
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شنبه 28 بهمن  1396 | 30 جمادی االولی 1439

شماره 2359 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2359.February 17. 2018
12 Pages

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان از تبعات کمبود هتل درشهر می گوید؛

قفل گردشگری!
3

پشت چراغ قـرمـز زندگی!
80 درصد کودکان کاردر اصفهان، دختر هستند؛

8

آینده ای روشن در انتظار صنعت نساجی
در دوازدهمین نمایشگاه نساجی اصفهان عنوان شد:

3

مقصر خشکی زاینده رود، ما مسئوالن هستیم
دستیار ویژه استاندار اصفهان:

3

صنعت، به صورت سنتی اداره می شود
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:

3
 در مراسم اختتامیه جشنواره قرآنی 

»جامعه المصطفی« صورت گرفت؛

11
تقدير از فعاليت هاي قرآني 

آيت ا... مظاهري

اصفهان شهری با بيشترين 
بافت فرسوده شهری

11

4

  برگزاری مراسم تشییع
 ۸ شهید تفحص و مدافع حرم

11

شهردار اصفهان مطرح کرد:

3

مواد اولیه به پلی اکریل نرسیده است؛

 کارگران همچنان بيکارند!
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان با 
اشاره به تداوم پوشش بیمه بیکاری کارگران پلی اکریل تا پایان 
سال 96 گفت: با توجه به تاخیر پیش آمده در حمل و نقل دریایی، مواد 
اولیه خریداری شده هنوز به کشور وارد نشده است. سیف ا...علیخانی 
اظهار کرد: در مرحله اول بیش از هزار نفر از کارگران شرکت پلی اکریل...

سوگواره یاس نبوی در ۳۰۰ 
امامزاده اصفهان برگزار می شود

آگهی مناقصه

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد 
انجام فیلمبرداری و عکسبرداری نمایشگاه های ادواری خود 
را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکت ها و موسســاتی که در این زمینه فعالیت 
دارند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 
1396/11/28 الی 1396/12/3 به دفتر مرکزی شرکت واقع 
در خیابان عالمه امینی، روبروی خیابان فردوس، ساختمان 

شرکت نمایشگاه ها مراجعه نمایند.
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حسن روحانی، صبح پنجشنبه به منظور تحکیم روابط دو جانبه به همراه 
تعدادی از وزرا به مدت سه روز ایران را به مقصد هند ترک کرد. خبرگزاری 
رویترز طی گزارشــی از هند به اهداف ســفر روحانی پرداخت و نوشــت: 
»دیپلمات  ها گفتند حسن روحانی، رییس جمهور ایران، در خالل سفر به 
دهلی نو به دنبال )جذب( میلیارد ها دالر سرمایه  گذاری هندی خواهد بود. 
سفری که در بحبوحه فشار آمریکا برای بازبینی توافق بین المللی هسته ای 

۲۰۱۵ و بازگشت تحریم ها علیه ایران صورت گرفت.«
به گفته دیپلمات ها؛ رییس جمهوری ایران قصد دارد در سفر خود به هند، 
میلیاردها دالر سرمایه گذاری از هندی ها جذب کند و به گفته کارشناسان 

مسائل سیاسی این سفر در شرایطی انجام می شود که آمریکا فشارهای خود 
برای بازنگری در برجام و وضع مجدد تحریم هــا علیه ایران را افزایش داده 
است. هند در تالش است تا با توسعه بندر چابهار در ساحل شرقی ایران، از 
طریق این بندر ضمن دور زدن رقیب سنتی اش پاکستان، راه خود را به سوی 
بازارهای آسیای میانه و افغانســتان باز کند؛ اما به دلیل نگرانی از احتمال 

خروج آمریکا از برجام، پیشرفت این پروژه بسیار کند بوده است.
اما به گفته رویترز؛ این پیشــرفت به دلیل نگرانی از لغــو احتمالی توافق 
هسته ای توسط دولت دونالد ترامپ، کند شده است. پس از رفع تحریم ها، 
هند اعالم کرده کــه در مناطق چابهــار ۲۰ میلیارد دالر، شــرکت های 

پتروشیمی، خطوط راه آهن و سایر صنایع سرمایه گذاری خواهد کرد؛ با این 
حال، از این مناطق فقط در بندر چابهار پیشرفت حاصل شد.

به گفته مقامات ایران؛  این کندی تا حدود زیادی به این دلیل است که در پی 
تالش های ترامپ برای تضعیف توافق هسته ای، هند دچار تردید شده است و 

روحانی هند را به پایبندی به تعهداتش ترغیب خواهد کرد.
غالمرضا انصاری، سفیر ایران در هند در این باره اظهار کرد: »تعدادی پروژه 
برای توسعه روابط وجود دارد که نه تنها به نفع دو ملت بلکه به نفع منطقه 
است.« حسن روحانی شامگاه پنجشنبه در در دیدار با نخبگان، علمای دینی 
و رهبران جامعه اسالمی حیدر آباد در مهم ترین بخش های سخنان خود 
اظهار کرد:» ایران و هندوستان پیوند تاریخی و فرهنگی، فرای روابط سیاسی 

و اقتصادی دارند و این ریشه تاریخی و فرهنگی دو ملت، یکسان است«.
وی افزود: »جمهوری اسالمی ایران خواهان روابطی صمیمانه و نزدیک تر 

میان دو ملت بزرگ ایران و هند در تمام زمینه هاست«.
وی با بیان اینکه دنیای غرب کشــورهای اســالمی را با ایجاد اختالف به 
خودشان مشغول کرده است، اظهارداشت:» اختالفات موجود در حالی است 

که شیعه و سنی قرن ها برادرانه در کنار هم زندگی می کردند«.
وی تاکید کرد:» اگر مشکلی در جهان اســالم وجود دارد، راه حل آن لوله 
تفنگ و نظامی نیست بلکه با منطق، استدالل و گفت و گو می توان مسائل را 
برطرف کرد«. رییس جمهور کشورمان ظهر دیروز در نماز جمعه حیدرآیاد 
هند هم سخنرانی کرد که مهم ترین بخش از سخنرانی وی در رابطه با اتحاد 

مسلمانان بود.
 طبق اعالم و پیش بینی های کارشناسان انتظار می رود دو طرف توافقی را 
امضا کنند که به هند اجازه می دهد عملیات اولین مرحله پروژه بندر چابهار 
را راه اندازی کند. بندر چابهار با بندر گوادر که چین آن را توسعه می دهد، 
۷۲ کیلومتر فاصله دارد. برنامه هند این اســت که در قالب اجاره ۱۰ ساله، 
دو اسکله از بندر چابهار را با سرمایه ای بالغ بر ۸۵.۲۱ میلیون دالر تجهیز و 
راه اندازی کند. این اولین سرمایه  گذاری بزرگ بندری هند در خارج است.  با 
این حال، مقامات گفته اند که ابهام در سیاست  های آمریکا بر این پروژه تاثیر 

منفی گذاشته است.
 سفر رییس جمهور کشورمان به هند می تواند دستاورد های مهمی را در پی 
داشته باشد؛ به طوری که هر دو بعد اقتصادی و سیاسی این دیدار دیپلماتیک 
مهم ارزیابی می شود. توسعه مناسبات تهران و دهلی نو از امروز تا سال های 
آینده نقش مهمی را می تواند در معادالت منطقه ای داشــته باشد و مسیر 

وابستگی متقابل بین دو کشور را هموار کند.

 شبکه های تلویزیونی عربی 
به جان هم افتادند

خبرگــزاری قطر اعــالم کرد که شــکایت این 
خبرگزاری از شبکه تلویزیونی العربیه، این شبکه 
را مجبور کرد از آفکام )دفتر ارتباطات رسانه ای 

انگلیس( خارج شود.
به گزارش الجزیره؛ پس از شــکایت خبرگزاری 
قطر از شبکه العربیه و خروج این شبکه عربستانی 
از آکفام، پخش برنامه های آن از انگلیس و همه 

کشورهای اروپایی متوقف می شود.
شکایت علیه شــبکه تلویزیونی العربیه و شبکه 
تلویزیونی اسکای نیوز عربی به این علت بود که 
این دو شبکه خبرهای جعلی منسوب به تمیم بن 

حمد آل ثانی امیر قطر پخش کرده بودند.

گفت وگوی درگوشی 
تیلرسون با اردوغان

شبکه سی ان ان گزارش داد که دیدار وزیر خارجه 
آمریکا با رییس جمهور ترکیه که بیش از 3 ساعت 
و نیم طول کشــید، بدون حضور هیچ مترجم یا 

دستیار آمریکایی برگزار شد.
بنا بر خبر رسانه آمریکایی؛ دیدار حساس »رکس 
تیلرســون« وزیر خارجه دولــت دونالد ترامپ 
با رجب طیــب اردوغان در آنــکارا بدون حضور 
مترجم یا دســتیار آمریکایی انجام شــد و وزیر 
خارجه ترکیه برای همتای آمریکایی خود نقش 

مترجم را ایفا کرد.

حکم دادگاه استیناف علیه 
فرمان ضد مهاجرتی ترامپ

یک دادگاه استیناف فدرال آمریکا، فرمان دونالد 
ترامپ برای منع سفر شــهروندان ایران، لیبی، 
سومالی، سوریه، یمن و چاد را ناقض قانون اساسی 

آمریکا و تبعیض  علیه یک دین دانست.
در حکم ایــن دادگاه آمریکایی تاکید شــده که 
اظهارات ترامپ علیه مسلمانان، از جمله در زمان 
کارزار انتخاباتی، حاکی از آن اســت که فرمان 
ضد مهاجرتــی او با اهــداف تبعیض آمیز صادر 

شده است.
حکم دادگاه اســتیناف ویرجینیا در حالی صادر 
شــده که در آخرین ماه ســال ۲۰۱۷ میالدی، 
دادگاه اســتیناف فدرال در کالیفرنیــا، فرمان 
مهاجرتی ترامپ را ناقض قوانین مهاجرتی آمریکا 

دانسته بود.

موشک های سوریه رژیم 
صهیونیستی را غافلگیر کردند

 رســانه های صهیونیســتی اعــالم کردنــد که 
 شــنبه گذشــته چندین موشک از ســوریه به
 سمت اراضی اشــغالی شلیک شــده که پس از 
عبور از مرکز »اسرائیل« به ســطح دریا اصابت 
کردند. رسانه های اســرائیلی گزارش دادند که 
عبور موشک های سوری از مرکز اراضی اشغالی 
 باعث توقــف پروازهای فــرودگاه بــن گورین 

شده است.
این ادعای اســرائیلی در حالی مطرح می شــود 
که در پــی حملــه جنگنده های اســرائیلی به 
خاک سوریه، ســامانه دفاع هوایی سوریه موفق 
 شــد یک جنگنــده اف ۱6 اســرائیل را الجلیل

 سرنگون کند.

نخستین سرمایه گذاری هندی ها در  خارج از کشور؛

راهی که از ایران می گذرد

سفر رییس جمهور کشورمان به هند می تواند دستاورد های مهمی را در پی داشته باشد؛ به طوری که هر دو بعد اقتصادی و سیاسی 
این دیدار دیپلماتیک مهم ارزیابی می شود.

آمریکا پایش را از گلیمش 
درازتر کرد!

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشــار 
بیانیه ای مداخله جویانه در امور داخلی ایران، 

خواستار »آزادی فوری« سران فتنه شد.
در ادامه اظهارنظرهای مداخله جویانه و ضد 
ایرانی مقام های آمریکایی، حاال ســخنگوی 
وزارت خارجه این کشور بیانیه ای درباره سران 

فتنه ۱3۸۸ منتشر کرد.
در بیانیه ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا، 
بازداشــت ســران فتنه »مغایر بــا تعهدات 
بین المللی ایران در مســائل حقوق بشری« 

است.

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد؛
مانع تراشی جهت حضور 

شرکت های ایرانی در  سوریه
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز طی گزارشی 
مدعی شد در مقابل حضور شرکت های ایرانی 
در بازار سوریه مانع تراشی می شود و مقامات 
 این کشور شــرکت های روســی و چینی را 

بر شرکت های ایرانی ترجیح می دهند.
به گزارش فایننشال تایمز؛ شرکت های ایرانی 
طی سال های گذشته تفاهم نامه های اقتصادی 
بزرگی در سوریه از جمله در زمینه شبکه تلفن 
همراه و معادن فســفات منعقد کرده اند؛ اما 
تجــار و دیپلمات ها می گوینــد، اجرای این 
توافقات به دلیل تمایل بیشتر مقامات سوری 
به جذب شرکت های روسی و چینی متوقف 

شده است.
یک تاجر ســوری در این باره گفت: »فقط به 
قرارداد مربوط به توســعه شبکه تلفن همراه 
نگاه کنید، آنها تنها یک یادداشت تفاهم امضا 
کرده اند. اکنون بیش از یک ســال گذشته و 
هنوز قرارداد نهایی امضا نشده است. ایرانی ها 
در زمینه کسب سود در بازار سوریه دستاوردی 

نداشته اند.«

درخواست آمریکا از »العبادی«: 
دستان ایران را قطع کن

یک نماینده پارلمان عراق فاش کرد که وزیر 
خارجه آمریکا در ســفر اخیرش به کویت، به 
نخست وزیر عراق گفته که باید »دستان ایران« 

در کشورش را قطع کند.
»اســالم حســین« نماینده حزب دموکرات 
کردستان عراق )پارتی دموکراتی کوردستان 
PDK( روز پنجشــنبه گفت که نمایندگان 
کــرد در پارلمان، تــا قبل از برآورده شــدن 
خواسته هایشــان با تصویب بودجه موافقت 

نخواهند کرد.
 اسالم حســین گفت: »فقط کردها از بودجه 
ناراضی نیســتند. اهل ســنت و استان های 
تولیدکننده نفت نیز ناراضی اند.کردها به هیچ 
وجه با تصویب بودجه موافقت نخواهند کرد 
تا اینکه بودجه الزم برای اقلیم تصویب شود. 
ما با همه ابزارهای قانونی از موضع خود دفاع 

می کنیم«.

نخست وزیر دولت نجات ملی یمن: 
 ایران به ما موشک

 نداده است
نخست وزیر دولت نجات ملی یمن گفت که بر 
خالف ادعای کشــورهای متجاوز، ایران به ما 

موشک نداده است.
عبدالعزیز بن حبتور، نخست وزیر دولت نجات 
ملی یمن در گفت وگو با المیادین اظهار داشت: 
امارات نتوانست نقشه های خود را برای عدن 
عملی کند. وی افزود: عناصر مسلح در عدن، 
گروهی از مزدوران هســتند که از فرماندهان 
نظامی ســعودی و اماراتی دستور می گیرند. 
بن حبتور اظهار داشت: عبدربه منصور هادی 
رییس جمهــور فراری و مســتعفی و شــبه  
نظامیانش و همچنین شبه نظامیان برخوردار 
از حمایت  های امارات، فاقد برنامه ای ملی برای 

یمن هستند.

امیر حیدری
فرمانده نیروی زمینی:

نیروهای مسلح

حسینعلی امیری اظهار کرد: سخنان آقای روحانی 
در مورد اصل ۵9 تاکید بر ظرفیت های فراوان قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران بود و به نظر می رسد 
موضوع خاصی برای برگزاری همه پرســی مدنظر 
ایشان نبود. هرچند من در این خصوص صحبتی با 

آقای رییس جمهوری نداشتم.
وی اظهارداشــت: قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران هیچ بن بســتی برای حل مشکالت از طریق 
قانون گذاری )مجلس شــورای اســالمی، شورای 
نگهبان و مجمع تشــخیص مصلحت نظام( ندارد و 
همه پرسی هم نوعی قانونگذاری است؛ لذا معتقدم 
که نسبت به اظهارات رییس جمهوری در مورد اصل 
۵9 قانون اساسی پیش داوری های نادرستی صورت 
گرفت و همین پیش داوری ها نیز به حاشیه سازی 

های ژورنالیستی دامن زد. 
معاون پارلمانی رییس جمهوری که سابقه عضویت در 
شورای نگهبان به عنوان حقوقدان را نیز دارد، گفت: 
مروری بر قانون اساسی نشان می دهد که در سه اصل 

از این قانون، همه پرسی پیش بینی شده است.

روحانی تاکید بر ظرفیت های 
قانون اساسی دارد

معاون پارلمانی رییس جمهوری:

کابینه

کافه سیاست

عکس  روز 

 خودروهای زرهی ارتش ترکیه
 در حال رفتن به سوی مرز سوریه

از ماهیت حکم اطالع ندارند؛ اما نظر می دهند

پیشنهاد سردبیر:

امیر سرتیپ کیومرث حیدری گفت: امروز ما 
امانت دار خون شهدا هستیم، ما باید باور داشته 
باشــیم که صراط مســتقیم، والیت است و تا 
زمانی که پشت سر ولی فقیه حرکت کنیم این 
اقتدار هر روز بیشتر خواهد شد. فرمانده نیروی 
زمینی گفت : اقتدار امروز جمهوری اســالمی 
موجب شده نه تنها داعش بلکه ما اربابانشان را 
هم از منطقه بیرون کردیم و اجازه خودمحوری 
را به آنها نمی دهیم. وی افزود: نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران نیروهایی مادی نیستند 
بلکه آرمان نهایی ما اعتالی کلمه ا... است. امروز 
تجهیزات نیروهای مسلح ما ساخته و پرداخته 
ذهن فعال و دســت توانای جوانان غیرتمند 
کشور است و ما برای توانایی دفاعی خود دست 

نیاز به سوی هیچ کشوری دراز نمی کنیم.

اقتدار جمهوری اسالمی  
داعش را از منطقه بیرون کرد

علی شکوری راد
دبیرکل حزب اتحاد ملت:

احزاب

آیت ا...سید احمد خاتمی حمایت مردم را از نقاط 
قوت نظام دانست و بیان داشت: شنیدن صدا، درد 
و مشکالت مردم بسیار مهم اســت. مردم کسانی 
نیستند که شعار دادند نه غزه نه لبنان جانم فدای 
ایران؛ چرا که آنان دروغ مــی گفتند و وقت حادثه 
فرار می کردند و جان فدای ایران نمی کردند اینها 
مردم نیستند. باید حرف این دروغ گوها را شنید یا 
حرف جمعیت ۲۰ میلیون نفری در راهپیمایی ۲۲ 

بهمن را شنید و مشکالت آنان را حل کرد.
خاتمــی گفت: بــه ما مــی گویند که سردســته 
اغتشــاش گران را دســتگیر کرده اند، ۱۰ نفر به 
منافقین و ۵ نفر به ســلطنت طلبان وصل هستند، 
باید صدای ده ها میلیون نفر از افرادی که حمایت از 
انقالب می کنند، را شنید. وی افزود: حرف این است 
که مســئولین تا آنجا که می توانند مسئولیت پذیر 
باشــند و بپذیرند که تحریم هســتیم و این دولت 
باشد یا دولت دیگر،آمریکا هیچ کدام از جناح های 

اصولگرا و اصالح طلب را قبول ندارد.

باید صدای ده ها میلیون نفر 
حامی انقالب را شنید

امام جمعه موقت تهران:

 روحانیت

دبیرکل حزب اتحاد ملت گفت: می دانیم  که 
اگر گفتمان براندازی شکل بگیرد هزینه های 
بیشــتری به بار می آورد پس بایــد از تمام 
ظرفیت های نظام استفاده  و جلوی رادیکالیزه 

شدن فضا را بگیریم.
علی شکوری راد خاطرنشــان کرد: مردم ما 
حدود ۵۰ تا 6۰ درصــد در موضوعاتی مثل 
پارس جنوبی، محیط زیست و اموال آن اتفاق 
نظر دارند. باید جلوی رادیکالیزه شدن جامعه 
سیاسی را بگیریم، نگذاریم دامنه اختالفات 
گسترش پیدا کند. آنهایی که به کشورهای 
خارجی پیشــنهاد می دهند تحریم ها علیه 
ایران افزایش پیدا کند، به دنبال چه هستند؟ 

ما دنبال ایجاد وحدت و همگرایی هستیم.

جلوی رادیکالیزه شدن فضا 
را بگیریم

پیشخوان

بین الملل

نیکی هیلی در بیانیه خود اعالم کرد: »سازمان ملل گزارش نهایی 
خود را درباره یافته های هیئت کارشناسان در رابطه با یمن منتشر 
کرد.در میان یافته های این هیئت کارشناســی، مشخص شده 
است که تسلیحات ایرانی و موشک های بالستیک - بعد از تحریم 
هدفمندی که در سال ۲۰۱۵ برقرار شد - به یمن داده شده و ایران 
در اجرای اقدامات الزم برای جلوگیری از انتقال این تسلیحات به 

دست گروه ها و افراد تحریم شده، کوتاهی کرده است.

 این یافته ها باعث شده اند هیئت یاد شده نتیجه گیری کند که 
ایران به قطعنامه ۲۲۱6 )سال ۲۰۱۵( شــورای امنیت سازمان 
ملل پایبند نمانده اســت. این گزارش تاییدی بــر نگرانی های 
 آمریکا درباره افزایش رفتار بی ثبات کننده ایران و نقض معیارهای

 بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت به شمار می آید.
این گزارش آنچه را که ما در ماه های اخیر به آن اشاره می کردیم، 
برجسته ساخته اســت: ایران به صورت غیر قانونی تسلیحات را 

با نقض چندین قطعنامه شــورای امنیت سازمان ملل )به یمن( 
منتقل کرده است. آمریکا همچنان به رفتارهای خطرناک ایران 
معترض است و در عین حال جهانیان نمی توانند اجازه بدهند این 
نقض های آشکار بی آنکه پاسخی به آنها داده شود ادامه پیدا کند. 
ایران باید بداند که سرکشــی در برابر جامعه جهانی پیامدهایی 
 دارد. زمان آن رســیده اســت که شــورای امنیت اقدامی انجام 

دهد«.

ادعای جدید نیکی هیلی:
 ایران به صورت غیر قانونی تسلیحاتش را منتقل کرده است

 دستگیری گسترده در 
بازار ارز

  رفراندوم معیشت

مامور ســیاه در دام 
سپاه 

ظریف: منافع کشور را 
حفظ کرده ایم

 70 طرح آستان قدس 
برای محرومیت زدایی

بسته سه ضلعی برای 
کنترل نوسان ارز

عقب نشینی 70تومانی 
دالر با ورود سیف و پلیس

عزت ا...ضرغامی معتقد است که مسعود ده نمکی 
سال هاست که معادله الینحل فیلم انقالبی - ارزشی 
و موفقیت باال و کم نظیر در گیشه را حل کرده است. 
»عزت ا...ضرغامــی« عضو شــورای عالی انقالب 
فرهنگی در کانال تلگرامی خود نوشت:  درد دل 3 

ساعته مسعودخان ده نمکی بیشتر از آنکه او را آرام کند و نفسی بکشد، برای من مفید بود. ناگفتنی های 
فراوانش از جنگ، سیاســت، فرهنگ، حزب ا... و البته سینما! کمتر کسی را به پرکاری و تعهد او دیده ام. 
بی مهری هم زیاد می بیند، از خودی و غیرخودی. او هم مثل بســیاری از نیروهای انقالب، اول وابســته 
است و دوم مستقل! وابسته اســت به »فکر« به »عقیده« و به »راه« و دنیا و آخرت خود را در گرو همین 
 وابستگی می داند و این خیلی خوب است. برایم سخت بود که از او بشنوم، »باالخره ما فرصت هستیم یا 

تهدید؟! «

معاون اول قوه قضائیه گفت: یک مطلب را شــایعه 
می کنند و به دست مِن نوعی می رسد و من هم بدون 
اینکه توجه کنم از چه منبعــی آمده و محتوای آن 
چیست، آن را در عرض یک دقیقه انتقال می دهم 
که به میلیون ها نفر ممکن است برسد. گاهی حتی 

درنگ نمی کنم که ببینم به صورت ظاهر این مطلب درست است یا نادرست.
وی بیان داشت: گاهی وقت ها حتی شک می کنم که غلط است  ولی باز آن را انتشار می دهم و گاهی وقت ها تقریبا 
مطمئن می شوم که غلط است  ولی باز هم آن را منتشر می کنم بدون آنکه توجه کنم این کار چه پیامدی با خود 
دارد؟ برخی از ماهیت حکم اطالع ندارند؛ اما اظهار نظر می کنند. محسنی اژه ای با انتقاد از اظهارنظر برخی افراد 
که از پرونده ها اطالعی ندارند، ادامه داد: خیلی از اوقات برخی افراد هستند که از ماهیت یک حکم و جزئیات و روند 

قضیه اطالع ندارند؛ با این حال شروع به اظهارنظر می کنند و هرکس یک چیز می گوید.

ضرغامی:

 شنیدن این حرف از 
ده نمکی برایم سخت بود!

محسنی اژه ای:

از ماهیت حکم اطالع 
ندارند؛ اما نظر می دهند 

 برنامه هند این 
است که در قالب 

اجاره ۱0 ساله، 
دو اسکله از 

بندر چابهار را با 
سرمایه ای بالغ بر 

۸۵.2۱ میلیون 
دالر تجهیز و 

راه اندازی کند
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صنعت، به صورت سنتی  اداره می شود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

هشدار

مواد اولیه به پلی اکریل نرسیده است؛
کارگران همچنان بیکارند!

معاون روابــط کار اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اصفهان با اشاره به تداوم پوشش بیمه 
بیکاری کارگران پلی اکریل تا پایان ســال 96 
گفت: با توجه به تاخیر پیش آمده در حمل و نقل 
دریایی، مواد اولیه خریداری شده هنوز به کشور 
وارد نشده است.سیف ا... علیخانی اظهار کرد: در 
مرحله اول بیش از هزار نفر از کارگران شرکت 
پلی اکریل از ابتدای فروردین تا پایان شــهریور 
ماه به مدت 6 ماه تحت پوشــش بیمه بیکاری 
قرار گرفته اند. وی با اشاره به فراهم شدن زمینه 
بازگشــت تدریجی کارگران افزود: در راستای 
حفظ و پایداری بنگاه اقتصادی و اشتغال موجود 
مقرر شــد با ورود مواد اولیه خریداری شده از 
خارج از کشور کارگرانی که هنوز اشتغال ندارند 
از تاریخ 15 بهمن ماه جاری مشغول به کار شوند.
معاون روابــط کار اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اصفهان ادامــه داد:  با توجه به تاخیر 

پیش آمده در حمل و نقــل دریایی، مواد اولیه 
خریداری شده هنوز به کشــور وارد نشده و در 
نتیجه قسمت های وابسته به این مواد کماکان 
غیرفعال هســتند. وی اضافه کــرد: به همین 
دلیل به درخواست مدیریت و شورای اسالمی 
کار شرکت و موافقت مدیریت استان مقرر شد 
تا پایان سال جاری پوشــش بیمه کاری ادامه 

پیدا کند. 
علیخانی در پایان خاطرنشان کرد: 498 نفر از 
کارکنان پلی اکریل تا پایان اسفند 96 بیمه کاری 
دریافت کرده و با ورود مواد اولیه و مهیا شــدن 

شرایط تولید به محل کار باز می گردند.

بازار

بخارشوي

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
اصفهان:

 صنعت، به صورت سنتی
 اداره می شود

مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان گفت: بخش بزرگی از صنعت کشور هنوز 
به صورت سنتی اداره می شود و سرمایه گذار خود 
مدیریت و حســابداری، مســئولیت امور اداری و 
بازرگانی، خرید و فروش و نظارت بر تولید را برعهده 
دارد. محمدجــواد بگی اضافه کــرد: حجم باالی 
تمرکز کارآفرینان بر مقولــه های متفاوت و حتی 
متضاد از یک سو سبب فشــار مضاعف بر فعاالن 
اقتصادی کشور شده است و از سوی دیگر به دلیل 
عدم تقسیم کار مناســب و تخصص گرایی، آنها از 
دســتیابی به فناوری های روز و روش های نوین 
مدیریتی دور مانده اند. وی ادامه داد: همه این موارد 
سبب کاهش رقابت پذیری، افزایش بهای تمام شده 
محصوالت و افت سطح کیفی و کاهش نوآوری در 

ارائه محصوالت شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد 
کشاورزی اصفهان:

طرح پژوهشی تولید گوسفند 
گوشتی و بز شیری آغاز شد

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اصفهان 
گفت: سیاســت های وزارت کشــاورزی، ارتقای 
بهره وری ژنتیکی در دام های مولد است که طرح 
پژوهشی تولید گوسفند پربازده گوشتی و بز شیری 

کلید خورد.
امیرحســین افیونی گفت: یکی از سیاست های 
وزارت کشــاورزی، ارتقای بهره وری ژنتیکی در 
دام های مولد اســت کــه در همین راســتا طرح 
پژوهشی تولید گوسفند پربازده گوشتی و بز شیری 
کلید خورد و در قالب این پژوهش گوســفند و بز 

اصل نژاد فرانسوی را با نژاد داخلی ترکیب کردیم.
معاون بهبود تولیــدات دامی جهاد کشــاورزی 
اصفهان با بیان اینکه کارهای اصالح نژادی زمان بر 
است،  اظهار داشــت: یکی از سیاست های جهاد 
کشــاورزی ارتقای بهره وری دام بوده که تولید بز 
شیری از این جمله است تا بتوان از گوشت و شیر 
آن اســتفاده کرد، در این راستا دام هایی به عنوان 
نمونه از کشور فرانسه وارد شــده تا با نمونه های 

داخلی سنتز شود.
وی اضافه کرد: البتــه 1۰ درصد نیازهای دامی ما 
از کشــورهایی مثل برزیل و فرانسه وارد می شود 

که بین 8۰ تا 1۰۰ هزار تن برای کل کشور است.

 جایگاه دوم اصفهان 
در تخصیص منابع قرض الحسنه

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران با بیان 
اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران با همکاری 1۰ 
بانک بزرگ کشور با هدف گسترش قرض الحسنه 
ایجاد شــده است، اظهار داشــت: این بانک از بدو 
تاسیس در راســتای عمل به مسئولیت های خود 
که همان گســترش قرض الحسنه اســت، با ارائه 
تسهیالت قرض الحسنه با نرخ کارمزد صفر تا چهار 
درصد در تالش اســت تا خدمت صادقانه به مردم 
داشته باشد. مرتضی اکبری جایگاه استان اصفهان 
در زمینه قرض الحسنه را خوب ارزیابی کرد و افزود: 
در بخش منابع قرض الحسنه، تهران با بیش از یک 
هزار و 5۰۰ میلیارد تومان در جایگاه نخست کشور 
قرار گرفته و بعد از آن اصفهان با 8۰۰ میلیارد تومان 
منابع قرض الحســنه جایگاه دوم کشور را به خود 

اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: این بانک در ســال جاری بیش از 
515 میلیارد تومان تسهیالت به بیش از 45 هزار 
نفر در استان اصفهان پرداخت کرد و عملکرد قابل 

توجهی در این بخش دارد.

دستیار ویژه استاندار اصفهان گفت: زاینده رود به عنوان تنها افتخار اصفهان حاال مثل یک جنازه در اصفهان افتاده و 
مقصر خشکی آن ما مسئوالن هستیم. امیر کریمی اظهار کرد: به عنوان یک کارشناس مستقل پس از 3۰ سال کار 
کردن در جمهوری اسالمی باید بگویم که در رابطه با مشکالت حالمان خوب نیست و گیج شده ایم، همه مسئوالن 
فقط می گویند مشکالت وجود دارد، پس چه کسی قرار است مشکالت را حل کند؟وی گفت: اگر اصل 44 به درستی 
انجام می شد شاید امروز حالمان بهتر بود و شــرکت پلی اکریل اصفهان به این روز نیفتاده بود؛ صنعت گرنماهایی 

آمده اند و از اصل 44 سوءاستفاده کرده اندو در صنعت به درستی اجرا نشده است.

مقصر خشکی زاینده رود 
ما مسئوالن هستیم

دستیار ویژه استاندار اصفهان:

قاد
انت

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،521،000
تومان

766،000نیم سکه
تومان

464،000ربع سکه
تومان

312،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

149،940
تومان

      قیمت سکه و طال

SC 2 بخارشوي کرشر مدل

 641,500
تومان

بخار شوی ژانومه مدل 
Te3300-J203 2000W

 670,000
تومان

بخارشوي هان مدل 
SI3600 Agile

 395,000
تومان

عکس روز

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 
حجم آب سد زاینده رود به 129 میلیون مترمکعب رسیده 
و میزان ورودی کمتر از خروجی اســت و در هیچ سالی 

میزان خروجی به اندازه فعلی نبوده است.
هاشــم امینی اظهار کرد: امروز دوران مدیریت عرضه در 

دنیا گذر کرده و می توانیم در برخی نقاط جغرافیایی به نحوی که به سیستم اکولوژیکی ضربه نزند انتقال آب 
را داشته باشیم. وی گفت: امروز به فاضالب به عنوان کاالی بی ارزش نگاه نمی کنند بلکه آبی است که رنگ آن 
تغییر کرده و باید بتوان آن را مجدد استفاده کرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تصریح کرد: 

با مدیریت حوزه مصرف و تقاضا، میزان پرت آب به 17 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به شرایط ذخیره آبی استان گفت: با تغییر رفتارهای خیلی کوچک می توان میزان مصرف هر نفر 

که االن بیش از 15۰ مترمکعب است را تعدیل کنیم.

حجم آب سد 
زاینده رود به 129 
میلیون مترمکعب رسید

رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: کمبود هتل، اصفهان را به قفل گردشــگری کشور تبدیل 

کرده است.
محمدرضا رجالی در نشست تخصصی معماری هتل ها اظهار کرد: 
هزینه هایی که برای هدررفت انرژی در ســاختمان ها و هتل ها 

صرف می شود، واقعا زیاد است.
وی افزود: در گذشــته یک بار محاســبه شــد کــه می توان با 

 اقداماتی 3۰ میلیــارد دالر صرفه جویی انرژی در ســاختمان ها 
داشت. 

رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان 
با بیان اینکه صنعت گردشگری را یک صنعت فوق سبز می دانیم، 
توضیــح داد: در صنعت های دیگر از محیط زیســت برداشــت 
می کنیم؛ اما در گردشگری برای جذب توریست از محیط زیست 

هم مراقبت می کنیم.

وی تصریح کرد: در چشم اندازه 14۰4 پیش بینی شده که ساالنه 
2۰ میلیون گردشگر به ایران سفر کند و برآوردها سهم اصفهان را 

5 میلیون گردشگر نشان می دهد.
رجالی تاکیــد کرد: ایــن در حالی اســت که اصفهــان را قفل 
 گردشگری کشور می دانند چون گردشگرانی که به اصفهان سفر 
 می کنند قصــد توقف دارنــد؛در حالــی که این شــهر کمبود

 هتل  دارد.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان از تبعات کمبود هتل درشهر می گوید؛
قفل گردشگری!

مدیرکل دفتر امور روســتایی و شوراهای استانداری 
اصفهــان گفــت: افــرادی کــه دارای طرح هــای 
اشتغال زایی، اقتصادی و تولیدی در روستاها هستند 
می توانند از تسهیالت بانکی با سود 8 درصد تا سقف 

2۰ میلیارد ریال استفاده کنند.
 محسن گالبی اظهار داشت: به منظور رفع مشکالت در روســتاها یکی از اقدامات موثر دولت در بخش 
توســعه روســتاها ارائه الیحه مالیات بر ارزش افزوده اســت که اقدامی موثر در جهت رشــد و تعالی 

روستاهاست.
وی گفت: برنامه بودجه شوراهای اسالمی روستاها باید بر اساس واقعیات موجود تنظیم شود و دهیاران و 
اعضای شورا در برنامه های زمان بندی شده در طول سال به این برنامه مراجعه و از آن به عنوان نقشه راه 

استفاده کنند و باعث تشویق سرمایه گذاران به روستاهای خود شوند.

تسهیالت بانکی 
20 میلیارد ریالی 
اشتغال زایی در روستاها

 از هنگامی که دولت الیحه  بودجه بندی ســال 97 را به مجلس اعالم کرد
تاکنون ، یکی از بحث های مهم مردم حذف تعــداد قابل توجهی از یارانه 
بگیران در ســال 97 بوده است. وقتی در بودجه ســال آینده تنها 3۰ هزار 
میلیارد تومان برای دادن یارانه پیش بینی شده است؛ یعنی فقط  می توان 
به 55 میلیون نفر یارانه داد و ما بقی حذف خواهند شد؛ اما این موضوع هنوز 
از سوی دولت تصویب نشده است. آیا واقعا بخشــی از یارانه بگیران حذف 
خواهند شد؟ براساس آخرین آمارهای اطالعاتی از یکی از نمایندگان عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه، 95.21 درصد جمعیت کشــور یارانه دریافت 

می کنند؛ این در حالی است که سهم تولید تنها 1.8 درصد بوده است. 

در الیحه بودجه سال 97 دولت به خود این حق را داده است تا بودجه مصرفی 
برای پرداخت یارانه به مردم را به 3۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد این در 
حالی است که این رقم در سال 96 حدود 48 هزار میلیارد بوده و با آن حق 
مسلم  76 هزار نفر یارانه بگیر را پرداخت می کردند.با توجه به این اعداد و 
ارقام، می توان گفت حدود 25 میلیون نفر از تعداد یارانه بگیران کم خواهد 
شد؛ یعنی یک ســوم یارانه بگیران از دریافت یارانه حذف  می شوند. هفته 
گذشته جلسات متعددی برای مشخص شدن این موضوع در مجلس برگزار 
شد؛ اما هنوز نتیجه این جلسات مشخص نیست و نمایندگان پیش بینی کرده 
اند که امروز تکلیف یارانه بگیران مشخص خواهد شد. نماینده مردم همدان و 

فامنین گفت: حذف یارانه 25 میلیون نفر در سال 97 بعید است.حاجی بابایی 
در پاسخ به این ســوال که آیا مجلس در روز شنبه 25 میلیون یارانه بگیر را 
حذف خواهد کرد؟ اظهار کرد: بعید می دانم این اتفاق رخ دهد. وی با اشاره به 
اینکه مجلس گامی انقالبی برداشت و برای بزرگ ترین رقم بودجه سال 97 
تعیین تکلیف کرد، افزود: براساس مصوبه مجلس در تبصره 14 به میزان 1۰2 
هزار میلیارد تومان اعتبار هدفمندی یارانه ها را به خزانه دولت واریز کرده و با 

شفاف سازی در منابع و مصارف توانسته یک گام بلند بردارد.
 افراد پردرآمد  از طرف دولت می توانند حذف شوند

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اینکه یک نکته کلیدی 
در جلســه روز پنجشــنبه نیمه تمام ماند، بیان کرد: در جدول درآمدها و 
هزینه های کمیســیون تلفیق برای یارانه نقدی 3۰ هــزار میلیارد تومان 
اختصاص داده شده که برای 55 میلیون نفر است و این به معنای قطع یارانه 
25 میلیون نفر خواهد بود.وی ادامه داد: برای رفع این نقیصه پیشنهاداتی 
را به مجلس ارائه دادیم که براساس آن رقم 3۰ هزار میلیارد تومان از محل 
افزایش درآمدهای هدفمندی یارانه ها یعنی فروش بیشتر آنها نه گران کردن 
آنها تا 41 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که بقیه بحث به روز شنبه موکول 
شد. حاجی بابایی یادآور شــد: اگر مجلس امروز به این پیشنهاد رای مثبت 
بدهد همه افراد براساس سال 96 یارانه دریافت خواهند کرد؛ البته براساس 
قانون افراد پردرآمد برای اخذ یارانه، از طرف دولت می توانند حذف شوند. 
وی افزود: در حالی که دولت اعالم کرده سال آینده موافق پرداخت یارانه به 
همه یارانه بگیران است اگر این پیشنهاد رای نیاورد، حذف 25 میلیون نفر 
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به حساب مجلس خواهد بود؛ البته معتقدم 

از مردم داری نمایندگان و خلق و خوی آنها چنین چیزی بعید است.
حذف یارانه نقدی پردرآمدها مستلزم کار کارشناسی است

چندی پیش نیز منصور مرادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس نسبت به روش دولت در حذف یارانه نقدی پردرآمدها انتقاد کرده و 
گفته بود: شیوه ای که دولت در حذف یارانه نقدی پردرآمدها در الیحه بودجه 
سال 97 اتخاذ کرده، منطقی نیست و ضرورت دارد تا در آن تجدیدنظر صورت 
گیرد. وی با تأکید بر اینکه حذف یارانه نقدی پردرآمدها اقدام مطلوبی است و 
حتما می بایست این کار انجام شود، اظهار داشت: معتقدم که باید روی حذف 

یارانه نقدی پردرآمدها کار کارشناسی صورت گیرد.

آیا مجلس ۲۵ میلیون یارانه بگیر را حذف خواهد کرد؛

نمایندگان مردم دار هستند!

فرزانه مستاجران

اولین خودروی رنو
عکس جالبی از اولین خودروی رنوی ســاخته 
 شده توســط »لوئیس رنو« در ســال 1898 

در حوالی پاریس

دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت نساجی 
اصفهان روز پنجشــنبه همزمان با نمایشگاه فرش 
ماشینی، موکت و کفپوش در محل نمایشگاه های 

بین المللی استان اصفهان گشایش یافت.
در نمایشگاه صنعت نســاجی امسال، 67 مشارکت 
کننده از اســتان های اصفهان، تهران، مرکزی، یزد، 
آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، البرز، قم 
و فارس، آخرین دستاوردهای خود را در زمینه های 
خدمات نساجی، ماشــین آالت و قطعات نساجی، 
تولیدات مواد اولیه، واردات و صــادرات مواد اولیه و 
ماشــین آالت و مراکز علمی و تحقیقاتی به نمایش 
عمومی می گذارند.حضور نمایندگانی از کشورهای 
ترکیه، هند، آلمان و انگلیس نیز در این نمایشــگاه 
قطعی شده اســت. ترکیه بزرگ ترین صادر کننده 
محصوالت نساجی در اتحادیه اروپا به شمار می رود 
و جایگاه بســیار مطلوبی در علمی ســازی صنعت 

نساجی دارد.
نساجی را به جایگاه سابق آن برمی گردانیم

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، 

معدن و تجارت گفــت: بــرای بازگرداندن صنعت 
نساجی ایران به جایگاه اصلی خود باید نمایشگاه هایی 

در سطح بین المللی برگزار شود.
افســانه محرابی  در مراســم افتتاحیه دوازدهمین 
نمایشــگاه نســاجی اصفهان، با بیان اینکه صنعت 
نســاحی با 98۰۰ واحد تولیــدی دارای 28۰ هزار 
اشتغال اســت، اظهار کرد: این صنعت با پنج درصد 
سرمایه گذاری در کل کشــور، 13 درصد اشتغال را 
ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه کارگروه ساماندهی 
و ارتقای صنعت کفش با توجه به پتانســیل صنعت 
کفش از نظر مواد اولیه تشکیل شده است، گفت: در 
این زمینه صنعت چرم بازســازی و نوسازی خواهد 
شد همچنین توسعه بازار، رقابت بیشتر در صنعت، 
آخرین تولیدات، تکنولوژی دســتاوردهای صنعت 
نســاجی از جمله مزایای بازدید از نمایشگاه صنعت 
نساجی اصفهان است.محرابی اظهار امیدواری کرد 
که دوره های بعدی نمایشــگاه صنعت نســاجی در 
استان اصفهان به عنوان پایتخت صنعت نساجی در 

سال های آینده برگزار شود.

افزایش واردات نساجی به ۵۰۰ میلیون دالر
رییس انجمن کارفرمایان صنایع نســاجی اصفهان 
با تاکید بر اینکه صنعت نســاجی، نبض ایران است، 
گفــت: واردات 4۰۰ میلیــون دالری نســاجی در 
 ســال 95 به 5۰۰ میلیون دالر در سال 96 افزایش 

یافته است.
حبیب  ا... شــاه  کرمی با بیان اینکــه 79۰۰ واحد 
صنعتی نساجی در کشور فعال است که 1۰ درصد 
صنعت کشــور را شــامل می شــوند، اظهار کرد: 
اشتغال صنعت نساجی کشــور 28۰ هزار نفر بوده 
که با احتساب پوشــاک، به 88۰ هزار نفر می رسد، 
همچنین 25 درصد از کل واحدهای صنعتی استان 
در بخش نساجی فعال اســت که 27 درصد اشتغال 
را در اصفهان ایجاد کرده انــد.وی صادرات صنعت 
نساجی کشور را 88۰ میلیون دالر و واردات آن را یک 
میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر اعالم کرد و افزود: 91۰۰ 
واحد صنعتی در اصفهان فعال است که سهم صنعت 
نساجی در اســتان 23۰۰ واحد است، از سوی دیگر 
صنعت نساجی 25 درصد از واحدهای صنعتی استان 
را تشکیل می دهد که 27 درصد اشتغال اصفهان را 
شامل می شــود و 117 هزار نفر در صنعت نساجی 

استان اصفهان اشتغال دارند.

نساجی ایران، شرایط رو به رشدی دارد
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان نیز در آیین افتتاح این نمایشگاه، اظهار کرد: 
دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت نساجی 
اصفهان در حالی برپا شــده که نســاجی ایران در 
ســال های نه چندان دور، در تمام کشورهای جهان 
شناخته شده بود. در تمام این سال ها، اصفهان، مهد 
نساجی کشور محسوب می شد.علی یارمحمدیان با 
بیان اینکه خوشبختانه صنعت نساجی ایران شرایط 
رو به رشدی دارد، اظهار کرد: رشد 86 درصدی این 
صنعت و صــادرات 85۰ میلیون دالری در ســال، 
آینده روشنی را برای این صنعت مادر و مولد ترسیم 

می کند.

 نمایشگاه

در دوازدهمین نمایشگاه نساجی اصفهان عنوان شد:
آینده ای روشن در انتظار صنعت نساجی
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 بازدید طالب خارجی 
از مدرسه ناصریه

طالب و دانش پژوهان از 75 ملیت و 40 کشور، در 
حاشیه اختتامیه بیست و سومین جشنواره قرآن 
و حدیث »المصطفی« از مدرســه علمیه ناصریه 

بازدید کردند.

امین زندگانی به »خانواده 
دکتر ماهان« پیوست 

امیــن زندگانی و حدیــث فوالدوند در ســریال 
»خانواده دکتر ماهان« به کارگردانی راما قویدل 
و تهیه کنندگی بهروز خــوش رزم، به ایفای نقش 
می پردازند. به گزارش خبرگزاری فارس، انتخاب 
بازیگران سریال »خانواده دکتر ماهان« ادامه دارد 
و تاکنون حضور امین زندگانی و حدیث فوالدوند 
در این اثر تلویزیونی قطعی اســت. همچنین در 
روزهای آتی دیگر بازیگران این سریال نیز نهایی و 
معرفی خواهند شد.تصویربرداری سریال »خانواده 
دکتر ماهان« پس از نهایی شدن لیست بازیگران 
آغاز می شود. خانواده دکتر ماهان، داستانی است 
در ســتایش زندگی و خوشــبختی خانوادگی؛ 
داستانی که مخاطبش را به ساده زیستی داوطلبانه 
دعوت می کند. این مجموعه روایتگر نگاهی تازه 
و الهام بخش در جهت تشــویق جسارت تغییر و 
شکستن عادت هایی است که انسان امروز را خسته 

و از همیشه تنهاتر کرده است.

آخرین خبرها از وضعیت 
جسمانی مسعود کیمیایی

پوالد کیمیایی درباره آخرین وضعیت جسمانی 
پدرش مسعود کیمیایی گفت: خوشبختانه وضع 
جســمانی پدرم تقریبا به روال عادی برگشته و 
حالش خوب است. او رفت و آمد بیرون از منزل 

هم دارد.
گفتنی است مســعود کیمیایی چندی پیش به 

علت بیماری در بیمارستان بستری شد.

 تازه ترین فیلم مجیدي 
درهند اکران مي شود

تازه ترین فیلم مجیدي، همزمان با هند در ایران 
اکران مي شود.

محمدرضا صابري گفت: اکــران تازه ترین فیلم 
مجید مجیدي با عنوان »آن سوي ابرها« همزمان 

با هند از 2 اسفندماه در ایران انجام مي شود.
محمدرضا صابري مدیرعامل دفتر پخش نورتابان 
در گفت وگــو با خبرنگار ســینمایي خبرگزاري 
فارس، درباره لغو اکران فیلم »آن سوي ابرها« در 
تاریخ 25 بهمن گفت: قصد داریم فیلم همزمان 
با اکران فیلم در هند انجام شود؛ به همین دلیل 
هماهنگي این دو اکران براي ما بســیار مهم بود. 
بنابراین، فیلم از روز 2 اسفندماه همزمان با اکران 

هند در ایران به نمایش درمي آید.

به دیدن 
نمایشگاه»فراموش خانه« بروید

»فراموش خانه« عنوان نمایشــگاهی است که 
این روزها در گالری بیان برگزار شده است. این 
نمایشگاه مروری بر آثار کاوه کاووسی است که 
از 20 بهمن گشــایش یافته و تا 2 اسفند دایر 
خواهد بــود و بازدید از آن، ســاعت 10 تا 22 
مشخص شــده اســت. گالری بیان در خیابان 
استقالل شــمالی، نبش کوچه 17، پالک 61 

واقع شده است.

 برپایی نمایشگاه »مکان« 
تا 30 بهمن

گالری امــروز به برگزاری نمایشــگاه آثار یک 
مجموعه به نــام »مکان« پرداخته اســت که 
گشــایش آن در روز جمعه 6 بهمن بوده است 
و ادامه این نمایشگاه تا 30 بهمن خواهد بود؛ 
عالقه مندان می توانند از ساعت 11 الی 19 به 
این گالــری مراجعه کنند. الزم به ذکر اســت 
گالری امروز که در خیابان آبشار دوم، بن بست 
3 فرشید، پالک 324 قرار دارد، روزهای جمعه 

غیر از افتتاحیه و سه شنبه ها تعطیل است.

نمایشگاه نخستین فراخوان 
نقاشی برپا شد

نمایشگاه نخستین فراخوان نقاشی، با حضور 
آثــار 30 هنرمند از روز 20 بهمــن در گالری 
نقش قلم گشــایش یافته و تــا 30 بهمن دایر 
خواهد بود. بازدید از این نمایشــگاه از ساعت 
16 تا 20 در خیابان چهاربــاغ باال، کوچه 23، 
بن بست میخک، پالک 26 امکان پذیر خواهد 

بود.

 آثار هنرمندان معاصر افغان را 
در خانه صفوی ببینید

مجموعه خانه صفوی، نمایشــگاه »سیاه سرخ 
ســبز« را که آثاری از هنرمندان معاصر افغان 
اســت، از 19 بهمن افتتاح کرده اســت و این 
نمایشگاه تا 12 اسفند ادامه خواهد داد. ساعات 

بازدید از ساعت 10 تا 13 و 17 تا 23 است.

 تئاتر »حری دیگر« 
به روی صحنه رفت

تئاتر »حری دیگر« به کارگردانی سید روح ا... 
فهیمی اصفهانی که در نخســتین جشــنواره 
... جــزو  نمایشنامه نویســی و تئاتــر روح ا
نمایش های برگزیده بود، در نگارســتان امام 
خمینی )ره( به روی صحنه رفت. »حری دیگر« 

در زمره نمایش های مســتند اســت و بخشی 
از زندگی طیب حاج رضایــی در قالب نمایش 
و بخشــی در قالب ویدئوی مســتند به تصویر 
کشــیده می شــود. عالقه مندان می توانند تا 
30 بهمن ماه از ساعت 18:30 به محل مذکور 

مراجعه کنند.

خاطرات ایران درودی 
دوباره خواندنی شد

نشر نی، بیست و یکســال پس از انتشار کتاب 
خاطرات ایران درودی، نقاش صاحب ســبک 
معاصر ایران، با عنــوان » در فاصله دو نقطه« 
 چاپ بیســتم از این کتاب را روانه بازار کتاب

 کرد.
این کتاب در حالی تجدید چاپ شــده اســت 
که نویســنده در مقدمه ای بر آن که در ســال 
1373 نوشته شده است، عنوان داشته که اگر 
در زمان نوشتن این مقدمه، تصمیم به نگارش 
این کتاب بــرای بار دیگری داشــتم، آن را به 
شکلی متفاوت تر می نوشــتم. درودی در این 
کتاب، خاطرات خود را از دوران خلق نخستین 
طراحی های خود شــروع می کنــد و در ادامه 
از دوران نوجوانی خــود می گوید و روایتش از 

کودتای 28 مرداد را بازگو می کند.

در شهر

دوئل یک ستاره با خودش

پیشنهاد سردبیر:

عکس نوشت

هنر هفتم

 چهره ها

اکران

یک کارشــناس علوم ارتباطــات اجتماعی با بیان 
اینکه پایه روابط عمومی ها ســنتی است و مجبور 
به حفظ پایه های اصلی هســتیم، اظهــار کرد: در 

روابط عمومی مدرن باید استفاده از فضای مجازی 
را بخشی از چارت سازمانی خود بدانیم، در غیر این 
صورت آشفتگی دامنگیر روابط عمومی ها می شود. 

فائزه تقی پورگفــت: اگر فرهنگ ســازمانی مدرن 
نباشد استفاده از متدهای نوین روابط عمومی هم 
اثربخش نیست. این استاد ارتباطات با بیان اینکه 
برخی فکر می کنند با ورود رســانه جدید، ســایر 
رسانه های قدیمی به حاشیه می رود، خاطرنشان 
کرد: روابط عمومی ها در صورتی موفق هستند که 

فعالیت هایشــان را به صورت چند رسانه ای ادامه 
دهند و رســانه ای را به حاشــیه نبرند؛ به عنوان 
مثال گفته می شد روزنامه یا تئاتر به عنوان رسانه 
منسوخ شده است؛ در حالی که با استفاده صحیح 
 از ایــن ابزارها، اثربخشــی های خوبی مشــاهده 

می شود.

یک کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی:
 با ورود رسانه جدید، سایر رسانه های قدیمی به حاشیه می رود 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: سوگواره یاس نبوی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه )س( در بیش از 300 امامزاده استان اصفهان برگزار می شود.
حجت االسالم رضا صادقی تصریح کرد: برای این امر 350 مبلغ دینی به امامزادگان استان اصفهان اعزام خواهند شد که حدود 100 نفرشان از قم هستند. مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به راه اندازی خیمه های معرفت در بقاع متبرکه استان اصفهان در کنار برگزاری مراسم سوگواره یاس نبوی افزود: در این 
خیمه ها در کنار ارائه محصوالت فرهنگی با حضور کارشناسان به ابهامات و شــبهات دینی در ذهن زائران پاسخ داده می شود.وی با بیان اینکه غافله فاطمی نیز در 
امامزاده های استان راه اندازی می شود، گفت: مراسم وی ژه این روز نیز در امامزاده زینبیه، محمدابن هالل، مشهد اردهال، امامزاده قاسم آران و بیدگل، امامزاده شاه رضا، 
امامزاده سید محمد خمینی شهر، امامزاده سید کریم دولت آباد و امامزاده ســید محمود جزه کوهپایه برگزار می شود.حجت االسالم صادقی اضافه کرد: ثبت نام در 

طرح های ملی حفظ قرآن و معرفی بقاع متبرکه و امامزادگان نیز در کنار مراسم سوگواره یاس نبوی در امامزاده ها انجام می شود.

 سوگواره یاس نبوی 
در 300 امامزاده اصفهان 

برگزار می شود

مدیرکل اوقاف استان:

اف
وق
ا

مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: ظرفیت مراکز 
اقامتی و هتل ها در اســتان باید در برنامه ششم 
به چهار برابر برسد و به 80 هزار نفر افزایش پیدا 
کند. فریدون الهیاری، عصر پنجشنبه در نشست 
تخصصی معمــاری هتل ها در اصفهــان افزود: 
با وجود رشد پنج برابری شــمار گردشگران در 
استان اصفهان، هنوز در زمینه رشد مراکز اقامتی 
و هتل ها به پیشرفت زیادی نرســیده ایم و این 
موضوع در شأن اصفهان نیست.وی تصریح کرد: 
در ساخت هتل های جدید باید به هویت ایرانی، 
اسالمی اهمیت داده شــود تا در آینده به عنوان 

برندی برای گردشگری کشور مد نظر قرار گیرد.
الهیاری ادامه داد: گردشــگری به عنوان یکی از 
محورهای اصلی توسعه و پیشــرفت این استان 
درنظــر گرفته شــده اســت. مدیــرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: همان قدر که گردشگری 
در توسعه اقتصاد اهمیت دارد در کنار آن صنایع 
دستی و معماری نیز می تواند نقش بسزایی در این 

زمینه ایفا کند.

شهردار اصفهان نیز در این نشست گفت: صنعت 
گردشگری با فرهنگ، جامعه و اقتصاد در ارتباط 
اســت و باید تعامل و  تعادلی بیــن این بخش ها 

ایجاد کنیم.
استان اصفهان از جمله مناطق گردشگری است 
که از کمبــود هتل رنج می بــرد. در حال حاضر 
330 طرح گردشگری در استان اصفهان در حال 
اجراست که 89 طرح آن مربوط به ساخت هتل 
اســت.تعداد واحدهای اقامتی این استان از سال 
 92 تاکنون از 55 بــه 155 بــاب افزایش یافته

 است.

مدیر طرح توسعه آســتان مقدس حضرت زینب 
بنت موســی بن جعفر)ع( گفت: حــرم زینبیه 
واقع در ضلع شــمالی شــهر اصفهان، به قطب 
فرهنگی-آموزشــی و کانون گردشگری مذهبی 

تبدیل می شود.
مهــرداد کیهانفر افــزود: عملیــات اجرایی این 
طرح زیرســاختی با کاربری زیارتی، آموزشــی 
و گردشــگری مذهبی، از ســال 92 با همکاری 
شهرداری اصفهان آغاز شده و قرار است تا شهریور 

ماه سال آینده تکمیل شود.
وی با اشاره به اینکه در قالب طرح توسعه زینبیه، 
سومین فضای بزرگ شــهری بعد از میدان نقش 
جهان و امام علی)ع( ســاخته خواهد شد افزود: 
احداث این میدان بزرگ در مجاورت حرم حضرت 
زینب)س( محرک توســعه ای برای منطقه 14 
محسوب می شود که از مناطق کمتر توسعه یافته 

شهر اصفهان است.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری اصفهان اهتمام 
ویژه ای در اجــرای این طــرح دارد اظهارکرد: 
عملیات اجرایی این میدان در دســت اجراست 
و تاکنون نیز 35 درصــد از اراضی واقع در میدان 

شــهری آزاد و محور 45 متــری جنوب به طول 
 500 متر و زیربنای18 هزارمتر مربع ساخته شده

است.
 مدیر طرح توســعه آســتان مقــدس حضرت 
 زینب بنت موســی بــن جعفــر)ع( گفت: طرح 
توسعه حرم در کمیســیون ماده 5 نیز با احداث 
میدان شهری در کنار زیارتگاه با رویکرد باز آفرینی 
شهری و ایجاد مرکز منطقه ای در شمال شرقی 
اصفهان، برای تامیــن کمبود برخی از ســرانه 
 ها در منطقــه 14 شــهرداری مــورد تصویب 

قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

 ظرفیت مراکز اقامتی در استان اصفهان
باید 4 برابر شود

مدیر طرح توسعه حرم حضرت زینب )س(:

زینبیه اصفهان به قطب فرهنگی و کانون گردشگری مذهبی 
تبدیل می شود

زیبــا بروفه بازیگــر ســینما و تلویزیون صفحه 
اینســتاگرامش را با انتشــار عکســی از دوران 
بارداری و انتظار برای تولد فرزندش به روز کرد. 
وی معصومــه، بازیگــر معروف ســریال مجید 

دلبندم است که به زودی مادر می شود.

زیبا؛ در انتظار تولد فرزندش

ی
رد

اگ
ست

این

علی اوجی بازیگر کشورمان ،با انتشار عکسی 
در کنار خواهر و مادر ش، صفحه اجتماعی خود 
را به روز کرد. با توجه به نوع گل ها، عکس در 
جزیره کیش گرفته شده؛ جزیره ای که اقلیم 

گل های کاغذی همیشه بهار است. 

سلفی خانوادگی علی اوجی در کیش

به بهانه اکران همزمان دو فیلم با بازی هدیه تهرانی پس از سال ها دوری از سینما؛

دوئل یک ستاره با خودش
اتفاق نادری در این نوبت اکران ســینمای ایران رخ داده است؛ نمایش 
همزمان دو فیلم با بازی هدیه تهرانی:  »اســرافیل« به کارگردانی آیدا 
پناهنده و »بدون تاریخ بدون امضا« ســاخته وحید جلیلوند. ســتاره 
ســینمای ایران در دهه های 70و80 که نقش هایی به یادماندنی بازی 
می کرد و طرفداران منتظر هر هنرنمایی او بودند، در ســال های اخیر و 
به شکلی خودخواسته حضور خود را در سینما کمرنگ کرد؛ به طوری 
که در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 شاید فقط دو سه بار و در فیلم هایی 
چون »هفت دقیقه تا پاییز« و »پل چوبی« او را دیدیم.»عادت نمی کنیم« 
ساخته ابراهیم ابراهیمیان و محصول سال 94 را شاید بتوان تمایل جدی 
او برای بازگشت به سینما دانست. تهرانی پس از این فیلم و در سال 95 در 
دو فیلم اسرافیل و بدون تاریخ بدون امضا بازی کرد؛ دو اثری که هم اکنون 
و در اتفاقی غریب، به طور همزمان و از روز چهارشــنبه در سینماهای 

کشور اکران شــده اند. با نگاهی اجمالی به این فیلم ها و البته 
تماشای کامل و دقیق آنها می بینیم که تهرانی صرفا 

سایه یک ستاره را یدک می کشد و حضور تقریبا 
منفعلش ربطی به شخصیت محکم و مستقل 

او در فیلم های خوب و ماندگارش ندارد؛ 
همان زنی که با ظهورش در سینمای 
ایران، به شخصیت زن خنثی و منفعل 
و محتوم به غم پایان داد و با مقاومت و 
مبارزه، به استقالل زنان در فیلم های 

ایرانی،عینیتی جذاب بخشید. 
همراهی با یک وجدان بیدار

هدیه تهرانی در »بــدون تاریخ بدون 
امضا« نقش یک دکتر پزشــکی قانونی 

را بازی می کند؛ اما حضور او تعیین کننده 
نیست و بیشتر همراهی کننده همسرش، دکتر 

کاوه نریمان )با بازی امیر آقایی( است. نریمان درگیر 

اتفاق ناخواسته ای میشــود که ذهن او را درگیر می کند و تا پایان فیلم 
دست از سر او برنمی دارد. همسر نریمان سعی می کند از بار این دغدغه 
و این مسئولیت پذیری بیش از حد و وجداِن کاری و انسانی فزاینده کم 
کند. نه اینکه بی عاطفه و خالی از مهر و انسانیت باشد، نه؛ چون می داند 
همسرش وظیفه و مسئولیتش را تاکنون به شکلی استاندارد و مطابق 
با اصول و قواعد حرفه اش انجام داده و از ســوی جامعه انتظار فراتری 
از او نمی رود. او می بیند که همســرش چطور زیر بار این فشــار، خم 
می شود و رنج می کشد. بنابراین از روی عشق و وظیفه زناشویی و البته 
همکاری، تالش دارد به او کمک کند؛ اما تصمیم قاطع نریمان، انگار با 
همراهی شخص دیگری حتی همسرش سنخیت ندارد و او می خواهد 

دغدغه مندی و مسئولیت پذیری اش در 
برابر وجدان را به غایت انجام دهد. 
وحید جلیلونــد، همان طور 
که در فیلــم اولش 

»چهارشنبه 19 اردیبهشت« سراغ یکی از ستاره های زن سینمای ایران 
نیکی کریمی می رود، در فیلم دومش هم با یکی دیگر از ستاره های زن، 
هدیه تهرانی همکاری می کند.»بدون تاریخ بدون امضا«، اولین همکاری 
هدیه تهرانی با امیر آقایی، نوید محمدزاده و وحید جلیلوند است. هدیه 
تهرانی که در این فیلم نقش یک دکتر پزشکی قانونی را بازی می کند، 
پیش از این هم نقش هایی در فضای پزشکی را تجربه کرده بود؛ از منشی 

دکتر در »خانه ای روی آب« تا پرستار در »شوکران«.
زخم خورده یک عشق قدیمی

هدیه تهرانی در اســرافیل نقش زنی به نام »ماهــی« را بازی می کند 
که ســال ها پیش دلداده جوانی به نام بهروز بود. اما عشق آنها سرانجام 
خوشــایندی ندارد و بهروز از ایران می رود و ماهی هم تن به ازدواجی 
ناخواسته می دهد. حاال پس از سال ها بهروز )پژمان بازغی( با اینکه درگیر 
زندگی دیگری است، برمی گردد و با ماهی روبه رو می شود که سیاه پوش 
پسر جوان خود است. با بازگشت بهروز، زخم های عشق قدیمی سر 
باز می کند و قصه را پیش می برد. تهرانی گرچه باوجود 
سکوت و کم گویی، لهجه یک زن شمالی را تقریبا 
تاحد باورپذیری تقلید می کند؛ اما این امتناع 
از حرف زدن و سیاه پوشی در سکوت، فقط 
تا بخشی از حضورش پذیرفتنی است و 
در ادامه، چیزی برای تماشــاگر ندارد. 
سرگردانی او در قصه، به انفعالی می رسد 
که فرسنگ ها از شمایل آشنای تهرانی 
دور اســت. ماهی نه قدمی برای خود 
برمی دارد و نه عشق قدیمی اش. ضمن 
اینکه جذابیتی هم در این تفاوت نیست، 
وقتی عناصری در خدمت این آشنازدایی قرار 
نمی گیرد. »اسرافیل« تاکنون در چند جشنواره 

جهانی حضور داشته و تحسین شده است.

 تازه های نشر
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مفاد آراء
11/615 برابــر آراء صادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 
2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 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 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شماره 139460302008009065 –  94/09/17-  داریوش سلطاني فرزندحسین 
ششدانگ قسمتي ازیکباب خانه مفروزی از پالک 190 باقیمانده و 1365 و 1366  فرعی از 
32 اصلی دست قمشه به مساحت 230/17 مترمربع که به انضمام قسمتي ازجوي متروکه 

جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است .
وراي   –  94 /11 /  26 –  139460302008010900 شــماره  رای   .2
اصالحي139660302008005122 –  96/09/26  مرتضي شاهچراغي فرزندعزیزاله 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 289 فرعی از 106 اصلی ارش 

آباد به مساحت 113/52 مترمربع.
وراي   -94 /11 /26  –  139460302008010901 شــماره  رای   .3
اصالحي139660302008005124 –  96/09/26  ثریابهدادفرزند احمدسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 289 فرعی از 106 اصلی ارش آباد به مساحت 

113/52 مترمربع.
4. رای شماره 139560302008006448 –  95/10/27-  جعفرنجفي فرزندحسینعلي 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1626 فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد به مساحت 186/92 مترمربع.
5. رای شماره 139560302008006449 –  95/10/27-  صغرامنجي فرزند اله مراد سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1626 فرعی از 2 اصلی فضل آباد 

به مساحت 186/92 مترمربع.
6. رای شماره 139560302008006485 – 95/10/28-  محمدجوادتاکي فرزند فتح 
اله  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 7675 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت 312/79 مترمربع.
7. رای شماره 139560302008006486 – 95/10/28-  مهشادتاکي فرزند آیت اله سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 7675 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 312/79 مترمربع.
8. رای شماره 139660302008002874 – 96/05/28-  مهدي احمدیان فرزند محمود 
ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1128  فرعی از 3 اصلی موغان  به مســاحت 

97/5 مترمربع.
9. رای شــماره 139660302008003263 – 96/06/21-  مســیح الــه محمدیان 
فرزندرحمت اله  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 10 فرعی از 50 اصلی اله آباد به 

مساحت 142/74 مترمربع.
10. رای شــماره 139660302008003722 – 96/07/17-  ســمانه ســودائي 
فرزندحیدرعلي ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 475 فرعی از 2 اصلي فضل آبادبه 
مساحت  109 مترمربع درازاء تمامت 6 حبه وسیصدوبیست ودو – چهارصدوهشتادویکم 

حبه مشاع از72 حبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف محمدحسین مجاهدي.
11. رای شــماره 139660302008003855 – 96/07/23-  بهجــت رحمتي فرزند 
حسن ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 930 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 

198/14  مترمربع.
12. رای شماره 139660302008003925 – 96/07/26 -  زهرامحمدخاني امین آبادي 
فرزند حسین ششدانگ یکباب مغازه باطبقات فوقاني وتحتاني مفروزی از پالک 4984 

فرعی از 1 اصلی ابنیه  به مساحت 28/43  مترمربع.
13. رای شــماره 139660302008004002 – 96/07/29-  اقدس میرپوریان فرزند 
سیدمرتضي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1567 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت 271/28مترمربع.
14. رای شماره 139660302008004007 – 96/07/29-  سیدنصراله میرپوریان فرزند 
سیدعباس دو دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1567 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت 271/28مترمربع.
15. رای شــماره 139660302008004008 – 96/07/29-  فریبانصیریــان فرزنــد 
اصغریک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1567 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 271/28مترمربع.
16. رای شماره 139660302008004258 – 96/08/11-  مهدي اباذري فرزند حسن 
ششدانگ دوباب مغازه بازیرزمین وساختمان مسکوني آن مفروزی از پالک 3042  فرعی 

از 3 اصلی موغان به مساحت 44/5 مترمربع.
17. رای شماره 139660302008004393 – 96/08/16-  زهره سالمي موسي آبادي 
فرزند محمدجعفر ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 275  فرعی از 100 اصلی فیض 

آباد به مساحت 215/76 مترمربع.
18. رای شماره 139660302008004699 – 96/08/30 -  قدرت اله یوسفیان فرزند 
قدیرعلي ششــدانگ یکباب مغازه باطبقه فوقاني آن مفروزی از پالک 1126  فرعی از 3 

اصلی موغان  به مساحت 88/5 مترمربع .
19. رای شماره 139660302008004701 – 96/08/30-  مهدیه جوي فرزند محمود 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام  مفروزی از پالک 35  فرعی از 23 اصلی 

سودآباد به مساحت 213/22 مترمربع.
20. رای شماره 139660302008005023 – 96/09/20-  عباس باقري فرزندحسین 
10 حبه وچهار- پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي مفروزی از 
پالک 148  فرعی از 76 اصلی مهیار درازاء تمامت 10 حبه وچهار- پنجم حبه مشاع از 72 

حبه ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف وراث ایران مالباشي .
21. رای شماره 139660302008005024 – 96/09/20-  عباس باقري فرزندحسین 
10 حبه وچهار- پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي مفروزی از 
پالک 147  فرعی از 76 اصلی مهیار درازاء تمامت 10 حبه وچهار- پنجم حبه مشاع از 72 

حبه ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف وراث ایران مالباشي .
22. رای شماره 139660302008005055 – 96/09/22-  اکرم سبزواري فرزندسیف 
اله سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1050 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 36/64 مترمربع.
23. رای شماره 139660302008005056 – 96/09/22-  مهدي رضواني فرزندحسین 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1050 فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد به مساحت 36/64 مترمربع
24. رای شــماره 139660302008005101 – 96/09/25-  یداله شــعاعي شهرضا 
فرزندعلي سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1450 ) که به شماره 

14055 تبدیل شده ( و 7093 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 159/15 مترمربع.
25. رای شــماره 139660302008005103 – 96/09/25-  پریساآقاســي شهرضا 
فرزندعبدالعلي سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1450 ) که 
به شماره 14055 تبدیل شده ( و 7093 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 159/15 

مترمربع.
26. رای شــماره 139660302008005104 – 96/09/25-  مسعودرضائي فرزندعلي 

ششــدانگ یک باب مغازه وفوقاني احداثي مفروزي از پالک 364  فرعی از 1 اصلی ابنیه  
به مساحت 126  مترمربع.

27. رای شــماره 139660302008005105 – 96/09/25-  ماریاعبدالهــي فرزنــد 
رمضانعلي ششــدانگ یکباب مغازه باطبقه تحتاني وفوفاني آن مفروزی از پالک 5607 

فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 62/40 مترمربع.
28. رای شــماره 139660302008005110 – 96/09/26-  عبدالرحمن پارســائي 
فرزندخالق ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 6  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به 

مساحت 194/71 مترمربع.
29. رای شماره 139660302008005111 – 96/09/26-  علیرضاسبزواري فرزندسیف 
اله ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 904  فرعي از2 اصلي فضل آباد به مساحت 

50/56 مترمربع.
30. رای شماره 139660302008005162 – 96/09/27-  محمدرضائي فرزندحسینعلي 

ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 400 فرعی از 100 اصلی فیض آباد  
به مساحت  128/98 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1855. 100 جمعا تشکیل 
یک باب خانه دوطبقه راداده است درازاء تمامت 277 سهم مشاع از 15750 سهم ششدانگ 

پالک 400. 100 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف محمدتقي ملکیان .
ب( قسمتی از یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1855 فرعی از 100 اصلی فیض آباد  
به مساحت  31/28 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 400. 100 جمعا تشکیل یک 
باب خانه دوطبقه راداده است درازاء تمامت 31 سهم مشاع از 4500 سهم ششدانگ پالک 

1855. 100 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف محمدتقي ملکیان .
31. رای شماره 139660302008005178 – 96/09/27-  عبدالرضاسالک فرزندعلي 
اکبر ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1126 فرعي از3 اصلی موغان  به مساحت 

54/70 مترمربع.
32. رای شماره 139660302008005198 – 96/09/28-  سیدعبدالرسول رهنمائي 
فرزند ســیدمحمد 54 حبه وسیصد وشــش – سیصدوسي هفتم حبه مشــاع از72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3 فرعي از23 اصلی سودآباد به مساحت 169/03 

مترمربع.
33. رای شــماره 139660302008005199 – 96/09/28-  فریبامیرطالئــي 
فرزندسیدعلي 17 حبه وسي ویک – سیصدوســي هفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 3 فرعي از23 اصلی سودآباد به مساحت 169/03 مترمربع.

34. رای شماره 139660302008005232 – 96/09/29-  غالمرضاپارسائي فرزندیداله 
ششدانگ یک قطعه زمین محصورباساختمان احداثي درآن مفروزی از پالک 1/ 68 ) که به 

شماره 225 اصلي تبدیل شده ( اصلی میرآباد به مساحت 111 مترمربع.
35. رای شــماره 139660302008005238 – 96/9/29-  حســینعلي باباربیع فرزند 
رمضانعلي نیم دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني ازششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 559 )که به شــماره 2576 تبدیل شــده(  و 1011 فرعي از21 اصلي رشکنه به 

مساحت 151/45 مترمربع.
36. رای شماره 139660302008005239 – 96/9/29-  زهرا باباربیع فرزند حسینعلي 
دو دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني ازششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
559 )که به شــماره 2576 تبدیل شــده(  و 1011 فرعي از21 اصلي رشکنه به مساحت 

151/45 مترمربع .
37. رای شــماره 139660302008005240 – 96/9/29-  عفت باباربیع فرزند حسین 
سه دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني ازششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
559 )که به شــماره 2576 تبدیل شــده(  و 1011 فرعي از21 اصلي رشکنه به مساحت 

151/45 مترمربع .
38. رای شماره 139660302008005242 – 96/09/30-  بهمن خوبیاري فرزندحسین 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3001 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 115/20 

مترمربع.
39. رای شماره 139660302008005243 – 96/09/30-  محمدمهدي کاویاني فرزند 
احمدرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3805 )که به شماره 

8452 تبدیل شده( فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 203/92 مترمربع.
40. رای شماره 139660302008005244 – 96/09/30-  فرحنازجلي فرزند علیرضاسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3805 )که به شماره 8452 تبدیل 

شده(  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 203/92 مترمربع.
41. رای شــماره 139660302008005250 – 96/09/30-  فخرالســادات کهنگي 
فرزندسیدمحمود سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتي ازیکباب خانه که به انضمام قسمتي 
ازجوي متروکه جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است مفروزی از پالک 64  فرعی از 50 

اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 234/34 مترمربع.
42. رای شــماره 139660302008005251 – 96/09/30-  مصطفي آقاسي شهرضا 
فرزند حبیب اله سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتي ازیکباب خانه که به انضمام قسمتي 
ازجوي متروکه جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است مفروزی از پالک 64  فرعی از 50 

اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 234/34 مترمربع.
43. رای شماره 139660302008005266 – 96/09/30-  فرامرزحاتمي فرزند عزیز 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3536  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت  

135/5 مترمربع.
44. رای شماره 139660302008005361 –96/10/05-  اکرم رضائي فرزند حیدرسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1462 فرعی  از 3 اصلی موغان  به 

مساحت  358/25 مترمربع.
45. رای شماره 139660302008005362 –96/10/05-  حسن بیاد فرزند حسین سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1462 فرعی  از 3 اصلی موغان  به 

مساحت  358/25 مترمربع.
46. رای شماره 139660302008005380 – 96/10/06-  مرتضي ترابي فرزندرضاسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 196)که به شماره 2300 تبدیل 

شده(  فرعی از 50 اصلی اله آباد  به مساحت 226/15 مترمربع.
47. رای شــماره 139660302008005381 – 96/10/06-  مهدیــه گالبــي فرزند 
محمدرضاسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 196)که به شماره 

2300 تبدیل شده(  فرعی از 50 اصلی اله آباد  به مساحت 226/15 مترمربع.
48. رای شــماره 139660302008005400 – 96/10/06-  اصغرجمشــیدي 

فرزنداسفندیار ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 400 فرعی از 100 اصلی 
فیض آباد به مساحت 104/50 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک هاي 1855. 100 

جمعا تشکیل یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام را داده است.
ب( قســمتی از یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پــالک 1855 فرعی از 100 
 اصلی فیض آباد به مســاحت 31/50 مترمربع کــه به انضمام قســمتی از پالک هاي
 400. 100 جمعا تشکیل یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام را داده است درازاء تمامت 31 
 سهم مشاع از4500 سهم ششدانگ پالک 1855. 100 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

محمدتقي ملکیان.
49. رای شماره 139660302008005403 – 96/10/06-  ابراهیم قرقاني فرزندحبیب 
اله ششــدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 44 و 481 فرعي از 171 اصلی 
مهدیه به مساحت 32/85 مترمربع درازاء 35 سهم مشاع از 494 سهم ششدانگ پالکهاي 

44 و 484 فرعي از171 اصلي انتقال عادي ازطرف ایران شمسائي.
50. رای شماره 139660302008005440 – 96/10/07-  غالمعلي عقدکي فرزندجان 
محمد ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 495  فرعــی  از 100 اصلی فیض آباد 
 به مســاحت 132/67 مترمربع درازاء 133 سهم مشــاع از 9523 سهم ششدانگ پالک

 495. 100 انتقال عادي ازطرف علي اکبرکیخایي یلمه.
51. رای شماره 139660302008005442 – 96/10/07-  امین گالبي فرزندعبدالرضا 

ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1552  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به 
مساحت 131/42 مترمربع.

52. رای شــماره 139660302008005574 – 96/10/13-  حجت اله حیدرپورفرزند 
فتح اله سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 440 فرعی  از 21 
اصلی رشکنه به مساحت 188/20 مترمربع درازاء 10 حبه مشاع به استثناء ثمنیه اعیاني 

یک – شانزدهم اعیاني 40 حبه ششدانگ.
53. رای شــماره 139660302008005575 – 96/10/13-  فاطمــه عمرانپور فرزند 
رحمت اله سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 440 فرعی  از 21 
اصلی رشکنه به مساحت 188/20 مترمربع درازاء 10 حبه مشاع به استثناء ثمنیه اعیاني 

یک – شانزدهم اعیاني 40 حبه ششدانگ.
54. رای شماره 139660302008005603 – 96/10/16-  احسان عشقي فرزند نصراله 
30 حبه ودوهزاروده – سه هزاروپانصدوپنجاه وسوم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب 
ساختمان نیمه تمام مفروزي ازپالک 4508 و 365 فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 

346/52 مترمربع.
55. رای شــماره 139660302008005616 – 96/10/16-  محمدعلي عشقي فرزند 
نصراله 10حبه وسه هزاروهشتادوشش – سه هزاروپانصدوپنجاه وسوم حبه مشاع از72 
حبه ششدانگ یکباب ساختمان نیمه تمام مفروزي ازپالک 4508 و 365 فرعی از 3 اصلی 

موغان  به مساحت 346/52 مترمربع.
56. رای شــماره 139660302008005620 – 96/10/16-  نصراله عشــقي فرزند 
محمداسماعیل 10حبه وسه هزاروهشتادوشش – سه هزاروپانصدوپنجاه وسوم حبه مشاع 
از72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان نیمه تمام مفروزي ازپالک 4508 و 365 فرعی از 3 

اصلی موغان  به مساحت 346/52 مترمربع.
57. رای شــماره 139660302008005621 – 96/10/16-  سوســن بحریني فرزند 
سیدعلي 19حبه ودو هزاروچهارصدوهفتادوهفت – ســه هزاروپانصدوپنجاه وسوم حبه 
مشاع از72 حبه ششــدانگ یکباب ســاختمان نیمه تمام مفروزي ازپالک 4508 و 365 

فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 346/52 مترمربع.
58. رای شماره 139660302008005701 – 96/10/23-  شرکت تعاوني اتوبوسرانان 
خودراننده شهرضاششدانگ یک قطعه زمین نیمه محصوربااتاقک موجوددرآن مفروزی 
از پالک 334 )که به شماره 2435 تبدیل شده( فرعی از 32 اصلی دست قمشه  به مساحت 

808/40 مترمربع.
59. رای شــماره 139660302008005778 – 96/10/27-  آیت اله پورکرمان فرزند 
رمضانعلي ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن مفروزی از پالک 201 

فرعی از 50 اصلي اله آباد به مساحت 144/65 مترمربع.
60. رای شماره 139660302008005813 – 96/10/30-  زهراآقاسي فرزندفیض اله 
یک دانگ ونیم مشاع ازششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 8 فرعی از 33 اصلی 

مهرقویه  به مساحت 183/70 مترمربع.
61. رای شــماره 139660302008005814 – 96/10/30-  سیدعلیرضامیري فرزند 
سیدمنصور یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 8 فرعی از 

33 اصلی مهرقویه  به مساحت 183/70 مترمربع.
62. رای شــماره 139660302008005815 – 96/10/30-  فیــض الــه آقاســي 
فرزندمهدیقلي سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 8 فرعی از 33 

اصلی مهرقویه  به مساحت 183/70 مترمربع.
63. رای شماره 139660302008005818 – 96/10/30-  پروین دهقانزاد فرزندمحمد 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام  مفروزی از پالک 128 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت 166/60  مترمربع.
64. رای شماره 139660302008005819 – 96/10/30-  حسن حبادي فرزندعباس 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام  مفروزی از پالک 128 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت 166/60  مترمربع.
65. رای شماره 139660302008005827 – 96/10/30-  عباس انصاري منوچهرآبادي 
فرزند هیبت اله ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1153 فرعی از 2 اصلی فضل آباد 

به مساحت 141/20 مترمربع.
66. رای شماره 139660302008005837 – 96/10/30-  موقوفه حسینیه امام حسن 
مجتبي )ع( به تولیت سهراب اسالمي ششدانگ حسینیه امام حسن مجتبي )ع( به تولیت 
سهراب اســالمي مفروزی از پالک 209 فرعی از 32 اصلی دســت قمشه به مساحت 

754/28  مترمربع.
67. رای شماره 139660302008005838 – 96/10/30-  موقوفه مسجددوازده امام به 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک باب مسجددوازده امام 

مفروزی از پالک 950 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 304/50  مترمربع.
68. رای شــماره 139660302008005839 – 96/10/30-  اداره اوقاف وامورخیریه 
شهرستان شهرضا ششدانگ موقوفه یک باب ساختمان ) محل دفترمسجددوازده امام(    به 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا مفروزی از پالک 950 فرعی از 3 اصلی 

موغان به مساحت 8/45  مترمربع.
69. رای شــماره 139660302008005842 – 96/10/30-  موقوفه حسینیه موسي 
ابن جعفر ششــدانگ حســینیه موســي ابن جعفربه تصدي اداره اوقــاف وامورخیریه 
 شهرستان شــهرضا مفروزی از پالک 499 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 658/06  

مترمربع.
70. رای شماره 139660302008005843 – 96/10/30-  سهراب امیري فرزندزلفعلي 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1717 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 

130/70  مترمربع.
71. رای شماره 139660302008006065 – 96/11/15-  مهین نادري فرزندحسین 
ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 832 فرعی از 4 اصلی برزوک آباد به مساحت 

169/80  مترمربع.
بند ب(

وراي    -96 /05 /18  –  139660302008002710 شــماره  رای   .1
اصالحــي139660302008006046 – 96/11/14  محمدعلي آقالرفرزندحشــمت 
ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی  از پالک 1298 فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به 
مساحت 383/54 مترمربع که در آگهی مساحت اشــتباهًا قید گردیده بودو اینک تجدید 

آگهی می شود.
وراي   -96 /04 /15  –  139660302008001977 شــماره  2.رای 
اصالحي139660302008005957 – 96/11/07  علي سلیماني قراچه  فرزند عبداله 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی  از پالک 380 فرعی از 33  اصلی مهرقویه به مساحت 
101/20 مترمربع درازاء 105 سهم سي – صدم سهم مشاع از 310 سهم نیم دانگ از 3720 
سهم ششــدانگ پالک 380 فرعي انتقال عادي ازطرف رقیه حبیبي موسي آبادي که در 

آگهی اولیه میزان مالکیت اشتباهًا قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
3. رای شماره 139560302008005579 – 95/09/30-  داودحیدري فرزندمحمدعلي 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1717  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 
112/58 مترمربع درازاء یکصدوپانزده – ششصدم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ پالک 
1717 فرعي انتقال عادي ازطرف آقاي یداله همت که در آگهی اولیه  مساحت اشتباهًا قید 

گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
4. رای شماره 139560302008006914 – 95/11/16-  محسن رضائي فرزندکیامرث 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1  فرعی از 100 اصلی فیض آباد به مساحت 160 
مترمربع درازاء 174 سهم مشاع از84000 سهم ششــدانگ پالک 1. 100  انتقال عادي 
مع الواسطه ازطرف احمدرضامدني احدي ازورثه حسام مدني که در آگهی اولیه  نوع ملک 

اشتباهًا قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/11/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/13

م الف: 1012 سید اسداله موسوی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

اجراييه
11/688 شماره اجراییه:9610426794300189  شماره پرونده:9609986794300447 
شــماره بایگانی شــعبه:960448 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
 9610096794300996 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609976794301078  
محکوم علیــه خداداد نصیری به نشــانی مجهــول المکان محکوم اســت به پرداخت 
 مبلغ 4/600/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/344/500 ریال بابت هزینه دادرســی 
و هزینــه نشــر آگهــی بــا احتســاب اجــرای احــکام و خســارت تاخیــر تادیه از 
تاریــخ سررســید 96/01/23 در حــق محکــوم لــه احمدرضــا امامــی بافرانــی 
فرزنــد رضــا بــه نشــانی اســتان اصفهــان شــهر اصفهــان خ فروغــی کوچــه 
 شــماره 35 کــوی ایهامــی کوچــه آذر بــن بســت یوســفی پ 11 صــادر
  بانضمام نیم عشــر دولتی، محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
 پرداخت محکوم به بدهــد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن

 میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
 اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشــتمل بر میزان وجــوه نقدی کــه به هر عنــوان نزد بانکهــا و موسســات مالی و 
 اعتباری ایرانی یا خارجــی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه
 اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث 
 و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نــوع تغییر دیگــر در اموال مذکــور از زمان یک
  ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شــود) مــواد 8 و 3 قانــون نحوه 
 اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعــالم 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 
 مالــی 1394( 5- انتقال مــال به دیگری به هــر نحو با انگیــزه فــرار از ادای دین به 
نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
مجــازات تعزیــری درجه شــش یــا جزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم به یا 
هــر دو مجازات مــی شــود )مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالی 
1394( 6- چنانچــه صورت اموال پــس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم 
 علیه از زندان منــوط به موافقت محکــوم له یا تودیــع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
 م الف: 35516 شــعبه 13 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختــالف اصفهان

)407 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

11/689 شماره اجراییه:9610426793500181  شماره پرونده:9609986793500487 
 شــماره بایگانــی شــعبه:960491 بموجــب درخواســت اجــراي حکــم مربوطه 
به شماره 9610096793501542 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976793503347  
محکوم علیه علی ولی پــور فرزند احمد به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ 113/500/000 ریال وجه چک به شماره 929925 عهده بانک کشاورزی 
بابت اصل خواســته و 1/618/750 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از 
 تاریخ سررســید چک موصوف 95/9/29 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له رسول 
رستمیان کرمانی فرزند علی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان مولوی کوچه 
 15 شهید قنبری کوچه شهید آقاجان پالک 79 و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق اجرا، 
 محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد
 )ماده 34 قانــون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محکــوم 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 ســی روز کلیه اموال خود را شــامل 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
 مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
 دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست
  اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شــود
) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای حکم، حبــس 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 مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از 
 ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات
 تعزیــری درجــه شــش یا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکوم بــه یا هــر دو 
مجــازات مــی شــود )مــاده 21 قانون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 
6- چنانچــه صورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکم 
علیه از زندان منــوط به موافقت محکــوم له یا تودیــع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکــوم علیه خواهــد بــود )تبصره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیت 
 مالــی 1394(. م الــف: 35530 شــعبه 5 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل 

اختالف اصفهان)416 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

11/690 شماره اجراییه:9610420351000393  شماره پرونده:9609980351000343 
شــماره بایگانی شــعبه:960416 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
106-96/10/24 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609970351000995  محکوم علیه 
 سعید اسماعیلی رادور فرزند بیوک به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت:
 1- مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل خواســته وجه چــک 136938-96/2/20 و 
2- مبلغ 16/878/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3- تاخیر در تادیه از تاریخ چک لغایت 
اجرای حکم طبق شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له علیرضا 
زمانی فرزند محمد به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ چهارباغ خواجو بن 36 پ 151 
و پرداخت حق االجرای دولتی بر اســاس محکوم به در حق صندوق دولت ضمنا رعایت 
 تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
 برای پرداخت محکوم بــه بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به

 از آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
 کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمــت همه اموال منقــول و غیرمنقول، به 
 طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
 و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال
 قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواســت محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
 مالی 1394(. 4-خــودداری محکــوم علیه از اعــالم کامل صورت امــوال به منظور

 فرار از اجــرای حکم، حبــس تعزیری درجــه هفت را در پــی دارد. )مــاده 34 قانون 
اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
 1394( 5- انتقــال مال به دیگری به هر نحــو با انگیزه فــرار 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: 35592 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )424 کلمه،

 5 کادر(
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رییس شورای شهر مبارکه خبرداد:
بدهی ماهانه ۲ میلیاردی 

شهرداری مبارکه
رییس شــورای اسالمی شهر  مبارکه
مبارکه گفت: حجم زیادی از بدهی های شهرداری 
مربوط به دوره قبل بوده اســت و هر ماه نیز دو 
میلیارد تومان به این بدهی اضافه می شــود که 

توان کار شهرداری و شورای شهر را می گیرد.
سجاد خالوزاده با بیان اینکه جذب سرمایه گذار 
و درآمدزایی پایدار، یکــی از مهم ترین مباحث 
مدیریت شهری مبارکه اســت، گفت: وضعیت 
اقتصادی شــهرداری بحرانی اســت و برخی از 
کارگران وابسته به شهرداری، از شش ماه گذشته 

تاکنون حقوقی دریافت نکرده اند.
وی با بیان اینکــه باید چــاره ای در این زمینه 
اندیشیده شود، اظهار  کرد: البته با بدترین شرایط 
اقتصادی نیز می توان بــا همدلی و هماهنگی به 

توسعه و پیشرفت شهر کمک کنیم.
خالوزاده با بیان اینکه ۷۰ جلسه با ۱۴۳ مصوبه 
در شش ماه گذشته توسط شورای شهر مبارکه و 
کمیسیون های این شورا برگزار شده است، افزود: 
در شش ماه گذشته ۵۳ جلسه در صحن شورای 
شهر مبارکه برگزار شده و ۷۶ مصوبه در راستای 

رفاه شهروندان به تصویب رسیده است.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان:
حفظ و پویایی محیط زیست 
نیازمند مشارکت جمعی است

مدیــرکل محیط زیســت  تیران و  کرون
استان اصفهان گفت: حراســت، حفظ و پویایی 
محیط زیست درقالب یک نهاد و سازمان محقق 
شدنی نیســت، بلکه نیازمند مشارکت جمعی و 

دغدغه مندی اجتماعی است.
 ســیدرحمان دانیالی در آییــن تکریم و معارفه 
سرپرســت محیط زیست شهرســتان تیران و 
کرون، بر ضــرورت توجه همگانــی برای حفظ 
محیط زیست تاکید کرد و گفت: محیط زیست 
از انفال و نعمت های بزرگی است که باید نسبت 
به نگهــداری و بهره برداری صحیــح از آن، نگاه 

همه جانبه و گسترده ای داشته باشیم.
وی افزود: حراست، حفظ و پویایی محیط زیست 
در قالب یک نهاد و سازمان محقق شدنی نیست، 
بلکه نیازمند مشــارکت جمعی و دغدغه مندی 
اجتماعی است و نباید ســازمان محیط زیست 
را تنها مرجع حفظ و حراســت دانســت، بلکه 
همه مردم و سازمان ها در این خصوص مسئول 

هستند.

سرپرست فرمانداری شهرضا خبرداد:
وجود ۳ هزار معتاد در شهرضا

محمدحسین داراب، سرپرست  شهرضا
فرمانداری شهرضا با بیان اینکه در ۱۰ ماه نخست 
امســال ســه تن مواد مخدر، در ایستگاه شهید 
امامی کشف شــده، اظهار کرد: در همین مدت 
۴۰۰ معتاد و ۱۶۵ قاچاقچی، دستگیر و شش باند 

مبارزه با مواد مخدر منهدم شده اند. 
وی ادامه داد: بر اســاس خوداظهاری انجام شده 
در شهرستان، ســه هزار معتاد وجود دارد. برای 
سازماندهی، ۵۰ گروه اجتماع محور در شهرستان 
برنامه ریزی شده که از این تعداد ۱۵ گروه فعال 

هستند. 
سرپرست فرمانداری شــهرضا گفت: سه مرکز 
اقامتی میان مدت و ۹ مرکــز درمانی اعتیاد در 
شهرســتان وجود دارد که یکی از آنها دولتی و 

هشت مرکز خصوصی هستند.

بخشدار بخش مرکزی دهاقان مطرح کرد:
 دهاقان؛ مستعد بوم گردی 

در استان اصفهان
بخشــدار بخــش مرکــزی  دهاقان
شهرستان دهاقان، این شهرســتان را در زمینه 
بوم گردی مســتعد دانســت و گفــت: موضوع 
بوم گردی و گردشــگری در اولویت شهرســتان 
دهاقان قرار دارد و روســتاهای دهاقان از جمله 
روســتای قهه در این زمینه مستعد هستند و در 
 اســتان اصفهان حرف بســیاری بــرای گفتن

 داریم.
محمد علی دهقانی با اشــاره به دســتاوردهای 
انقالب اظهــار کرد: انقــالب برکات بســیار و 
نقش بســزا و موثری در پیشرفت و توسعه کشور 
داشــته و دســتاوردهای آن بر همگان آشکار و 

روشن است. 
بخشــدار بخش مرکزی شهرســتان دهاقان، از 
طرح تکمیل بیشه گردشــگری روستای دزج با 

۱۵۰میلیون تومان هزینه خبر داد.       

 نمایشگاه فروش بهاره 
در خوروبیابانک

نمایشگاه عرضه مستقیم  خورو بیابانک
کاال در آستانه سال جدید در خوروبیابانک دایر 

شد.

 با حضور مسئوالن استانی
در شاهین شهر صورت گرفت؛

راه اندازی سه دفتر خدمات 
الکترونیک قضایی

ســه دفتــر خدمــات  شاهین شهر
الکترونیک قضایــی، با حضور معــاون آمار و 
فناوری اطالعات دادگستری استان اصفهان، 
رییس دادگستری و دادستان شهرستان و ائمه 
جمعه شاهین شهر و گرگاب، در شاهین شهر 

راه اندازی شد.
معاون آمــار و فناوری اطالعات دادگســتری 
استان اصفهان، قوه قضاییه را طالیه دار تحقق 
عدالت اجتماعی خواند و گفت: دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی با هدف برون سپاری بخشی 
از امور حاکمیتی و تســهیل در ارائه خدمات 

راه اندازی می شود.
محمدحســین آقایی، با بیان اینکــه در دفاتر 
خدمات الکترونیک قضایی 2۰ نوع خدمت به 
مردم ارائه می شود، اضافه کرد: راه اندازی این 
دفاتر موجب سهولت دسترســی عموم مردم 
به خدمات قضایی و کاهــش حجم مراجعه به 

دستگاه قضایی می شود. 
وی اشــتغالزایی را یکــی از مشــکالت مهم 
جامعه امروزی بیان کرد و افــزود: یکی دیگر 
از مزیت هــای راه انــدازی دفاتــر خدمــات 
الکترونیک قضایی، استفاده از بخش خصوصی 
و اشتغالزایی برای حداقل پنج نفر برای هر دفتر 

خدماتی است.
معاون آمــار و فناوری اطالعات دادگســتری 
اســتان اصفهان، اضافه کرد: تا پایان ســال با 
راه انــدازی 2۵ دفتر شهرســتانی، دفاتر فعال 

استان به ۳۳ دفتر افزایش خواهد یافت.

 مسئول بسیج سازندگی اردستان 
خبر داد:

پرداخت تسهیالت به 
طرح های اقتصاد مقاومتی

مســئول بسیج ســازندگی  اردستان
اردســتان گفت: اعتباری در ســال ۹۶ برای 
اقتصاد مقاومتی نداریم اما تا کنون توانسته ایم 
شش میلیارد ریال تسهیالت به تقاضا کنندگان 

اشتغال پرداخت کنیم.
ســرهنگ امیر صادقی اظهار کرد: شهرستان 
اردستان توانســته در موضوع صنایع تبدیلی 
قدم های مثبتی را بردارد امــا هنوز جای کار 
باقی اســت. وی افزود: برپایی نمایشگاه های 
اقتصاد مقاومتی در طول ســال مــی تواند از 
تولیدکنندگان حمایت کند تا به این احساس 

دست یابند که از آنها حمایت می شود.
ســرهنگ صادقی با بیان اینکه تسهیالتی که 
از طریق بسیج سازندگی پرداخت می شود در 
اجرای آن انحرافی وجود نــدارد، تصریح کرد: 
طرح ها در قالب طرح های کوچک شروع شده 
و امروزه تبدیل به طرح های بزرگی شــده که 
توانســته گفتمان اقتصاد مقاومتی را به خوبی 

عملی کند.

سرپرست فرمانداری مبارکه خبرداد:
 اختصاص بیش از یک میلیارد 

تسهیالت اقتصاد مقاومتی
فرمانــداری  سرپرســت  مبارکه
شهرستان مبارکه با تاکید بر اینکه هر فردی که 
به فرمانداری مراجعه و در زمینه خوداشتغالی 
درخواســت وام کند، با اولویت به آن فرد وام 
پرداخت می شود، اظهار کرد: اعتبارات خوبی 
در قالــب طرح هــای مختلفی توســط دولت 
تصویب و ابالغ شده و میزان اعتبارات شهرستان 

مشخص شده است.
جواد ســلطانی بابیان اینکه ایــن اعتبارات به 
کارگروه اشتغال شهرستان اعالم شده و حدود 
باالی یک میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: 
این تسهیالت با سود پایین خصوصا در روستاها 

برای اشتغال زایی اختصاص یافته است.

در سیســتم مدیریت سراســر دنیا، بعد از پایان یا قطع همکاری یک 
مسئول، مدیران ارشد آن کشور باید به فکر جایگزینی برای آن شخص 

باشند. این اتفاق در خمینی شهر به شکل برعکس رخ داده است!
این چالش از دوازدهم اســفند سال گذشــته و در روزهای نزدیک به 
انتخابات ریاســت جمهوری شروع شــد، روزهایی که خبر جایگزینی 
احمد رضوانی به جای فضل ا... کفیل رسید؛ فرماندار اصفهان که عده ای 

»مصلحت« را بر نبود او دیدند.
احمدرضوانی که در آن موقع فرماندار خمینی شهر بود به اصفهان آمد 

تا سکان مدیریت ارشد این شهر را بر عهده بگیرد.

وی که به گفته نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی، 
برخالف میل باطنی) به دلیــل بیماری قلبی( به اصفهــان آمده بود، 
مدیران شهری خمینی شهر را با چالش جدی روبه رو کرد و سیدجواد 
ابطحی و امام جمعه این شــهر، به روش های مختلف سعی در تعیین 
تکلیف فرماندار این شهر داشتند. از یک طرف، وی با سخنرانی درباره 
مدیر ارشــد وقت اســتان، پیگیری خود از طریق مقامات کشــوری و 
مجلس، انتقادهای خود را مطرح می کرد. این عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات اصل ۹۰ مجلس در گفت و گو با خبرنگار روزنامه زاینده رود 
بر این عقیده بود که مسئوالن استانی اصفهان، خمینی شهر را به علت 

نزدیکی به اصفهان، زیاد جدی نمی گیرند!
از طرف دیگر امام جمعه خمینی شــهر در جلســات مختلف از جمله 

مراسم معارفه شهردار این شهر در مهر ماه سال جاری، خواسته خود را 
مطرح کرد اما بی فایده بود.

حجت االســالم عباس رحیمی، در مراســم مذکور گفت: شهرستان 
خمینی شــهر با داشــتن جمعیتی بالغ بر ۳۵۰ هزار نفر و مشــکالت 
متعدد، نیازمند مدیریتی قاطع برای حل مشکالتش است و سرپرست 
 فرماندار با اختیارات اندکی که دارد نمی تواند وظایف فرماندار را انجام 

دهد.
وی تاکید کرد: تعیین فرماندار شهرستان خمینی شهر به دالیلی مانند 
برگزاری انتخابات، انتخاب وزیر کشــور و... به تاخیر افتاد؛ اما درحال 

حاضر بهانه ای برای عقب انداختن این انتصاب وجود ندارد.
نماینده مردم خمینی شهر در اظهارنظری دیگر، به قول استاندار وقت 
مبنی بر تعیین فرماندار جدید خمینی شهر تا بعد از ده روز از زمان رفتن 
رضوانی اشــاره کرد و افزود: تصمیم گیری درباره این موضوع به بعد از 
تغییر احتمالی استاندار اصفهان موکول شد. هم اکنون با گذشت حدود 
یکسال از این موضوع و معرفی محســن مهرعلیزاده به عنوان استاندار 
جدید، خمینی شــهر همچنان بدون فرماندار و با مدیریت سرپرست 

فرمانداری اداره می شود. 
گزینه های پیشنهادی، مورد تایید استاندار واقع نشد

در ادامه پیگیری خبرنگار روزنامه زاینده رود در خصوص این موضوع، 
ابطحی با اشاره به جلساتی که با اســتاندار داشت، اظهار کرد: استاندار 
وقت به بنده قول تعیین تکلیف فرماندار خمینی شهر تا پایان بهمن ماه 
را داده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا شما شخص یا اشخاصی را 
برای این مســند معرفی کردید، افزود: بله، اما این گزینه ها مورد تایید 

استاندار واقع نشد.
حال باید دید آیا استاندار جدید به قول خود در خصوص تعیین فرماندار 
جدید خمینی شــهر عمل می کند یا اینکه این شــهر همچنان بدون 
فرماندار اداره می شود؛ موضوعی که به تازگی گریبانگیر مردم گلپایگان 

هم شده است.

در ادامه پیگیری نماینده خمینی شهر در خصوص تعیین تکلیف فرماندار این شهر از طریق مقامات استانی؛

استاندار آمد، اما فرماندار تعیین نشد

نمایشگاه

شهر در انتظار بازگشت قهرمان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

رییــس کمیتــه امــداد امام  نجف آباد
خمینی)ره( گفت: در رابطه با طرح محسنین ۵2۰ 
هزار نفر برای سرپرســتی کودکان اعالم آمادگی 
کردند. کار به جایی رسید که به احسان علیخانی 

گفتم دیگر از مردم دعوت نکن.
پرویز فتاح در جمــع کارکنان کمیتــه امداد در 
نجف آباد، با اشاره به جایگاه واالی شهدای نجف آباد 
اظهار کرد: چه می شــود که میان این همه شهید، 

یک نفر گمنام مانند محسن حججی که نه سردار 
بوده و نه فرمانده، در رأس شهدا قرار می گیرد؟!

وی افزود: در یکی از عملیات ها حاج احمد کاظمی 
با شــهید خرازی نجوا می کرد و بابت فدا شــدن 
جوانان در عملیات اشــک می ریخــت؛ اما زمانی 
که به نجف آباد آمد مردم او را سر دوش می بردند. 
اگر مســئوالن ما مانند حاج احمد کاظمی عمل 

می کردند مردم جانشان را هم فدای آنها می کردند.
رییس کمیته امداد امام خمینــی)ره( ادامه داد: 
در بحث کمک به زلزلــه زدگان وقتی اعالم نیاز به 
وسایل حرارتی را اعالم کردیم، مدیر کمیته امداد 
استان اصفهان در پاسخ گفت: مردم این قدر وسایل 
گرمایشی اهدا کردند که تریلی برای ارسال آنها به 

مناطق زلزله زده نداریم.

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( در نجف آباد:
حقوق کارمندان کمیته امداد، از کمک های مردمی تامین نمی شود

این روزها کمتر کسی است که از شنیدن نام سانچی متاثر نشود. کشتی 
سانچی که متعلق به شــرکت ملی نفت کش ایران و تحت پرچم کشور 
پاناما از سواحل عسلویه بود ، روز 2۵ آذر قرار تحویل باری حاوی ۱۱۴ 
هزار تن میعانات گازی و سوخت شــامل ۱۱۱ هزار تن بار و ۳ هزار تن 
ســوخت میعانات گازی به داســان کره جنوبی  را داشت؛ اما به مقصد 

نرسید. 
روز شــنبه ۱۶دی ماه، ســاعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران، خبر رسید که 
سانچی با یک فروند کشــتی باربری در ۳۰۰ کیلومتری بندر شانگهای 
در سواحل شــرقی چین، برخورد کرده اســت و تمام ۳2 خدمه آن از 
جمله ۳۰ ایرانی و دو تبعه بنگالدشــی، ناپدید شــده اند و بعد از چند 
روز جســت وجو جســد ۳ نفر از ایرانیان مفقود در این حادثه از جمله 
 شــهید »میالد آروی« ، »مجید نقیان« و »محمد کاووسی« پیدا شده 

 است.
میالد آوری، روغنکار موتورخانه نفتکش، یکی از ۳2 خدمه ســانچی 
و از جوانان باغیرت شــاهین شــهر بود که پس از گذشــت چهل روز 
 از ایــن حادثه، نــه با پای خــود بلکــه روی دوش مردم به شــهرش 

باز می گردد.

به گفته پدرش، وی یکی از سه فرزند پسر اوست که به دلیل عالقه زیاد 
به کار دریانوردی و باوجود اینکه مشــغول تحصیل در رشته رایانه در 
دانشگاه آزاد واحد گلپایگان بود، از پنج سال پیش در نفتکش مشغول 

به کار شد و پســر دیگرش رضا هم بورسیه رشــته دریانوردی، شرکت 
ملی نفتکش هاســت و در حال حاضر بعد از اتمــام تحصیالت خود در 
 دانشــگاه علوم دریایــی چابهــار، دوره کارورزی اش را روی نفتکش 

می گذراند.

همسر داغدار شــهید آروی، ضمن اشــاره به اخالق خوش، تعصب و 
خانواده دوست بودن میالد گفت: وی همیشه از چند روز قبل از شروع 
ماه محرم به هیئت می رفت و به آنها کمک می کرد و در این ایام کمتر 

می توانستم او را ببینم.
وی افزود: میالد در آخرین باری کــه به مرخصی آمد، از خواب عجیبی 
صحبت کرد که فرصت دیدن فرزند تو راهی اش را به او نمی داد و از من 
خواســت به خوبی از فرزندمان مراقبت کنم تا درآینده انسانی موفق و 

خدمتگزار به کشور شود.
حاال نه تنها خانواده و اقوام این شهید، بلکه مردم و همه مسئوالنی که از 
روزهای ابتدایی، درحد بضاعت خود اقداماتی را برای هر چه بهتر برگزار 
شدن این مراسم انجام دادند، منتظر هستند تا فرزند سی ساله خود را 
فردا ساعت ۹صبح، در ورودی بازارچه شهید خرازی بر دوش بگیرند و 
پس از رفتن به مصالی نماز جمعه شاهین شــهر، تا آرامگاه ابدی اش 
 واقع در قطعه شــهدای آرامستان بهشــت معصومه این شهر همراهی 
می کنند.میالد آوری، قهرمانی که تا قبل از این حادثه شاید کمتر کسی 
او را می شــناخت و باید او را در خیمه های عزاداری امام حسین )ع( و 
تکیه ها پیدا می کردی، در راه خدمت به وطن و جنگ اقتصادی، بیش 

از پیش شناخته شد. 
حال باید گفت: »ای داغ بر دل نشسته به شهرت خوش آمدی!«

 به دنبال اعالم زمان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر میالد آوری، جوان شاهین شهری حاضر درکشتی سانچی؛

شهر در انتظار بازگشت قهرمان

دبیر هیئت رزمی گلپایگان با اشاره به برگزاری این مسابقات گفت: سه مدال طالی ما توسط  گلپایگان
خانم ها نازنین طهماسبی، فاطمه یزدان نژاد، مبینا نکونام کسب شد. 

محسن محسنی در رابطه با موفقیت های اخیر بانوان در مســابقات سبک تاپ کیک بوکسینگ استانی بیان 
کرد: سه مدال طال در مسابقات استانی کسب شد. 

وی با اشاره به اینکه در این مسابقات تمام تیم های اســتان حضور داشتند، افزود: چهار مدال نقره نیز توسط 
سمیرا ابراهیمی، مریم نوبخت، زهرا یاسینی و زهرا محسنی به دست آمد.

 درخشش بانوان 
در مسابقات تکواندو

دبیر هیئت رزمی گلپایگان 
خبرداد:

ش
رز
و

ویژه

شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده  خمینی شهر
خمینی شهر از شناسایی و دستگیری کالهبردار تلفنی خبر 
داد که بیش از ۵8 میلیون ریال از حساب یکی از شهروندان 
برداشــت کرده بود.علی جعفری نژاد اظهار داشــت: با طرح 
شکایت فردی مبنی بر برداشت غیرمجاز با شگرد کالهبرداری 

تلفنی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: شــاکی در تحقیقــات اولیه بیان کــرد که با تمــاس تلفنی فردی ناشــناس مبنی بر اینکه »شــما 
مبلغ ۵ میلیــون تومان برنده شــده اید«، فریب خــورده و با هدایت فرد به پای دســتگاه خودپــرداز، طی چند 
 مرحله تراکنــش، درمجموع مبلغ ۵8 میلیون ریــال از کارت عابر بانک به حســاب فرد کالهبــردار انتقال داده
 است.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شــهر ادامه داد: ماموران اداره مبارزه با جرایم پلیس آگاهی شهرستان 

خمینی شهر، با به کارگیری روش های تخصصی، متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

 فرمانده انتظامی خمینی شهر 
خبر داد:

دستگیری کالهبردار 
تلفنی

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  نطنز
نطنز اظهار کرد: طبق دستور قاضی اجرای احکام  کیفری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان، ماموران اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری به همراه نیروی انتظامی طرقرود، به 
منظور اجرای حکم قطعی رفع تصرف از ۴۰۰ متر مربع از 

اراضی ملی و اعاده به وضع سابق، به محله گهر روستای کشه مراجعه کردند که با رفع تصرف از اراضی ملی، 
دیوار مستحدثه تخریب شد و به حالت اولیه برگشت.سعید زمانی با بیان اینکه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
نطنز به افراد سودجو فرصت تعرض به بیت المال را نخواهد داد، افزود: تصرف دوباره زمین های خلع ید شده 
براساس ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسالمی، مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا دو سال خواهد بود.زمانی 
خاطرنشان کرد: شماره تلفن ۱۵۰۴ به عنوان خط ارتباطی یگان حفاظت منابع طبیعی با مردم، به صورت 

شبانه روزی آماده دریافت گزارش درباره وقوع حریق در عرصه های جنگلی و مرتعی است.   

رییس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری نطنز خبرداد:

 خلع ید 400 متر 
از اراضی ملی

ناهید رضازاده 

اعظم حاجی رضازاده

اخبار
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ابالغ رای
11/599 شماره دادنامه: 9609970370100372 شماره پرونده: 8909983649000399 
شماره بایگانی شعبه: 900257  شاکی: دادستان محترم عمومی و انقالب شهرضا به نشانی 
دادسرای عمومی و انقالب شــهرضا، متهم:  آقای نوذر خالدی فرزند قمصور متواری با 
وکالت آقای مجید بهنیم فرزند محمد علی به نشــانی اصفهان ســه راه سیمین کوچه 
یارمحمدیان ک مسجدالزهرا بن بست توکل پالک 49 کدپستی 8176936658، اتهام: 
قتل عمدی مسلمان، گردشکار: دادگاه ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه:  در این پرونده آقای نــوذر خالدی فرزند قمصور متولد 
1358 اهل و ساکن یاســوج که با قرار وثیقه آزاد می باشد با وکالت تسخیری آقای مجید 
بهنیم متهم است به مباشرت در قتل عمدی مرحوم محمد رحیم طاهری فرزند حاتم حسب 
تقاضای معاون محترم اول قوه قضائیه ) با توجه به عدم شناسایی و حضور اولیاء دم نظر به 
اینکه اهل افغانستان می باشند( در اجرای ماده 356 قانون مجازات اسالمی و کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرضا بدین شرح که در تاریخ 89/8/18 جسد محمد 
رحیم در نزدیکی دو راهی افرجان کشف که به ضرب گلوله کالش به قتل رسیده و حتی 
یک عدد پوکه کالش نیز در صحنه جرم کشف می گردد و بر اساس اظهارات احد از افاغنه 
آنان به تعداد 6 نفر در یکی از روستاهای شهرستان اقلید پس از اتمام کار قصد مراجعت به 
تهران را داشته که در نهایت با دو دستگاه خودرو آقایان علیپور راجی و محمد حسین فارسی 
باپرداخت مبلغ 400 هزار تومان به ســمت تهران حرکت می کنند که در نزدیکی گلوگاه 
خودرو محمد حسین فارسی دو نفر از افاغنه را پیاده و از مسیرخاکی مقابل گلوگاه رامشه 
عبور می کنند فرد افغانی در اظهارات اذعان داشته در حین طی مسیرتعداد 4 نفر مسلح از 
خودرو محمد حسین فارســی پیاده و حتی محمد حسین فارسی پیراهنش را روی سرش 
کشیده و دوست وی نیز اقدام به فرار می نماید. پزشکی قانونی در برگ شرح معاینه جسد 
در پهلوی راست در خط زیربغلی وسط ) میدآگزیالرسی( به فاصله 15 سانتیمتری از خط 
وسط شکم و به فاصله 40 سانتیمتری از سرشانه یک سوراخ مدور با حاشیه سوخته به ابعاد 
2*2 ســانتیمتر )ورودی گلوله( که به فضای داخلی شکم راه پیدا کرده را مشهود دانسته 
است و در ناحیه شکم خون سیال ســیاه حدود یک ونیم لیتر وجود داشته و در ادامه مسیر 
گلوله باعث پارگی کبد و متالشی شدن ناحیه فوقانی کبد و پارگی آئورت شکمی شده و از 
کنار راست ستون فقرات خارج گردیده اســت وعلت فوت را اصابت جسم نافذ پرتابه ای 
)گلوله( به احشاء شکم و عوارض آن تعیین نموده است. پس از انجام تحقیقات از مظنونین 
در تاریخ 89/9/1 یک دســتگاه پراید به شــماره انتظامی 627 ق 25- ایران 13 توسط 
مامورین تحت تعقیب قرار می گیرد که ضمن بازرسی ازداخل خودرو دو قبضه سالح جنگی 
از نوع کالش و دو عدد خشــاب حاوی هر کدام 27 تیر جنگی کشف و متهم نوذر خالدی 
معروف به قاسم نیز دستگیر می شود. نوذر خالدی در اولین اظهارات بیان داشته:» یکی از 
اسلحه ها متعلق به علی باز شجاعی و دیگری علی صالح صالحی جو می باشد که داخل 
ماشین پراید جا گذاشته اند و در هنگام دستگیری متواری شدند... ما برای اینکه به گلوگاه 
رامشه برویم و جلو افغانها را بگیریم و از آنها سرقت کنیم به سمت شهرضا آمدیم... من دو 
مرتبه برای سرقت از افغانیها به گلوگاه آمده ام... قباًل اســم من نوذر اکرم روشن بود که 
فامیلم را به خالدی تغییر دادم... علی صالحی جو معروف به عباس به من گفت بیا به شهرضا 
برویم و در گلوگاه رامشه از افغانیها سرقت کنیم... بعد با هم با علی صالحی جو با ماشین 
عبوری ساعت پنج بعد از ظهر از یاسوج خارج شدیم و به منزل علی بازشجاعی رفتیم و بعد 
با هم من و علی باز و علی صالحی جو دو تا اسلحه کالش از داخل منزل برداشتیم... و قصد 
رفتن به گلوگاه را داشتیم که در میدان امام دستگیر شدیم...« قرار بازداشت موقت متهم 
نوذر خالدی در تاریخ 89/9/3 صادر و متهم به زندان معرفی می شود در تاریخ 89/9/19 
متهم نوذر خالدی در اظهاراتی بیان داشته: »... من و عباس اسلحه ها را از منزل علی باز به 
داخل ماشین آوردیم و اسلحه ها داخل چفیه یا روسری بود که داخلی ماشین آوردیم و به 
سمت رامشه حرکت کردیم و در میدان امام ایستادیم که مامورین رسیدند و ما را دستگیر 
کردند... قصد ما از رفتن به رامشــه فقط گرفتن پول از افغانیها بودو اگر پول داشتند می 

گرفتیم و اگر نداشتند آنها را رد می کردیم که بروند و کاری دیگر با آنها نداشتیم...« مرکز 
تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا در بررسی پوکه و گلوله اظهار داشته اند: » تعداد یک 
عدد پوکه جنائی ارسالی دارای کالیبر 7/62 میلیمتر بوده و اثر سوزن خوردگی بر روی آن 
مشهود است و آثار موجود بر روی یک عدد پوکه جنائی یاد شده با آثار موجود بر روی 14 
عدد پوکه آزمایشی ارسال مورد مقایسه میکروسکوپی قرار گرفت در بررسیهای به عمل 
آمده با آثار موجود برروی تعداد 7 عدد از پوکه های آزمایشــی )متعلق به کالشینکف به 
شماره 27004514( دارای تشــابه بوده و در نتیجه یک عدد پوکه جنائی ارسالی از سالح 
مورد نظر شلیک و خارج گردیده و بکارگیری سالح کالشینکف موردن ظر در صحنه قتل 
یاد شده محرز می باشد )مثبت(« امیر چهارلنگ در تاریخ 89/11/18 چنین عنوان داشته 
که: » حدود اوایل آبان ماه برای پیدا کردن مسافران افغانی به بیابان اطراف رامشه به همراه 
چند نفر دیگراز مشافرکشها رفته که در بیابان به نوذر خالدی و سه نفر دیگر برخورد کردم 
که نوذر خالدی و دوستانش بعد از اینکه ما را گرفتند گفتند اینجا چکار می کنید که گفتیم 
مسافر خانوادگی داشتیم که آنها را به ما نشان داد و بعد مسافرها را سوار ماشین کردم و یکی 
از مسافرکشها بنام رامین پیش آنها ماند و شماره تلفن آنها را گرفت و فردا شب شماره ها را 
به من داد که اگر مسافرانم در بیابان دزدگیر شدند با اینها تماس بگیرم و با دادن پول به اینها 
مســافرانم را بگیرم که نوذر خالدی خود را قاسم معرفی کرد و فقط شماره قاسم را داشتم 
البته رامین در آن شب نیز شماره عباس را به من داد... یک اسلحه نوذر خالدی داشت و یکی 
دیگر در دســت نفر دیگر بود و دو نفر دیگر چوب دستی داشــتند ولی دو اسلحه کالش 
داشتند...« نظریه پلیس آگاهی اصفهان که در نظریه خود بیان داشته: » با انجام تیراندازی 
آزمایشی با سالحهای مکشوفه و تطبیق با پوکه های جنائی سالحهای مکشوفه در آخرین 
قتل در تاریخ 89/8/17 به صورت صد در صد استفاده شده است.« محمد سوادکوهی نیز 
اظهار داشته:» ...دیدم امیر با قاسم که  نوذر خالدی است در منزل نشسته بودند... من هم 
نشستم بعداز چند دقیقه لرها گفتن ما فردا می رویم دهاتمان گفتن چرا گفت آقای راننده 
می گوید دیشب یکی کشته شده امیر چهارلنگ خیلی جا خورد... بعد از چند شب جریان 
راتعریف کردم برای آقای فارســی که گفت تو را به خدا برو بگو ما را خالص  کن اما نوذر 
خالدی گفت نگو جرم ما اسلحه است خودم گردن می گیرم کاری به تو ندارد...« پرونده 
نهایتًا با قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال که به شعبه 17 دادگاه 
کیفری استان ارجاع شده اســت آقای مجید بهنیم به عنوان وکیل تسخیری متهم خالد 
نوذری تعیین شده است قرار بازداشت موقت متهم خالد نوذری به تودیع وثیقه دو میلیارد 
ریال تبدیل و با صدور قرار قبولی وثیقه درتاریخ 90/2/15 از زندان آزاد شده است جلسات 
دادگاه به دلیل عدم شناسایی اولیاء دم و همچنین عدم شناسایی متهم تجدید شده و دادگاه 
نظر به عدم شناسایی اولیاء دم موضوع را در راستای ماده 356 قانون مجازات اسالمی از 
معاون محترم اول قوه قضائیه استعالم نموده که قصاص نفس متهم را درخواست کرده اند 
و متهم نیز به دلیل عدم شناسایی از طریق نشر آگهی دعوت شده که در جلسه رسیدگی 
مورخ 96/9/12 حاضر نشده و وکیل ایشــان با ارائه دادنامه ای به شماره 930303 مورخ 
93/11/5 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی سابق شهرضا اظهار داشته موکل من 
در خصوص اتهام موضوع خرید و فروش و نگهداری حمل و اســلحه موضوع آلت قتاله 
مرحوم محمد رحیم طاهری به لحاظ عدم مواجه اتهام مربوطه تبرئه شده است که باتوجه 
به رای صادره و اصل تفســیر مضیق به نفع متهم برائت نامبرده مورد استدعا می باشد.« 
دادگاه با عنایت به مراتب فوق، صورتجلسه کشف جسد مرحوم محمد رحیم طاهری که 
آثار گلوله در پهلوی وی مشــهود بوده، گزارش ضابطین دادگستری، شکایت اولیاء دم و 
تقاضای معاون اول محترم قوه قضائیه مبنی بر تقاضای قصاص در اجرای ماده 356 قانون 
مجازات اسالمی و اعالم شکایت آقای محمد نور طاهری به وکالت از اولیاء دم حاتم ولد 
صالح محمد )پدر( و بی بی گاللی)مادر( صورتجلسه مورخ 89/9/1 دستگیری متهم نوذر 
خالدی که از خودرو پراید در اختیار ایشان دو قبضه اسلحه کالشینکف کشف شده است 
اعالم مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا در بکارگیری اسلحه کالشینکف به شماره 
27004514 در صحنه قتل مرحوم محمد رحیم طاهری، حضــور متهم خالد نوذری در 

گلوگاه حسب اظهارات آقای امیر چهارلنگ و داشتن اسلحه توسط ایشان، اظهارات امیر 
چهارلنگ که بیان داشته وقتی با راننده علی شیرازی به داخل بیابان رفتم و به قاسم )خالد 
نوذری( و دوســتانش برخورد کردم امیر گفت که قاســم )خالد نــوذری( و یکی دیگر از 
دوستانش دارای اسلحه کالش بودند و دو نفر دیگر دارای چوب دستی بودند، نظریه پلیس 
آگاهی مبنی بر اینکه سالحهای مکشوفه از متهمین در قتل 89/8/17 مورد استفاده قرار 
گرفته، برگ شرح معاینه جسد که علت تامه فوت را اصابت جسم نافذ پرتابه ای) گلوله( به 
احشاء شــکم و عوارض آن تعیین نموده عدم حضور متهم علیرغم احضار از طریق نشر  
آگهی و ضمن رد دفاعیات وکیل متهم را که تبرئه موکلش از حمل و نگهداری اسلحه نمی 
تواند او را از اتهام قتل با اسلحه نیز تبرئه نماید و اظهارات متهم مبنی بر اینکه دو تا اسلحه 
برداشتیم قصد رفتن به گلوگاه داشتیم و ســایر اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرضا بزهکاری ایشان از طریق حصول علم برای 
دادگاه محرز و مسلم بوده و مستندا به مواد 160، 211، 290، 351، 381، 417، 418 قانون 
مجازات اسالمی وی را به قصاص نفس محکوم می نماید. اولیاء دم می توانند با قطعیت 
رای صادره و استیذان از ریاســت محترم قوه قضائیه و جری تشریفات قانونی نسبت به 
 اســتیفای قصاص اقدام نمایند. رای صادر شــده با توجه به اینکه وکیل متهم تسخیری 
می باشد غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 
 ســپس ظرف مدت بیســت روز قابل فرجــام خواهی در دیوانعالی کشــور می باشــد. 
م الف: 35808 شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان) 17 کیفری استان سابق(  

)1757 کلمه، 18 کادر(
ابالغ رای

11/601 شماره دادنامه: 9609976836601990 شماره پرونده: 9609986836601021 
شماره بایگانی شــعبه: 961130 خواهان: خانم مریم طاهری فرزند رضا با وکالت خانم 
فاطمه غفوری فرزند حسین به نشانی اصفهان هتل پل اول چهارباغ باال مجتمع تجاری 
اداری باران ط دوم واحد 6 همــراه 09129424131، خوانده: آقــای مهدی قنبری فرد 
فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه مهریه 2- اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی 3- مطالبه خسارت دادرسی، رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم 
مریم طاهری فرزند رضا با وکالت خانم فاطمه غفوری بــه طرفیت آقای مهدی قنبری 
فرد فرزند محمد علی به خواســته مطالبه مهریه مقوم به مبلغ 5/287/392/387 ریال 
مندرج درسند رسمی ازدواج شماره 7543 مورخ 86/7/8 دفتر 133 ثبت ازدواج اصفهان 
به انضمام خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به احراز رابطه زوجیت دائمی فیمابین طرفین 
و احراز اشتغال ذمه خوانده نســبت به مهریه مورد مطالبه به موجب سند ازدواج مذکور و 
اینکه زوجه به مجرد عقد مالک مهر می گردد و عنایت به آنکه خوانده در جلسه دادرسی 
که از طریق نشــر آگهی به وی ابالغ شده است حاضر نشــده و الیحه ای نیز در دفاع از 
خود ارائه ننموده اســت لذا دادگاه با استصحاب بقاء اشــتغال ذمه و لحاظ نظریه مشاور 
محترم قضائی، دعوای خواهان را ثابت دانســته و مســتندا به ماده 1082 قانون مدنی و 
تبصره الحاقی ذیل آن و آئین نامه اجرائی تبصــره مزبور و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرسی مدنی، بابت اصل خواســته، خوانده را به پرداخت عین 390 عدد سکه تمام 
بهار آزادی و مقدار 50 مثقال طالی ســاخته 18عیار و مبلغ 103/456/269 ریال بابت 
سایر اقالم صداق که بر اساس نرخ شاخص اعالمی از ســوی بانک مرکزی به نرخ روز 
محاسبه شده و مبلغ 5/565/198 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می 
نماید و نظر به اینکه در مورخ 96/7/29 به اعسار خواهان ازپرداخت هزینه دادرسی اتخاذ 
تصمیم گردیده لذا خواهان مکلف می گردد پس از خروج از اعســار و حین اجرای حکم 
هزینه دادرسی را از ماخذ تقویم خواسته در حق صندوق دولت پرداخت نماید. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس 
 ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
م الف: 35824 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( 

)375 کلمه،4 کادر(

ابالغ رای
11/602 شعبه 51 کالســه پرونده: 960975 شماره دادنامه: 9609976805102147-

96/10/25 ،خواهان: بهمن حسین کینکی فرزند ملک محمد به نشانی اصفهان چمران 
خ شــاهد ک افق پالک 401، خوانده: غالمرضا کریمی فرزند محمود به نشانی مجهول 
المکان، مطالبه یک فقره چک به مبلغ 60/000/000 ریال هزینه دادرســی و خســارت 
تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دعوی آقای بهمن حســینی کینکی به طرفیت آقای غالمرضا کریمی به خواسته مطالبه 
مبلغ 60/000/000 وجه چک به شماره 437515 عهده بانک کشاورزی بانضمام مطلق 
خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستدات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور 
ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتندو محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر 
می رســد که مســتندا به مواد 313، 310 قانون تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون  
آیین دادرســی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/790/000 ریال بابت هزینه های 
دادرسی و هزینه نشرآگهی طبق تعرفه قانونی خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک مورخ 96/7/5 لغایت اجرای حکم که محاســبه آن طبق شاخص بانک مرکزی بر 
عهده اجرای احکام می باشــددر حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از  آن 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم حقوقی اصفهان میباشــد. م الف: 35761 
 شعبه 51 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )309 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

11/603 شعبه 51 کالســه پرونده: 960974 شماره دادنامه: 9609976805102146-
96/10/25 ،خواهان: بهمن حسینی به نشانی اصفهان خ چمران خ شاهد کوچه افق پالک 
405، خوانده: رحمت ا... اندرخور به نشانی مجهول المکان، مطالبه یک فقره چک به مبلغ 
50/000/000 ریال کلیه هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای بهمن حســینی به 
طرفیت آقای رحمت ا... اندرخور به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 وجه چک به شماره 
091893 عهده بانک صادرات بانضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مســتدات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستندو 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتندا به مواد 313، 310 قانون 
تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون  آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
665/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشرآگهی طبق تعرفه قانونی خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک مورخ 96/4/5 لغایت اجرای حکم که محاسبه آن 
طبق شاخص بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشددر حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع 
و ظرف 20 روز پس از  آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکــم محترم حقوقی اصفهان 
میباشد. م الف: 35760 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )308 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
11/594 شماره دادنامه: 9609970367800077 شماره پرونده: 9609980367800041 
شماره بایگانی شعبه: 960047 خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با نمایندگی 
آقای رضا سلطانی به نشانی اصفهان، خوانده: آقای جلیل ثبلی، خواسته: مصادره اموال، 
رای دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرائی فرمان امام)ره( به شماره 204784 مورخ 
96/6/20 مبنی بر تعیین تکلیف شــش دانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 406/744  
بخش 16 ثبت اصفهان، نظر به اینکه: به داللت استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالک 
 شاهین شهر، پالک ثبتی مذکور، در مالکیت شــخصی به نام جلیل ثبلی، فرزند علینقی

 می باشــد بدین نحو که به موجب وکالتنامه رســمی شــماره 4979940 دفتر حفاظت 
منافع ایران در واشــنگتن و نیز وکالتنامه 35205 مورخ 87/3/22 تنظیمی در دفترخانه 
606 تهران، طی ســند شــماره 158821 مورخ 87/7/18 دفترخانه 26 شاهین شهر به 
غالمرضا کیانی پیکانی به میزان 3/5 دانگ و صیاد هارتونیان به میزان 2/5 دانگ انتقال 
یافته است.سپس ایشان طی ســند انتقال 182205 مورخ 89/9/2 دفترخانه 26 شاهین 
شــهر ملک مربوطه را به محمود صفری منتقل می نمایند. نهایتًا پس از تفکیک پالک 
مزبور، پالک 29148 به شهرداری شاهین شهر وپالک 29147 به ابراهیم باقری اورگانی 
و پالک 29146 به ایرج زمانی واگذار گردیده است. با عنایت به اینکه تحقیقات و بررسی 
ها و استعالمات انجام گرفته از سوی ستاد اجرائی فرمان امام)ره( مندرج در پرونده حاکی 
از آنست که بنابر جوابیه اداره سجالت و ا حوال شــخصیه وزارت امور خارجه و مکاتبه با 
سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن، ســابقه ای از تایید وکالتنامه با شماره 
4979940 در خصوص آقای علی خورشیدی حشیانی وجلیل ثبلی بدست نیامده و از سوئی 
آقای جلیل ثبلی تاکنون نسبت به اخذ کارت ملی جمهوری اسالمی اقدام نکرده و ترددی 
نیز از سال 1374 تاکنون از وی در مرزهای رسمی ایران ثبت نگردیده است. علهذا با توجه 
به ا حراز بی اعتباری وکالتنامه مارالذکر بداللت جوابیه استعالمات موصوف با استناد به مواد 
14 و 15 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و ماده 223 قانون مدنی و ماده 1287 
همان قانون ضمن ابطال وکالتنامه شماره 4979940 با استناد به ابالغیه دفتر مقام معظم 
رهبری و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه و موازین مندرج در آئین نامه اصالحی نحوه 
رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی و ماده 20 آن با لحاظ شمول اموال 
در اختیار ولی فقیه و در معرض تضییع و دست اندازی بودن از سوی سودجویان، حکم به 
ضبط اموال مشارالیه به نفع ستاد اجرائی فرمان امام)ره( صادر و اعالم میدارد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشــد. م الف: 35813 

دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان )426 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

11/595 شماره دادنامه: 9609970367800078 شماره پرونده: 9609980367800040 
شماره بایگانی شعبه: 960046 خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با نمایندگی 
آقای رضا سلطانی به نشانی اصفهان، خوانده: آقای ابوالحسن معینی شیرازی، خواسته: 
مصادره اموال، رای دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرائی فرمان امام)ره( به شماره 
205470 مورخ 96/6/20 مبنی بر تعیین تکلیف شــش دانگ قطعات 2 و 3 مجزا شده از 
پالک 301/225 بخش 16 ثبت اصفهان تحت مالکیت آقای ابوالحسن معینی شیرازی 
فرزند محمد، نظر به اینکه استعالم ثبتی از اداره ثبت اسناد و امالک شاهین شهر حاکی از 
انتقال قطعات مزبور طی صورتمجلس افرازی شماره 4/7822 مورخ 71/12/26 در مالکیت 
مشارالیه می باشد لکن بررسی های معموله و تحقیقات انجام گرفته حاکی از آنست که بنابر 
جوابیه اداره ثبت احوال اصفهان نامبرده تاکنون شناسنامه جمهوری اسالمی را دریافت 
ننموده و حسب پاسخ اداره مهاجرت و گذرنامه، ورود یا خروج از کشور برایش ثبت نگردیده 
و اطالعی از محل سکونت یا ورثه اش در دست نمی باشــد واز نشرآگهی در روزنامه نیز 

نتیجه ای تاکنون حاصل نشده اســت لهذا با توجه به رها شدگی قطعات مذکور از پالک 
موصوف و بیم تضییع و نقل و انتقال غیر قانونی آن با اســتناد به بند 2 ماده 1 قانون نحوه 
اجرای اصل 49  قانون اساسی و تبصره ذیل ماده یک آن قانون و اصل 45 قانون اساسی 
و ابالغیه دفتر مقام معظم رهبری و بخشــنامه ریاســت محترم قوه قضائیه در خصوص 
شمول اموال در اختیار ولی فقیه، حکم به ضبط قطعات 2 و 3 مجزی شده از پالک ثبتی 
301/225 بخش 16ثبت اصفهان به نفع ســتاد اجرائی فرمان امام)ره( صادر و اعالم می 
 دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در همین دادگاه می باشــد. 

م الف: 35814 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان )287 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/596 شماره دادنامه: 9509970351501212 شماره پرونده: 9409980351500918 
شماره بایگانی شعبه: 941014 خواهان: آقای احمد بهمنی شمس آبادی فرزندغالمعلی 
با وکالت آقای مســعود عمرانی فرزند محسن به نشــانی اصفهان خ نیکبخت روبروی 
دادگستری ســاختمان دیبا ط 3 واحد 5، خوانده: آقای حسن بهرامی پور فرزند اسماعیل 
به نشانی اصفهان خ رباط اول مقابل مهدیه خیابان 45 منزل شخصی بهرامی پور ک.پ 
8138913463، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- اســترداد ثمن معامله 
3- مطالبه خسارت دادرسی،  گردشــکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای احمد بهمنی شــمس آبادی فرزند 
غالم علی باوکالت آقای مسعود عمرانی به طرفیت آقای حسن بهرامی پور فرزند اسماعیل 
دادخواستی به خواسته اســترداد ثمن معامله موضوع قرارداد مورخ 1387/12/1 به علت 
بطالن معامله تقدیم ومدعی است به موجب قرارداد مذکور یک قطعه زمین به مساحت 
2400 مترمربع از پالک ثبتی 2572-78 بخش 11 ثبت تهران را از خوانده خریداری نموده 
و ثمن معامله را پرداخت نموده است لکن کاشف به عمل آمده محل جزئی از اراضی ملی 
و مستحق للغیر می باشد تقاضای رسیدگی وفق خواســته مورد استدعاست خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات 
تقدیمی ننموده است پاسخ استعالم از ثبت اسناد شهرســتان پردیس حکایت از صحت 
ادعای خواهان و عدم مالکیت خوانده در محل دارد با توجه به اینکه عقد بیع بایع را ضامن 
درک مبیع می نماید مســتندا به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی 362، 391 و 392 قانون مدنی خوانده را به پرداخت 
)استرداد( یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواســته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست ) 94/9/10( لغایت زمان وصول بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک 
مرکزی و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی، سه میلیون و هشتصد و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و چهار میلیون و هشتاد هزار ریال بابت حق الوکاله در حق 
خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیســت روز پس از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیســت روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل 
اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 35798 شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )369 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/597 شماره دادنامه: 9609970350101728 شماره پرونده: 9609980350100522 
شماره بایگانی شعبه: 960650 خواهان: آ قای محمد علی منتظری قهجاورستانی فرزند 
رحیم با وکالت آقای امیر جاللی فرزند مهدی به نشانی اصفهان میدان فیض ابتدای خیابان 
میر ساختمان گلستان طبقه اول، خواندگان: 1- آقای سهراب شجاعی برجوئی فرزند مومن 
علی 2- آقای جمشید شجاعی همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسی به شرح ذیل انشا رای می نماید. رای دادگاه: در 

خصوص دعوی آ قای محمد علی منتظری قهجاورستانی فرزند رحیم با وکالت آقای امیر 
جاللی به طرفیت 1- آقای سهراب شجاعی برجوئی فرزند مومن علی 2- آقای جمشید 
شجاعی به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 500/000/000 ریال بابت وجه 1 فقره چک به 
شماره 118032 بانضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ومالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده ودفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که 
حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و 
اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده 
دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 519، 198، 194 آیین دادرسی 
مدنی و مواد 313، 310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک 
و استسفاریه مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل خواســته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و 
ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص 
اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی 
به حیطه وصول در خواهد آمد وپرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان 
صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابــل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز 
استان می باشد. م الف: 35797 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)376 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/598 شماره دادنامه: 9609970351101641 شماره پرونده: 9609980351100803 
شماره بایگانی شعبه: 960903 خواهان: خانم نیلوفر میرزمانی مبارکه فرزند غالمرضا با 
وکالت آقای فریبرز حبیبی فرزند رضا به نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان چهارباغ 
باال جنب مجموعه ورزشــی کارگران بن ست ابن ســینا مجتمع اداری سینا ط 5 واحد 
25، خواندگان: 1- آقای حسین ترکی فرزند حسن 2- آقای حسن ترکی با  وکالت آقای 
مصطفی امیریان فارسانی فرزند عبدا... به نشانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع کوثر طبقه 
دوم شــماره 438، 3- آقای خیراله ملکی چمگردانی فرزند قدرت اله به نشانی مجهول 
المکان، خواسته ها: 1 - مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه 
وجه بابت... ، رای دادگاه: درخصوص دعوی نیلوفــر میرزمانی مبارکه فرزند غالمرضا با 
وکالت آقای فریبرز حبیبی به طرفیت آقایان 1- حسن ترکی 2- حسین ترکی فرزند حسن 
با وکالت آقای مصطفی امیری فارســانی 3- خیرا...ملکی چمگردانی فرزند قدرت ا... به 
خواسته مطالبه وجه ناشی از معامله موضوع سند 14851 مورخ 84/5/27 به نسبت دو دانگ 
سهم خواهان به نرخ و ارزش روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری علی الحساب 
مقوم به دویست میلیون و یکصد ریال و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارات تاخیر 
تادیه که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات وکیل محترم خواندگان ردیف اول 
و دوم مبنی بر اقرار خواهان به اخذ ثمن معامله در ذیل سند رسمی مستند دعوی و نظر به 
اینکه انکار بعد از اقرار مسموع نبوده لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و مستندا 
به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 
1379 و با التفات به ماده 1277 قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت اســناد و امالک کشور 
مصوب سال 1310 و اصالحات بعدی آن حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم 
تجدیدنظر مرکز استان می باشد. م الف: 35800 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )321 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
11/600 شماره دادنامه: 9609976836602004 شماره پرونده: 9609986836601049 
شماره بایگانی شعبه: 961159 خواهان: خانم شریفه پورسینا فرزند علی به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ شمس آبادی ک نوبهار ک شادمان بن بست امینی پ 16 ک.م 
1281029521 همراه 09136980801، خوانده: آقای علیرضا کاویان نژاد فرزند عزیزاله 
به نشانی اصفهان خیابان شــمس آبادی ک نوبهار )ک 38( ک شادمان بن بست امینی 
پ 16 )درحال حاضر مجهول المکان می باشد(، خواسته ها: 1- مطالبه مهریه 2- اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی 3- مطالبه خســارت دادرسی، رای دادگاه: در خصوص دعوی 
خانم شریفه پور ســینا فرزند علی به طرفیت آقای علیرضا کاویان نژاد فرزند عزیزا... که 
از طریق نشــر  آگهی به دادرسی دعوت شــده به خواســته مطالبه مهریه مقوم به مبلغ 
6/607/779/312 ریال مندرج در سند رسمی ازدواج شــماره 4075 مورخ 81/10/11 
دفتر 15 ثبت ازدواج اصفهان به انضمام خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به احراز رابطه 
زوجیت دائمی فیمابین طرفین و احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به مهریه مورد مطالبه به 
موجب سند ازدواج مذکور و اینکه زوجه به مجرد عقد مالک مهر می گردد و عنایت به آنکه 
خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه ای نیز در دفاع از خود ارائه ننموده است لذا 
دادگاه با استصحاب بقا اشتغال ذمه و لحاظ نظریه مشاور محترم قضائی، دعوای خواهان 
را ثابت دانسته و مســتندا به ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی ذیل آن و آئین نامه 
اجرائی تبصره مزبور و مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسی مدنی، بابت اصل خواسته، 
خوانده را به پرداخت عین 500 عدد ســکه تمام بهار آزادی و مبلغ 106/515/400 ریال 
بابت سایر اقالم صداق که بر اساس نرخ شــاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی به نرخ 
روز محاسبه شده و مبلغ 1/680/396 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 
می نماید و نظر به اینکه در مورخ 96/8/4 به اعســار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی 
اتخاذ تصمیم گردیده لذا خواهان مکلف می گردد پس از خروج از اعســار و حین اجرای 
حکم هزینه دادرسی را از ماخذ تقویم خواسته در حق صندوق دولت پرداخت نماید. رای 
صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
 ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
م الف: 35823 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( 

)377 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/560  خواهان: آقای محمد تقی ذوالفقاری فرزنــد رحمان، خواندگان: 1- آقای داود 
رجب پور فرزند حیدر 2- آقای امیر زارع کیتگری فرزند عباسعلی، خواسته: تقاضای مطالبه 
مبلغ 59/000/000 بابت یک فقره چک به انضمام کلیه خســارات وارده قانونی از جمله 
هزینه دادرسی، خسارت تاخیر تادیه و ... از زمان صدور لغایت اجرای حکم و تعقیب جزای 
دستکاری چک و خرج دوباره آن، کالســه پرونده: 563/96 ، وقت رسیدگی: 97/1/15 
ســاعت 5/30 بعد از ظهر، محل حضور: شعبه اول شــورای حل اختالف نطنز واقع در خ 
دولت مجتمع شــوراهای حل اختالف نطنز، خواهان آقای محمد تقی ذوالفقاری فرزند 
رحمان دادخواستی به طرفیت آقای امیر زارع کیتگری فرزند عباسعلی و غیره به خواسته 
مطالبه وجه چک مطرح که به کالسه 563/96 ش 1 ثبت شعبه اول شورای حل اختالف 
نطنز گردیده و چون خوانده  امیر زارع کیتگری مجهول المکان می باشد و از طرفی وقت 
رسیدگی به تاریخ 97/1/15 ساعت 5/30 بعد از ظهر تعیین شده است لذا مراتب به وسیله 
یک نوبت نشر در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ می گردد خوانده می تواند در دبیرخانه شورا 
حاضر و برگ ثانی دادخواســت و ضمائم را عینا دریافت دارد در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ تلقی و شورا مبادرت به اتخاذ نظریه خواهد نمود. م الف: 601 شعبه اول 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز )213 کلمه، 2 کادر(
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 مناطق خشک استان اصفهان
از میانگین کشوری باالتر است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری  اصفهان گفت: 
گستردگی جنگل در استان اصفهان نسبت به کشور 
و آمار جهانی، پایین و مناطق خشک این استان از 

میانگین آمار کشور باالتر است.
محمدحسین شاملی اظهار داشــت: آثار تخریب 
سرزمین سبب از بین رفتن مراتع می شود، در آینده 
باید مراتع کشاورزی زیاد شود تا بتوانیم غذای مردم 
را تامین کنیم. باید بدانیم تخریب سرزمین در نهایت 
به کمبود حاصلخیزی زمین منجر می شود، پس باید 

خود را برای شرایط سخت آماده کنیم.
وی خشکســالی را معضل آینده جهــان و نه فقط 
مشکل کشور خواند و افزود: موضوع آب تنها بحث 
شرب نیست باید کشاورزی را هم مد نظر داشت. باید 
به وخامت اوضاع آینده جهان واقف باشیم و عوامل 
تخریب سرزمین را بشناسیم. شــاملی بار دیگر بر 
معضل کمبود آب شیرین تاکید کرد و گفت: اتالف 
آب در کشــور ایران 28 تا 30درصد و این آمار در 
دنیا 9 تا 12درصد است که این موضوع به مدیریت 
منابع آبی مربوط می شود؛ در نتیجه با فرونشست 

سفره های آب زیرزمینی در استان روبه رو هستیم.

ساالنه یک درصد از اراضی 
کشور درمعرض تخریب هستند

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی 
استان اصفهان با بیان اینکه 100 میلیون هکتار از 
اراضی کشور در معرض بیابانی شدن است، گفت: 
ساالنه حدود یک درصد از اراضی کشور درمعرض 
بیابانی شدن قرار دارد. داریوش سعیدی با بیان اینکه 
100 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی 
شدن اســت و 2/1درصد مناطق خشک جهان نیز 
در ایران واقع شده، اظهار داشت: سطح بیابان های 
موجود در ایران به 5/32میلیون هکتار می رســد و 
ساالنه حدود یک درصد از اراضی کشور در معرض 
تخریب و بیابانی شدن قراردارند. معاون حفاظت و 
امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان، 
مساحت کل منابع طبیعی استان را 9/58میلیون 
هکتار شامل 3/2میلیون هکتار بیابان، 6/3میلیون 
هکتار مرتع و 0/087 هکتار عرصه  جنگلی دانست و 
بیان کرد: استان اصفهان با در اختیار داشتن معادن 
غنی و واحدهای فرآوری محصوالت معدنی، یکی 
از غنی ترین استان های کشور از لحاظ تنوع معادن 
است و در موقعیت مناسبی نسبت به سایر استان ها 

قرار دارد.

پرندگان وحشی اصفهان 
آنفلوآنزای فوق حاد ندارند

رییس اداره محیط طبیعی حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان گفت: همزمان با شیوع و گسترش 
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، گشــت های 

زیست محیطی تشدید شده  است.
بهروز ستایش در خصوص آخرین وضعیت بیماری 
آنفلوآنزای فــوق حاد پرنــدگان در اصفهان اظهار 
کرد: تا این لحظه گزارشــی در خصــوص ابتالی 
پرندگان وحشی استان به این بیماری به دست ما 
نرسیده است. وی افزود: پایش تمام مناطق، تاالب ها 
و زیســتگاه ها به صورت ویــژه به تمامی واحدهای 
تابعه گشت های محیط زیست ابالغ  شده است و با 
مشاهده موارد مشــکوک به این بیماری در اطراف 
دریاچه چیتگر تهران، گشت های زیست محیطی 

تشدید شده  است.
رییس اداره محیط طبیعی حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان ادامه داد: در صورت مشاهده هر مورد 
مشکوک به بیماری، با هماهنگی سازمان دام پزشکی 

استان اقدامات الزم انجام می شود.
ســتایش در توضیح این بیماری گفت: آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان جزو بیماری های به شدت واگیر، 
مشترک و خطرناک بین پرندگان )اهلی و وحشی(، 
بعضا سایر پستانداران و حتی انسان است که انتشار 
آن در حیات وحــش و در جمعیت هــای پرندگان 
مهاجر می تواند منجر به نابودی و تهدید نسل آنها 
شود. گفتنی است اعالم رییس اداره محیط طبیعی 
حفاظت محیط زیســت مبنی بر گزارش نشــدن 
موارد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، در حالی است 
که پایگاه اینترنتی اداره کل محیط زیســت استان 
اصفهان از تلف شــدن هشــت کالغ در شهرستان 

فالورجان براثر این بیماری خبر داده است.

این روزها صدای شکستن اســتخوان های کودکان کار زیر بار چنین 
مســئولیتی در هیاهوی موجود به گوش کســی نمی رســد و گاهی 
می بینیم کودکانی که یکباره کمر خم می کنند و در گوشــه ای تنگ و 
تاریک به فراموشی سپرده می شوند، اما اوضاع هنگامی وخیم تر می شود 
که بدانیم سهم دختران از این بهره کشی و ظلم آشکار به کودکان، بیش 

از آن چیزی است که تصور می شود.
80 درصد کودکان کار دختر هســتند؛ رقمی تامل برانگیز که به گفته 
مدیر امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، آنقدر زیاد است 

که توجه زیادی را به سمت خود معطوف می کند.

دختران بدون شــک به خاطر روحیات لطیف و حساسی که دارند، از 
آسیب پذیرترین قشر جامعه تلقی می شوند و در برابر مشکالت هم به 
شدت شکننده تر از سایر اقشار به حساب می آیند که در صورت مواجه 
شدن با مصائب مختلف می توانند دست به اقداماتی جنون آمیز بزنند که 
این روند را می توان در آمار اقدام به خون بازی،خودکشی ،خودسوزی 
و فرار از خانه دختران شــاهد بود؛ اقداماتی که عواقب اجتماعی تلخی 

را به بار می آورد.
از دخترکان مظلوم و بی سرپرســت یا بدسرپرســت، گاهی تنها برای 
تحریک احساســات عابران اســتفاده می شــود و گاهی برای مقاصد 

دیگر که هزاران بار بدتر از دســته اول به حســاب می آیــد. به گفته 
مجتبی ناجی، دختران بیشــتر توجه عابران را جلب و  احساسات آنها 
را تحریــک می کنند و به نظر می رســد در این زمینــه معضل اصلی، 
خانواده هایی هســتند که از طریق این کودکان کسب درآمد می کنند 
 که نگرش  این خانواده ها باید با حمایت هــای روانی و اجتماعی تغییر

 یابد.
اما توجه به ســاماندهی این قشــر که از هیچ گونه حمایتی بهره مند 
نیستند، بدون شــک باید اولویتی برای همه دستگاه ها باشد که ناجی 
در این خصوص عنوان می کند: این کودکان توسط شهرداری و نیروی 
انتظامی جمع آوری و برای انجام اقدامات بازتوانی، به مرکز بهزیســتی 
تحویل داده می شــوند. ازجمله اقدامات بازتوانی که برای این کودکان 
انجام می شود بازگرداندن آنها به کانون خانواده است؛ البته در صورتی که 

خانواده از نظر حضانت و سرپرستی کفایت الزم را داشته باشد.
مدیر امور اجتماعی اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
در برخی موارد خانواده قادر به انجام  وظیفه خود نیست، گفت: در این 
صورت کودک بعد از چند روز، مجددا به کار در خیابان روی می آورد، در 
برخی موارد هم خود خانواده از کودک بهره کشی می کند و عمدا او را به 
کار در خیابان وادار می سازد.آن دسته از کودکان که امکان بازتوانی برای 
آنها وجود داشته باشد و خانواده فاقد توان و کفایت الزم برای سرپرستی 
آنهاست، از مرکز هدایت به خانه های کودک و نوجوان ما منتقل و در آن 

مراکز نگهداری می شوند.
اما ناجی وجود باندهایی برای اســتفاده یا به بیان بهتر، بهره کشــی از 
کودکان کار را در اصفهــان رد می کند و با تاکید بر اینکه بهره کشــی 
از کودکان و وادار کردن آنها به کار، مصداق بارز کودک آزاری اســت، 
اظهار کرد: در برخی شهرها باندها و شــبکه هایی برای سوءاستفاده از 
کودکان ایجاد شده اما در اصفهان چنین موضوعی گزارش نشده است. 
موثرترین کمک مردم به این کودکان، جلوگیری از ادامه روند کار آنها 
در خیابان با عدم کمک مالی به آنهاســت؛ چراکه هرچند این کودکان 
وضعیت رقت باری دارند، اما بعضا خانواده ها به طور عمد و برای تحریک 

احساسات مردم چنین وضعیتی را ایجاد می کنند.
به هر حال وضعیت نابسامان برای کودکان کار و بخصوص سهم زیادی 
که دختران برای خود ثبت کرده اند، صدای زنگ خطری بلند را به گوش 
می رساند که اگر توجهی اصولی به آن نشود، ضربات جبران ناپذیری را 

در جامعه آینده شاهد خواهیم بود.

80 درصد کودکان کار در اصفهان، دختر هستند؛

پشت چراغ قرمز زندگی!

جثه ضعیف و ناتوان کودکان کار در جامعه شبه صنعتی این روزها، آنچنان تحت فشار قرار گرفته که در  فاطمه کاویانی
برخی مواقع استخوان های آنها توان تحمل این همه مسئولیت را ندارد. کودکانی که در سرما و گرمای 

تابستان یک جفت دمپایی پالستیکی به پا کرده اند و برای زندگی، همدوش سایر اقشار  جامعه تالش می کنند.

عکس  روز 

پشت چراغ قرمز زندگی!

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: با تالش و 
اقدامات موثر اعضای ستاد پیشگیری از وقوع جرم و 
دستگاه های قضایی و اجرایی استان، دو جرم سرقت 
و ضرب و جرح عمدی که در سال قبل در رتبه های 

اول و دوم بود، به رتبه های سوم و چهارم استان در 
سال 96 رسید.

احمد خسروی وفا در جلسه شــورای پیشگیری از 
وقوع جرم اســتان با اشــاره به جهان شمول بودن 

فرهنگ اسالم و آموزه های آن در تمام ابعاد و زوایای 
فردی و اجتماعی اظهار داشــت: برنامه هایی برای 
هدایت و به کمال رساندن انسان ترسیم شده است 
و بی شک فاصله گرفتن از این ارزش ها به بروز بیشتر 
ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی منتهی خواهد 

شد.
وی افزود: بر این اساس سیاست ها، برنامه ها و اقدامات 

پیشگیرانه با محوریت مشی اسالم، بهترین نتیجه را 
رقم زد.مدیرکل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: 
با تالش و اقدامات موثر اعضای ســتاد پیشگیری از 
وقوع جرم و دستگاه های قضایی و اجرایی استان، دو 
جرم سرقت و ضرب و جرح عمدی که در سال قبل 
در رتبه های اول و دوم بود به رتبه های سوم و چهارم 

استان در سال 96 رسید.

با تالش ستاد پیشگیری از وقوع جرم استان اصفهان؛
سرقت و ضرب و جرح عمدی در اصفهان کاهش یافت

مدیر حوزه اســتانداری اصفهان گفت: پیشگیری 
از آســیب های حوزه بازی های رایانه ای، نیازمند 
فرهنگسازی و ارتقای سطح سواد رسانه ای جامعه 
است. سعید صادقی با بیان اینکه بازی های رایانه ای 
به زودی جزو پنج اولویت اول صنعت های درآمدزا 
در جهان قرار می گیرد، اظهار داشت: کاربران این 
بازی ها در تمام دنیا بســیار زیاد هستند و همین 

امر نشان از لزوم توجه تمام جوامع به این امر دارد.
وی افزود: در واقع گرایشــات جهانی به بازی های 
رایانه ای به اندازه ای اســت که باید به جای ترس 
از عــوارض بازی هــای رایانه ای، بــه عنوان یک 
فرصت و ثروت ملی به آن نگریست و در این راستا 

پژوهش های الزم را انجام داد.
مدیرکل حوزه استانداری اصفهان با اشاره به نقش 
بازی های رایانه ای در بهبود بیماری های جسمی 
و روحی و طراحی این نــوع بازی ها در دنیا تصریح 
کرد: از تاثیرهای خوب بازی های رایانه ای در حوزه 

عصب شناختی و روان شناسی استفاده می شود و 
پژوهش ها نشــان دهنده نقش آن در تحول ذهن 

انسان نیز هست.
صادقی تاکیــد کرد: بازی هــای وارداتی می تواند 
به عنوان جنگ نرم جوامع را هــدف قرار دهد و بر 
این اســاس هر جامعه ای باید متناسب با فرهنگ 
و نیازهــای روز اجتماع، در پی طراحــی و ایجاد 

بازی های رایانه ای برای کشور خود باشد.

مدیرکل حوزه استانداری اصفهان مطرح کرد:

پیشگیری از آسیب های بازی های رایانه ای؛ نیازمند فرهنگسازی
مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان گفت: به 
دلیل کیفیت و رعایت اصول بهداشتی، سازمان انتقال 
خون کشور به عنوان الگویی برای کشورهای منطقه و 

قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیاست.
مجید زینلی اظهــار کرد: انتقال خــون، علم نوینی 
در دنیای امروز اســت که چند دهه از طول عمر آن 
نمی گذرد و با کشــف گروه های خونی، انجام شــده 
است. زینلی ادامه داد: در دهه 90  شاهد ارتقای کیفی 
ســازمان انتقال خون کشور هســتیم، خون اهدایی 
کمیت الزم را برای بیمــاران دارد و هیچ بیماری در 
مراکز درمانی به دلیل نداشــتن خــون دچار صدمه 
نمی شود.وی تصریح کرد: 3 ســال گذشته از سوی 
سازمان بهداشت جهانی، سازمان  انتقال خون کشور به 
عنوان الگویی برای کشورهای منطقه مطرح شده است 
و به جرأت می توان گفت کیفیت انتقال خون کشور 
قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیاست؛ زیرا تمام 
آیتم ها برای ارتقای کیفیت خون در کشور انجام شده 

است.زینلی متذکر شــد: در اهدای خون و نگهداری 
آن اســتانداردهای الزم جهانی رعایت می شود و این 
پیشرفت باعث سالمت و درمان است و دریافت کننده 
خون مطمئن خواهد بود که خون دریافتی کامال سالم 
و بهداشتی است. وی بیان داشت: انتقال خون از روش 
سنتی خارج شــده و به سمت پیشــرفت سوق داده 
می شود، تا جایی که از اهدای خون، 14 نوع محصول و 

فرآورده خونی استخراج می شود.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:

کیفیت انتقال خون ایران در تراز کشورهای پیشرفته دنیاست

رییس پلیس فتای استان اصفهان خبر داد:

دستگیری عامل هتک حیثیت در فضای مجازی

اهواز بدون شرح

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داد: فردی که با دسترسی غیرمجاز به تلگرام یکی از شهروندان باعث 
هتک حیثیت و آبروریزی او شده بود توسط ماموران پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر شد.سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: در پی شکایت 

یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس به تلگرام وی دسترسی پیدا کرده و باعث هتک حیثیت و آبروریزی وی شده است، بررسی موضوع در دستورکار پلیس 
فتای اصفهان قرار گرفت. وی افزود: شاکی در شکایت خود اذعان داشت با ورود به تلگرام خود متوجه شدم فردی وارد آن شده و از طریق اکانت من برای دیگران پیام ها 
و درخواست های غیراخالقی فرستاده و با دیگران و حتی اقوام بنده چت و گفت وگو می کند و باعث آبروریزی من شده است. رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 

فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: با بررسی های تخصصی در فضای مجازی، متهم که پسرعموی شاکی بود شناسایی و دستگیر شد.

حادثه

کاهش 25درصدی  
جان باختگان حوادث ترافیکی

مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
اســتان اصفهان، از کاهش 25 درصدی آمار 
جان باختگان در حوادث ترافیکی جاده های 

این استان طی 9 ماهه امسال خبرداد.
مهدی خضری افــزود: طی 9 ماهه امســال 
781 نفر در حوادث رانندگــی در جاده های 
این اســتان جان خود را از دست دادند که در 
مقایسه با مدت مشابه ســال قبل 25 درصد 

کاهش یافته است. 
وی بیان کــرد: ایمن ســازی راه ها و برطرف 
کردن نقــاط حادثه خیز، آمــوزش و ارتقای 
فرهنگ ترافیک و افزایش نظارت های پلیس، 
در کاهــش تصادفــات و کاهش آمــار جان 
باختگان حوادث ترافیکی در جاده های استان 

اصفهان تاثیر بسزایی داشته است. 
مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
اســتان اصفهان، جلوگیری از بروز تصادفات 
در جاده ها و کاهش آمار جــان باختگان این 
حوادث را از اهداف ایــن اداره کل بیان کرد و 
افزود: 70 درصد از جان باختگان تصادفات به 
دلیل صدمه به سر، جان خود را از دست داده 
اند که برای جلوگیری از این صدمات، استفاده 
از کمربند ایمنی برای سرنشــینان خودروها 
و کاله ایمنی بــرای موتور ســیکلت ها مورد 

تاکید است.

5۰ میلیارد وام قرض الحسنه به 
مددجویان استان اصفهان

مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد 
والیت اســتان اصفهان گفت: 11 هزار و 415 
فقره تســهیالت قرض الحســنه به ارزش 50 
میلیــارد و 661 میلیون تومــان از صندوق 
قرض الحســنه امداد والیت استان اصفهان به 

مددجویان و نیازمندان پرداخت شده است.
 سید مجتبی حجازی با اشاره به اینکه صندوق 
امداد والیت از اواخر سال 95 در اصفهان شروع 
به فعالیت کرده است، اظهار کرد: تاکنون 111 
هــزار و 264 نفر از مددجویــان و نیکوکاران 
گران قدر اصفهانی در این صندوق ســپرده 

گذاری کرده  اند که مجموع سپرده های جذب 
شده بالغ بر 15 میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه ایــن صندوق با هدف کمک 
به ترویــج فرهنگ قرض الحســنه و پرداخت 
وام با شــرایط آســان به نیازمندان تأسیس 
شده اســت، گفت: تا نیمه اول بهمن ماه سال 
جاری، 11 هزار و 415 فقره تسهیالت قرض 
الحســنه به ارزش 50 میلیارد و 661 میلیون 
تومان از صندوق قرض الحســنه امداد والیت 
به مددجویان تحت حمایت و دیگر نیازمدان 

پرداخت شده است.

انبار میلیاردی لوازم خانگی 
قاچاق در اصفهان کشف شد

رییــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهان 
گفت: مامــوران پلیــس آگاهی اســتان در 
بازرســی از انبــار تخلیــه بــاری در خارج 
از شــهر اصفهــان، یــک محمولــه لــوازم 
 خانگی قاچــاق بــه ارزش 3 میلیــارد ریال 

را کشف کردند.
سرهنگ ستار خسروی با اعالم این خبر اظهار 
داشت: درپی اطالع کارآگاهان از دپو و توزیع 
لوازم خانگی قاچاق توســط فــردی در یکی 
از انبارهای تخلیه بار اطراف شــهر اصفهان، 
رسیدگی به موضوع در دســتور کار ماموران 

پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: پس از هماهنگی بــا مقام قضایی، 
محل مورد نظر بازرســی و تعداد 91 دستگاه 
انواع لــوازم خانگی بدون مــدارک گمرکی 

کشف شد.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه ارزش این محموله توسط کارشناسان 3 
میلیارد ریال اعالم شده اســت، بیان کرد: در 
این زمینه یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی 

تحویل داده شد.

اخبار

 انتقال خوناستانداری

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان گفت: در حال خرید نردبان 54 متری باز و مفصلی 
هســتیم که در گمرک قرار دارد و 25 درصد از هزینه آن 

باقی مانده است.
بهزاد بزرگزاد  در خصوص بودجه ســازمان آتش نشــانی 

اصفهان برای سال 97 اظهار کرد: اگر بودجه ای به آتش نشانی تزریق شود در مرحله اول به تکمیل ایستگاه های 
در حال احداث و تکمیل تجهیزات اختصاص پیدا می کند.وی افزود: دو ایســتگاه در حال ســاخت در سطح 
شهر اصفهان داریم که یکی از آنها در منطقه عطشاران تکمیل شده و نیازمند تجهیزات است؛ ساختمان های 
عطشاران بلند بوده و با وجود ایستگاهی در نزدیک شهرک سالمت، نیاز بود ایستگاه دیگری راه اندازی کنیم.

بزرگزاد در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 2 نردبان و یک باالبر در سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان 
وجود دارد که برای اطفای حریق در ساختمان های بلند مورد استفاده قرار می گیرد.

بلندترین نردبان 
 آتش نشانی اصفهان 
در گمرک

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: تعداد 
معتادان تزریقی در اصفهان کم اســت و به راه اندازی اتاق 
تزریق برای آنها نیازی نداریم.مصطفی هادی زاده درباره 
راه اندازی مراکز DIC  )کاهش آسیب( در استان های کشور 
اظهار کرد: در حال حاضر در  استان های کرمان و سیستان 

و بلوچستان به صورت پایلوت، مراکز »اتاق تزریق« برای توزیع سرنگ، سوزن و بسته های بهداشتی به معتادان 
راه اندازی شده اســت که در این مراکز خدماتی به معتادان تزریقی ارائه می شود. وی با بیان اینکه در مجموع 
تاکنون هفت مرکز »اتاق تزریق« راه اندازی شده اســت، افزود: متولی راه اندازی این مراکز،  معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی است و همه خدمات را به صورت رایگان ارائه می دهند. وی گفت: تعداد معتادان تزریقی 
در اصفهان کم است و خدماتی به این افراد در دو مرکز »هفتون« و »همت آباد« ارائه می شود؛ ضمن اینکه به این 

معتادان عالوه بر وسایل مورد نیاز و لوازم بهداشتی برای تزریق، یک وعده غذای گرم نیز ارائه می شود.

اصفهان به اتاق تزریق 
برای معتادان نیاز 
ندارد

در برخی 
شهرها باندها و 

شبکه هایی برای 
سوءاستفاده از 
کودکان ایجاد 

شده اما در اصفهان 
چنین موضوعی 

گزارش نشده است
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ابالغ رای
11/604 شماره دادنامه: 9609970351101610 شماره پرونده: 9609980351100792 
شماره بایگانی شعبه: 960889 خواهان: صندوق کارآفرینی امید )صندوق مهر امام رضا)ع( 
به نمایندگی عبدالصمد شهبازی با وکالت خانم عزت دهقانی کدنوئیه فرزند مراد به نشانی 
اصفهان خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی نرسیده به چهار راه سعدی جنب 
داروخانه عباسی، خواندگان: 1- آقای مجید هاشم زاده شورچه فرزند کیومرث به نشانی 
اصفهان میدان قدس خ زینبیه سه راه فاطمیه خ فروردین ک خرداد ک سعدی منزل اول 
سمت راست پالک 1، 2- آقای حسین نقدی سده فرزند خیراله به نشانی  اصفهان شهرک 
ولیعصر خ استاد شهریار خ راغب اصفهانی پالک 4 پالک 296، 3-  آقای اکبر نقدی سده 
فرزند خیراله به نشانی استان اصفهان شهرستان لنجان شهر فوالدشهر محله B 5 بلوک 
78 پالک 211، خواســته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه وجه بابت ... 3- تامین 
خواسته 4- مطالبه خسارت دادرســی 5- مطالبه خســارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در 
خصوص دعوی صندوق کارآفرینی امید )صندوق مهر امام رضــا)ع( با نمایندگی آقای 
عبدالصمد شهبازی با وکالت خانم عزت دهقانی کدنوئیه به طرفیت آقایان 1- مجید هاشم 
زاده شورچه فرزند کیومرث 2- اکبر نقدی سده فرزند خیرا... 3- حسین نقدی سده فرزند 
خیرا... به خواســته مطالبه مبلغ 27/000/000 ریال و مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال و 
مطالبه خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
و تصویر قرارداد شــماره 892303785 مورخ 89/8/8 و عدم حضور بالوجه خواندگان با 
وصف نشرآگهی و مصونیت دعوی خواهان و مســتندات وی از هرگونه ایراد و اعتراض 
موجه و موثری، دعوی خواهان را به شرح  آتی وارد و ثابت تشخیص داده لذا مستندا به مواد 
10 و 219 و 220 و 221 قانون مدنی و مواد 403 و 404 قانون تجارت و مواد 198 و 502 و 
515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 
1379 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال بابت 
جریمه عدم اجرای طرح و پرداخت مبلــغ 28/000/000 ریال بابت اصل بدهی کارمزد و 
جریمه تاخیر آن و پرداخت مبلغ 3/355/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ 
682/000 ریال بابت هزینه اوراق و دفتر خدمات قضایی و پرداخت مبلغ 2/300/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهــان صادر اعالم می نماید و در خصوص 
خواسته خواهان مبنی بر خسارت تاخیر تادیه، نظر به اینکه خواسته خواهان مطالبه خسارت 
بوده و مطالبه خسارت از خسارت عنوان شــرعی و قانونی نداشته لذا دعوی خواهان را در 
این قسمت غیر ثابت تشخیص داده و مســتندا به ماده 197 قانون  آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به بی حقی خواهان در این 
قسمت صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی، ظرف بیســت روز 
قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد و در خصوص درخواست 
خواهان مبنی بر صدور قرار تامین خواسته به میزان 55/000/000 ریال نظر به اینکه صدور 
قرار تامین مستلزم تودیع خسارت احتمالی بوده و وکیل محترم خواهان نسبت به تودیع 
خسارت احتمالی اقدام ننموده لذا مستندا به تبصره ماده 108 و ماده 119 قانون اخیرالذکر 
 قرار رد درخواســت خواهان را صادر و اعالم می نماید قرار صــادره غیر قابل تجدیدنظر

 می باشد. م الف: 36131 شعبه 11 دادگاه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
)554 کلمه، 6 کادر(

ابالغ رای
11/605 کالسه پرونده: 960521 شماره دادنامه: 96099794703049 تاریخ رسیدگی: 
96/11/9 مرجع رسیدگی: شعبه 17 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فاطمه اژیر 
طهرانی به نشانی اصفهان جابرانصاری عارف بن روز مجتمع رز واحد 2 طبقه اول، خوانده: 
زهره فتحعلی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا 

قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست خانم فاطمه اژیر طهرانی به طرفیت خانم زهره فتحعلی به 
خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 83/500/000 ریال 
بابت تتمه ثمن منزل از پالک 14915/11507 بخش 5 ثبــت اصفهان واقع در خیابان 
پروین با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی و صدور قرار تامین خواسته شورا 
با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و ارائه یکبرگ مبایعه نامه به شماره 
146971 مورخه 94/5/24 که حکایت از واگذاری یک واحد آپارتمان فی مابین خواهان 
و خوانده را دارد و حسب اظهارات خواهان میزان سهم مالکیت حاصل از فروش آپارتمان 
مبلغ 208/500/000 ریال بوده که مبلغ 125/000/000 ریال آن را خوانده پرداخت نموده 
است و مابقی مبلغ آن 83/500/000 ریال بوده که تاکنون از سوی خوانده پرداخت نشده 
است لذا شورا با توجه به اظهارات خواهان وعدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی علیرغم 
ابالغ قانونی لذا دعوی مطروحه را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 10 و 219 قانون 
مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 83/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/100/000 ریال هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/7/17 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و 
در خصوص قرار تامین خواسته با توجه به اخطار به خواهان مبنی بر واریز هزینه خسارت 
احتمالی و عدم واریز خسارت احتمالی لذا شورا با تکلیفی مواجه نمی باشد و مستندا به ماده 2 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی قوانین خواسته خواهان را صادر و اعالم می نماید. 
قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض می باشد. م الف: 36117 شعبه17 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )393 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/561  خواهان: آقای محمد تقی ذوالفقاری فرزنــد رحمان، خواندگان: 1- آقای داود 
رجب پور فرزند حیدر 2- آقای علــی رضا ذوالنوریان فرزند لطافت، خواســته: تقاضای 
مطالبه مبلغ 50/000/000 بابت یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات وارده قانونی از 
جمله هزینه دادرسی، خسارت تاخیر تادیه و ... از زمان صدور لغایت اجرای حکم ، کالسه 
پرونده: 562/96 ، وقت رسیدگی: 97/1/15 ساعت 4/45 بعد از ظهر، محل حضور: شعبه 
اول شورای حل اختالف نطنز واقع در خ دولت مجتمع شورای حل اختالف نطنز، خواهان 
آقای محمد تقی ذوالفقاری فرزند رحمان دادخواستی به طرفیت آقای علی رضا ذوالنوریان 
فرزند لطافت و غیره به خواسته مطالبه وجه چک و ... مطرح که به کالسه 562/96 ثبت 
شعبه اول شــوراهای حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده آقای علی رضا ذوالنوریان 
مجهول المکان می باشد و از طرفی وقت رسیدگی به تاریخ 97/1/15 ساعت 3/45 بعد 
از ظهر تعیین شده است لذا مراتب به وسیله یک نوبت نشر در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ 
می گردد خوانده می تواند در دبیرخانه شورا حاضر و برگ ثانی دادخواست و ضمائم را عینا 
دریافت دارد در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ تلقی و شــورا مبادرت به اتخاذ 
نظریه خواهد نمود. م الف: 602 شعبه اول مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

نطنز )206 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/562  خواهان: آقای محمد تقی ذوالفقاری فرزنــد رحمان، خواندگان: 1- آقای داود 
رجب پور فرزند حیدر 2- خانم فاطمه اخوان فرزند منصور، خواسته: تقاضای مطالبه مبلغ 
34/000/000 بابت دو فقره چک به انضمام کلیه خســارات وارده قانونی از جمله هزینه 
دادرســی، خســارت تاخیر تادیه و ... از زمان صدور لغایت اجرای حکم، کالسه پرونده: 
564/96 ، وقت رسیدگی: 97/1/15 ســاعت 5/15 ، محل حضور: شعبه اول شورای حل 
اختالف نطنز واقع در خ دولت مجتمع شوراهای حل اختالف نطنز، خواهان آقای محمد 
تقی ذوالفقاری فرزند رحمان دادخواســتی به طرفیت خانم فاطمه اخوان  فرزند منصور و 

غیره به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به کالســه 564/96 ثبت شعبه اول شورای 
حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده خانم فاطمه اخوان مجهول المکان می باشــد 
و از طرفی وقت رسیدگی به تاریخ 97/1/15 ســاعت 5/15 بعد از ظهر تعیین شده است 
لذا مراتب به وسیله یک نوبت نشر در روزنامه کثیراالنتشــار ابالغ می گردد خوانده می 
تواند در دبیرخانه شــورا حاضر و برگ ثانی دادخواســت و ضمائم را عینا دریافت دارد در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ تلقی و شورا مبادرت به اتخاذ نظریه خواهد نمود. 
 م الف: 603 شعبه اول مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف نطنز )198 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/563  خواهان: آقای محمد تقی ذوالفقاری فرزنــد رحمان، خواندگان: 1- آقای داود 
رجب پور فرزند حیدر 2- آقای محمود زارعی فرزند علی احمد، خواسته: تقاضای مطالبه 
مبلغ 20/000/000 بابت یک فقره چک به انضمام کلیه خســارات وارده قانونی از جمله 
هزینه دادرسی، خسارت تاخیر تادیه و ... از زمان صدور لغایت اجرای حکم، کالسه پرونده: 
565/96 ، وقت رسیدگی: 97/1/15 ساعت 5 بعد از ظهر، محل حضور: شعبه اول شورای 
حل اختالف نطنز واقع در خ دولت مجتمع شوراهای حل اختالف نطنز، خواهان آقای محمد 
تقی ذوالفقاری فرزند رحمان دادخواستی به طرفیت آقای محمود زارعی فرزند علی احمد 
و غیره به خواســته مطالبه وجه چک و ... مطرح که به کالسه 565/96 ش 1 ثبت شعبه 
اول شورای حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده آقای محمود زارعی مجهول المکان 
می باشد و از طرفی وقت رسیدگی به تاریخ 97/1/15 ســاعت 5  بعد از ظهر تعیین شده 
است لذا مراتب به وسیله یک نوبت نشــر در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ می گردد خوانده 
می تواند در دبیرخانه شورا حاضر و برگ ثانی دادخواست و ضمائم را عینا دریافت دارد در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ تلقی و شورا مبادرت به اتخاذ نظریه خواهد نمود.
  م الف: 604 شــعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف نطنز )206 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610103734105940 ابالغنامــه: شــماره   11 /569
9609983734100251 شــماره بایگانی شعبه:960259  ابالغ شــونده حقیقی: احمد 
میرزاپور فرزند ذکرعلی کدملی 0493570454 ، دعوی آ قای مهیار عابدنظر به طرفیت 
احمد میرزاپور مبنی بر مطالبه وجه،  توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
 های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حساب کاربری
) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
 قضائــی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین واحــد قضائی مراجعــه نمایید. 
م الف:607 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان نطنز ) 121 کلمه، 

1 کادر(
مزایده اموال  غیر منقول

11/519 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 962088 ج/ اول له آقای مجتبی سرشوق با وکالت آقایان حمیدرضا 
سلمانی  و مرتضی تاج علیه خانمها عفت، توران، زینت و آقایان مصطفی و مرتضی همگی 
سرشوق و آقایان عباس، محســن، ناصر، حســن و خانم صدیقه همگی زینالی مبنی بر 
فروش شش دانگ پالک ثبتی شماره 15190/3610 مجزی شده از 15190/195 بخش 
5 ثبت اصفهان در تاریخ 1396/12/26 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین، اتاق 15 با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج 
شده است ملکی آقای مرحوم حسین سرشوق و اکنون در تصرف مالکانه وراث می باشد 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض 

طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل ازجلسه مزایده 
به نشانی فوق مراجعه واز ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود و تسلیم ملک مورد مزایده پس از 
پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفــت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه 
میباشد. اوصاف ملک مورد مزایده: اصفهان، چهار راه عسگریه، خیابان صغیر اصفهانی، 
کوچه شهید سعید گالن ) شماره 13( نبش کوچه شهید مرادی، پالک ثبتی 3610 فرعی 
از 15190 اصل یک باب خانه قدیمی، تخلیه و مورد استفاده نمی باشد و مساحت عرصه 
حدود 243 مترمربع دارای بناء فرسوده با قدمت بالغ بر چهل سال و به مساحت حدود 246 
مترمربع، دارای انشعابات آب و فاضالب و گاز و برق که بر اساس طرح شهرداری  دارای 
عقب نشینی هایی )حدود 25 مترمربع در شمال و غرب پالک می باشد.( ارزش ششدانگ 
پالک فوق به مبلغ 9/720/000/000 ریال برآورد گردیده اســت. حسب استعالم ثبت 
اسناد و امالک شرق اصفهان شش دانگ پالک ثبتی 15190/3610 بخش 5 اصفهان بنام 
حسین سرشوق می باشد که نامبرده فوت نموده و طرفین وراث قانونی و شرعی نامبرده 
می باشند که حسب درخواست تقسیم ترکه دستور فروش ششدانگ پالک فوق و تقسیم 
وجوه حاصل از فروش بین وراث صادر شده است. م الف:36107 اجرای احکام حقوقی 

شعبه اول دادگستری اصفهان ) 368 کلمه، 4 کادر(
مزایده اموال  غیر منقول

11/274 اجرای احکام حقوقی شعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 960779 ج /12 خانم ریحانه موجودی و علیه آقای امیر فتحی 
رنانی مبنی بر مطالبه مبلغ 479/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و 
حق االجرای دولتی در تاریخ 1396/12/26 ساعت 11/30 صبح در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 2/7 سهم مشاع از 72 سهم شش 
دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 1184 فرعی از 18 اصلی بخش 14 اصفهان با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای امیر فتحی رنانی و اکنون در 
تصرف مالکانه/ محکوم علیه و خانواده اش می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل ازجلســه مزایده به نشانی فوق مراجعه واز ملک 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه 
اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: در 
خصوص قدرالسهم آقای امیر فتحی طبق حکم بازداشتی سند موصوفه پالک ثبتی شماره 
1184 و فرعی از 18 بخش 14 مسکونی به مساحت )0( مترمربع مورد ثبت 310344 در 
صفحه 29 دفتر 976 دفاتر بخش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک غرب مالک آقای امیر فتحی 
رنانی به شماره ملی 1290531455 مالک 2/7 سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیانی به 
آدرس نشانی ملک اصفهان- رهنان- خیابان شهدا- کوی شهید تقی حسینی – پالک 
57 کدپستی 14744-81899 به مساحت شش دانگ 542 متر مربع، شرح کارشناسی: 
اینجانب بعد از مطالعه پرونده و صحبت با خواهــان و خوانده در خصوص پرونده و اعزام 
به محل ملک مورد نظر و مطالعه اسناد موصوفه، اعالم می دارم که طبق حکم بازداشتی 
سند 2/7 سهم مشاع آقای امیر فتحی رنانی از 72 سهم در حد 20/325 متر مربع می باشد. 
لذا کل عرصه واعیانی زمین نامبرده با اشتراکات آب، برق، گاز و اعیانی قدمت ساخت 30 
ســال به ازاء هر متر مربع 11/000/000 معادل یازده میلیون ریال و قدرالسهم آقای امیر 
فتحی رنانی 223/575/000 ریال ) 11/000/000 * 325*20( بالغ بر بیست و دو میلیون 
و سیصد و پنجاه و هفت هزار و پانصد تومان می گردد. م الف:34811  اجرای احکام 

حقوقی شعبه 12 دادگستری اصفهان ) 412 کلمه، 4 کادر(

مفاد آراء
11/614 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 2936و2935-96/10/19 هیأت : آقای محمد جواد کبوتری بیدگلی  فرزند 
غالمحسین شماره شناســنامه 67 و خانم فاطمه مدیحی بیدگلی فرزند اسمعیل شماره 
شناسنامه 664  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 115 مترمربع شماره پالک 
3090 فرعی مجزا از شماره 98 فرعی از پالک 3 اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  علی مینایی
2- رأی شماره 3139-96/11/09 هیأت : آقای ســعید جباری بیدگلی فرزند حسینعلی 
شماره شناسنامه 1250117194 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره 
پالک 911 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6  اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری
3- رأی شــماره 3131-96/11/09 هیأت : آقای رضا لحمی بیدگلی فرزند سید ماشااله 
شماره شناسنامه 6827 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 271.4 مترمربع شماره پالک 10 
فرعی مجزا از شماره 1و4و7 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 276 اصلی واقع در اماکن  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سلطان لحمی بیدگلی وربابه خاتون بهمنی
4- رأی شــماره 3132و3133-96/11/09 هیأت : آقای محمدحسن مسیحی بیدگلی 
فرزند محمدحسین شماره شناســنامه 31 و خانم مریم ســادات هجری بیدگلی  فرزند 
سیدمحمد شماره شناســنامه 284  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 
64.65 مترمربع شماره پالک 9 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 512 اصلی واقع در 

اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
5- رأی شــماره 3135-96/11/09 هیأت : خانم زهرا شــبانی زاده فرزند رضا شــماره 
شناسنامه 8141 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 100 مترمربع شماره پالک 5 فرعی 
مجزا از شماره 3و4 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 2199 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی
6- رأی شماره 3141و3142-96/11/09 هیأت : آقای محمد حسامی آرانی فرزند علی 
اکبر شماره شناسنامه 242 و خانم خدیجه سیاری آرانی فرزند مصطفی شماره شناسنامه 
79  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 178 مترمربع شماره پالک 9303 فرعی 
مجزا از شــماره 759 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکین رسمی
7- رأی شماره 3140-96/11/09 هیأت : آقای محســن خلیفه آرانی فرزند رضا شماره 
شناسنامه 1539 ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 175 مترمربع شماره پالک 3163 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از شهرداری
8- رأی شــماره 3129و3130-96/11/09 هیأت : آقای محمد به حالج فرزند حســن 
شماره شناسنامه 237 و خانم زهرا اســالمیان فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 11118  

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 179.50 مترمربع شماره پالک 3164 فرعی 
مجزا از شماره 64 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالک مشاعی
9- رأی شماره 2924و2925-96/10/19 هیأت : آقای سید عباس شجاعی آرانی فرزند 
سیدمرتضی شماره شناسنامه 8321 و خانم زهرا جباریان فرزند میرزاعلی شماره شناسنامه 
410  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 260 مترمربع شماره پالک 1898 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از تقی دهقان
10- رأی شماره 3134-96/11/09 هیأت : خانم فاطمه زمینی فرزند رضا شماره شناسنامه 
78 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 200 مترمربع شــماره پالک 1899 فرعی مجزا از 
شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از حسین اوقانی
11- رأی شماره 3136و3137-96/11/09 هیأت : آقای حسین نورانی فرزند میرزا محمد 
شماره شناســنامه 175 و خانم کبریا علی اکبرزاده آرانی فرزند رمضان شماره شناسنامه 
602  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 318.60 مترمربع شماره پالک 1900 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی اوقانی
12- رأی شماره 3138-96/11/09 هیأت : آقای حمیدرضا خورشیدی فرزند اصغر شماره 
شناسنامه 1161 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 77.10 مترمربع شماره پالک 6203 
فرعی مجزا از شماره 10 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید محمد میرحسینی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/11/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/12/14 
م الف: 5/2/96/797  عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اســناد وامالک  آران 

وبیدگل
حصر وراثت

11/593 آقای محمود ذوالفقاری دارای شناســنامه شماره 39 به شــرح دادخواست به 
کالسه 927/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان علی ذوالفقاری به شناســنامه 109 در تاریخ 96/11/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگــی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- صدیقه قاســمی فرزند 
مهدیقلی، ش. شناســنامه 6 متولد 1319 صادره از دهاقان )همســر متوفی( 2- محمود 
ذوالفقاری فرزند علی، ش. شناســنامه 39 متولد 1353 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 
3- احمدرضا ذوالفقــاری عطاآبادی فرزند علی، ش.شناســنامه 27 متولد 1349 صادره 
از دهاقان )پســر متوفی( 4- عفت ذوالفقاری عطاآبادی فرزند علی، ش. شناســنامه 66 
متولد 1341 صادره از دهاقــان )دختر متوفی( 5- عالمتاج ذوالفقــاری عطاآبادی فرزند 
علی، ش.شناســنامه 3 متولد 1337 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 6- زهرا ذوالفقاری 
عطاآبادی فرزند علی، ش.شناســنامه 39 متولد 1352 صــادره از دهاقان )دختر متوفی( 
7- تاجماه ذوالفقاری عطاآبــادی فرزند علی، ش.شناســنامه 74 متولد 1339 صادره از 
دهاقان )دختر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

 م الف: 96/345 شــعبه دوم حقوقی شــورای حــل اختالف دهاقــان )211 کلمه،
2 کادر(  

ابالغ وقت رسیدگی
11/592 شــماره نامه:9610113634002388 شماره پرونده:9609983634900934 
شماره بایگانی شــعبه:961594  نظر به اینکه متهم آقای  مهندس گلستانه که مجهول 
المکان اعالم شده است،حسب شکایت آقای اکبر دانش یارپور و به موجب کیفرخواست 
صادره ازســوی دادســتان محترم دادســرای عمومی و انقالب خمینی شهر شما متهم 
هســتید به ایراد صدمه بدنی غیر عمد ناشــی از عدم رعایت موازین مربــوط به کار به 
میزان 15 درصد تقصیر که جلسه رســیدگی به اتهام شــما مورخ 1397/1/19 ساعت 
11/30 تعیین شده اســت لذا به این وسیله به شــما ابالغ می گردد که جهت شرکت در 
جلسه رسیدگی در وقت مقرر در این دادگاه حاضر و یا نســبت به معرفی وکیل اقدام و با 
اینکه دفاعیات خود را به صورت کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی به دادگاه ارائه نمایند. 
در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل بصورت کتبــی دادگاه بصورت غیابی اقدام 
به رســیدگی خواهد نمود. این آگهی  وفق ماده 180 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 
 درج می گــردد. م الف:6841 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر خمینی شــهر

) 103 جزایی سابق( ) 180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه : 9610103620213379، شــماره پرونــده :  /613
9609983620201039، شماره بایگانی شعبه : 961055، با احترام خواهان امیرحسین 
حاچی عبداللهی زارچ دادخواســتی به طرفیت خواندگان ضیاء حاجــی عبداللهی زارچ ، 
محمدحســن و مریم و عصمت و فرخنده و ناصر و فریبا همگی حاج عبداللهی و فاطمه 
رعیت زرقانی و فاطمه شاطریان بیدگلی به خواسته اثبات وقوع عقد صلح و الزام خواندگان 
به تنظیم سند رسمی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آران و بیدگل نموده که جهت 
رسیدگی به شــعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرســتان آران و بیدگل 
واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کالســه 9609983620201039 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1397/01/07 و ساعت 8/30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان محمدحســن و مریم و عصمت و فرخنده همگی حاج عبداللهی و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
محمدحسن و مریم و عصمت و فرخنده همگی حاج عبداللهی پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 5/2/96/790 
 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان آران و بیدگل )220 کلمه،

2 کادر(  
اجراییه

9610100361711794  شــماره پرونــده:  11  شــماره ابالغنامــه: /691
9609980361700283 شماره بایگانی شــعبه:960317 محکوم له: بانک مهر اقتصاد، 
محکوم علیه: زهرا ســقائی زفره، پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوسیله به خانم 
 زهرا سقائی زفره که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه
 28 ح در پرونده کالسه 960137 ح 28 به موجب دادنامه شماره 960956 مورخ 96/6/19 
صادره از شعبه 28 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و نیز پرداخت خســارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 96/2/28 لغایت زمان 

اجرای حکم و پرداخت مبلغ 15/970/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق محکوم 
 له می باشد. پرداخت نیم عشــر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه 
می باشد. بدیهی اســت با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی 
ضامن معتبر یا اخذ تامین متناســب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه 
می باشد. لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای 
احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشــار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق 
مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.)آدرس: 
اصفهان خ چهار باغ باال، خ شهید نیکبخت، ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان، 
طبقه 2 اتاق شماره 214(  م الف: 35598 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )240 کلمه، 3 کادر(
اجراییه

11/692 شماره اجراییه:9610426794500151  شماره پرونده:9609986794500356 
شــماره بایگانی شــعبه:960356 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096794500868 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794501054  محکوم 
علیه اســماعیل رضایی فرزند تقی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 146/527/200 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/965/000 ریال هزینه 
دادرسی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 96/05/09 لغایت زمان وصول محکوم 
به و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له سید عبدالکریم هاشمی فرزند حسن به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان امام خمینی جنب بانک ملی شعبه رسالت آهن 
آالت هاشمی با وکالت سمیه بحرینی فرزند عباسعلی به نشانی استان اصفهان شهرستان 
شاهین شهر و میمه شهر میمه خیابان مولوی روبه روی مسجد حضرت علی و پرداخت نیم 
عشر هزینه حق االجرا، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 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: 35511 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید 

حججی( )435 کلمه، 5 کادر(
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کنایهآذریبهتعویضیها؛
عطایایارجبزاده؟

 مدیر عامل باشــگاه ذوب آهن بعد از شکســت 
ســنگین ذوب آهــن در 
اولین بازی آســیایی 
»امیــر  گفــت: 
قلعه نویی امســال 
در ذوب آهــن  بــه 
آزادی  برخی هــا 
عملکردی داده که در 
خواب هم نمی دیدند. این بازیکنان ظرفیتش را 
نداشتند که چنین آزادی عملی داشته باشند یا 
باید خودشان را تغییر بدهند یا از ذوب آهن بروند. 
این طور که نمی شود هرکس به فکر خودش باشد 
و نفهمد که کجا رشد کرد و از کجا به فوتبال ایران 
معرفی شــده اســت.  تیم تا دقیقه 70 کارش را 
می کرد؛ اما بعد از آن تحت الشعاع تعویض ها قرار 
می گیرد، نمی دانم دیگر چه بگویم. بازیکنانی که 
به عنوان بازیکن تعویضی به زمین می آیند، باید 

دو برابر بیشتر تالش کنند.«

ورزش اول ایران محروم می شود

پیشنهاد سردبیر:

پرسپولیسچگونه
دردربی
قهرمانمیشود؟

کنایه روز

واکنشعلیپور
بعدازدعوتبهتیمملی

علی علیپــور، مهاجــم موفق سرخپوشــان 
توانســت در نخستین 
دیدار پرســپولیس 
در لیگ قهرمانان 
مقابــل  آســیا 
نســف قارشی دو 
بــار دروازه حریف را 
باز کند تــا از ه مان ابتدای 
بازی های آســیایی خود را برای عنوان آقای 

گلی آماده کند.
علیپور در رقابت های لیگ برتر با 17 گل زده 
در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرار دارد. وی 
همچنین به تازگی به تیم ملی ایران هم دعوت 

شده است.
 مهاجم مازنی تیم فوتبال پرســپولیس درباره 
این دعوت پســت جالبــی را منتشــر کرد. 
علیپورنوشت:»پیراهن تیم ملی بسیار مقدس 
اســت که بابت دعوت به این تیم همواره شکر 

گزار و قدردان خواهم بود.«

واکنش روز

استقالل200تاییمیشود
تیم فوتبال اســتقالل در مســابقات آسیایی 
تا به حال موفق به ثبت 199 گل شــده و گل 
بعــدی این تیــم گل 
شماره دویست آبی 
پوشان در مسابقات 
آســیایی خواهد 
بود. این تعداد گل 
در مســابقات لیگ 
قهرمانان آســیا، جام 
باشگاه ها، جام در جام و پلی آف این مسابقات 
به ثمر رسیده است. خبرآنالین در ادامه گزارش 
خود نوشته:»آبی ها تا به حال 82 گل در لیگ 
قهرمانان، 70 گل در جام باشــگاه های آسیا، 
37 گل در مسابقات جام در جام و 10 گل در 
مسابقات پلی آف به ثمر رساندند تا در آستانه 
ثبت دویست امین گل خود قرار داشته باشند. 
بازیکنان ســازمان تهاجمی استقالل شانس 
باالیی دارند تا با ثبت این گل نــام خود را در 

جمع تاریخ سازان این باشگاه ثبت کنند«.

خبر روز

شمارشمعکوسبرایحکمجنجالیعلیهکشتیایران؛
ورزشاولایرانمحروممیشود

بررسی پرونده کشتی علیرضا کریمی در رقابت های زیر 23 سال جهان در کمیته حقوقی و انضباطی 
اتحادیه جهانی مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد و رای آن در حال نهایی شدن است.

گویا در هفته گذشته، اصرار کمیته بین المللی المپیک بر اتحادیه جهانی کشتی برای طرح بحث تعلیق 
کشتی ایران بسیار جدی بوده است و احتماال کشــتی ایران به مدت یک سال از تمامی رقابت های 

بین المللی محروم خواهد شد.
کمیته بین المللی المپیک که به شــدت تحت نفوذ صهیونیســت ها قرار دارد، انتظار دارد موضوع 
تعلیق ورزش ایران به دلیل عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس، با اعالم رای محرومیت 
کشتی گیران ایران از حضور در میادین بین المللی، ابعادی جهانی علیه ورزش ایران را به خود بگیرد. 
همچنین موضوع محروم شدن علیرضا کریمی و مربی اش نیز حدودا قطعی است و به احتمال فراوان 

این 2 نفر نیز برای مدتی از حضور در میادین کشتی محروم خواهند شد.
رسول خادم، رییس فدراسیون کشتی، برای بررسی این موضوع تاکنون 2 بار راهی کشور سوئیس، 
مقر اتحادیه جهانی کشتی شده و مذاکراتی را با مســئوالن بلند پایه کشتی جهان داشته است و به 
همین دلیل این موضوع حدود 2 ماه به تعویق افتاد. حال باید دید عضو هیئت رییسه اتحادیه جهانی 
و تیم دیپلماسی کشــتی ایران در روزهای پایانی این پرونده چه برنامه ای برای رفع و یا کاهش این 
معضل بزرگ خواهند داشت که در واقع این آخرین تالش های خادم برای جلوگیری از تعلیق کشتی 

ایران است.
علیرضا کریمی در رقابت های امیدهای جهان که آذرماه سال جاری در کشور لهستان برگزار شد، به 

دلیل عدم رویارویی با حریف رژیم اشغالگر قدس، مقابل کشتی گیر روس شکست خورد.

در شرایطی که کارلوس کی روش خبر مصدومیت اشکان دژاگه را در 
صفحه فیس بوکش منتشر کرده ، سکوت انگلیسی ها و به خصوص 
باشگاه ناتینگهام فارست درباره مصدومیت کاپیتان تیم ملی اتفاق 
عجیبی است. خبرگزاری فارس با اشاره به این موضوع نوشته:» آیتور 
کارانکا،سرمربی اسپانیایی ناتینگهام فارست در تازه ترین مصاحبه اش 

هیچ اشاره ای به مصدومیت هافبک ایرانی خود نکرده است«.

ابهامدربارهمصدومیتاشکان
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تجمعیدرحمایتازکریمی
درکارنبود

در روز های اخیر عنوان شــده بود که قرار است 
برخی افــراد روز پنجشــنبه در حمایت از علی 
کریمی در قبال حواشی اخیر به وجود آمده بین او 
و مسئوالن فدراسیون فوتبال، جلوی ساختمان 
 این فدراســیون تجمع کنند که ایــن اتفاق رخ

 نداد. 
این در حالی اســت برخی که به دنبــال ایجاد 
حواشی بودند مدعی شدند؛ تعدادی از طرفداران 
فوتبــال روز پنجشــنبه  جلــوی ســاختمان 
فدراســیون تجمع کــرده و حتــی عکس هایی 
 در ایــن زمینــه در کانال هــای تلگرامی پخش

 کردند.
نکته قابل توجه اینکه در عکس های منتشر شده 
کامال مشخص اســت که تجمع طرفداران علی 
کریمی مقابل ساختمان باشگاه پرسپولیس بوده 
و مربوط به ســال های قبل بوده است. نکته مهم 
اینکه در تصاویر منتشر شــده افراد با پیراهن و 
تی شرت آستین کوتاه حضور دارند در حالی که 

هم اکنون در فصل زمستان قرار داریم.

در حاشیه

هدیهعجیبروزنامهنگار
ایتالیاییبرای»کونته«

یک روزنامه نگار ایتالیایی با حضور در کنفرانس 
مطبوعاتــی آنتونیــو 
کونتــه، پیراهــن 
منچســتریونایتد 
که توســط ژوزه 
مورینیو امضا شده 
بود را به او هدیه داد! 
کونته و مورینیو ماه گذشته 
درگیری لفظی سختی داشتند و بارها علیه هم 
مصاحبه کردند. در حالی که مدتی اســت آنها 
صحبتی علیه هم نداشــتند، یک روزنامه نگار 
ایتالیایی با یک حرکت عجیب، این موضوع را 

یادآوری کرد. 
او ابتدا ویدئوی امضای پیراهن منچستریونایتد 
توســط مورینیــو را بــه کونته نشــان داد و 
سپس پیراهن را در دســت گرفت؛ اتفاقی که 
 سرمربی ایتالیایی چلسی را چندان خوشحال 

نکرد.

اتفاق روز

پیشخوان

برانکو ایوانکوویچ، استاد پیچاندن سواالتی است که دوست 
ندارد به آنها جواب بدهد. بعد از بازی با نسف قارشــی از 
سرمربی پرسپولیس پرســیده اند چرا کمال کامیابی نیا و 
احمد نوراللهی باید روی نیمکت بنشینند تا مثال حسین 
ماهینی در پست غیرتخصصی به میدان برود؟ استاد هم 

گفته اند: »اتفاقا پست تخصصی ماهینی همین جاست و او فوتبالش را از بازی به عنوان هافبک دفاعی شروع 
کرده!« البته همه مردم ایران عیار واقعی ماهینی در این پست را در داربی برگشت سال گذشته دیدند؛ اما وقتی 
برانکو اینطور جواب می دهد، معنای حرفش این است که خود او هم دو سال تمام هنگام استفاده از ماهینی در 
پست دفاع راست، اشتباه کرده و از او در منطقه غیرتخصصی بازی گرفته است. حاال بگذریم که همین آقای 

برانکو به دفعات ماهینی را به عنوان دفاع چپ و دفاع میانی هم به میدان فرستاده است.

آقایبرانکو!یعنی
دوسالاشتباه
میکردی؟

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

آگهی مزایده عمومی 960/9004 
)شماره 100961188000003 در سامانه ستاد(

شرکتمزایدهگزار:شرکتبرقمنطقهایاصفهان
موضوعمزایده: فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور MVM دوازده سیلندر و دو دستگاه دیزل ژنراتور MVM شش 

سیلندر )بهمراه متعلقات مربوطه( 
نحوهدریافتوتحویلاسنادمزایده: کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت و تحویل اسناد مزایده تا اعالم 
 www.setadiran.ir برنده و تحویل اجناس، با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
امکان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( جهت انجام مراحل عضویت 
در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 
85193768-021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36277687(
مهلتدریافتاسنادمزایده: از ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/11/23 تا ساعت 16:00 عصر روز شنبه 

مورخ 96/12/05 
نوعومبلغتضمینشــرکتدرمزایده: ضمانتنامــه بانکی، چــک تضمینی یا فیش واریــز وجه معادل 

350/000/000 ریال بحساب سیبا 2175090204008 به نام شرکت برق منطقه ای اصفهان
بازدیدازدیزلهایموضوعمزایده؛ پس از تهیه اســناد و صرفاً در تاریخ های 96/12/08 و 96/12/13 و با 
حرکت از شرکت برق منطقه ای اصفهان )راس ساعت 08:00 صبح تاریخ های مذکور( به شرکت توزیع نیروی 

برق شهرستان لردگان امکان پذیر خواهد بود. 
مهلتومحلارائهپیشنهاداتالکترونیکیوفیزیکی: مزایده گران بایستی حداکثر تا ساعت 09:00 صبح 
شنبه مورخ 96/12/19 نسبت به ثبت پیشنهادات در ســامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( اقدام و نسخه 
فیزیکی پیشنهادات را در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای 

اصفهان تحویل نمایند. 
زمانومحلبازگشاییپاکاتمزایده: ســاعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/12/21 سالن کمیسیون 

معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرایطمزایده: 

- بازدید از دیزل های موضوع مزایده الزامی می باشد. 
- سایر شرایط و اطالعات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است. 

- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی 
و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

ضمناً می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید. 
www.erec.co.ir    www.setadiran.ir  www.tavanir.org.ir  http://iets.mporg.ir
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باخوککشتینگیر

 
سرنوشت بالتکلیف ترین هیئت ورزشی در اســتان، صبح فردا با برگزاری مجمع انتخاباتی تعیین می شود و  هیئت 

ورزش همگانی بعد از دو سال سکاندار جدید خود را می شناسد.
در حالی که ورزش همگانی یکی از مقوالت بسیار مهم در جوامع امروزی است و در تمامی شهرها و جوامع پیشرفته 
شاهد گسترش ورزش همگانی در میان مردم هستیم ولی این رشــته در  ایران  جایگاهی ندارد و چندان مورد توجه 
مسئوالن قرار نمی گیرد به طوری که هیئت این رشته ورزشی در اصفهان نزدیک به دو سال با سرپرست اداره می شد . 
پس از اتمام دوران چهار ساله ریاست نور بخش باقری، مسعود انصاری مهر از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان 
برای تصدی مسئولیت سرپرستی هیئت به فدراسیون اعالم شد که مدیر عامل سابق سازمان ورزش شهرداری اصفهان 
حتی برای زمان موقت نیز حاضر نشد این مسئولیت را بپذیرد تا اینکه اداره کل ورزش وجوانان استان علیرضا امینازاده 
را به عنوان سرپرست معرفی کردند تا در مدت زمان کوتاهی نسبت به برگزاری مجمع انتخابی برای تعیین سکاندار 
جدید این هئیت اقدام کنند ولی سرپرستی معاون اداره کل ورزش و جوانان به دلیل عدم هماهنگی میان اداره کل 
ورزش وجوانان و فدراسیون ورزش های همگانی ادامه دار شد و امینازاده بیش از 20 ماه سرپرست این هیئت باقی 

ماند تا سرپرستی اش بیش از مدت قانونی شود.
در طول سرپرستی امینازاده بارها ثبت نام از متقاضیان برای ریاست هیئت ورزش های همگانی صورت می گرفت ولی 
از یک طرف  فدراسیون ورزش همگانی به دلیل اینکه نفرات ثابتی برای ثبت نام اقدام می کردند و چینش این افراد را 
سیاسی می دانست با برگزاری این مجمع موافقت نمی کرد و از طرف دیگر اداره کل ورزش و جوانان استان نیز سنگ را 
زمین فدراسیون می انداخت تا روند بال تکلیفی هیئت ورزش های همگانی در اصفهان ادامه دار باشد ولی ورود استاندار 
اصفهان به موضوع ورزش های همگانی سبب شد تا مسئوالن ورزشی استان تعلل در برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت 
ورزش های همگانی را جایز ندانند و با هماهنگی با فدراسیون، 29 بهمن را به عنوان روز مجمع انتخاباتی انتخاب کنند 

تا طلسم بی رییسی هیئت ورزش همگانی استان باالخره شکسته شود و این هیئت، رییس جدید خود را بشناسد.
در حال حاضر هفت نفر برای ریاست هیئت ورزش همگانی استان اصفهان نامزد شده اند و قرار است با تعیین رییس 

جدید افق جدیدی در برابر این رشته که تغییر  قابل توجهی نسبت به گذشته پیدا کرده است، تعیین شود.
 ورزش های همگانی در گذشته بیشتر معطوف به ورزش صبح گاهی و عصرگاهی بود ولی طی یک  دهه اخیر تغییر و 
تحوالتی در ماهیت این رشته صورت گرفته به طوری که هم اکنون 20 رشته ورزشی زیر مجموعه این هیئت هستند 

و در برخی از این رشته ها همانند داژبال، حتی جنبه قهرمانی نیز در نظر گرفته شده است.
از آنجایی که ورزش همگانی، تمام مردم استان را با توجه به رسالت اصلی این رشته که ترویج ورزش و حرکت در جهت 
سالمتی مردم با پرداختن به فعالیت بدنی و حرکات ورزشی است، پوشش می دهد تعیین رییس جدید این هیئت از 
اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به اینکه  در حدود 30 سال گذشته این هئیت در اصفهان با افراد نظامی اداره 

می شده است استراتژی جدید پیش روی ورزش های همگانی در استان پیش بینی می شود. 

تیم پرسپولیس صدرنشین بالمنازع لیگ ایران است و فاصله زیادی تا قهرمانی ندارد.قهرمانی متوالی برای پرسپولیس همان قدر شیرین است که آنها در این فصل 
هم مانند فصل گذشته می خواهند خیلی زود و پیش از هفته آخر جشــن خود را بگیرند؛ اما در این فصل اتفاقی افتاده که ذوق آنها را بیشتر کرده؛ دربی روز دهم 
اسفند ممکن است با قهرمانی پرسپولیس همراه شود. اینطور که قرمزها در حال حاضر 16 امتیاز از تیم های ذوب آهن و فوالد و سایپا بیشتر دارند و برای قهرمان 
شدن فقط به 6 امتیاز دیگر نیاز دارند؛ یعنی دو برد متوالی برابر استقالل خوزستان و استقالل تهران؛ اما تیم برانکو فقط در صورتی می تواند روز دربی قهرمانی خود 

را قطعی ببیند که تیم های دوم، سوم و چهارم دیدارهای خود را ببرند و همراه هم، تا روز دربی با همین اختالف امتیاز پیش بروند.

استراتژیجدید
درانتظارورزشهایهمگانی؛

هیئت بی رییس 
رییس دار می شود

سمیهمصور
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حجت االسالم والمســلمین ســید مجتبی میردامادی با بیان اینکه 
راهپیمایی 22 بهمن، دل مقام معظم رهبری را شــاد کرد، گفت: مقام 
معظم رهبری 22 بهمن را تماشایی پیش بینی کرده بودند و ایشان هیچ 
زمان بی حساب حرف نمی زنند. اگر ایشان می فرمایند اسرائیل تا 25 
سال دیگر وجود نخواهد داشت، حتما این اتفاق خواهد افتاد؛ همین طور 

که 22 بهمن را تماشایی پیش بینی کرده بودند.
امام جمعه موقت اصفهان افزود: دشمن سال ها تالش کرده به وسیله 
رسانه ها و جاسوسان و مزدورانش در داخل کشور، 22 بهمن را به گونه 
دیگری نشان دهد، اما به همت مردم و ملت همیشه هوشیار و با بصیرت، 

این تالش ها از بین رفت.

میردامادی با اشاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری پیرامون حضور 
مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال، گفت: همه مسئوالن خادم ملت 

هستند و نباید تصور شود که مسئوالن، رییس و بقیه مرئوس هستند.
وی ادامه داد: زمانی که آقای جهانگیری اســتاندار بودند در جلسه ای 
از ایشان خواستم صندوقی برای شکایت از استاندار درون ادارات نصب 

شود، اما این کار را انجام ندادند.
امام جمعه موقت اصفهان اظهار کــرد: 80 درصد افرادی که از اداره ها 
خارج می شوند، ناراضی هستند و حرف حساب به آنان گفته نمی شود. 
باید مردم خشنود از اداره ها خارج شوند، اما بعضی اوقات حتی جواب 

سالم مراجعین هم داده نمی شود.
میردامادی تاکید کرد: چطور برای یک فرد، بانک ها صدها میلیارد وام 
با سود 4 درصد می دهند، اما جوانی برای 10 میلیون وام ازدواج اینقدر 
باید دوندگی کند؟! اینها نشانه تبعیض است. وی ادامه داد: چرا ادارات 
مالیاتی مسئوالن خداترس را برای تشخیص وضعیت کارخانجات سر کار 

نمی گذارند؟ چرا حرف اینها فقط بستن دِر کارخانجات است؟ 
همین باعث شده 15هزار کارخانه در کشــور تعطیل شود. امام جمعه 
موقت اصفهان اضافه کرد: چرا حقوق های نجومی 30 میلیونی هر ماهه 
پرداخت می شــود؟ چرا کارگران ذوب آهن و فوالد مبارکه سال ها در 
کنار کوره ها زحمت کشیده اند و حاال حقوقشان پرداخت نمی شود؟ آیا 

رضایت خدا در این است؟
وی گفــت: قهرمانان ســوریه هواپیماهای اف 16 صهیونیســت ها را 
سرنگون کردند و اسراییلی ها از کشورهای دیگر کمک خواستند. دیگر 
 آن زمان که اســراییلی ها و آل ســعود می زدند و فرار می کردند تمام 

شده است.
امام جمعه موقت اصفهان اضافه کرد: »گاز رادون« از مصالح ساختمان ها 
خارج می شــود که اگر زیاد شود موجب ســرطان خواهد شد. وزارت 
بهداشت گفته اســت بعدها به خانه ها می رویم و روی آب موجود در 
ساختمان ها آزمایش می  کنیم و به بررسی میزان سالمت آب و محیط 

خانه ها می پردازیم.

 گالیه امام جمعه موقت اصفهان از تبعیض حقوقی میان مردم:

رضایت خدا دیده نمی شود

امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه اصفهان، با اشاره به سالروز شهادت حضرت زهرا )س( اشاره و تصریح 
کرد: ما می گوییم زهرای مظلومه و شهیده و کســی که حق او را غصب کردند. حضرت زهرا)س( یک انسان بسیار با عظمت و بسیار 

سیاستمدار بود و گریه هایش تیری بود بر قلب انسان ها؛ به طوری که آنها را آگاه می ساخت.

اصفهان؛ شهری با بیشترین بافت فرسوده شهری

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

برگزاری مراسم تشییع ۸ شهید 
تفحص و مدافع حرم

معاون فرهنگی و اجتماعی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران اصفهان، پیرامون برگزاری مراســم 
تشییع شهدای تازه تفحص شده و مدافعان حرم 
اظهار داشــت: همزمان با ایام شهادت حضرت 
زهرا)س( مراســم تشییع 38 شــهید از دوران 
دفاع مقدس و مدافع حرم روز دوشنبه 30 بهمن 
ساعت 15 از مقابل حسینیه ثارا... سپاه واقع در 
خیابان کمال اسماعیل به سمت گلستان شهدا 

برگزار می شود.
سید علی قریشی افزود: از این تعداد شهید، 30 
تن گمنام هستند که طی عملیات های مختلف 
به شهادت رســیده اند و اکنون پیکر مطهرشان 
به میهن بازگشته است؛ همچنین 4 شهید تازه 
تفحص شده به همراه 4 شهید مدافع حرم نیز در 

میان تشییع شدگان خواهند بود.
معــاون فرهنگــی و اجتماعی بنیاد شــهید 
و امــور ایثارگران اصفهان ادامه داد: شــهیدان 
محمدحسن جبلی از لنجان، اسدا... خدادادی 
از نجف آباد، حسن پوربافرانی از نایین و حمزه 
نعمتی از زرین شهر، شهدای تازه تفحص شده ای 

هستند که روز دوشنبه  تشییع می شوند.
وی تصریح کرد: شــهیدان پرویز بانــی زاده از 
اصفهان، احمد عظیمی از نجف آباد، محمدعلی 
سلطانی و شعبان محمدی نیز مدافعان حرمی 
هســتند که در ماه های گذشــته در سوریه به 
شهادت رسیده اند و اکنون پیکرشان شناسایی 

شده و به اصفهان بازگشته است.
وی با اشاره به محل دفن شهدا بیان کرد: شهدای 
تفحص نیز هر کدام در شهرستان خود و شهدای 
گمنام هم در سراسر استان در طول هفته جاری 
همزمان با ایام فاطمیه به خاک سپرده خواهند 
شد. معاون فرهنگی اجتماعی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران اصفهان بیان کرد: 6 تن از شــهدای 
گمنام  در دانشگاه فرهنگیان، دانشکده شهید 
مهاجر و پاالیشگاه صنعت نفت اصفهان و مابقی 
در شهرســتان های اژیه، تودشک، نایین، مرکز 
پدافند هاشم آباد، افوس، سمیرم، زرین شهر و 

فوالدشهر تدفین می شوند.

به همت خیران اصفهانی صورت گرفت؛
افتتاح چهل و هشتمین پایگاه 

اورژانس شهرستان اصفهان
چهل و هشــتمین پایگاه فوریت های پزشکی 
شهرســتان اصفهان، در محله ولــدان واقع در 
خیابان صمدیه غربی با حضــور اهالی محل و 
مسئوالن بهداشتی و شهرداری به طور رسمی 

افتتاح شد و آغاز به کار کرد.
پایگاه اورژانــس محله ولــدان در محل مرکز 
بهداشت این منطقه واقع شده است و ساختمان 
آن هم به همت یکی از خیران با هزینه ای بالغ بر 
30 میلیون تومان مرمت و بازسازی و با هزینه ای 
بالغ بر 300 میلیون تومــان از محل اعتبارات 

اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان تجهیز شد.

 پایان اعزام دانش آموزان 
به اردوهای راهیان نور

پرونده اعزام راهیان نور دانش آموزی در اصفهان 
بسته شد.

جانشین سازمان اردویی راهیان نور وگردشگری 
سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت: 
از زمان آغاز اعزام اردوهای دانش آموزی تاکنون 
بیش از 19هزار و 700دانش آموز دختر و پسر 
در مقاطع مختلف سنی به اردوهای راهیان نور 

اعزام شدند. 
 مهدی اکبری افزود: این دانش آموزان در قالب 
447 کاروان  به مناطق عملیاتی جنوب کشور 
شامل شــلمچه ،طالیه  و اروند اعزام شدند. وی 
گفت: احیای فرهنگ حماســه،ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت و آشناکردن نسل جوان با دوران 
دفاع مقدس، از اهداف برگزاری اردوی راهیان 

نور دانش آموزی بوده است. 
اردوهای راهیان نور از مهر با اعزام دانش آموزان 
دختر در استان آغاز شده بود. استان اصفهان از 
مراکز پیشــتاز در اعزام کاروان های راهیان نور 

در کشور است.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
اصفهان؛ شهری با بیشترین بافت 

فرسوده شهری
شهردار اصفهان  شامگاه پنجشــنبه در نشست 
تخصصی معماری هتل ها اظهار کرد: اصفهان یکی 
از شهرهای با بیشترین بافت فرسوده شهری است 
که این بافت جمعیت قابل توجهی از ساکنین این 

شهر را در خود جای داده.
قدرت اله نوروزی افزود: از طرفی نمی توان به جای 
بافت فرسوده ساخت و ساز انجام داد و راهی بجز 
تجمیع نداریم، شهرداری این آمادگی را دارد که 
با نگاه به هویت اصیــل اصفهان، به کمک صنعت 

گردشگری و هتل سازی بیاید.
شهردار اصفهان ادامه داد: گردشگری صرفا یک کار 
تجاری نیست بلکه فرهنگ و اقتصاد و اجتماع را در 
بر می گیرد. نوروزی با تاکید بر آمادگی شهرداری 
اصفهــان برای ایجــاد بســترهای الزم در حوزه 
گردشگری عنوان کرد: شرایط برای تعامل فراهم 
است و اگر بخش خصوصی نیز این آمادگی را داشته 
باشد می توان امیدوار بود که بتوانیم گره های کوری 

که اصفهان را به سمت نابودی می برد باز کنیم.

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان 
مطرح کرد:

تامین امنیت سرمایه گذاران 
مهم ترین اولویت شهرداری 

مدیر امور حقوقی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
فراهم ســاختن بســترهای الزم بــرای جذب 
ســرمایه گذار بخش خصوصــی از جمله اهداف 

شهرداری محسوب می شود.
مســعود حیدری ادامه داد: یکــی از دالیل مهم 
جذب سرمایه گذاران، تسریع در اجرای پروژه های 
عمرانی به شمار می رود؛ اما یکی از سواالت متداول 
ســرمایه گذاران این اســت که چه امنیتی برای 
آنها در شــهر وجود دارد تا بتوانند سرمایه گذاری 
خود را انجام دهند؟ این موضــوع از رویکردهای 
مختلف قابل بررســی اســت. مدیر امور حقوقی 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 
جذب ســرمایه گذار و تامین امنیت حقوقی آنها 
از اولویت های شــهرداری اصفهان است، تصریح 
کرد: در این راستا شهردار اصفهان چندین نوبت 
از ســرمایه گذاران دعوت و اعــالم حمایت کرده 
است، اما به نظر می رســد موارد مختلفی وجود 
دارد که در ســرمایه گذاری ها حائز اهمیت است. 
وی با اشاره به برخی از موارد تحقق امنیت حقوقی 
در ســرمایه گذاری ها، گفت: یکی از موارد عمل 
به وعده هاســت، شــهرداری ها و تمام نهادهای 
عمومی باید به وعده های خــود در فعالیت های 
اقتصادی عمل کنند، زیرا در صورت خلف وعده، 
ســرمایه گذاری با ریســک رو به رو خواهد شد و 
سرمایه گذاران زیر بار ســرمایه گذاری نخواهند 

رفت.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان:

 پرورش گل و گیاه 
آموزش داده می شود

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان، از برگزاری دوره  آموزشی پرورش گل و 
گیاه خبر داد و گفت: در راســتای ترویج فرهنگ 
مشارکت شهروندان در توسعه، حفظ و نگهداری 
بهینه فضای ســبز شــهری و خانگی، برگزاری 
دوره های آموزشی از سوی این سازمان برنامه ریزی 

شده است. 
فروغ مرتضایی نــژاد  اظهارکرد: با توجه به تمایل 
شــهروندان به ایجاد فضای سبز خانگی، ماه های 
پایانی سال فرصت مناسبی است تا آموزش صحیح 
مورد نیاز در این خصوص توسط سازمان پارک ها و 

فضای سبز به صورت حضوری ارائه شود.
وی اظهار کرد: دوره آموزشی پرورش گل و گیاه از 
تاریخ 27 بهمن تا 11 اسفندماه سال جاری، ساعت 

10 صبح روزهای جمعه برگزار می شود. 

رییس جامعه المصطفــی العالمیه، در اختتامیه جشــنواره قرآنی و 
حدیثی این مجموعه گفت: مرزهاي دانش قرآني باید در بخش هاي 

مختلف زندگي و بر اساس نیازهاي اجتماعي توسعه یابد.
 آیــت ا... علیرضــا اعرافــي در آییــن اختتامیه جشــنواره قرآنی 
جامعه المصطفی، با اشــاره به جایگاه قرآن و دستاوردهاي آن براي 
جامعه اســالمي اظهارداشت: در طول انقالب اســالمي همچنان به 
تمامي ظرفیت هاي قرآني و اجراي دستورات آن پي نبرده ایم و باید 

فعالیت هاي بیشتري انجام شود.
وي افزود: نگاه جامع به دستورات قرآني و جلوگیري از تفسیر به نظر 
شخصي و همراه با افراد و تفریط ضروري است تا بتوانیم نگاه جامعي 

به آموزه هاي قرآني داشته باشیم و اتحاد اسالمي را گسترش دهیم.
آیت ا... اعرافي بــا تاکید بر جایگاه آموزه هــاي قرآني براي خروج از 
مشکالت و آسیب هاي اجتماعي تصریح کرد: مرزهاي دانش قرآني 
باید در بخش هــاي مختلف زندگي و بر اســاس نیازهاي اجتماعي 
توسعه یابد و با استفاده از تفسیر قرآن، سبک زندگي و علوم اجتماعي 

را بر اساس این کتاب کامل هدایتگر تنظیم کنیم.
وي ادامه داد: عدم استفاده و تفســیر صحیح از مفاهیم قرآني، منجر 
به بروز مشکالت در جوامع اســالمي و خروج از مسیر واقعي شده و 

هرچقدر از ظرفیت هاي قرآن بهره بیشتري ببریم، نتایج مثبتي را در 
جامعه و کاهش مشکالت خواهیم داشت.

 رییس حوزه هاي علمیه سراسر کشور خاطرنشان ساخت: تفسیر غلط 
از مفاهیم ناب قرآني، منجر به تشکیل گروه هاي تروریستي همانند 
داعش شده و کشــتار مردم بي گناه رقم خورده است که این اتفاق، 

نتیجه عملکرد غلط برخي علماي عربي است.
وي اذعان داشت: حفظ وحدت جامعه اسالمي یک ضرورت اساسي و 
اصلي است و باید تمامي مردم و مسئوالن در راستاي تقویت وحدت 
اسالمي و ترویج فرهنگ ناب اســالمي در کشورمان و عرضه در دنیا 

فعالیت کنند.
رییس جامعه المصطفی العالمیه با بیان اینکه این موسسه قرآني نقش 
خوبي در گسترش مفاهیم اســالمي در دنیا داشته است، یادآورشد: 
حوزه هاي علمیه و مراکز فرهنگي و آموزشــي بایــد فعالیت خود را 
 در ترویج و توســعه مفاهیــم دیني در دنیا بیش از پیش گســترش 

دهند.
وي همچنین با اشاره به تقدیر از فعالیت هاي قرآني آیت ا... مظاهري 
گفت: آیت ا... مظاهري شــخصیتی ویژه و موثــر در ترویج مفاهیم 
اسالمي هستند که فعالیت هاي علمي، تربیتی و فرهنگي این مرجع 
بزرگ تقلید باید بیش از پیش مورد استفاده و بهره برداري قرار گیرد.

آیت ا... اعرافي تجلیل از فعالیت هاي این عالم بزرگ را از ضرورت ها 
دانست و گفت: برگزاري بیست و دومین جشــنواره قرآني موسسه 
جامعه المصطفی فرصتي شــده تــا از فعالیت هاي قرآنــي آیت ا... 

مظاهري، تجلیل و خدمات ایشان معرفي شود.

در مراسم اختتامیه جشنواره قرآنی »جامعه المصطفی« صورت گرفت؛
تقدیر از فعالیت هاي قرآني آیت ا... مظاهري

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با اشاره 
به مشــخص شــدن نتایج قرعه کشی عتبات 
عالیات در ایام نوروز اظهار کرد: نتایج قرعه کشی 
عتبات عالیات ایام نوروز اعالم شده و بر اساس 
اولویت های تعیین شــده از 1 تــا 11، افراد به 

ثبت نام قطعی اقدام کنند. غالمعلی زاهدی افزود: افرادی که در قرعه کشــی پذیرفته شــده اند بر اســاس 
اولویت های اعالم شده به منظور ثبت نام قطعی و مشخص شدن تاریخ اعزام کاروان خود باید در سامانه ثبت نام 
کنند؛ ثبت نام در کاروان ها از ساعت 9 صبح روز چهارشــنبه 2 اسفند ماه در بخش ثبت نام سایت در لینک 
قطعی کردن ثبت نام آغاز می شود. مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: افراد برای اطالع از اولویت 
خود می توانند به سایتی که برای ثبت نام اولیه به آن مراجعه کردند به آدرس atabatresult.haj.ir مجددا 

مراجعه کنند و از اولویت خود مطلع شوند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهــان گفت: در پی دریافــت خبری مبنی 
برکشف 222 کیلوگرم تریاک از یک کامیونت 
الوند، بررســی موضوع در دستور کار ماموران 

پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
سرهنگ جهانگیر کریمی افزود: یک تیم مجرب از ماموران به ورودی اصفهان از سمت شرق اعزام شدند و یک 

دستگاه کامیونت الوند را شناسایی و متوقف کردند.
این مقام انتظامی بیان داشت: در بازرسی از این خودرو، 222 کیلوگرم تریاک که در اتاق بار خودرو جاساز شده 
بود، کشف شد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان  اصفهان در پایان، از دستگیری راننده کامیونت و 
تحویل او به مراجع قضایی خبر داد و خاطر نشان کرد:  نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد 

افیونی برخورد قاطع و قانونی می کند و هرگز اجازه جوالن و سرکشی به آنان نخواهد داد.

مدیرکل حج و زیارت اصفهان مطرح کرد:

اعالم نتایج قرعه کشی 
عتبات عالیات در ایام نوروز

 معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
خبر داد:

توقیف کامیونت الوند با 222 
کیلوگرم تریاک در اصفهان

عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: تیم مدیریت جدید 
شــهری اقوام را تافته جدا بافته ندانســته و همه را به یک چشم 
نگاه می کند چون همه افراد شــهروندان اصفهان محسوب می 
شــوند؛ البته در سه دهه گذشــته بی توجهی های گوناگونی به 

اقوام شده است.
کوروش محمدی در بیســت و ســومین نشســت از سلســله 
نشســت های هم اندیشــی اصفهان فــردا با حضــور جمعی از 
نمایندگان اقوام اظهار کرد: امروزه مرزهای قومیت گرایی کم رنگ 

شده و کسانی که در اصفهان ساکن هستند افتخارات زیادی را در 
عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و هنری به ارمغان آورده اند. 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان کرد: اصفهان از معدود 
شــهرهایی اســت که تکثر اقوام را در خود جای داده و این امر 
فرصتی برای شــهرداری اصفهان محسوب می شــود که آقای 

نوروزی هم بر آن تاکید دارد.
وی افزود: 10 نفر از 13 عضو شــورای پنجم شهر غیر اصفهانی 
هستند اما این شهر را عزیزتر از سرزمین  مادری خود می دانند.

محمدی گفت: شهر اصفهان ظرفیت های زیادی را در خود جای 
داده اســت؛ به طور مثال تخت فوالد بخش مهمی از تاریخ ایران 

را دربر می گیرد. 
این عضو شورا تاکید کرد: متاســفانه در گذشته توزیع خدمات 
شــهری به خوبی شــکل نگرفته و جای تاسف اســت که اکثر 
امکانات در محدوده چهارباغ عباســی معطوف شده؛ البته تالش 
 خواهیم کرد تا اصفهان به کمک تمامی اقوام به دوران اوج خود 

بازگردد.

عضو شورای اسالمی شهر:
توزیع خدمات شهری به خوبی شکل نگرفته است

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در اجالسیه مجمع بسیج استان 
اصفهان اظهار کرد: به تعبیر رهبر معظم انقالب، بسیج و بسیجی نیروی همیشه 
حاضر در صحنه برای دفاع از ارزش هاست.یدا... جوانی با اشاره به اینکه در دنیا 
به خاطر داشتن رهبر معظم انقالب اسالمی به ما غبطه می خورند، گفت: در پرتو 
مدیریت های رهبر معظم انقالب، اقتدار و پیشرفت کشور حاصل شده و توطئه های 
دشمن نیز خنثی شده است و هیچ قدرتی جرأت شلیک یک گلوله به ایران را هم 
ندارد.مشاور عالی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان 
اینکه چرا باوجود دستاوردهای ارزشمند انقالب اسالمی، نارضایتی در بین جامعه 

وجود دارد، افزود: آیا انقالب اسالمی دستاوردی نداشته و باعث نارضایتی ها شده 
است یا اینکه دالیل این نارضایتی را باید در جای دیگری جست وجو کرد؟

جوانی بیان کرد: برای پاسخ به این ســوال باید اوال حوادث دی  ماه که در برخی 
شهرها از جمله اصفهان اتفاق افتاد و دوم راهپیمایی عظیم 22 بهمن را درست 
تحلیل کنیم.وی با تاکید بر اینکه باید مشکالت کشور را حل کرد تا تبعات دیگری 
ایجاد نشود، عنوان کرد: تهدید این مرحله تهدید نارضایتی عمومی است که اگر 
زخم های کشور کهنه شود درمان آن سخت خواهد شد. مشاور عالی نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اســالمی ادامه داد: طبق آماری که به دست 

آمده، در اغلب شهرهای کشور جمعیت راهپیمایی 22 بهمن نسبت به سال های 
گذشته رشدی چشمگیر داشته است و این نشان می دهد مردم به اصل انقالب 
وفادارند پس نارضایتی ها را باید در جای دیگری جست وجو کرد.جوانی تصریح 
کرد: منشأ نارضایتی هایی که وجود دارد، ذهنیت های اجتماعی است که الزاما با 
واقعیت هم تطابق ندارد اما عمل افراد بر اساس ذهنیت خودشان است که ممکن 
است بخشــی واقعی و بخشی هم غیرواقعی باشــد.وی در توضیح این بخش از 
صحبت های خود گفت: ذهنیتی که االن وجود دارد بر این مبناست که مسئوالن 
از باال تا پایین فاسد هستند و تبعیض و بی عدالتی کشور را فرا گرفته یا ذهنیت های 

غلط دیگری که دشمن سعی دارد در ذهن مردم ایجاد کند و بعد با شکل گیری 
این ذهنیت ها راهبردهای خصمانه خود را در کشــور پیش برده و اجرایی کند. 
کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: برای حفظ انقالب اسالمی باید این ذهنیت ها 
را تحلیل کنیم چرا که افراد بر اســاس ذهنیت ها رفتار می کنند و مثال همراهی 
برخی افراد با حوادث دی  ماه، بر اساس همین ذهنیت غلط بود که  بعد منجر به 
بروز رفتارهایی مانند آتش زدن پرچم یا سر دادن شعارهایی شد. جوانی مطرح 
کرد: این ذهنیت ها باعث بدبینی، بی اعتمادی به مســئوالن و ناامیدی از آینده 

خواهد شد که البته باید درمان شود.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه مطرح کرد:
تالش دشمن برای ایجاد ذهنیت های غلط در جامعه
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پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله :
هر کس بیشترين هم و غمش رسیدن به خواهش هاى نفسانی باشد 

حالوت ايمان از قلبش گرفته می  شود. 
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4. قابل اطمینان بودن
اگر می خواهید در شرکتی پیشرفت کنید، باید 
به رییس خود نشان دهید که همیشه می تواند 
روی شما حســاب کند. وقت شناسی، داشتن 
ابتکار عمل، رفتار دوستانه و توانایی در نشان 
دادن پیشــرفت، عواملی کلیدی هستند که 
مدیران برای ترفیع کارکنان در نظر می گیرند.

5. یادگیری از شکست ها
هیچ کس بی عیب نیست. همه ما در نقطه ای 
از حرفه شغلی خود شکســت هایی را تجربه 
می کنیم ولی نحوه برخورد شــما با اشتباهات 
می تواند تبدیل به نتیجه ای مثبت شود. رییس 
شما متوجه توانایی شما در عوض کردن اوضاع 

خواهد شد.
این وظیفه مدیران است که جوی را ایجاد کنند 
که کارکنان برای انجام کارهای جدید تشویق 
شــوند تا ببینند چه نتیجه ای می دهد و اگر 
نتیجه مورد نظر نیز به دست نیاید، آن شکست 

می تواند منبعی عالی برای یادگیری باشد.
6. مکالمه موثر

الزم نیســت حتما مخفیانه برای رســیدن به 
ترفیع شــغلی تالش کنید. به فکر این باشید 
که راجع به اهداف خود با رییســتان صحبت 
کرده و اشاره کنید که چرا می خواهید ترفیع 
یابید. انجام این کار، مکالمه ای موثر بین شما 
و رییستان ایجاد می کند که باعث می شود هر 

دو دیدگاهی یکسان داشته باشید.
اینکه از مطرح کردن نگرانی ها، مشــکالت یا 
سواالت خود با رییستان ترس نداشته باشید، 
می تواند نقشــی مهم در پیشرفت شغلی شما 

داشته باشد.
7. خودمختاری

توانایی شــما در کار کردن به صورت مستقل 
کمک خواهد کرد که رییستان متوجه شود شما 
چقدر بر وظایف و پروژه ها حس مالکیت دارید، 
درست همانطور که واگذاری برخی از کارها به 

دیگران همین تاثیر را خواهد داشت.
وقتــی وظایفتــان در کار را خودتــان انجام 
می دهید، نشــان می دهد که نقــش خود را 
درست فهمیده اید، آمادگی کار و تالش سخت 
را داریــد و به همه القا می کنید که شــما فرد 

مناسب برای این شغل هستید.

مهارت زندگی

 مهارت هایی که باعث
 ترفیع شغلی می شود ) 2(

خشم، کلید هر بدی است و عقل را نابود می کند و شخص را به تغییر 
دررنگ صورت و چشم، اضطراب و دگرگونی درون وا می دارد. خشم 
با آثاری همچون دشنام، شماتت،سیلی، استهزاء، قتل و نظایر اینها 
همراه می شود. بهتر اســت از آنچه زمینه غضب را فراهم می کند 

دوری شود و با صبر و حلم و کظم غیظ، غضب را دفع کند.
ذوالکفل  

 چون عمر یکی از پیامبران به نام »الیسع« به پایان رسید، در صدد 
برآمد تا کسی را به جانشینی خود منصوب کند. از این جهت مردم 
را جمع کرده و گفت: هر یک از شــما که تعهد کند  سه کار را انجام 
دهد من او را جانشــین خود گردانم، روزها را روزه و شب ها را بیدار 
باشد و خشــم نکند. جوانی که نامش »عویدیا« بود و در نظر مردم 
منزلتی نداشت، برخاســت و گفت: من این تعهد را می پذیرم. روز 
دیگر باز همان کالم را  تکرار کرد و فقط همین جوان قبول کرد سپس  
الیسع او را به جانشینی خود منصوب داشــت تا اینکه از دنیا رفت. 
خداوند آن جوان را که همان ذوالکفل بود به نبوت منصوب فرمود. 
شیطان درصدد بر آمد تا او را غضبناک و برخالف تعهد وادارش کند. 
شیطان به یکی از شیاطین به نام البیض گفت  برو او را به خشم بیاور.  
ذوالکفل شب ها نمی خوابید و وسط روز اندکی می خوابید. ابیض 
صبر کرد تا او به خواب برود. نزدش آمد و فریاد زد به من ســتم شد 
حق مرا از ظالم بگیر! فرمود: او را نزدم بیاور، گفت: از اینجا نمی روم. 
ذوالکفل انگشتر خود را به او داد تا نزد ظالم ببرد و او را بیاورد. ابیض 
انگشــتر را  گرفت و رفت و فردا آمد و فریــاد زد: مظلومم و ظالم به 
انگشتر تو توجهی نکرد و همراه من نیامد! دربان ذوالکفل به او گفت: 
بگذار بخوابد که دیروز و دیشب نخوابیده! ابیض گفت: نمی گذارم 
بخوابد به من ستم شده است. ذوالکفل نامه ای نوشت و به ابیض داد 
تا به ستمگر بدهد و او بیاید. روز سوم تا ذوالکفل به خواب رفت، باز 
ابیض آمد و او را بیدار کرد. ذوالکفل دست ابیض را گرفت درگرمای 
بسیار شدید که اگر گوشت را در برابر آفتاب می گذارند پخته می شد، 
به راه افتادند اما هیچ غضب نکرد. ابیض دید که نتوانســت او را  به 

خشم آورد از دست ذوالکفل فرار کرد و رفت.

باغ 
کاغذی

 کتاب »چیستی و ارزش معرفت شناختی علم حضوری« به               
قلم حجت االسالم محمد سربخشی، استادیار موسسه آموزشی 
و پژوهشــی امام خمینی)ره( و به همت انتشــارات موسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( منتشر شد.
فیلسوفان اسالمی معرفت را امری وجودی می دانند و از همین 
منظر به بررسی آن پرداخته اند. نگاه وجودی به علم، خاستگاه 
تقسیم آن به حضوری و حصولی است؛ تقسیمی که در مباحث 

معرفت شناختی غرب به چشم نمی خورد.

 پژوهش پیــش رو، با حفظ رویکرد پیشــینیان می کوشــد 
پرســش های جدید در این زمینه را پاســخ دهد و در این راه 
بیشترین همت خود را صرف توضیح و تبیین چیستی و ارزش 

معرفت شناختی علم حضوری کرده است.
این کتاب که از پنج فصل تشکیل شده، پژوهشی در قلمروی 
معرفت شناسی علم حضوری است که هدف اصلی نویسنده 
 بررســی حقیقت علم حضــوری و ارزش معرفت شــناختی

 است.

»چیستی و ارزش 
 معرفت شناختی
 علم حضوری« 

غضب

9- مطالعات نشـان داده اسـت کـه کـودکان لبخندهای 
زیبـای خـود را آگاهانـه انجـام داده و وقتـی ببیننـد که 
پـدر و مادرشـان در مقابـل بـه آنهـا لبخنـد مـی زننـد 
عمـدا ایـن خنـده هـا را تکـرار خواهنـد کـرد. آنهـا نگاه 
کـردن بـه لبخنـد والدینشـان را دوسـت دارنـد و خیلی 
زود یـاد می گیرنـد که بـرای بـه دسـت آوردن آن خنده، 

بایـد بخندنـد.
۱۰- بـا وجـود شـباهت ظاهـری فـراوان، خرگـوش 
هـای صحرایـی و خرگـوش هـای معمولـی نمـی توانند 
بچه دار شـوند. جالـب اینکه تعـداد کروموزوم هـا در آنها 
متفاوت اسـت. خرگوش هـای معمولـی ۲۲ کروموزوم و 

خرگوش هـای صحرایـی ۲۴ کرومـوزوم دارنـد.
۱۱- هواپیماهـا عمدتـا رنـگ سـفید دارنـد زیـرا رنـگ 
سـفید باعـث می شـود کـه هـر گونـه نقـص و مشـکلی 
در هواپیمـا زودتـر و راحـت تـر پیـدا شـود؛ بـرای مثال 
تـرک هـا و کثیفـی هـا، دلیـل دوم بـرای سـفید بـودن 

هواپیماهـا این اسـت که رنگ سـفید از گرم شـدن بیش 
از حد هواپیمـا جلوگیری خواهـد کرد. در واقـع هر رنگ 
دیگـری باعث می شـود کـه نور خورشـید جذب شـده و 

دمـای دورن هواپیمـا بـاال برود.
از المـپ هـای  ۱۲- در متـروی شـهر نیویـورک 
غیراسـتاندارد اسـتفاده مـی شـود تـا بدیـن شـکل از 
دزدیده شـدن آنها جلوگیری شـود زیرا ایـن المپ ها در 

جـای دیگـری کاربـرد ندارنـد.
۱۳- حلـزون با سـرعت بیشـتری نسـبت به الکتـرون ها 

در درون سـیم مسـی حرکت مـی کند.
۱۴- بـوی ناخوشـایند دهـان در هنـگام صبـح بـه ایـن 
دلیـل اسـت کـه در طـول شـب تقریبـا هیـچ بزاقـی در 
دهان تولیـد نمی شـود. از ایـن رو بعد از چندین سـاعت 
خوابیـدن، باکتـری هـای زیـادی در دهـان جمع شـده 
 و تجزیـه مـی شـوند کـه بـوی بـدن دهـان را در پـی 

دارد.

واقعیت های جالبی که شما را حیرت زده خواهد کرد)3(
دانستنی ها

حرف حساب

عشق خودش خواهد آمد
 عشــق خودش خواهد آمد، نمی توان از آن فرار 
کرد، عشق خودش آهسته آهســته و در گوشه 
ای می آید و در گوشه ای از قلب مهربانت آرام و 
بی سرو صدا می نشیند و تو متوجه اش نخواهی 
شــد ، بعد ذره ذره قلبت را پر مــی کند ، کم کم 
مثل ســاقه مهرگیاه در تمام جانت می پیچد و 
ریشــه می دواند به طوری که بی آن نمی توانی 

تنفس کنی...
 »هم خونه« 
مریم ریاحی

 اسباب بازی چندش آور
 برای دوستداران جوش چرکی !

 اگر عاشق ترکاندن جوش های چرکی هستید و آرزو می کنید یک روز 
یک جوش خیلی بزرگ را فشار دهید، احتماال عاشق این اسباب بازی 
عجیب می شوید که احساس ترکاندن و خالی کردن جوش های بزرگ 
چرکی را برایتان بازسازی می کند. سال ۲۰۱۷ سال فیجت اسپینر ها 
بود؛ اما احتماال سال ۲۰۱۸ سال »پاپ ایت پال« ها خواهد بود، یک قطعه 
سیلیکونی شبیه قسمتی از بدن که با ماده لزج چندش آوری پر شده و به 
کاربرانش اجازه می دهد جوش های ساختگی را فشار داده و محتویات 
آن را خالی کنند. این اســباب بازی ۱۵ جوش دارد و با فشار دادن آنها 
می توانید احســاس 
لذت بخــش خــارج 
کردن چرک جوش را 
تجربه کنیــد. از همه 
بهتر اینکه یک بطری 
چرک مصنوعی همراه 
این وســیله است که 
می توانید با آن دوباره 
ایــن اســباب بازی 
سیلیکونی را پر کنید.
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 افقی
۱- الگو - این کشــور در رده هفتم جهان از نظر نرخ 
تورم قرار گرفتــه و نرخ تورم این کشــور ۱۲درصد 

است - گذر کردن
۲- سازمان کشورهاي صادرکننده نفت دنیاي سوم با 
هدف ایجاد هماهنگي در سیاست نفتي - اولین فصل 

سال - سیر بودن
۳- قوم ســاده دل - روز گذشــته - امیدواري - مایه 

حیات و آباداني
۴-  سم و شرنگ - نام کشــوري بود در بین النهرین 

- مغز - یاریگر
۵-  ســرین - بندري در کشــور اوکرایــن - پیروان 

پیامبران
6-  عاقبت اندیشي - تکه پارچه - خاطره و حافظه

۷-  بخشي از کاشان - شهري در آلمان - حمایت - از 
دو رقمي ها

۸-  ریاضت عارفان - موسســه صنعتي و تولیدي با 
کارگران زیاد - رستني

9-  باران اندک- بیماري - حرف تصدیق - وزیر امور 
خارجه آمریکا

۱۰-  لیســت رســتوران - ضداجتماعي - دگرگون 
کردن

۱۱- از ملزومات ساختمان سازي - کریدور - صرف 
استفهام

۱۲- واضع زبان تازي - پایتخت ایتالیا - شــترتازي 
- پسر کوچک

۱۳- مکان - لغزنده - لبریز - گالبي
۱۴- این کشــور، بهترین نمونه براي جهان است که 
استراتژي گســترش بنگاه هاي کوچک و متوسط را 
براي کاهش بیکاري در کشورش به کار گرفته است - 

شبکه اطالع رساني ساختمان ایران - الزم
۱۵- اداره دولتي یا سازمان - نویسنده کتاب »قارچ ها 
در شــهر« که پرفروش ترین داســتان کوتاه امسال 

بود - منتها
عمودی

 ۱- از کشورهاي آسیایي داراي دو پایتخت که پایتخت 
رسمي آن »کواالالمپور« و مرکز، مراکز اداري و دولتي 
این کشور شهر »پوتراجایا« مي باشد - کشوري با رتبه 
دوم جهان از لحاظ نرخ رشــد اقتصادي، نرخ رشــد 

اقتصادي این کشور ۱۷/۴درصد است.
۲- سیکل - تیردان - اجرت متعهد کاري

۳- گونه - ردیاب - تلخي ها - آب تازي
۴- رمزینه - شیر - سه کیلوگرم - شهرها

۵- مســاعدت - در ایران معادل پانصد هــزار و در 
هندوستان ۱۰میلیون - پول ژاپن

6- خجستگي و میمنت - پایتخت عربستان - پول 
خارجي

۷- پیرو حضرت موسي )ع( - جنس مذکر - با اهمیت 
- مخفف شاه

۸- گشوده - نام روزنامه مصري ها - دوازده ماه
9- ماالمال - افراد یک جامعــه - خاندان - تفتیش 

و رسیدگي
۱۰- لباس - اظهار کبر - تیز

۱۱- برجستگي ته کفش - نظر - از جزایر اندونزي که 
چندي پیش کنفرانس ســران درباره تغییرات آب و 

هوایي در آنجا تشکیل شد
۱۲-  از کشورهاي تشــکیل دهنده شوراي همکاري 

خلیج فارس - نام آذري - رفوزگي - بازي نفس گیر
۱۳- صنم و خداي ساختگي - از حروف الفباي فارسي 

- کمیاب - مادر تازي
۱۴-میهماني هــا - مــوي پشــت لب مــردان - از 
بخش هاي اردبیل که به زودي از مناطق ویژه اقتصادي 

خواهد شد
۱۵- نام وزیر دفاع آمریکا - ترازنامه
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 با جزیره مخصوص زنان 
آشنا شوید

جزیره خصوصــی فقط برای اســتفاده زنان از ســواحل فنالند به زودی 
به بهره برداری می رســد. کریســتینا روت، مبتکر این طــرح گفت: ما 
ضد مرد نیســتیم، اما زنان حریــم خصوصی خــود را می خواهند برای 
 همین قرار اســت به زودی شــاهد ایجاد ســاحلی اختصاصــی به نام 
»Super She« باشــیم. وی افزود: ایده ایجاد ســواحل و مکانی برای 
اســتراحت زنان از مدت ها قبل شــکل گرفته بود، این واقعیتی است که 
زنان نمی توانند در حضور مردان در ســواحل احساس آرامش کنند. قرار 
اســت این جزیره اختصاصی خانم ها از ابتدای تابستان سال ۲۰۱۸ فعال 
شــود و ورود مردان به 
این جزیره نیز ممنوع 
خواهد شــد. این طرح 
در حالی مــورد عالقه 
کشــورهای غربی قرار 
گرفته که مدت هاست 
نمونه های مشــابه آن 
در سواحل کشورهای 
اســالمی ایجاد شده 

است. 

  قاب روز

خانه تخم مرغی پانصد میلیونی

سیره بزرگان
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