول مسلمانان را به پایتخت رژیم کودک کش تبدیل کند، تالفی شکست 
عراق و سوریه است. امام جمعه موقت اصفهان اذعان کرد: اگر قرار بود تا 25 
سال آینده ریشه رژیم کودک کش صهیونیستی کنده شود، با این روند بعید 

است بیش از دو سه سال این رژیم حیات داشته باشد.
وی با بیان اینکه اگر با سختی ها و مشکالت ساختید و تقوای الهی پیشه کردید، 
خدا مالئکه بیشتری به کمک شما می فرستد، تصریح کرد: در هفته گذشته 
وقایع زیادی رخ داد که باید به بعضی از آنها اشاره کرد؛ مسئله اول، سخنان مقام 

معظم رهبری است راجع به آنچه قرار بود اتفاق بیفتد و اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: حضور و تاثیر ایران در منطقه، مانع به نتیجه رسیدن طرح های 

آمریکا و رژیم صهیونیستی است که آنها را عصبانی کرده است.
خطیب نماز جمعه اصفهان بیان کرد: به گفته سردار سلیمانی، نگران ترامپ 
نیستیم؛ جرج بوش عراق را تحویل ما داد، اوباما سوریه را تحویل ما داد و ترامپ، 

سرزمین های اشغالی فلسطین را می خواهد تحویل ما بدهد.
وی اعالم کرد: زمانی، در جنگ اعراب و اسرائیل، 6 کشور عربی به تصرف رژیم 
صهیونیستی درآمد؛ البته آن زمان جنگ بین اعراب و این رژیم کودک کش 
بود؛ اما حاال، جنگ اسالم است و آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی و به 
فضل خدا سیلی محکمی خواهند خورد. میردامادی اظهار کرد: مطمئن باشید 
ملتی که زیر چتر خداست، پیروز است؛ اگر با شما وارد جنگ شویم، پابرهنه 
فرار می کنید؛ همانند داعشی هایی که در بیابان های سوریه سرگردانند و همه 
می دانند که در دنیای امروز، ذلیل تر و بی آبروتــر از آمریکا وجود ندارد. وی 
متذکر شد: آن مرد خائن یمنی به درک واصل شد و موشک یمنی ها به مرکز 
هسته ای ابوظبی خورد که خاتمه ای بر همه چیز بود؛ فریاد شیطان ها بلند شد 
و در مصر جمع شدند و ابراز تاسف کردند؛ آنها خدا را فراموش کرده و متکی 
شده اند به قدرت نظامی آمریکا؛ ولی دولت مردان آمریکا گفته اند باید در منطقه 

جنگ بیندازیم تا حاکمیت رژیم صهیونیستی محفوظ بماند.

امام جمعه موقت اصفهان:

با این روند بعید است رژیم صهیونیستی دو سال آینده را ببیند

امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان اظهار کرد: کلید حل تمام مشکالت اجتماعی و فردی، تقوای الهی است.
حجت االسالم سید مجتبی میردامادی در ادامه افزود: متاسفانه پاییز در حال اتمام است و قطره ای باران نیامده و بر اساس آیات قرآن کریم اگر 

تقوای الهی پیشه شود، دریچه همه برکات زمین و آسمان روی انسان باز می شود.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهارکرد: ساماندهی 
مسیر شمالی- جنوبی مادی فرشادی درخیابان مطهری 

مقابل بیمارستان سیدالشهدا انجام شد.
مهین شــکرانی افزود:  این پروژه به منظور تردد آســان 
معلــوالن و جانبــازان در این مســیر به ویــژه در مقابل 
بیمارستان سید الشهدا با اعتبار  ۸۰ میلیون تومان اجرایی 

شد.
مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه خاطرنشان کرد: در سال جاری به دنبال 
ارتقای سرانه فضای ســبز و ایجاد پویایی در محالت، احداث بوستان محلی ســپهر در دستور کار شهرداری 

اصفهان قرار گرفت.
شکرانی با اشاره به مشخصات فنی این پروژه گفت: بوستان محلی سپهر در خیابان شهید بهشتی-خیابان صائب 

به مساحت ۴ هزار مترمربع و با اعتبار 6۰۰ میلیون تومان تکمیل شد.

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان:

مناسب سازی خیابان 
آبشار اجرایی می شود

مدیر منطقه یک شهرداری 
اصفهان خبر داد:

تکمیل ساماندهی مسیر 
مادی فرشادی

اعالم انزجار اصفهانی ها از تصمیم جدید ترامپ

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 اعالم انزجار اصفهانی ها 
از تصمیم جدید ترامپ

  مردم شــهر اصفهان از مصالی بــزرگ امام 
خمینــی)ره( به ســمت خیابــان فرایبورگ 
راهپیمایی ضد آمریکایی و صهیونیستی خود 
را آغاز کردند.شــرکت کنندگان با ســر دادن 
شــعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل، 
از تصمیم شــیطانی ترامپ در خصوص شــهر 
قدس به عنوان پایتخت صهیونیست ها، اعالم 

انزجار کردند.

دو سرپرست جدید برای دو معاونت 
استانداری اصفهان؛

استاندار،تغییرات را کلید زد
معاونــان جدید اســتانداری اصفهان منصوب 
شدند. »محسن مهر علیزاده« استاندار اصفهان 
در احکام جداگانه ای، »محمد علی شجاعی« 
را به سمت سرپرستی معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع اســتانداری اصفهان 
و »علی مقــدس زاده« را به عنــوان معاونت 

هماهنگی امورعمرانی این استان منصوب کرد.
پیش از این »حسین سیستانی« و »محمد علی 
طرفه« عهده دار این معاونت ها بودند. شجاعی 
معاون جدید توسعه منابع استاندار، پیش از این 
مسئولیت هایی همچون معاونت برنامه ریزی و 
پشتیبانی پژوهشکده ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری کشور، معاونت اداری مالی را برعهده 
داشت؛ همچنین قائم مقام شهردار بندرعباس، 
رییس فدراســیون تیراندازی با کمان و عضو 

کمیته اقتصادی کمیته ملی المپیک بود.
مقــدس زاده معــاون جدیــد هماهنگــی 
امورعمرانی اســتانداری اصفهــان نیز پیش 
از این شــهرداری منطقه 6 تهران،سرپرستی 
معاونت فنی عمرانی شــهردار تهران،مدیریت 
عاملی شــرکت ســرمایه گذاری خانه سازی 
ایــران و مدیریــت عاملی شــرکت توســعه 
و نگهــداری اماکــن ورزشــی وابســته بــه 
 وزارت ورزش و جوانــان را در کارنامــه خــود

دارد.
همچنین اســتاندار اصفهان در احکام دیگری 
حسین سیستانی را به ســمت مشاور استاندار 
و محمد علی طرفه را به عنوان مسئول طراحی 
و راه اندازی »ستاد احیای زاینده رود« با هدف 
ایجاد هماهنگــی بین دســتگاه های اجرایی 

مرتبط منصوب کرد.

نصب ۲۰۰ دوربین نظارت 
تصویری در بزرگراه های شهر

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان 
اظهارکــرد: نصب دوربین هــای نظارتی ثبت 
تخلف ســرعت، عبور از چراغ قرمز و محدوده 
زوج و فــرد در تقاطــع هــا و بزرگراه هــای 
 ســطح شــهر در دســتور کار قــرار گرفتــه 
اســت. احمدرضا طحانیان افزود: دوربین های 

 LEZ طرح محــدوده زوج و فــرد به ســامانه
مجهز شده است. مدیر مرکز مدیریت و کنترل 
ترافیک شــهرداری اصفهان ادامه داد: تا پایان 
ســال جاری 2۰۰ دوربین نظارتی ثبت تخلف 
ســرعت و عبور از چراغ قرمز و محدوده زوج و 
 فرد در معابر و بزرگراه های ســطح شهر نصب 

می شود.
طحانیان خاطرنشان کرد: با توجه به رخدادهای 
متنوع روزانه در شــبکه معابر شهری، سیستم 
نظارت تصویری ترافیک، نقشــی اساســی و 
حیاتی در بهبود و روان ســازی جریان ترافیک 
و تصمیم گیری ســریع در ایجاد نظم بیشــتر 

ایفا می کند.

پردیس هنر، پروژه ای 
منحصربه فرد در اصفهان است

رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان اظهارکرد: پروژه 
پردیس هنر در محل شهربازی قدیم آبشار، پروژه 
ای اســت که با تفکر ارگانیک در حال شکل گیری 
بوده و ویژگــی های طبیعی بــرای آن مدنظر قرار 
دارد. شیرین طغیانی با اشــاره به اینکه این پروژه 
بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است، ادامه داد: 
فعالیت هایی که در این پروژه در دست انجام است 
بر اساس نقشه فاز یک بوده؛ چرا که هنوز جزئیات 
معماری و اجرایی آن تهیه نشده و در محل پروژه در 
حال انجام است. رییس کمیسیون عمران شورای 
اسالمی شــهر اصفهان، پردیس هنر را یک پروژه 
منحصر به فرد دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه 
این پروژه در کنار رودخانه زاینده رود واقع شده و از 
سوی دیگر برای مردم از لحاظ ذهنی آشناست، از 
موقعیت بسیار خوبی برخوردار است. وی اضافه کرد: 
با توجه به رویکرد نوین این طرح  در کنار طبیعت و 
به کارگیری مصالح سنتی و استفاده از آب متناسب 
با اقلیم اصفهان، این بوســتان در میان پارک های 

اصفهان جایگاه ویژه ای خواهد داشت.  
طغیانی تاکید کرد: اگر طراح پردیس هنر که ناظر آن 
هم هست بتواند تا پایان بهار سال آینده این پروژه را 
به اتمام برساند، می توانیم ثمرات آن را به طور ویژه 

در شهر اصفهان شاهد باشیم.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان:

رسالت دانشجو، هدایت و 
راهنمایی جامعه است

احمد آذین، سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان، در ویژه برنامه بزرگداشــت روز دانشجو و 
میالد پیامبر مهر و رحمت محمد مصطفی)ص( که 
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( 
برگزار شد، اظهار کرد: دانشجویان با حضور فعال خود 
در همه صحنه ها نقش موثری در رشــد و بالندگی 
جامعه ایفا می کنند، از این رو بی تفاوتی دانشــجو 
نســبت به تحوالت جامعه، باعث سقوط ارزش ها و 
حساسیت آنها نسبت به مسائل، رشد و بالندگی را 
به ارمغان می آورد. آذین افزود: وظیفه دانشجویان 
فقط مطالعه و تحصیل علم نیست، بلکه دانشجو باید 
دغدغه مند بوده و با دقت مسائل جامعه خود را رصد 
کند و با حضور فعال در همه صحنه ها به فکر هدایت 

و راهنمایی جامعه خود باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان 
اصفهان خبر داد:

ارزیابي بیش از 14 هزار 
واحدمسکوني مناطق زلزله زده

تاکنون بیــش از 1۴ هزار واحد مســکوني مناطق 
زلزله زده ســرپل ذهاب استان کرمانشــاه ارزیابي 
شده اســت. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمي 
اســتان اصفهان گفت: از این تعــداد، بیش از پنج 
هزار و 125 واحد، ساخته و هشت هزارو 93۴ واحد 
مسکوني هم تعمیر مي شود. غالمحسین خاني به 
آوار برداري  از  ۴2۰ واحد مسکوني تخریب شده نیز 
اشاره کرد و افزود: همچنین براي هزارو 9۴۷  واحد 
مسکوني، پرونده تسهیالت، تشکیل و  ۷3۰ معرفي 
نامه به بانک هاي عامل صادر شده است. مدیرکل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان اصفهان افزود: 
براي آواربرداري مناطق زلزله زده ســرپل ذهاب، 
ماشین آالت سنگین شامل 11۰ دستگاه کمپرسي، 
11 دســتگاه بیل، 15 دســتگاه لودر، دو دستگاه 
جرثقیل، یک دستگاه آب پاش و دو دستگاه تریلي 
کمرشکن به کارگرفته شده است.خیران اصفهاني 
هزار دستگاه کانکس به مناطق زلزله زده اهدا کردند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمي اصفهان گفت: 
همچنین براي ارسال بخش دیگري از کانکس ها، 
از اصناف و رانندگان درخواســت مي شــود که در 
حمل کانکس ها  یاري کنند. غالمحســین خاني 
پیش بیني کرد  چهار هزار و 5۰۰ واحدمســکوني 
نیازمند ساخت مجدد و هشت هزار واحد هم نیازمند 
بازسازي در شهر پل ذهاب استان کرمانشاه باشد. 
بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان اصفهان، ستاد 
معین بازســازي مناطق زلزله زده سرپل ذهاب در 

استان کرمانشاه است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه 3 مسئله آب، اشتغال 
و محیط زیســت از جمله مهم ترین مسائل استان 
اصفهان هستند گفت: میزان بیکاری استان اصفهان 
قابل توجیه نیست.محســن مهرعلیزاده در گزارش 
عملکــرد 1۰۰ روزه دولــت در کشــور، در جمع 
خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به مهم ترین 
اولویت های اســتان اصفهان اظهار داشت: اصفهان 
از دیرباز دارای پتانسیل های بسیاری بوده است، از 
این رو یکی از اولویت های مهم اســتان اصفهان آب 
است که کمبود آب و مسائل مختلف سبب دلمردگی 

و افسردگی مردم اصفهان شده است.
وی با بیان اینکه اشــتغال یکی دیگر از اولویت های 
مهم استان است، افزود: زمانی اصفهان قطب صنعتی 
کشور بوده است؛ اما اکنون صنایع با مشکالتی مواجه 
شده و استان اصفهان را به وضعیتی دچار کردند که 
2درصد نرخ بیکاری این اســتان از میانگین کشور 
بیشتر بوده و این مسئله برای اصفهان با این پتانسیل 
عظیم، ایراد محسوب می شود. اســتاندار اصفهان 
تصریح کرد: باید در زمینه اشــتغال برای اصفهان 

به دنبال راه چاره بود چــرا که این میزان بیکاری در 
اصفهان قابل توجیه نیست و باید تدبیری اندیشید تا 
اصفهان الگویی برای سیاست اقتصاد مقاومتی و دیگر 
زمینه ها باشد.وی با بیان اینکه سومین اولویت اساسی 
در استان اصفهان مسائل زیست محیطی است، گفت: 
بخشی از مسائل محیط زیست را آلودگی و بخشی هم 
شرایط جغرافیایی شهر و نیز وسایل نقلیه تشکیل 
می دهند اما باید گفت تمامــی این موارد قابل حل 

است که در این راستا برنامه جامعی را در نظر داریم.
مهرعلیزاده ادامــه داد: همچنین برنامه ریزی هایی 
در زمینه مسائل آبی استان صورت گرفته و در نظر 
داریم منابع آبی را ساماندهی کنیم تا در برخی موارد 
صرفه جویی صورت گیــرد؛ همچنین در نظر داریم 
ســتاد احیای زاینده رود که کار آن هماهنگی بین 

دستگاه های مرتبط درباره آب است، تشکیل شود.

وی با بیان اینکه مسئله قطار سریع السیر اصفهان-
تهران، قطارهای شهری و بین شهری، توسعه فرودگاه 
اصفهان، از جمله مسائلی اســت که در دستور کار 
خود قرار داده ایم، خاطرنشــان کرد: اصفهان قطب 
گردشگری کشور است. خوشبختانه قراری با فرانسه 
برای توسعه فرودگاه اصفهان گذاشته شده، همچنین 
آزادسازی ۴۰۰ هکتار از اراضی نظامی پیگیری شده 
است. استاندار اصفهان با بیان اینکه پروژه های دیگر 
ازجمله کنارگذر شــرقی و غربی، جاده اصفهان به 
شیراز و حضور هرچه بیشــتر بخش خصوصی در 
دستور کار است، گفت: برای جاده اصفهان- شیراز 
امسال مبلغی در ردیف بودجه 9۷ در نظر گرفته شده 
است که شــاید 3۰ درصد را دولت و بقیه را بخش 
خصوصی تامین کننــد. وی با بیــان اینکه یکی از 
پتانسیل های اصلی اصفهان گردشگری است، گفت: 

کشور ما به سمتی می رود که در آینده ای نه چندان 
دور ۴۰ درصد درآمد خود را از راه گردشگری و حضور 
توریست های خارجی به دست می آورد؛ از این رو ما 
باید در زمینه گردشــگری در سطح جهان فعالیت 
کنیم. مهرعلیزاده ادامه داد: اصفهان با 1۴ کشــور 
دنیا خواهرخوانده است؛ اما این خواهر خواندگی ها 
نمادین اســت و در حد نامگذاری یــک خیابان به 
نام آن کشور کافی نیســت؛ بلکه خواهرخواندگی 
یعنی استفاده از پتانسیل اقتصادی و نمایشگاه های 
دائمی که هنرمندان اصفهانی با حضور در کشورهای 
خواهرخوانده فرهنگ ما را به آنها انتقال داده و برای 
جذب گردشــگر اقدام کنند. وی با بیان اینکه قصد 
داریم برنامه مثلث سیاحتی بین اصفهان، شیراز و یزد 
را اجرا کنیم، اظهار داشت: با این اقدام کاری می کنیم 
تا مثلث سیاحتی به مربع ســیاحتی گردشگری و 
تورهای ۸ و 1۰ روزه تبدیل شود.استاندار اصفهان 
ابراز امیدواری کرد که در زمینه توریســت شــاهد 
شکوفایی چشمگیری باشــیم و بتوانیم نخستین 

نیازهای توریست را فراهم کنیم.

استاندار اصفهان:
میزان بیکاری در استان اصفهان »قابل توجیه« نیست

آلودگی هوا و تاثیر خطرناک آن بر ســالمتی جوامع بشــری و محیط زیست، 
موضوعی بسیار مهم اســت که در درازای زمان همیشــه مورد توجه فعاالن 
اجتماعی و سیاست مداران بوده است. آلودگی هوا موضوعی است که به رگه هایی 
از اقتصاد به طور مستقیم گره خورده است؛ مانند اینکه با کاهش خرید بنزین 
ممکن است صدمه مهلکی به اقتصاد وارد شود. از این رو پیشنهادات برای رفع 

کاهش آلودگی هوا هیچ گاه با موفقیت همراه نبوده است.
بنابراین با توجه به اهمیت پایش میزان آالینده ها در نقاط مختلف شهر به منظور 
برنامه ریزی های همه جانبه، قرار است تا با همکاری گروه پژوهشی آلودگی هوا و 
پسماند جامد پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان و معاونت برنامه ریزی 

شهرداری اصفهان با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال، سیاهه های 
انتشار آلودگی هوا در شهر به عنوان اولین گام مبارزه با آلودگی شناسایی شود. 
سیاهه انتشار آالینده ها فهرســتی از همه منابع آلودگی به همراه نرخ انتشار 
آنهاست. گام های بعدی به ترتیب، تعیین چگونگی پخش آالینده ها در سطح 
شهر، تعیین غلظت های سطحی، ارائه راهکارهای عملی و مشخص کردن میزان 
تاثیرگذاری و هزینه اعمال آنها و در نهایت انتخاب بهترین مجموعه از راهکارها 
و طراحی شیوه های اقتصادی است که ضمن حفظ حداکثری قدرت اقتصادی 

شهر، منجر به کاهش قابل قبول در غلظت های سطحی آالینده ها می شود.
بیش از یک میلیون دســتگاه از انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین در اصفهان 

درحال تردد هستند و هر لحظه به این تعداد بسیار زیاد افزوده می شود. در این 
پروژه )تعیین سهم آالینده در آلودگی گازی جو پایین و تهیه سیاهه آالینده های 
گازی کالن شــهر اصفهان( با دقیق ترین شیوه نرخ انتشار خودروهای سواری 

برای اولین بار در ایران میزان آالینده ها اندازه گیری خواهد شد.
بر این اساس قرار اســت در این روش آالینده های منتشر شده از خودروها، در 
سرعت های مختلف توسط یک دستگاه آنالیزور گاز که روی خودروی مورد نظر 
نصب شده، به وســیله هوای گار خروجی از اگزوز ارزیابی شوند. همچنین یک 
دستگاه دیاگ برای ثبت ویژگی های داخلی خودرو، روی خودروی هدف نصب 
می شود تا امکان مشخص کردن کل آالینده خروجی از اگزوز در واحد زمان به 

همراه ویژگی های موتور در حال حرکت نیز فراهم شود. با استفاده از این روش 
آالینده های خانگی و صنعتی را نیز می توان محاسبه کرد.

اصفهان با دارا بودن 2.1 میلیون نفر جمعیت در شهر و مراکزی مانند نیروگاه های 
حرارتی شــهید منتظری و اســالم آباد، ذوب آهن، فــوالد مبارکه، مجتمع 
پتروشیمی، پاالیشــگاه، پلی اکریل، کارخانه ســیمان، ده ها کوره آجر پزی 
و گچ، صدها معدن ماســه، منابع خانگی و تجاری و همچنیــن همجواری با 
کویر، به عنوان یکی از بزرگ ترین شهرهای آلوده کشــور به شمار می رود؛ از 
 این رو تعیین میزان آالینده ها می تواند در میــزان کاهش آنها نقش موثری 

داشته باشد.

با همکاری شهرداری اصفهان و دانشگاه اصفهان صورت می گیرد؛

تعیین سهم منابع آالینده در آلودگی هوای شهر اصفهان

مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان در نشست مدیریت بحران 
در نطنز اظهار کرد: بیش از 5۰ هزار واحد مســکونی در اســتان 
اصفهان مقاوم سازی شده که 25۰۰ واحد آن در نطنز بوده است. 
منصور شیشه فروش افزود: از آنجایی که کشور ما روی گسل های 
متعددی قرار دارد، بحث مقاوم سازی منازل مسکونی بسیار مهم 

است که این موضوع در استان اصفهان به خوبی ادامه دارد.
 مدیرکل بحران اســتان اصفهان گفت: یکــی دیگر از موضوعاتی 
که مورد اعتراض زیاد مردم نطنز است، بحث آب شرب و کیفیت 

پایین آن است که به زودی با تشکیل جلســه مدیریت بحران در 
استانداری این موضوع بررســی خواهد شد. وی تصریح کرد: یکی 
دیگر از مباحثی که کانون بحران در نطنز تشخیص داده شده، وجود 
رودخانه های فصلی در این شهر و عدم وجود دیوار ساحلی است 
که در صورت جاری شدن سیل، مشکالت فراوانی را ایجاد می کند. 
شیشه فروش خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته مبلغ 2 میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون ریال بودجه در اختیار شهرداری نطنز قرار گرفته تا 
این مشکل را برطرف کند که بخشی از این مشکل رفع شده و در 

ادامه هم با اختصاص ردیف بودجه  این مســیر رودخانه نیز دارای 
دیوار ســاحلی خواهد شــد. وی در ادامه به بحث بازسازی منازل 
مسکونی زلزله زده غرب کشور اشاره کرد و گفت: بازسازی 1۴ هزار 
واحد مسکونی به بنیاد مســکن اصفهان واگذار شده که به زودی 
اقدامات بازسازی آغاز خواهد شد. مدیر کل مدیریت بحران استان 
اصفهان افزود: پس از زلزله سرپل ذهاب، تیم های امدادی استان 
اصفهان نیز در بین اولین تیم های اعزامی به مناطق زلزله زده بودند 

که اقدامات امدادی را به مجروحین ارائه کردند.

مدیر کل مدیریت بحران  استان  خبر داد:

مقاوم سازی 5۰ هزار واحد مسکونی در اصفهان
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۴. با افراد باهوش و خالق در ارتباط هستید
شــرکتی که در آن کار می کنید، نشان دهنده 
این است که شــما چگونه فردی هستید. افراد 
باهوش و خالق تمایل دارند با افرادی مثل خود 
کار کنند. برخی اســتثنائات وجود دارد، اما اگر 
حدود ۸۰ درصد از افرادی کــه با آنها در ارتباط 
هســتید باهوش باشند، احتماال شــما نیز فرد 

باهوشی هستید.
۵. کمال گرا هستید

افراد باهوش همیشــه در جســت وجوی کمال 
هســتند؛ بنابراین هر دفعه که آنها را می بینید 
می توانید پیشــرفت های خیلی کوچکی در آنها 
مشــاهده کنید. آنها همیشه اندکی با دفعه قبل 
تفاوت دارند. این کمال گرایی در همه  جنبه های 
زندگی، از تالش برای برای مهارت در سخن گویی 
گرفته تا صرف زمان برای تمرین گلف یا پرتاب 

دارت بروز می کند.
۶. نقاد خود هستید

خودشیفته های بسیاری وجود دارند که برخی 
اوقات به خــود و دیگران دربــاره اینکه چگونه 
در موردی خاص خوب عمــل می کنند، دروغ 
می گوینــد؛ بنابراین اگر مشــاهده کنید فردی 
خودمنتقد است و انتقاد را می پذیرد، برای شما 
جالب باشد. توانایی شما برای پذیرش خطاهای 
خود و تالش بــرای تصحیح آنها نشــان دهنده  

باهوش بودن شماست.
۷. تمایل دارید مطلع و به روز باشید

افراد باهوش عالقــه دارند تا خــود را با آخرین 
پیشــرفت ها در حوزه های مختلف به روز کنند 
و همیشــه تالش می کنند تا خــود را ذره ذره 
بهبود بخشــند. یک فرد باهوش تالش می کند 
تا موضوعاتی را که مستقیما به زندگی اش مربوط 
اســت یا به آنها عالقه دارد، بیاموزد. جمع آوری 
اطالعــات، یادگیری مــوارد جدید و توســعه  
مهارت های مفید، روش زندگــی افراد باهوش 

است.
۸. دائما با پروژه ها و کارهای متفاوت مشغول 

هستید
صحبت از مشغول به کار بودن، نشانگر خوبی از 
هوش شماســت. افراد باهوش همیشه تعدادی 
پــروژه دارند کــه روی آنهــا کار می کنند. آنها 
احتماال زبان انگلیسی خود را بهبود می بخشند، 
ضرب المثل هــای مفیــد چینــی می آموزند، 
بروشورهای تعمیرات خانه را مطالعه می کنند و 
تعدادی از دستورالعمل های جدید آشپزی را در 

آشپزخانه امتحان می کنند        .

مهارت زندگی

نشانههاییکهمیگوید
شماباهوشهستید)2(

 بهلول نباش
 »معاذ بن جبل« با حالت گریان بر پیامبر)ص( وارد شد. پیامبر )ص( فرمود: 
چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: بر در مسجد جوانی خوش صورت و شاداب 
است. مانند زن جوان مرده، گریه می کند، می خواهد به حضور شما بیاید. 
پیامبر )ص( فرمود: اشــکالی  ندارد، جوان آمد و سالم عرض کرد، پس از 
جواب سالم، پیامبر )ص( فرمود: چرا گریه می کنی ؟ گفت: چطور گریه 
نکنم گناهانی انجام داده ام که خدا مرا نبخشد و مرا داخل جهنم خواهد 
کرد. پیامبر )ص( فرمود: آیا برای خدا شریک قرار دادی؟ گفت: نه. فرمود: 
نفس محترمی را کشتی ؟ گفت: نه. فرمود: گناهت اگر به اندازه کوه ها باشد 
خدا می آمرزد. جوان گفت: گناهان من از کوه ها بزرگ تر است.پیامبر)ص( 
فرمود: آیا گناهت مثل هفت زمین و دریاها و ریگ ها و اشــجار و آنچه در 
آن است از مخلوقات و به قدرآسمان ها و ستارگان و به قدر عرش و کرسی 
است؟ فرمود: وای بر تو! گناهان تو بزرگ تراست یا پرودگار تو؟ جوان روی 
خود به زمین زد و گفت: منزه است خدا از هر چیزی، او بزرگ تر است. فرمود: 
ای جوان یکی از گناهانت رابرایم نمی گویی ؟ عرض کرد: هفت سال کار من 
این بود که قبر ها را می شکافتم و کفن مرده ها را در می آوردم و می فروختم.

شبی دختری از دختران انصار مرد، وقتی نبش قبرکردم و کفن را از تن او جدا 
کردم، شیطان وسوسه کرد و با او مقاربت کردم، وقتی بر می گشتم شنیدم 
که مرا صدا کرد، ای جوان از فرمانروای روزجزا نمی ترسی وای بر تو از آتش 
قیامت! جوان گفت: حال چه کنم؟ پیامبر)ص( فرمود: ای فاسق از من دور 
شو، می ترسم به آتش تو بسوزم. او رفت و به مناجات و به یکی از کوه ها پناه 
برد و دو دست خود را به گردن بست مشغول توبه و عبادت و مناجات شد. 
تا چهل روز از خدا طلب آتش یا آمرزش کرد تا در قیامت رسوا نشود. خدا بر 
پیامبرش این آیه را نازل کرد که آمرزش بهلول در آن بود. پیامبر)ص( این 
آیه را با لبخند تالوت می کرد و بعد فرمود: کیست مرا به نزد آن جوان ببرد؟ 
معاذ گفت: می دانم کجاست. پیامبر همراه معاذ نزدش رفتند دیدند میان دو 
سنگ سر پا ایستاده، دست هایش به گردنش بسته، رویش از شدت آفتاب 
سیاه و تمام مژه های چشمش از گریه ریخته و مشغول مناجات است و خاک 
بر سرش می ریزد. درندگان صحرا اطراف او را گرفته و پرندگان در اطراف 
باالی سر اوصف کشیده به حال او گریه می کنند. پیامبر )ص( نزدیک رفته 
دست های او را با دست مبارک خود گشودند و خاک از سراو پاک کردند 
و فرمودند: بشارت باد تو را ای بهلول، تو آزاد کرده خدایی از آتش . پس به 

اصحاب فرمود: این گونه گناهان خود را تدارک و جبران کنید.

باغ 
کاغذی

»به مجنون گفتم زنده بمان« روایتی از زندگی شــهید همت               
به قلم» فرهاد خضری« اســت که انتشــارات روایت فتح آن را 
چاپ کرده است.  این کتاب داستان زندگی چریک فدایی، مرد 
راستین، شهید همت است، مردی که رفتن را به ماندن  ترجیح 

دادو نامش را بر صفحه ذهن ها حک کرد و جاویدان شد.
 کتاب» به مجنون گفتم زنده بمان« داســتان زندگی شــهید 
همت  از زبان دوستان و نزدیکان  و همرزمان اوست که خالصه 
و خوش خوان روایت شده اســت ، روایتی که عالوه بر گشودن 
رازهای زندگی این شهید محبوب، داســتان پشت پرده های 

ناگفته جنگ در منطقه طالئیه و جزیره مجنون و عملیات خیبر 
را هم افشــا می کند؛ حقایقی که از زبان آدم های مختلف بیان 
می شود و با کنار گذاشتن بسیاری از آنها به روزگار بسیار دشوار 
عملیات خیبر پی خواهیم برد ؛ عملیاتی که همت وهمت ها را 
به شدت به مبارزه طلبید.در بخشی از کتاب »به مجنون گفتم 

زنده بمان« می خوانیم:
»دیدم حاج همت دارد به آسمان نگاه می کند. اشک هم می ریزد.

پیش خودم فکر کردم »بگذار به حال خودش باشد«ولی طاقت 
نیاوردم. رفتم پرسیدم: »چی شده؟«جواب نداد...

بهمجنونگفتم
زندهبمان توبه

»جوالی«- مرداد- خود مختار 
نشـانه بعدی صور فلکی عالمت شـیر اسـت. همـان طور 
کـه از ذات ایـن موجود بـر می آیـد، بیشـتر افـراد متولد 
این مـاه خود مختـار و خـود رای هسـتند. آنهـا متکی بر 
تکبر خـود هسـتند. هـر آن چـه را کـه گمان مـی کنند 
خوب به نظـر می رسـد انجـام می دهنـد و هیـچ وقت با 

دیگران مشـورت و همراهـی ندارند.
 »آگوست« – شهریور-کافئین 

این دسـته از متولدین، افکار بسـیاری در ذهنشان دارند. 
بیشـتر افـکار آنها این اسـت کـه چگونـه خـود و دیگران 

را اصـالح کنند.
بـرای ادامـه دادن یـک رابطـه، متولدیـن ایـن مـاه، نیاز 
مبرم به شـمار خواهند رفت و وجودشان بسـیار ضروری 
اسـت. انسـان هـای بسـیاری هسـتند کـه بـرای پیـدا 
 کـردن انـرژی در زندگیشـان بـه بـودن بـا ایـن افـراد 

نیاز دارند. 
آنها مانند یـک کافی در روزهای سـخت و خسـته کننده 

ضروری هسـتند.
 »سپتامبر«-مهر  -رعایت عدالت

نشـان صور فلکـی ایـن ماه یـک تـرازو اسـت. ایـن افراد 
دیپلماتیـک و طرفدار طبیعت هسـتند. بیشـتر آنها برای 
آن کـه انـرژی یک محیـط مثبـت را حفـظ کننـد، خلع 

سـالح مـی کنند.
 معمـوال ایـن افـراد بسـیار منطقـی و سـازگار بـا محیط 

اطرافشـان هسـتند.
»اکتبر«- آبان- عقرب 

نشـانه متولدیـن اکتبـر یا آبـان، یک عقرب اسـت. شـما 
به معنـای واقعی وابسـته این افراد می شـوید. شـاید این 
افراد را بـه دلیل حضـور در زندگی شـخصی خـود یا این 
که دوسـتتان هسـتند و حتی بـه دالیل مختلف دوسـت 
داشـته باشـید ولی در هر حال عاشقشان می شـوید. این 
افراد نیز بسـیار دراماتیک و عاشـقانه رفتار خواهند کرد. 
رابطـه با آنها مـی تواند یـک داسـتان پرحـرارت و گرم را 

برای شـما خلـق کند.

خصوصیتهایعاطفیمتولدینهرماهچیست؟)2(
دانستنی ها

حرف حساب

رازهای ده گانه زندگی
ما خشــک ،غیر قابل انعطاف و لجباز می شــویم 
والبته بعد متحیــر از خودمان می پرســیم چرا 
 روابطمان کسل کننده شده و چرا گاهی زندگی

 بی معنا به نظر می رسد. هرگز به این نمی اندیشیم 
که علت این مشــکالت این اســت که به سختی 
می کوشیم چیزها را ساکن نگه داریم و زندگی را 

از حرکت باز داریم.

»رازهای ده گانه زندگی«
 باربارا دی آنجلیس

سیره بزرگان
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