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در نشست رسانه ای رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اصفهان که به منظور اطالع رسانی برای آغاز ثبت نام دوره های 
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برگزار شد، امکان تمدید زمان ثبت نام  اعالم گردید.

دکتر قاضی عسگر، رییس دانشگاه علمی کاربردی واحد اصفهان با اشاره به آغاز ثبت نام در مقطع کاردانی از 28 بهمن، از امکان تمدید 
خبر داد. وی گفت: در مقطع کارشناسی، در 87 کد رشــته محلی 5 هزار و 570 نفر پذیرش داریم که 2843 داوطلب آزاد و  2725 نفر 
داوطلب شاغل نیز پذیرفته می شوند. وی از دو رشته جدید محیط زیست با گرایش کنترل آالینده ها و رشته پدافند غیرعامل در این ترم 
خبر داد. قاضی عسگر از رشته های کاردانی ایمنی پرواز، کاردانی فنی سیستم های بالگرد، کاردانی کشف و پی جویی سرقت و  رشته های 
دیگری در مقطع کاردانی خبر داد که در سطح بین المللی به زبان انگلیسی تدریس می شود و برای تامین نیازهای کشتیرانی، انتظامی 
و ارتش است. وی با اشاره با اینکه رشته ها در مناطق براساس نیازسنجی منطقه تعیین می شوند، از پذیرش دو برابری کاردانی نسبت 
به کارشناسی خبر داد و افزود: 9 هزار و 486 داوطلب کاردانی را پذیرش می کنیم که 4 هزار و 455 نفر شاغل و 31 نفر آزاد هستند که 
جمعا بیش از 15 هزار نفر دانشجو ثبت نام می شوند. همچنین، دانشگاه علمی کاربردی توانسته 800 شغل را به رشته تحصیلی تبدیل 
کند که 220 رشته  در اصفهان ارائه می شود. قاضی عسگر از تالش برای ارتقای سطح کیفی دانشگاه به سطح جهانی سخن راند و افزود: 
کشورهای آلمانی زبان، بهترین نظام های آموزشی و مراقبتی را برای دانشجویان دارند و حدود 60 تا 70 درصد دانشجویان در رشته های 
مهارتی و فنی حرفه ای مشغول تحصیل هســتند. در حالی که در ایران، 80 درصد دانشجویان در رشته های نظری مشغول به تحصیل 
هستند و فقط 10 تا 15 درصد از دانشجویان ما در رشته های مهارتی و شغل محور هســتند. وی از تعامالتی با کشور آلمان برای اعزام 
دانشجو در دو سال آخر تحصیل در رشته های برق، الکترونیک و ساختمان های هوشمند و برگزاری دوره آموزشی والور خبر داد که در 
این نظام به آموزش های کاربردی بیشتر توجه می شود. وی اساس توسعه آلمان را ناشی از نظام تعاملی آموزش عنوان کرد که صنعت و 
دانشگاه در آن درگیر است. در این روش صاحبان صنایع و اساتید باهم، برنامه آموزشی را تدوین می کنند و دانشجو توسط صنعت انتخاب 

می شود و در طول تحصیل از صنعت مربوطه حقوق دریافت کرده  و سپس به استخدام شرکت درمی آید. 
مجید وفادار، رییس اداره گسترش و برنامه ریزی با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی بدون دریافت یارانه از دولت، ارتباط تنگاتنگی 
با وزارت کار و نیازهای سرمایه گذاری در جهت ایجاد اشتغال برای دانشجویان دارد، از اجرای طرح تکاپو و اشتغال برای تربیت نیروی 
انسانی کاردان خبر داد. وی گفت: در دانشگاه های دولتی پول ها در جایی خرج می شــوند که بازار کار اشباع شده و پیامد آن، بیکاری 
بیشتر است.  وفادار در بخش دیگری از سخنان خود، رسته های در اولویت توسعه اشتغال را، پوشاک، فرش دستباف، طال، چاپ و خدمات 
بسته بندی، صنایع دستی و خدمات گردشگری، فناوری اطالعات و پرورش طیور نامید و گفت: در سه حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت 
سهم اشتغال را بررسی کرده ایم که در حوزه خدمات، 23 هزار و 757 نفر، در صنعت 8 هزار و 750 نفر و در کشاورزی 2 هزارو 850 نفر 

باید مشغول به کار شوند.

رییس دانشگاه علمی کاربردی اصفهان مطرح کرد:

پذیرش بیش از 15 هزارنفر دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی  

فرزانه  افسرطه

نایب رییس اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان مطرح کرد:

فاجعه پالسکو در کمین ساختمان های اصفهان
3

سرزمین من، خسته از سیاهی
وقتی حتی فرصت عزاداری 
هم پیدا نمی کنیم؛

2

فینالی به ارزش سه امتیاز
تالش سپاهان و سیاه جامگان به منظور  بقا؛

10

سه هزار اصفهانی فیش ثبت نام حج تمتع ۹۷ دارند
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:

11

اولویت فوالد مبارکه تامین نیاز داخل است
معاون بازاریابی و فروش فوالد مبارکه:

3

11

سه عضو شورای شهر اصفهان از سفر به پاریس می گویند؛

 خواب 20 ساله روابط بین الملل 
در اصفهان

۱۵بهمن سال جاری سه تن از اعضای شورای شهر اصفهان برای   
اســتفاده از تجربیات پاریس در حوزه های مختلف شهری به 
فرانسه سفر کردند؛ سفری که مطابق معمول در اذهان سواالت زیادی را 

ایجاد کرد. عده ای، از منابع تامین کننده...

فشارها کم کم جواب می دهد! اروپایی ها حاال به 
اندازه قبل، درباره برجام و ایران با قاطعیت سخن 
نمی گویند. هنوز اصرار دارنــد که آمریکا باید به 
توافق هسته ای با ایران پایبند باشد؛ اما »انقلت« 
آوردن هایشان زیادتر شده است. غربی ها مدعی 
هســتند که با برجام اجازه ندادنــد ایران به یک 
کشور دارای بمب هســته ای تبدیل شود. تاکید 
دارند که توافق هســته ای باید حفظ شود؛ اما در 
عین حال شواهد نشان می دهد مواضع اروپا درباره 
ایران نسبت به چند ماه پیش سخت تر شده است. 
»مسئله موشــکی« و »نفوذ ایران در منطقه« دو 
موضوع مورد مناقشه است که اروپا همنوا با آمریکا 
بر سر آن حساسیت نشــان می دهد؛ حساسیتی 
که به نظر می رسد با فشــار های آمریکا و برخی 

دولت های عربی افزایش یافته است. 
نتانیاهــو اخیــرا در کنفرانس امنیتــی مونیخ، 
ادعاهایی علیه ایران مطرح کرد. »زیگمار گابریل« 
هم در همین نشست خواستار همکاری با آمریکا 
برای تدوین راهبرد هــای جدیدی برای مقابله با 
»سیاست های بی ثبات کننده« ایران در منطقه 
شــد. »سیاســت های بی ثبات کننده ایران در 
منطقه« لقلقه زبان سعودی هاست که حاال بر سر 
زبان اروپایی ها هم افتاده است. ترزا می، نخست 

وزیر بریتانیا هم روز جمعه پس از...

اروپایی ها با آمریکا و اعراب همنوا شده اند؛

جماعِت غیرقابل اعتماد!

ادامه در صفحه 2

سمیه یوسفیان
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انگار همین دیروز بود. مشت مشت خاکستر از زیر خروارها خاک جمع 
کردیم و به خانواده قربانیان و شهدای »پالسکو« تحویل دادیم . تا روز 
آخر هم »امید« داشتیم . می گفتند شــاید کسی هست که زنده مانده 

باشد؛ اما امید عبثی بود. 
باردیگر وســط اقیانوس بود که بال نازل شــد. آوار مصیبت بارید و این 
بار برای سفیدپوشــان دریادل، ســیاه پوش شــدیم. برای بچه های 

»سانچی« که به جز سه نفر، بقیه همانجا در دل اقیانوس ماندند و هنوز 
جنازه هایشان هم پیدا نشده است. 

چندروز پیش، مقام مســئولی گفته بود: »همیشه از این حادثه ها بود، 
نکته اینجاست که شبکه های اجتماعی گسترش پیدا کرده و مردم به 
لحظه در جریان ایــن حوادث قرار می گیرند بــا کلی عکس و جزئیات 
. همین اســت که منقلب می شــوند و ناراحت. قبــال نهایتا چند باری 

بخش های خبری پخش می کردند و السالم«.
با این اوصاف، بی لیاقتی ها و کم کاری ها همیشــه بوده است. خدا پدر 
شبکه های اجتماعی و مبدعان آن را بیامرزد که چشم و گوش مردم را 
بازتر کرد! همین که فهمیدیم مدیران بحران ما، خودشان بحران آفرین 
هستند و خیلی هایشــان به ناحق جایی هستند که نباید باشند، خوب 

است! 
برای وزیر شاید مهم نیســت. وزیری که نه اســتعفا داد و نه حتی یک 
عذرخواهی خشک و خالی کرد تا نمایندگان باالخره تصمیم بگیرند او را 
برای استیضاح به مجلس بکشانند. دیروز به بهارستان رفت تا شاید یادش 
بیاورند یک هواپیما افتاده؛ اما فقط یک هواپیما سقوط نکرده، کلی آدم 
هم با آن هواپیما سقوط کرده با کلی آرزو که هم بر دل خودشان مانده و 

هم بر دل عزیزان دل شان .
حاال مدام به هم نامه بزنند و درخواست رسیدگی فوری به علت حادثه 
کنند و از همین شوهای تکراری همیشگی که هیچ وقت هم نتیجه ای 
ندارد  در آخر هم نه مسئولی استعفا می دهد و نه کسی برکنار می شود. 
این هواپیما هم افتاد و الشه تکه تکه شــده اش همراه با دست و پاها و 
سرهای قطع شده جمع می شود و قصه ART هم تا فاجعه بعدی که از 
راه برسد، به فراموشی سپرده خواهد شد. راستی یک مسئولی هم گفته 
بود »فرانســوی ها خواهان خرید هواپیماهایATR ما هستند با اینکه 
عمر آنها زیاد اســت .حتی خود فرانسوی ها هم خواهان خریدن مجدد 
این هواپیما ها از ما هستند!« کاش زحمت بکشند و تمام هواپیماهای 

ما را بخرند و ببرند. اصال بیایند و مسئوالن ما را هم با خودشان ببرند! 
ما از این همه فاجعه خســته ایم . از این همه حادثه تلخ . از اینکه تلخی 
را با تلخی سر می کنیم. از اینکه روزها و روزگارمان سیاه شده است. از 
اینکه مادری فرزندش را در »آسمان« از دست می دهد و مادر دیگری 
صبح، جوان رعناقامت 20 ساله اش را به محل خدمتش می فرستد و شب 
خبر می دهند که یک عده داعشی به اسم »درویش« او را زیر گرفته اند، 
کشیده اند بین خودشــان، بدنش را با چاقو تکه تکه کرده اند و بعد هم 

چندتیر به او شلیک کرده اند... 
کاش در این سرزمین که جان آدم ها مثل کاالی چینی شده، کمی هم 

مسئوالن مان، شبیه کره جنوبی ها رفتار می کردند...

وکیل ارشد نتانیاهو 
کناره گیری کرد

در پــی اوج گرفتــن اتهامات فســاد مالی علیه 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی، مسئول ارشد 
تیم حقوقــی دفــاع از نتانیاهو، از ســمت خود 

کناره گیری کرد.
ژاک حین، وکیــل ارشــد بنیامیــن نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی که مسئولیت 
هدایت تیم حقوقی دفاع از او در پرونده های فساد 
مالی را داشت، از ســمت خود کناره گیری کرد. 
طبق گزارش مرکز اطالع رســانی فلسطین، این 
وکیل اسرائیلی در پی تحقیقات و بازجویی پلیس 
رژیم صهیونیستی از نتانیاهو در چهارمین پرونده 
فساد )موسوم به پرونده 4000( استعفا کرد و از 

این پرونده کنار کشید.

الوروف: 
به شدت نگرانیم

ســرگئی الوروف، وزیــر امور خارجه روســیه 
در جریــان کنفرانس خبری بــا خواجه محمد 
آصف، همتای پاکســتانی اش در مسکو گفت: ما 
نسبت به آنچه که در افغانســتان رخ می دهد و 
 افزایش نفوذ داعش در این کشور به شدت نگران

 هستیم.
وی افــزود: حضور داعش در شــمال و شــرق 
افغانســتان بسیار جدی اســت و در حال حاضر 
نزدیک به یک هزار تروریست داعش در این کشور 
حضور دارند. مســکو نســبت به تهدید امنیتی 
که این مسئله برای همســایگان شوروی سابق 
افغانستان و همچنین روسیه به وجود می آورد، 

بسیار نگران است.

اپوزیسیون ونزوئال، قهر کرد!
شهردار ســابق کاراکاس اعالم کرد، اپوزیسیون 
ونزوئال برای انتخابات ریاست جمهوری 22 آوریل 

در این کشور کاندیدایی معرفی نخواهد کرد. 
آنتونیــو لدزما، شــهردار ســابق کاراکاس و از 
چهره های جنــاح مخالف ونزوئال خواســتار آن 
شده که سازمان ملل متحد در خصوص تعرض به 
حقوق بشر در این کشور عضو اوپک بررسی هایی 
به عمل آورد. لدزما کــه در حال حاضر در تبعید 
به ســر می برد، با بیان اینکه جنــاح مخالف در 
انتخابات آتی ونزوئال کاندیدایی نخواهد داشت، 
گفت: این یک بایکوت نیست. ما از افتادن در تله 
جلوگیری می کنیم، نمی توانیــم اتفاق پیش رو 
را یک انتخابات قلمداد کنیــم زیرا می دانیم که 

تقلبی خواهد بود.

اولتیماتوم»العبادی« به ناتو
نخست وزیر عراق در نشست خبری هفتگی خود 
گفت که دولت این کشــور هرگز اجازه نخواهد 
داد ناتو یا کشــوری از خاک عــراق علیه ایران 

استفاده کند.
»حیدر العبادی« در نشست خبری هفتگی خود 
گفت که عراق هرگز اجازه نخواهــد داد پیمان 
آتالنتیک شــمالی )ناتو( یا هر کشــوری دیگر 
از خاک خود این کشــور،  علیه ایران اســتفاده 
کند. نخســت وزیر عراق گفت کــه بغداد حتی 
زمانی که تروریست ها در عراق حضور داشتند، با 
حضور نیروهای بیگانه در داخل خاک این کشور 

مخالف بود.

وقتی حتی فرصت عزاداری هم پیدا نمی کنیم؛

سرزمین من، خسته از سیاهی

فاجعه را با فاجعه رد می کنیم. حاال اوضاع به شکلی شده که حتی فرصتی برای عزاداری هم پیدا نمی کنیم.  سمیه پارسا
تا تصمیم می گیریم یک داغ را فراموش کنیم، داغ دیگری از راه می رسد و مثل چاقویی می شود که در 
محل زخم قبلی فرود می آید. اصال »رخت به رخت« شده است! رخت عزای این یکی را درنیاورده ایم، باید برای حادثه یا فاجعه بعدی رخت سیاه 

دیگری به تن کنیم. پروفایل هایمان مشکی شود و صفحات مجازی پرشود از پیام های تسلیت.

روایت سردار کوثری از ناآرامی منطقه 
پاسداران:

 2 بار با دراویش صحبت 
کردیم، اما گوش نکردند

جانشین قرارگاه ثارا... سپاه تهران با تاکید بر 
اینکه اکنون نیــروی انتظامی امنیت منطقه 
پاسداران را برقرار کرده است، گفت: براساس 
تصمیم شــورای تامین استان خواسته شد تا 
افرادی که ادعا شده برای حفاظت از ساختمان 
نورعلی تابنده آمده اند، محل را ترک کنند. دو 
بار با این افراد صحبت شد؛ اما آنها گوش نکردند 

بنابراین تصمیم به جمع آوری آنها گرفته شد.

 بازدید از زندان را 
ادامه می دهیم

حسن نوروزی ، سخنگوی کمیسیون قضائی 
وحقوقی مجلــس با بیان اینکه کمیســیون 
قضائی هنوز در مورد فوت کاووس سید امامی 
ورودی نکرده، گفت: بعد از جریان خودکشی 
سینا قنبری و بازدید نمایندگان از زندان، اول 
قرار بود آقای ملکشــاهی، رییس کمیسیون 
قضائی مصاحبــه ای انجام دهــد و بیانیه ای 
بدهد و کار بازدید از زندان هــا نیز ادامه یابد؛ 
اما وقتی همکاران از کوره در رفتند و شروع به 
مصاحبه کردند، ایشان ناراحت شد و کمیته 
بازدید از زندان ها را تعطیل کرد. کمیســیون 
قضائی سرکشــی به زندان ها و یــا تفحص را 

دنبال می کند .

 تقدیر رییس مجلس
 از قاری نوجوان

رییس مجلس شورای اســالمی از محمدباقر 
محسنی، قاری نوجوان تقدیر کرد.

 محمدباقر محســنی کــه قرائــت آیاتی از 
کالم ا... مجیــد در آغاز جلســه علنی دیروز 
مجلس را برعهده داشت، از سوی نمایندگان و 

رییس مجلس مورد تقدیر قرار گرفت.
این قاری نوجوان که نفر اول مســابقات ملی 
ســروش وحی اســت پس از قرائت آیاتی از 
قرآن مورد اســتقبال نمایندگان قرار گرفت 
و با همراهــی نصرا... پژمان فــر، نایب رییس 
کمیسیون فرهنگی مجلس در جایگاه هیئت 

رییسه حضور پیدا کرد. 

اسدا... بادامچیان
قائم مقام حزب مؤتلفه:

احزاب

حمید بنایی گفت: هیچ نســبتی بین افراد آشوبگر  
خیابان پاسداران  تهران از لحاظ جغرافیایی و کیش 

و آببن با مردم خوب و انقالبی گناباد وجود ندارد.
نماینده مردم گناباد در مجلس شــورای اسالمی  با 
اشاره به آشوب های چندروز گذشته عده ای دراویش 
تقلبی در تهران، گفت:  هرگونه اغتشاش و آشوب و 
اعتراضی که خارج از مدار قانون باشد، محکوم است و 
من هم به عنوان نماینده مردم، این عمل ناپسند که 
باعث  اغتشاش و شهید شدن تعدادی از نیروی خدوم 

انتظامی شد را محکوم می کنم.
بنایی خاطرنشان کرد: با همه خشکسالی، وضعیت 
بی  آبی، مهاجرت و مشکالت اقتصادی فراوان، نزدیک 
12 هزار دانشــجو داریم و هیچ نســبتی بین افراد 
آشوبگر از لحاظ جغرافیایی و کیش و آیین با مردم 
خوب و انقالبی گناباد وجود ندارد. از رسانه ها خواهش 
می کنم که پسوند گنابادی را برای این آشوبگران به 
کار نبرند. خانواده شهدا، علما و سایر اقشار گناباد از 

این مسئله ناراحت هستند. 

هیچ نسبتی بین آشوبگران 
تهران با »گناباد« وجود ندارد

نماینده گناباد: 

واکنش

یادداشت

عکس  روز 

دیدار وزیر خارجه هلند 
با رییس جمهور

هیچ نسبتی بین آشوبگران تهران با »گناباد« وجود ندارد

پیشنهاد سردبیر:

اسدا... بادامچیان در پاســخ به این سوال که 
 آیا نوســانات و باال و پایین شــدن قیمت ارز
 بر درآمدهای حزب مؤتلفه تاثیر داشته است 
یا خیر؟ گفت:احزاب سیاسی حق معامالت 
اقتصادی ندارند و مؤتلفه اســالمی هیچ گاه 

اهل خرید و فروش نبوده است.
وی افزود: اصوال ما اهل این کارها نیستیم.  از 
فرهنگی، کشــاورز، کارگر، کارمند و کاسب 
در بین اعضای مؤتلفه هســتند. هر کدام کار 
روزمره و عادی خود را انجام می دهند و مؤتلفه 
اصوال مبــرا از این فعالیت هاســت. من قبل 
از پیروزی انقالب تجارت داشــتم؛ اما بعد از 
پیروزی انقالب یک ریال خرید و فروش نکردم 
تا اطالعات مملکتی من در منافع شخصی ام 

به کار نرود.

 مؤتلفه در بازار خرید 
و فروش ارز نیست

 غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
نایب رییس فراکسیون مستقلین والیی:

 

دیدگاه

نماینده مردم زنجان در مجلس از روند بررسی بودجه 
انتقاد کرد. احمد بیگدلی در جلسه علنی روز گذشته 
مجلس خطاب به علی الریجانی گفت: بودجه را به 
بخش خصوصی واگذار کنید زیرا  نمایندگان برای 
تصویب بودجه کاره ای نیستند و به مفعول باالجبار 
تبدیل شــده ایم. وی افزود: وقتی پیشنهادات ما را 
قبول نمی کنید و قرار اســت دخالت نکنیم، پس ما 

چکاره هستیم و فقط می گویید عبور کنیم .
بیگدلی اضافه کرد: ما می خواهیم مشکالت و مسائل 
و درد ورنج مردم را در بودجه بگنجانیم و بحث منافع 
شخصی خودمان مطرح نیست. وی همچنین از عدم 
برگزاری جلســه علنی مجلس در نوبت بعدازظهر 
دوشنبه نیز انتقاد کرد و گفت که جلسه بعدازظهر 
دوشــنبه خود به خود تعطیل شــده اســت. علی 
الریجانی، رییس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: 
اگر از جایی دلخور هستید آن را به موضوع دیگری 
مربوط نکنید. ما روز دوشــنبه چهار ساعت جلسه 
علنی داشــتیم و اینکه در نوبت بعدازظهر تشکیل 

جلسه نداده ایم، خالف آیین نامه نبوده است.

بودجه را به بخش خصوصی 
واگذار کنید

بیگدلی: 

پارلمان

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه 
دســتگاه های قضائی و امنیتــی در پرونده 
سیدامامی قصور داشتند، گفت: چرا صداوسیما 
به جای نمایش تصاویر خصوصی سیدامامی، 
اسناد جاسوسی اش را منتشر نکرد. غالمعلی 
جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به نمایش فیلم 
مستند صداوسیما در مورد کاووس سیدامامی 
اعالم کرد: در ماجرای آقای سیدامامی می توان 
به بسیاری از دستگاه ها ایراد گرفت؛ اما شخصا 
ایراد اصلی را متوجه دولــت می دانم؛ چراکه 
مطابق منشور حقوق شــهروندی تهیه شده 

توسط خود این دولت، قدمی برنداشته اند. 
وی گفت: اینکه کسی در فالن میهمانی بوده 
یا یک جور خاصی لباس پوشیده که نمی تواند 

مدرک برای جاسوسی باشد. 

 حضور درمیهمانی 
مدرک جاسوسی نیست

پیشخوان

بین الملل

اخیرا سندی از وزارت خارجه آمریکا به رویت خبرگزاری رویترز 
رسیده که نشــان می دهد موضع ترامپ در قبال برجام، »اندکی 

نرم تر« شده است.
طبق این سند، آمریکا مسیری را ترسیم کرده که در آن، سه کشور 
اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان صرفا به »بهبود بخشیدن« برجام 
»متعهد« می شوند. در مقابل این تعهد، دونالد ترامپ، در ماه می  
آینده از طریق تمدید تعلیق تحریم ها، برجام را زنده نگه  می دارد.

پنج مقام اروپایی و چهار مقام سابق آمریکایی گفته اند که محتوای 
این سند نشان می دهد که سطح توقعات ترامپ نسبت به آنچه او 

در ژانویه گذشته اعالم کرده، پایین تر آمده است.
در نامــه وزارت خارجه آمریکا آمــده: »ما خواهان تعهد شــما 
)اروپایی ها( بــرای کار جمعی جهت دســت یافتن بــه توافقی 
مکمل یا پیرو هستیم. توافقی که به مســئله توسعه یا آزمایش 
موشک های دوربرد ایران بپردازد، اعمال قدرتمند بازرسی های 

آژانس بین المللی انرژی اتمی را تضمین و نقص های بند غروب را 
اصالح کند.« به گفته رویترز؛ ترامپ در توافق هسته ای سه نقص 
می بیند: نخســت؛ نپرداختن برجام به برنامه موشک بالستیکی 
ایران، دوم؛ شــرایطی که بر اساس آن بازرســان بین المللی از 
سایت های هســته ای مشــکوک ایران بازدید می کنند و سوم، 
بند های غروب که بر اســاس آن، محدودیت های هسته ای ایران 

پس از 10 منقضی می شوند.

اسناد و مدارک نشان می دهد:
»ترامپ« نرم شده است!

 اقتدار مظلومانه پلیس 
مقابل قساوت حامیان یک 

متهم

گلستان  تلخ  شــب 
هفتم

 امیدی که یخ زد
سندرم »سمپاد«

جنایــت تفالــه های 
وحشی داعش در پوشش 

دراویش

گلستان داعش

ه  ســپا : ی نگیر جها
مخالف ســرمایه گذاری 

خارجی در ایران نیست

سیدحسین نقوی حسینی، نماینده مجلس ضمن تشریح 
جلسه دیروز این کمیســیون بیان کرد: در این جلسه با 
اشاره به اینکه حادثه اخیر امنیت و آرامش مردم را دچار 
خدشه کرده است و عده ای سرخود بدون رعایت نظم و 
امنیت به جان و مال مردم خسارت وارد می کنند، گفته 

شد که سابقه این قائله برمی گردد به بازداشت چهار نفر از سرحلقه های این گروه انحرافی که البته آن موضوع 
مدیریت شد؛ اگرچه در همان دوران هم شاهد اقدامات ساختارشکنانه این گروه ها بودیم.

وی افزود: بعد از آن ماجرا اطراف خانه »تابنده« هر روز 100 یا 200 نفر با وســایل و سالح های سرد جمع 
می شدند و ادعای حفظ امنیت تابنده را داشتند که خود تابنده به آنها اعالم کرده بود که ما اصال مشکل امنیتی 
نداریم ولی هدف این گروه ها چیز دیگری است و به جاهای دیگری وصل هستند. هر روز با ماشین و وسایل 
جمع می شدند تا اینکه در روز 2۹ بهمن دو سارق اتومبیل دستگیر می شوند و ماجرا از همین جا شروع شد. 

حسین شریعتمداری، مدیرمســئول روزنامه »کیهان« 
در واکنش به اتفاقات خیابان پاسداران تهران و درگیری 
عده ای از دراویــش با نیروی انتظامی نوشــت: فیلمی از 
نشست سردار رحیمی، رییس پلیس محترم تهران با چند 
تن از دراویش داعشی آشوبگر منتشر شده است که در آن، 

درویش داعشی تهدید کننده پلیس به آزاد کردن نیم ساعته سارق بازداشتی نیز حضور دارد! و سردار رحیمی 
را در حال مذاکره با آنان نشان می دهد! ایشان به توصیه کدام مسئول با آنان به گفت و گو نشسته است؟! و آیا 
نشست و مذاکره با کسی که پلیس را به آزادی نیم ساعته سارق بازداشت شده تهدید کرده و برای نظام خط و 
نشان کشیده است در شأن پلیس است؟! ظاهرا سردار رحیمی بعدا متوجه شده که چه کسی در مذاکره مورد 
 اشاره حضور داشته است و به همین علت فیلم و کلیپ یاد شده در فاصله کوتاهی پس از انتشار از سایت باشگاه 

خبرنگاران جوان حذف شده است. 

روایت مجلسی ها از حادثه 
پاسداران:

دنبال آشوب بودند

 انتقاد شریعتمداری
 از رییس پلیس تهران:

چرا مذاکره کردی؟

کاش در این 
سرزمین که جان 
آدم ها مثل کاالی 
چینی شده، کمی 
هم مسئوالن مان 

شبیه کره جنوبی ها 
رفتار می کردند...

کافه سیاست

اروپایی ها با آمریکا و اعراب همنوا شده اند؛

جماعِت غیرقابل اعتماد!
...ادامه از صفحه اول

 دیدار با آنجال مرکل، صدراعظم آلمان گفته 
بود کشورش در نگرانی از فعالیت های ایران 
در منطقه با آمریکا سهیم است و تاکید کرده 
بود که لندن آماده است برای مقابله با ایران 

اقدامات بیشتری انجام دهد.
ســاقط شــدن جنگنده رژیم صهیونیستی 
در مرز ســوریه هم بهانه ای تازه به دســت 
غربی ها داده تا بر میزان اتهام زنی های خود 
علیه ایران بیفزایند. بوریس جانســون، وزیر 
خارجه بریتانیا گفته: »لندن از نقش احتمالی 
ایران در ســرنگونی جنگنده اســرائیلی در 
ســوریه نگران اســت.« و آلمان نیز ایران را 
متهم به نقش داشــتن در افزایش تنش در 
منطقه کرده اســت. امانوئل ماکرون، رییس 
جمهوری فرانسه نیز قبال گفته بود که برنامه 
موشک های بالستیک ایران باید تحت نظارت 
بین المللی قرار گیرد. ماکرون در حالی این 
صحبت را ایراد کرده که وزیــر خارجه اش 
قرار است 13 اسفند به ایران بیاید. سفری که 
اگر این بار لغو نشــود و انجام پذیرد، احتماال 
نتایج سرنوشت سازی خواهد داشت. حداقل 
شــاید موضع شفاف فرانســه را اعالم کند و 
فرانســوی ها از این همه ضد و نقیض گویی 

درباره ایران دست بردارند!
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صنعت نساجی رو به فناست
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

 تورم بهمن ماه
 ۸.۳ درصد اعالم شد

مرکز آمار ایران تورم کل بهمن ماه را ۸.۳ درصد 
اعالم کرد، در حالی که تورم مناطق شهری نیز 

۸.۲ درصد اعالم شده است.
درصد تغییرات شاخص کل )نرخ تورم کاالها و 
خدمات مصرفی خانوار( در دوازده ماه منتهی 
به بهمن ماه سال ١۳٩٦ نسبت به دوره مشابه 
سال قبل برای کل کشــور ۸.۳ درصد، مناطق 
شــهری ۸.۲ درصد و مناطق روســتایی ٩.١ 
درصد اســت که نســبت به همین اطالع در 
دی ماه  ١۳٩٦، بــرای کل کشــور و مناطق 
شــهری ٠.١ واحد درصد افزایش یافته و برای 
 مناطق روستایی ٠.١ واحد درصد کاهش یافته

 است.

 شــاخص کل )بــر مبنــای١٠٠=١۳٩٥( در 
بهمن ماه سال ١۳٩٦ برای کل کشور و مناطق 
شــهر١١١.۲ و برای مناطق روســتایی عدد 
١١١.٠ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 
برای کل کشور و مناطق شــهری ٠.۳ درصد 
افزایش یافته و برای مناطق روســتایی بدون 
تغییر بوده است. افزایش شاخص کل نسبت به 
ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به 
ترتیب ۸.۲، ۸.٤ و ٧.٤ درصد است که نسبت به 
همین اطالع در ماه قبل برای کل کشور، مناطق 
 شهری و مناطق روستایی به ترتیب  ۳.٠، ٠.١

 و ٠.۸ واحد درصد کاهش یافته است.  

بازار

ماشین حساب 

طی اطالعیه ای اعالم شد؛
 افزایش قیمت لبنیات

 غیرقانونی است
طــی  اطالعیه ای اعالم شــد کــه افزایش قیمت 
لبنیات غیرقانونی اســت و متخلفان نباید پرونده 
 تعزیراتی خــود را با تداوم این نرخ ها، ســنگین تر

 کنند.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در اطالعیه ای اعــالم کرد: متعاقــب افزایش غیر 
قانونی محصوالت پر مصرف لبنی )شــیر، ماست 
و پنیر( توســط برخــی واحدهــای تولیدی طی 
هفته های گذشــته و اقدامات نظارتی این سازمان 
که نهایتا با همراهی و تعامــل خوب اغلب واحدها 
منجر به برگشــت قیمت ها شــد، از هموطنان به 
عنوان بازوان تاثیرگــذار اجتماعی در حوزه نظارت 
بر بازار، خواهشمند اســت ضمن تهیه و خرید کاال 
از واحدهای قانون مدار و مشــتری محور و معتبر 
که در راســتای رعایت حقوق مصرف کنندگان از 
قانون و مقررات تمکین کرده و قیمت های افزایشی 
را به حالت قبل برگردانده انــد، با اجتناب خرید از 
واحدهای متخلف کــه با اســتمرار تخلف پرونده 
تعزیراتی خود را سنگین تر می کنند، ضمن تشویق 
واحدهای لبنی صحیح العمل و ترغیب و تشــویق 
این واحدها متقابال هرگونه تخلف به ســامانه ١۲٤ 

گزارش شود.

 مسدود کردن
 یک حلقه چاه آب غیرمجاز

هشت دستگاه حفاری غیر مجاز در استان اصفهان 
توقیف شد.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان؛  در بازرسی کارشناسان یگان حفاظت این 
شرکت، بیش از هشت دســتگاه  حفاری غیر مجاز 
در مناطق  مختلف این استان توقیف و به انبار آب 
منطقه  ای منتقل شد؛ همچنین یک حلقه چاه ٤٠٠ 
متری و تجاوز به سفره دوم آب های زیر زمینی حفر 
شده در این استان با دستگاه های حفاری روتاری، 

شناسایی و مسدود شد.

نایب رییس اتحادیه تاسیسات مکانیکی 
ساختمان مطرح کرد:

فاجعه پالسکو در کمین 
ساختمان های اصفهان

نایب رییس اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان 
گفت: با به کارگیری افراد فاقد مجوزهای الزم برای 
اجرای تاسیسات ســاختمان باید منتظر حوادثی 

فاجعه بارتر از پالسکو در اصفهان باشیم.
جواد جعفری فشارکی با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
بخش های ساختمان، تاسیسات است که نقش قلب 
ساختمان را دارد، اظهار کرد: اجرای تاسیسات، امری 
پیچیده و مهم است که باید توسط افراد ماهر و دارای 
مدارک شغلی، فنی و تحصیلی مرتبط انجام شود؛ اما 
اکنون این امر با توجه به عدم کنترل و به کارگیری 

مجریان ذی صالح ساختمان انجام نمی شود.
وی تاکید کرد: با بــه کارگیری افــراد فاقد مجوز 
الزم برای اجــرای تاسیســات ســاختمان، باید 
 منتظر حوادثی فاجعه بارتر از پالســکو در شــهر

 باشیم.
نایب رییس اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان 
با تاکید بر اینکه با وجود پیگیری اتحادیه تاسیسات 
مکانیکی ساختمان مبنی بر به کارگیری مجریان 
دارای پروانه کسب در اجرای تاسیسات، متاسفانه 
اداره کل راه و شهرســازی و نهادهای اجرایی دیگر 
هیچ همکاری در این زمینه انجام نمی دهند، افزود: 
حتی با پیگیری این اتحادیه، تفاهم نامه پنج جانبه ای 
مابین شرکت آب و فاضالب، فنی و حرفه ای، نظام 
مهندسی، راه و شهرسازی و سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت و اتحادیه تاسیســات مکانیکی صورت 
گرفت و حتی جلســات زیادی بــرای نحوه اجرای 

آن برگزار شد.

رییس اتحادیه صنف بافندگان کارگاه های نساجی 
استان اصفهان گفت: در حال حاضر، تولیدکنندگان 
ترکیه ای، در تهران دفتر دارند و مستقیما کاالی خود 
را به بازار تزریق می کنند و دولت نیز برگ خرید آنان 

را قبول می کند.
ابراهیم شیشه گر اظهار کرد: مشکالت صنف نساجی 
فراوان است و این وفور باعث شــده ندانیم که کدام 
یک از آنها را برای مردم و مسئوالن بازگو کنیم. وی 
افزود: مشکل با اداره مالیات، مشکلی است که تنها به 
صنف نساجی محدود نمی شود و تقریبا همه صنوف 
با آن درگیر هستند.رییس اتحادیه صنف بافندگان 
کارگاه های نساجی استان اصفهان همچنین تصریح 
کرد: عقب ماندگی واحدهای تولیدی از فناوری روز و 
فرسودگی ماشین آالت نساجی نیز دیگر مسئله ای 
است که گریبان گیر صنف نساجی شده و عدم رفع 
آن در آینده مشکالت بیشــتری ایجاد خواهد کرد.
وی در مورد وام ١۸ درصدی پیشنهادی دولت برای 
تولیدکنندگان نیز بیان داشت: این وام به دلیل بلوکه 
شــدن میزانی از مبلغ آن، درصدی در حدود ۲٠ و 

۲۲ درصد دارد و برای تولید جوابگو نیست.شیشه گر 
به موضوع واردات نیز اشــاره داشت و گفت: واردات 
نساجی از چین و ترکیه،  بزرگ ترین ضربه را به صنعت 
نساجی و در همه بخش های پارچه، پوشاک و تریکو 
وارد می کند و این واردات بی رویــه در قالب قاچاق 
و غیرقاچاق انجام می شــود. رییس اتحادیه صنف 
بافندگان کارگاه های نساجی استان اصفهان تاکید 
کرد: صنعت نساجی که دومین صنعت پس از نفت در 

ایران بود در حال نابودی است.

رییس صنف بافندگان نساجی استان اصفهان:

صنعت نساجی رو به فناست
معاون بازاریابی و فــروش فوالدمبارکه با اشــاره به 
سیاست افزایش عرضه داخلی محصوالت این شرکت 
گفت: فروش داخلی در ســال ٩٥ ، ٤ میلیون و ٧١۸ 
هزار تن بود و در ١٠ ماهه ٩٦ نیــز ٤ میلیون و ۸۳٠ 
هزار تن محصــول فوالدمبارکــه در داخل به فروش 

رفته  است.
محمود اکبری با اشاره به راهبرد شرکت فوالد مبارکه 
در رابطه با تامین نیاز داخلی اظهار کرد: طی سال های 
اخیر، اولویت دهی به تامین نیــاز داخلی، مهم ترین 
راهبرد فروش محصوالت فوالد مبارکه بوده و آمارها 
نیز نشان می دهد از ســال ٩٤ تاکنون، عرضه داخلی 

محصوالت مبارکه رشد قابل توجهی داشته است.
وی در تشریح این آمار افزود: در ســال ٩٥ این عدد 
٤۲ درصد و به ٤ میلیون و ٧١۸ هزار تن رسیده و در 
١٠ ماهه ٩٦ نیز ٤ میلیون و ۸۳٠ هزار تن محصول در 

داخل به فروش رفته است.
معاون بازاریابی و فروش فــوالد مبارکه تصریح کرد: 
کاهش نیاز بــه واردات به عنوان یکــی از محورهای 
اقتصاد مقاومتی، در دســتور کار فوالد مبارکه بوده و 

در همین راســتا نیز به دلیل افزایش تولید و عرضه 
محصوالت فوالد مبارکه در بازار، میزان واردات ورق 
فوالدی از ۳/٧ میلیون تن در سال ٩٤ به ۲/۸ میلیون 
تن در ســال ٩٥ و ١/٦٤ میلیون تن در ســال جاری 

رسیده است.
اکبری تاکید کــرد: کاهــش واردات موجب کاهش 
نیاز به ارز می شود و در ســال جاری به طور متوسط 
 واردات محصوالت فوالدی ۲٧ درصد کاهش را نشان 

می دهد.

معاون بازاریابی و فروش فوالد مبارکه:

اولویت فوالد مبارکه تامین نیاز داخل است 

رییس اتحادیه خدمات فنی سبک شهرستان اصفهان خواستار واقعی سازی نرخ خدمات فنی شد و گفت: تعیین 
قیمت های واقعی برای خدمات فنی بسیار اهمیت دارد. اگر قیمت ها باالتر از نرخ واقعی تعیین شود با معضل زیرقیمت 
فروشی روبه رو شده و اگر پایین تر از نرخ واقعی باشد با گران فروشی مواجه خواهیم شد.روح ا... چلونگر با بیان اینکه 
آموزش نقش مهمی در رشد و ارتقای این صنف دارد، اظهار کرد:  هیئت رییســه جدید آموزش را سرلوحه کاری 
خود قرار داده و معتقد است که اعضا با آموزش های مکرر و تخصصی در همه امور می توانند درآمد و رضایتمندی 
مشتریان خود را افزایش دهند. وی تصریح کرد: خدمات فنی که در اصفهان ارائه می شود در کل کشور سرآمد است.

ضرورت واقعی سازی 
نرخ خدمات فنی

رییس اتحادیه خدمات فنی سبک 
شهرستان اصفهان خواستار شد:

اف
صن

ا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،445،000
تومان

733،500نیم سکه
تومان

441،000ربع سکه
تومان

295،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

142،167
تومان

      قیمت سکه و طال

FX2.0 PLUS کاسيو الجبرا

1,400,000
تومان

CS-2130 شارپ مدل

 119,000
تومان

FX-991 ES PLUS کاسيو 

 110,000
تومان

تصویری از واژگونی قطار 
باری در ایستگاه دیزباد نیشابور

عکس روز

با مسئوالن

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ســنگ، معادن و صنایع 
وابسته اصفهان از ١٠ تا ١٤ اردیبهشت ماه سال آینده در این 

کالنشهر برگزار می شود.
این نمایشگاه با حضور فعاالن حوزه سنگ، صنایع معدنی و 
بازرگانی محصوالت فرآوری شده برگزار می شود و بر اساس 

برنامه ریزی های انجام شده تفاوت های اساسی با دوره های پیشین خواهد داشت.مشارکت کنندگان این نمایشگاه 
می توانند توانمندی ها و پتانسیل های خود در زمینه انواع سنگ های فرآوری شده ساختمانی، صادراتی، عمرانی و 
تزئینی، تجهیزات و ماشین آالت و ابزارآالت ســنگ بری و فرآوری سنگ، معادن سنگ و تکنولوژی استخراج را به 
نمایش عمومی بگذارند.در این نمایشگاه همچنین مراکز علمی و تحقیقاتی، انجمن ها و نشریات تخصصی مرتبط با 
صنعت سنگ و صنایع وابسته شامل حمل و نقل، لوازم و قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین آالت 

وابسته و... حضور خواهند یافت.

چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی سنگ 
اصفهان برگزار می شود

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از افزایش قیمت ارز 
گفت: نوســانات بازار ارز قدرت تصمیم گیری را از تولید کنندگان و 

صنعتگران گرفته است.
حجت االسالم ناصر موسوی الرگانی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز 
گفت: اکنون چندین ماه است که گرفتار نوسانات بازار ارز هستیم و 
شاید در طول تاریخ انقالب با این حجم نوسانات روبه رو نبودیم.وی 

افزود: جدای از نزدیک بودن به فصل عید و پایان سال، این نوسانات 
قدرت تصمیم گیری را از تولیدکنندگان و صنعتگران گرفته و برخی 
برنامه هایی که تولیدکنندگان داشــتند، متوقف شده است. دلیلش 
هم این است که نمی دانند قیمت ها در بازار ارز افزایش پیدا می کند 
یا کاهش. عده ای مواد اولیه خریده و تولید کرده اند و از این  وحشت 
دارند که اگر تولید خود را بفروشند آیا می توانند مواد اولیه را با همین 

قیمت خریداری کنند یا خیر. 
وی ادامه داد: برای برطرف شدن این مشــکالت می طلبد مجلس 
شورای اسالمی به ویژه کمیسیون اقتصادی در این زمینه ورود کند و 
مسئولین بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را دعوت کند و با توجه به اینکه 
دو عضو ناظر شورای پول و اعتبار از مجلس شورای اسالمی هستند، 

بنشینند و فکری کنند تا جلوی این نوسانات گرفته شود.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
نوسانات بازار ارز قدرت تصمیم گیری را از تولیدکنندگان می گیرد

بنا به پیشنهاد اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
و براســاس اولویت مداخله در بافت هــا و محالت هدف 
شهرهای استان، محدوده بافت فرسوده تعداد ٩ شهر دیگر 
استان با مساحت  بالغ بر ٤۲١.٥ هکتار  عالوه بر ٥٧ شهر 
دارای محدوده بافت فرسوده مصوب در جلسه کمیسیون 

ماده ٥ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان در این باره، گفت:  از ١٠٧ شهر 
استان در حال حاضر ٦٦ شهر دارای محدوده مصوب است که با تصویب این محدوده ها سطح کل بافت فرسوده 
استان از ١۳٠٧٧ هکتار به ١۳٤٩۸.٥ هکتار رسید و این مساحت ٩.٥ درصد از سهم کل بافت های فرسوده کشور 
را به خود اختصاص می دهد.حجت ا... غالمی اظهار کرد: اهمیت شناسایی و تصویب محدوده بافت های فرسوده 
از این بابت است که محیط فیزیکی، مالکان و ساکنان این بافت ها زیر چتر سیاست ها و اقدامات حمایتی دولت 

و شهرداری ها قرار گرفته و زمینه بازآفرینی و مشارکتی آنها به گونه ای قانونی فراهم می شود.

تعداد شهرهای دارای 
 بافت فرسوده استان 
به ۶۶ شهر رسید

بازارهای کوثر قرار بود با تولیدات داخلی، به اقتصاد رونق وارد کنند؛ اما 
اگر سری به این فروشــگاه ها بزنید مشاهده می کنید محصوالتی که در 
این بازارها ارائه می شــود آن چنان هم مملو از تولیدات داخلی نیست و 
سهم محصوالت خارجی بیش از محصوالت داخلی است؛ موضوعی که 
مسئوالن شهری و شهرداری هم ادعا کردند که در جهت رفع آن تالش 

خواهند کرد؛ اما تا کنون در عمل شاهد تغییرات قابل لمسی نبوده ایم.
اگر به اهداف تاســیس بازارهای کوثر نگاهی بیندازیم  و مروری بر آنها 

داشته باشیم، خواهیم دید که با هدف خدمت رســانی و کمک به اقشار 
جامعه شروع به کار کردند؛ روندی که با گذشت زمان شاهد برآیندهای 
دیگری از آن بودیم. سوالی که در این میان مطرح می شود اینکه آیا وظیفه 
بازارهای کوثر درآمد زایی زیاد برای ســرمایه داران است یا بازاری برای 
خدمت به اقشار جامعه در جهت تامین مایحتاج در کمترین زمان ممکن با 
بهترین کیفیت؟ چرا در بازارهایی که با پول مردم ساخته می شود و برای 
رفاه مردم است و می تواند ســهم زیادی در اقتصاد بیمار ما داشته باشد 

توجهی به تولیدات داخلی نمی شود و بازاری شــده برای ارائه تولیدات 
خارجی؟  در این بین نمی توان تنها پیکان را به ســمت بازار نشانه رفت؛ 
چرا که تقاضا هم ســهم زیادی در ارائه خدمت، بــه دوش دارد در حالی 
که شهروندان ترجیح می دهند بیشــتر از محصوالت خارجی استقبال 
کنند، فروشگاه های کوچک و بزرگ هم برای اینکه دچار سرنوشت شوم 
ورشکستگی نشوند دست به کار می شوند و در همین راستا گرایش آنها به 

سمت فروش تولیدات برندهای خارجی بیشتر می شود .
اما واقعا دلیل خرید کاالی خارجی چیســت؟ شــاید بتوان ریشه های 
آن را در تجمل گرایی و مدگرایی کاذب و دلخوشــی بــه برندها یافت. 
دلیل مهم تر گرایــش مصرف کنندگان به کاالی خارجی این اســت که 
تولید ملی ما نتوانســته به لحاظ قیمت و کیفیت نیازهای مصرف کننده 

ایرانی را برآورده کند و در این بین نقش 
دولت، فرهنگ سازی و حمایت از تولید 
کنندگان داخلی اســت که بی شک به 
تنهایی نمی تواند صنعت و تولید کشور را 
نجات دهد. رقابتی که باید برای توجه به 
محصوالت داخلی داشت و رویکردهای 
حمایتی که مــی توان نســبت به آنها 
در نظر گرفت اما نگرفتــه ایم و نتیجه 
آن ایجاد بازارهای پــرزرق و برق برای 
برندهای خارجی توسط سازمان هایی 
شــده اســت که باید حمایتگر تولید 
داخلی باشند؛ اما خواسته یا ناخواسته 
با سیاســت های اعمالی خــود چنین 

حرکتی را دنبال نکرده اند.
گرچه گرانی و قدرت پایین خرید مردم 
حرف جدیدی نیست اما شــاید بتوان 
با بازنگــری در سیاســت های اجرایی 

برنامه ریزان و در کنار آن با ترویج فرهنگ خرید کاالهای مصرفی، قدمی 
در راستای کاهش بار گرانی از دوش مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه 

برداشت.

بازارهای شلوغ محصوالت خارجی و دخل های خالی تولیدکنندگان داخلی؛

رقابتی که واگذار کردیم

فاطمه جبلی

دلیل گرایش 
مصرف کنندگان 
به کاالی خارجی 

این است که تولید 
ملی ما نتوانسته 
به لحاظ قیمت و 
کیفیت نیازهای 

مصرف کننده 
ایرانی را برآورده 

کند
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اجراييه
12/68 شماره اجراییه:9610426797900108  شماره پرونده:9609986797900708 
شــماره بایگانی شــعبه:960710 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096797901059 و شماره دادنامه مربوطه 9609976797901756 محكوم علیها 
1- ابراهیم کریمی 2- امین ا... جعفری نیسانی هر دو به نشانی مجهول المكان محكوم اند 
به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 166/500 
تومان بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/2/25 
لغایت زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان احسان قاضی 
حاجی آبادی فرزند ذبیح اله به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ چمران خ بعثت کوچه 
شهید محسنی روبه روی پ 61 صادر به انضمام نیم عشر دولتی، محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 35757 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهید حججی( )422 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/69 شماره اجراییه:9610426797900107  شماره پرونده:9509986797901337 
شــماره بایگانی شــعبه:951339 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096797901055 و شماره دادنامه مربوطه 9509976797902811 محكوم علیه 
محمدرضا نودهی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 160/350/000 
ریال بابت اصل خواسته و 4/336/250 بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های شماره 366330 مورخ 93/1/30 
به مبلغ 36/550/000 ریال و 366328 مورخ 93/2/20 به مبلغ 38/800/000  و 649023 
مورخ 93/7/15 به مبلغ 40/000/000 و 349299 مورخ 93/9/30 به مبلغ 45/000/000 
ریال به انضمام نیم عشر دولتی در حق محكوم له لهراسب سلطانی فرزند کیامرث به نشانی 
استان اصفهان شــهر اصفهان مجتمع تجاری انقالب. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 محكوم له بازداشت 

می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. م الف: 35754 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید 

حججی )425 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/71 شماره اجراییه:9610426793800190  شماره پرونده:9609986793800772 
شــماره بایگانی شــعبه:960772 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096793801759 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793803804 محكوم علیه 
مهر انگیز زیانی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 38/300/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 1/668/750 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی به مبلغ 120/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های 
موصوف 804865-96/5/30 و 804858-96/3/30 تا تاریخ اجرای حكم در حق محكوم 
له پویا خردپیشه فرزند مهدی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان ابن سینا چهار 
راه ابن سینا مجتمع عالمه  مجلسی طبقه همكف کدپستی 8155801193 و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 35751 
 شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )420 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

12/72 شماره اجراییه:9610426793800189  شماره پرونده:9609986793800771 
شــماره بایگانی شــعبه:960771 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096793801760 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793803762 محكوم 
علیها 1- فرزانه خوانســاری 2- زهرا حاجی بنده 3- ایرج حاجی بنده 4- مرتضی حسام 
همگی به نشانی مجهول المكان متضامنا محكومند به پرداخت مبلغ 51/500/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت 1/773/750 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
به مبلغ 120000 ریال و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

0158/533941-96/06/10 تــا تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له پویا خردپیشــه 
فرزند مهدی به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خیابان این سینا چهار راه ابن سینا 
مجتمع عالمه مجلسی طبقه همكف کدپستی 8155801193 و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابــالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 35750 
 شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )429 کلمه،

 4 کادر(
اجراييه

12/73 شماره اجراییه:9610426794200138  شماره پرونده:9609986794200599 
شــماره بایگانی شــعبه:960602 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096794201592 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794203657 محكوم علیه 
1- مرجان شریعتی 2- حسین سعیدآبادی فرزند ابراهیم هر دو به نشانی مجهول المكان 
محكومند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ هفتاد و نه میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 22/075/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 1396/2/15 لغایت تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له پویا خردپیشه فرزند مهدی 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان ابن سینا چهار راه ابن سینا مجتمع عالمه 
مجلسی طبقه همكف کدپستی 8155801193 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه 

صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محكومیــت مالی 1394(. م الف: 35747 شــعبه 12 حقوقی 
 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )424 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

12/74 شماره اجراییه:9610426794400145  شماره پرونده:9609986794400847 
شــماره بایگانی شــعبه:960848 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096794401002 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794403801 محكوم 
علیه  حســین احمدی محكوم اســت به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال وجه چک به 
شماره 459982-95/9/30 به عهده بانک ملی و دو فقره سفته به شماره های 837271 
و 903663 بابت اصل خواسته و 1/060/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز هزینه نشر 
آگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 95/9/30 و تاریخ تقدیم 
دادخواست 96/7/3 لغایت اجرای حكم در حق محكوم له اردالن یداللهی فرزند حمیدرضا 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان مرداویج استقالل میانی بن بست آناهیتا پ 5 و نیم 
عشر حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 36121 
 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )423 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/59 شماره ابالغنامه: 9610100354008671 شماره پرونده: 9609980359700446 
شماره بایگانی شعبه: 961642  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
عرفان اسماعیلی، خواهان  خانم منصوره طباطبایی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
عرفان اسماعیلی به خواسته خیانت در امانت مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان جی 
چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 107(  ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609980359700446 شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
) 114 جزایی سابق( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/01/19 و ساعت 8/30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:36126 شعبه 114 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 114 جزایی سابق( )169 کلمه، 2 کادر(

اجراييه
12/62 شماره اجراییه:9610426794200148  شماره پرونده:9609986794200400 
شــماره بایگانی شــعبه:960403 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096794201604 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794203844 محكوم 
علیه سعید بحرانی پور فرزند حبیب به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/010/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چكها به ترتیب چک شماره 
720306 مورخ 1396/2/15 و چک شــماره 720304 مورخ 1395/2/25 لغایت تاریخ 
اجرای حكم در حق محكوم له نادرقلی بابادی فرزند صفرعلی به نشــانی استان اصفهان 
شــهر اصفهان خ کاوه بعد از سوانح ســوختگی  کوچه 36 پالک 35 و پرداخت نیم عشر  
حق االجرا. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 35786 شعبه 
12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )421 کلمه، 4 کادر(

اجراييه
12/63 شماره اجراییه:9610426794100160  شماره پرونده:9609986794100390 
شــماره بایگانی شــعبه:960390 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096794101116 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794103809 محكوم 
علیه امید جمشــیدیان فرزند محمد علی به نشــانی مجهول المكان محكوم اســت به 
پرداخت مبلغ 73/120/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 2/169/000 ریال  بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک به شــماره های 700173 مورخ 1395/09/10 و 700172 
مورخ 1395/08/01 و 076250 مــورخ 1395/07/15 و 076249 مورخ 1395/06/15 
و 076248 مورخ 1395/05/15 لغایــت اجرای حكم در حق خواهــان مهدی صنعتی 
بروجنی فرزند علی اکبر به نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان پل راه آهن مرغ خیابان 
صاحب الزمان کوچه 24 منزل شخصی طبقه سوم کدپســتی 8143365557 با وکالت 
1-  مهری نمازیان فرزند جواد به نشانی دهاقان گلشــن خیابان امام حسین)ع( روبروی 
بانک ملت جنب  خانه بهداشــت طبقه فوقانی مغازه یوسفی 2- حسین محمدیان فرزند 
یداله به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ســاختمان بانک  تجارت) ارغوان( 
طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقی نویدبخشان عدالت و نیم عشر حق االجرا در حق 
اجرای احكام. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 

به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 35783 
شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )497 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

12/64 شماره اجراییه:9610426794400139  شماره پرونده:9609986794400441 
شــماره بایگانی شــعبه:960442 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096794400983 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794401923 محكوم 
علیه محمد طالبی خوندابی به نشــانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
25/000/000 ریال وجه چک به شماره 822/795210-95/8/10 به عهده بانک مسكن 
بابت اصل خواسته و 1/492/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/8/10 لغایت اجرای حكم در حق محكوم 
له علی اکبر سلیمانی فرزند مجتبی به نشانی استان اصفهان شهرستان نجف آباد ویالشهر 
خ ولیعصر خ شهید صدوقی پ 46 و نیم عشر حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا 

تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 35772 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )415 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/65 شماره اجراییه:9610426796300186  شماره پرونده:9609986796300695 
شــماره بایگانی شــعبه:960696 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096796301904 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976796302356 محكوم 
علیه حمیدرضا اکبریان فروشانی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
16/027/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/505/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی و 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و 1/750/000 ریال جهت حمل 
جرثقیل در حق محكوم له مصطفی خلیلی فرزند هدایت اله به نشانی استان اصفهان شهر 
اصفهان خیابان جی روبه روی کاخ  ک 13 پ 141 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 35764 شــعبه 33 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )405 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/66 شماره اجراییه:9610426794200127  شماره پرونده:9609986794200121 
شــماره بایگانی شــعبه:960121 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096794201585 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794203152 محكوم 
علیه 1- مجتبی عامری به نشانی مجهول المكان 2- مصطفی عامری به نشانی اصفهان 
شاهین شهر سعدی جنوبی فرعی 2 پ 22 کدپستی 8124715511 محكومند به پرداخت 
تضامنی مبلغ یكصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 4/790/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک مورخ 1395/3/29 لغایت تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له مجید یوسفی فرزند 
صفرقلی به نشانی اصفهان بهارستان مجتمع مسكونی میالد، میالد 10 پ 32 و پرداخت 
نیم عشــر حق االجرا. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 

وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 35758 
 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )424 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

12/67 شماره اجراییه:9610426793700175  شماره پرونده:9509986793701581 
شــماره بایگانی شــعبه:951581 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096793701939 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793702835 محكوم 
علیه ابوالفضل حســن زاده وادقانی فرزند حبیب ا... به نشــانی مجهول المكان محكوم 
است به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و ششصد و پانزده هزار ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک 92/2/30 تا تاریخ اجرای حكم و هزینه نشر آگهی در حق محكوم له 
مصطفی حسینی باالم فرزند اکبر به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ شریف واقفی کوچه 35 
پ 432 با وکالت سعید عكاف فرزند حسن به نشانی اصفهان خ فردوسی جنب هتل زهره 
ساختمان عالی ط 4 واحد 13 و نیم عشــر حق االجرا.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 35759 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )441 کلمه، 4 کادر(
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حصر وراثت
11/635  آقای محمد علی وحید دســتجردی دارای  شناســنامه شــماره 91 به شرح 
دادخواســت به کالســه  2727/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رمضان وحید دســتجردی به شناسنامه 62 در 
تاریخ 96/8/4 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- دو پسر و چهار دختر و یک همسر به اســامی: 1- محمد علی وحید 
دستجردی، ش.ش 91 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد هادی وحید دستجردی، ش.ش 
1118 نسبت با متوفی فرزند 3- صدیقه وحید دســتجردی، ش.ش 83 نسبت با متوفی 
فرزند 4- فیروزه وحید دستجردی، ش.ش 149 نســبت با متوفی فرزند 5- فروغ وحید 
دســتجردی، ش.ش 143 نســبت با متوفی فرزند 6- مریم وحید دستجردی، ش.ش 
23529 نسبت با متوفی فرزند 7- اقدس صادق گلی دستجردی، ش.ش 15628 نسبت 
با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 36663 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )198 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/675  آقای مرتضی اســمعیلی دهاقانی دارای  شناســنامه شــماره 18355 به شرح 
دادخواست به کالسه  3513/96 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان نعمت اله اسماعیلی به شناســنامه 18355 در تاریخ 
96/1/8 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به پنج پسر و دو دختر و یک همسر: 1- مرتضی اسمعیلی دهاقانی، ش.ش 18355 
نسبت با متوفی فرزند 2- محمد جعفر اســمعیلی دهاقانی، ش.ش 245 نسبت با متوفی 
فرزند 3- مصطفی اســمعیلی دهاقانی، ش.ش 483 نســبت با متوفی فرزند 4- مجتبی 
 اسماعیلی دهاقانی، ش.ش 42343 نسبت با متوفی فرزند 5- علیرضا اسماعیلی دهاقانی، 
ش.ش 989 نسبت با متوفی فرزند 6- عصمت اســمعیلی دهاقانی، ش.ش 131 نسبت 
با متوفی فرزند 7- مرضیه اســماعیلی دهاقانی، ش.ش 4044 نســبت با متوفی فرزند 
8- فاطمه مومن زاده، ش.ش 14621 نســبت با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 36619 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )199 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/184 شــماره: 804/96  حل 3 به موجب رای شــماره 1078 تاریخ 96/8/22 حوزه 
سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محمد امین امیران فرزند ابوالفضل به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/550/000 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
 از تاریخ سررسید چک 96/4/7 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
محکوم له مهدی بلوری با وکالت آقای علیرضا هاشــمیان فرزند محمد حســین شغل 
وکیل به نشــانی خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلــوار آزادگان جنــب بانک ملت 
مجتمع امیر ط 3 واحد 6 ، رای صادره غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6922 شــعبه ســوم 
 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )213 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/186 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2918/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 4/45 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/2/3، مشخصات خواهان: سید محمدرضا شجره فرزند سید حسن با وکالت علیرضا 
هاشمیان به نشانی شــهرک صنعتی محمودآباد خیابان 20 سنگبری شجره، مشخصات 
خوانده: محمدرضا بابامحمدی فرزند غالمرضا، خواسته و بهای آن:  مطالبه چک، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 6920 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/185 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1849/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 11 بعد از ظهر روز 
شنبه مورخه 1397/2/22، مشخصات خواهان: سید محمدرضا شجره با وکالت علیرضا 
هاشمیان، مشخصات خوانده: حســین جعفری فرزند عباس، خواسته و بهای آن:  صدور 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 80/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
انضمام مطلق خسارات دادرسی، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا 175 ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6921 شعبه 12 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )170 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

12/187 شماره: 854/96  حل 2 به موجب رای شــماره 1342 تاریخ 96/8/8 حوزه دوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه زهره 
رفیعی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال 
به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/625/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت در حق محکوم 
له نوراله محمد صادقی با وکالت علیرضا هاشــمیان به نشانی خمینی شهر میدان قدس 
ابتدای بلوار آزادگان جنب بانک ملت به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق 
دولت ضمنا در اجرای حکم تبصره 2 مــاده 306 رعایت گردد.  مــاده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6923 شعبه 
 دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )201 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

12/188 کالسه پرونده 1562/96 شــماره دادنامه: 2109-96/10/30 مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: سید مصطفی شجره فرزند سید 
حسن با وکالت آقای علیرضا هاشمیان به نشــانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار 

آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر ط 3 واحد 6،  خواندگان: 1- محمدرضا صادقی فرزند 
حمیدرضا 2- قنبر دانش هر دو  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی سید مصطفی شجره فرزند 
سید حسن با وکالت علیرضا هاشمیان  به طرفیت 1- محمدرضا صادقی فرزند حمیدرضا 
2- قنبر دانش به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
1001/745820 مورخ 96/7/10 عهده بانک حکمت ایرانیان به انضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خواندگان در  جلســه مورخ 96/10/25  و عدم 
ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به 
مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 
و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به نحو تضامنی بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
2/330/000 ریال بابت خسارات دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای 
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد. م الف:6919 
 شــعبه چهارم مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف خمینی شــهر )394 کلمه، 

4 کادر(
اخطار اجرایی

12/189 شماره: 955/96  حل 3 به موجب رای شــماره 1212 تاریخ 95/10/30 حوزه 
سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
ســلمان نجفی فرزند امیر به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 95/2/31 و 94/11/30 لغایــت زمان اجرای حکم و پرداخــت 2/050/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق محکوم له روح اله مختاری با 
وکالت آقای علیرضا هاشمیان شــغل وکیل به نشانی خمینی شــهر خ شریعتی جنوبی 
روبروی بانک ملت مجتمع قصر ط 2 ، رای صادره غیابی اســت.  ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجراشــی مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعــالم نماید. م الف:6918 
 شــعبه ســوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان خمینــی شــهر )195 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

12/190 شماره دادنامه: 9609973633300544 شماره پرونده: 9609983633300134 
شماره بایگانی شــعبه: 960134 خواهان: خانم گلنار ناصری کریم وند فرزند عبدا... به 
نشانی استان اصفهان شهرستان خمینی شهر فلکه آزادی ک ش عادلیان پ 75، خوانده: 
آقای محمدرضا تقی پور فرزند خدا کرم به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مهریه، 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم گلنار ناصری فرزند عبداله به طرفیت 
آقای محمدرضا تقی پور فرزند خداکرم )مجهول المکان( به خواسته مطالبه مهریه منقول 

بر اساس شاخص قیمتها )به نرخ روز( به شرح ســند نکاحیه استنادی به شماره 20115 
صادره از دفترخانه شــماره 178 ثبت رســمی ازدواج حوزه ثبتی اصفهان دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت اصحاب دعوی طی ســند نکاحیه اخیرالذکر به 
تاریخ 1389/10/17 و نظر به اینکه خوانده هیچگونه دفاع موثری که حاکی از برائت ذمه 
مشارالیه باشد ارائه ننموده و دلیلی که مبین و موید پرداخت مهریه مذکور به خواهان باشد 
ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را ثابت تشــخیص مستندا به مواد 1284 و 1287 و 1102 
و 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377/13/2 
هیات وزیران و رای وحدت رویه شــماره 647-1378/10/28 و مواد 198 و 502 و 515 
و 519 قانون آئین دادرســی مدنی مصوب 1379 حکم بر الزام خوانده به پرداخت مهریه 
منقول صادر و اعالم می نماید تا اقالمی که در سند صداقیه فوق الذکر تعیین به بها و تقویم 
شده باشد و نقدی محسوب می گردد بر اساس جدول شاخص قیمت کاالی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران محاسبه و قسمت غیرنقدی نیز) همچون طال و مسکوکات( به 
شرحی که در ســند نکاحیه قید شده اســت در حق خواهان پرداخت گردد و در خصوص 
مطالبه خسارت دادرسی حســب ماده 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به 
پرداخت هزینه دادرسی به رقم 115/000 ریال در حق خواهان محکوم می نماید و اما در 
خصوص ادعای عجز خواهان از تادیه مابقی از هزینه دادرسی نیز با وصفی که مشارالیها 
فاقد اشتغال به درآمد می باشد نامبرده را تا حصول محکوم به مهریه مارالذکر حسب ماده 
5 قانون حمایت خانواده با نظارت اجرای احکام موقتا معاف ازتادیه مابقی از هزینه دادرسی 
می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
 در این شعبه و ظرف بیســت روز پس ازآن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان 
می باشد. م الف:6930 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )410 کلمه، 4 کادر(
مزایده

12/196 شــعبه دوم اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهــان در خصوص پرونده 
کالســه 6530/93 ش ج 2 له آقای مهران رشــیدی ده رشــیدی با وکالت آقای امیر 
هنری علیه مهدی قنبری ســینه به آدرس اصفهان جاده قلعه شــور کوچــه التیام آخر 
کوچه درب آبی رنگ ســمت راســت بابت محکوم بــه و هزینه های اجرایــی به مبلغ 
6/800/367 ریال اموال توقیفی به شــرح ذیل می باشــد و قیمت آنها با توجه به اینکه 
کلیه اجناس مســتعمل بوده و بــا لحاظ نمون مدل اجناس نســبت به هــم ردیف آنها 
در بازار امــروزی و با توجه به نرخ عادالنــه روز در این مقطع از زمــان و جمیع جهات و 
عوامل موثر در قضیه و دخیل در تعیین قیمت پایه در شــرایط روز برآورد گردیده اســت 
1- مانیتور به شماره سریال های 02310032053679 و 2053062240- 0231002  
L720FBLG  به مارکهای SMART-LG AOC- 19 و 17  اینچ از هر کدام یک دستگاه 

) دو دستگاه ال سی دی و یک دستگاه قدیمی( سه دســتگاه مبلغ آن 1/500/000 ریال 
 2- تلفن و فکس پاناسونیک مدل KXFP  305 یک دستگاه 800/000 ریال 3- کیبورد
 vieva دو عــدد مبلــغ 200/000 ریــال 4- کیــس مــدل NFXT-Los don 
2 عــدد مبلــغ 1/500/000 ریــال 5- صندلــی چرخــدار شــهاب صنعــت مــدل 
300 و 930 دو عــدد مبلــغ 900/000 ریــال 6- میــز  اداری چوبــی 2  کشــویی 
طــرح  MDF 2 عــدد بــه مبلــغ 800/000 ریــال 7- پرینتــر مــدل سامســونگ 
 یــک دســتگاه بــه مبلــغ 800/000 ریــال جمعــا بــه مبلــغ 6/500/000 ریال 
می باشــد که مــورد اعتراض هیــچ یــک از طرفین قــرار نگرفتــه اســت. در نظر 
دارد جلســه مزایــده ای در مــورخ 96/12/20 در ســاعت 10 تــا 11 صبــح در 
محــل اجرای احــکام واقــع در خیابــان آتشــگاه روبروی پمــپ بنزین ســاختمان 
 قضایی شــهید محســن حججی برگزار می گردد طالبین  شــرکت در جلســه مزایده 
می توانند بــا واریز ده درصــد از مبلغ پایــه پنج روز قبل از جلســه مزایده به شــماره 
2171350205001 بانــک ملی و ارائــه آن فیش به اجــرای احکام از امــوال بازدید 
نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنــده مزایده خواهد بــود.  م الف:37199 
 شــعبه دوم اجــرای احــکام شــورای حــل اختــالف اصفهــان)195 کلمــه، 

2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/50 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونــده 1133/96 حل 12 ، وقت رســیدگی ســاعت 8/30 صبح 
مورخه 1397/3/2، مشــخصات خواهان: محمود نقدی  فرزند محمد علی به نشــانی 
خمینی شهر بلوار بهشتی خ خیام ک دانش 2 پ 108  مشــخصات خوانده: حامد نخعی 
مقدم فرزند محمد علی،  خواســته و بهــای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 
 623544 مورخ 95/6/15 به مبلغ هفتاد میلیون ریــال، دالیل خواهان: فتوکپی مصدق 
چک و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.

م الف: 6849 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )191 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
12/78 شماره دادنامه: 9609970361701826 شماره پرونده: 9609980361700782 
شماره بایگانی شــعبه: 960876 خواهان: آقای محمدعلی منصوری فرزند علی اکبر به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ جی کوچه مسجدالنبی )شهید صادقی( آخرین بن 
بست پ 20، خوانده: آقای اکبر دشتیانی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- تامین خواسته 4- مطالبه 
وجه بابت ... 5- مطالبه خسارت دادرســی، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمد 
علی منصوری به طرفیت آقای اکبر دشتیانی به خواسته اعسار خواهان از پرداخت هزینه 
دادرســی جهت مطالبه مبلغ 682/600/000 ریال دادگاه نظر به مفاد استشهادیه کتبی 
پیوست دادخواســت و با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی علی رغم ابالغ 
قانونی و عدم ایراد و دفاعی از ناحیــه وی دعوی نامبرده را به نظر ثابت و وارد دانســته 
مســتندا به مواد 198 و 506 و 507 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم می نماید 
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. م الف:35597 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان  )194 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

12/79 چون ورثه محمد علی صادقی سمســوری به وکالت بتــول ایوبی فرزند رضا به 
شناسنامه شــماره 210 اصفهان و کدملی شــماره 1283643405 به موجب وکالتنامه 
شماره 11589-1395/10/23 دفترخانه شــماره 227 اصفهان نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه ملک ساده را با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 
رسما طی شماره 4455-95/11/11 گواهی شــده و به تایید دفتر دفترخانه اسناد رسمی 
شــماره 227 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت ششــدانگ 7725/222 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان در صفحه 45 دفتر 10 امالک اداره جنوب ســابقه ثبت و سند 
مالکیت داشته که )صفحه و دفتر یاد شده به صفحه 580 دفتر 35 خروجی نقل گردیده( و 
مع الواسطه طی سند انتقال شماره 32105 مورخه 1339/06/03 دفتر 15 اصفهان مقدار 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالک فوق از طرف رمضان غالمی به محمد علی صادقی 
سمســوری فرزند قربانعلی انتقال قطعی یافته سپس نامبرده موجب گواهی حصر وراثت 
شماره 447 مورخه 1389/2/2 قاضی شورای حل اختالف شعبه دهم حصر وراثت اصفهان 
 و فرم مالیاتی 2014/21209 مورخــه 1389/06/01 دارائی اصفهــان فوت گردیده و
  وارث حین الفــوت وی عبارتند از ربابه غالمــی زوجه و عزت، ایران، زهــرا دختران و

 علیرضــا و حســین پســران شــهرت همگــی صادقــی سمســوری کــه 
ماتــرک متوفــی بــه قانــون ارث در ســهم آنــان قــرار گرفتــه ســپس ربابــه 
 غالمــی احــدی از ورثــه مرحــوم محمــد علــی نیــز بــه موجــب گواهــی
 حصر وراثت شــماره 6447 مورخه 1395/11/30 شورای حل اختالف شعبه دهم حصر 
وراثت اصفهــان و فرم مالیاتی شــماره 57694-1396/11/07 دارائــی اصفهان فوت 
 گردیده و وارث حین الفوت ایشان ) عزت، ایران، زهرا و علیرضا و حسین( نامبردگان فوق 
می باشند که ماترک متوفی به قانون ارث در ســهم آنان قرار گرفته و طبق گواهی دفتر 
امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد  به علت سهل انگاری سند 
مالکیت مورث آنان مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اند 
لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
 را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
 شد. م الف: 37093 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )424 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/51 شماره ابالغنامه: 9610106795701353 شماره پرونده: 9609986795700950 
شماره بایگانی شعبه: 960951  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به نامدار 
بیژنی دشتپاگردی فرزند محمد حسین، خواهان ســعید صادقی دادخواستی به طرفیت 
خوانده نامدار بیژنی دشتپاگردی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار 
راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609986795700950 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/01/18 ساعت 
16/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35538 شعبه 27 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )168 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/52 در خصوص پرونده کالسه 961465 خواهان ســجاد حسینی جبلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- حجت حبیبیان 2- محمدرضا شهبازی دستجردی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/1/19 ساعت 12 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 36532 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/53 در خصوص پرونده کالســه 960539 خواهان مریم زمانی با وکالت الهه نعمتی 
 دادخواســتی مبنی بر مطالبه ده میلیــون تومان به انضمام مطلق خســارات به طرفیت
 1- رســول فرهنگ 2- علیرضا پاکدل تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 
97/1/19  ساعت 15/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:36560 شــعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )128 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/54 شماره ابالغنامه: 9610106796901726 شماره پرونده: 9609986796900778 
شماره بایگانی شعبه: 960778  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
رسول امامی اشترجانی، خواهان آقای رامین حیدری دادخواستی به طرفیت خوانده آقایان 
رسول امامی اشترجانی، سید امیر موسوی اشترجانی به خواسته مطالبه مطرح که به این 
شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 
حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986796900778 شعبه 39 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/01/19 ساعت 15/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 36529 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )172 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/55 شماره ابالغنامه: 9610106793702694 شماره پرونده: 9609986793701303 
شماره بایگانی شعبه: 961303 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
محمد علی باقری گله فرزند مــراد، خواهان آقای محمد علی غدیری دادخواســتی به 
طرفیت خوانده آقای محمد علی باقری گله به خواســته مطالبه چــک مطرح که به این 
شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 
حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793701303 شعبه 7 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/01/19 ساعت 11 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 35541 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )175 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/56 در خصوص پرونده کالســه 961302 خواهان هادی طوقانی با وکالت سارا نصر 
اصفهانی دادخواستی مبنی بر مطالبه 58/400/000 ریال به طرفیت مسعود شرقی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/1/19 ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 35773 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )121 کلمه،1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/57 شماره ابالغنامه: 9610106795001899 شماره پرونده: 9609986795000777 
شماره بایگانی شعبه: 960779  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
ابوالفضل کریمی مهدی آباد فرزند علی، خواهان آقای امیر حسین هدایت دادخواستی به 
طرفیت  خوانده آقای ابوالفضل کریمی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ) اصفهان 
خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 
57(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795000777 شعبه 20 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید ححجی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/19 
ساعت 18/15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 35788 
شعبه 20 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شماره یک( )171 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/58 شماره ابالغنامه: 9610106836411806 شماره پرونده: 9609986836400397 
شــماره بایگانی شــعبه: 960438  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم 
به  آقای محراب روحانــی مریان فرزند مهر علــی، خواهان  خانم فاطمــه محرم زاده 
قوام فرزند رحیم دادخواســتی به طرفیــت  خوانده آقای محراب روحانــی مریان فرزند 
 مهرعلی به خواســته طالق به درخواســت زوجه مطرح کــه به این شــعبه ) اصفهان 
خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید 
قدوسی- طبقه 3 – اتاق 302(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986836400397 
شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شــهید قدوســی( ثبت و  وقت 
رسیدگی  جهت استماع شهادت شــهود خواهان مورخ  1397/01/19 ساعت 10 تعیین 
 که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:36527 شعبه 4 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/191 خانم صدیقه غفوری ورنوســفادرانی دارای شناســنامه شــماره 115  به شرح 
دادخواست به کالســه  998/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان هاشم مختاری به شناسنامه 162 در تاریخ 1396/11/7 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- صدیقه غفوری ورنوســفادرانی فرزند حســین، ش.ش 115 همســر 2- مجتبی 
مختاری فرزند هاشــم، ش.ش 719 فرزند 3- مرتضی مختاری فرزند هاشــم، ش.ش 
1239 فرزند 4- حمید مختاری فرزند هاشــم، ش.ش 15854 فرزند 5- سعید مختاری 
فرزند هاشم، ش.ش 14689 فرزند 6- فاطمه مختاری فرزند هاشم، ش.ش 175 فرزند 
7- پریسا مختاری فرزند هاشــم، ش.ش 16656 فرزند 8- الهام مختاری فرزند هاشم، 
ش.ش4984 فرزند 9- لیال مختاری فرزند هاشــم، ش.ش 1577 فرزند و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 6926 شــعبه 7 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )185 کلمه،

 2 کادر(
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ارتفاعات بام ایران زمستانی شد؛
کوه های پوشیده از برف 

فریدونشهر بعد از بارش اخیر

ارتفاعات فریدونشهر بعد از  فریدونشهر
بارش های اخیر کامال پوشــیده از برف شــده و 

طبیعت زیبایی را به وجود آورده است.

نماینده سمیرم می گوید:
 دالیل تاخیر در پیداکردن 

الشه هواپیما
نماینــده مــردم ســمیرم در  سمیرم
مجلس،  گفت: خوشــبختانه سه شــنبه صبح 
تیم های امدادی توانستند الشه هواپیمای تهران 
- یاسوج را در باالی روســتای نقل پادنای علیا و 
باالی چشمه ای به اسم »نور« و در منطقه ای به 

نام »پازن پیر« پیدا کنند.
اصغر سلیمی تصریح کرد: از روز اول که این حادثه 
اتفاق افتاد، بنده به عنوان نماینده سمیرم پیگیر 
این حادثه بودم. در همان روز اعالم شد که مردم 
محلی صدایی را از پشــت منطقه نقل و کهنگان 
شنیده اند اما در روز اول و دوم به دلیل اینکه ابر 
غلیظی در باالی کوه دنــا در منطقه پادنای علیا 
وجود داشت، نتوانستیم شناسایی  را انجام دهیم.

وی در ادامه گفت: اما خوشبختانه روز سه شنبه 
الشه هواپیما در باالی روستای نقل پادنای علیا 
و نزدیک چشمه ای به اسم نور و در منطقه پازن 
پیر پیدا شد. امیدوارم هر چه ســریع تر بتوانیم 
اجســاد این عزیزان را پیدا کنیم و امدادرسانی 

صورت گیرد.

در کارگروه اشتغال لنجان مطرح شد:
ضرب االجل فرماندار لنجان 
برای اجرای طرح کارورزی

گفــت:  لنجــان  فرمانــدار  لنجان
دســتگاه هایی که پیش از این در خصوص اجرا 
شــدن طرح کارورزی تعهداتی داده بودند باید 
نتیجه این موضوع را تا امروز به فرمانداری اعالم 

کنند.
محسن سجاد با اشاره به وضعیت نامطلوب نرخ 
بیکاری در منطقه اظهار کرد: ظرفیت های خوبی 
در شهرستان لنجان وجود دارد که باید از آنها به 

نحو احسن استفاده کرد.
وی با تاکید براینکه ظرفیت های خوبی در منطقه 
برای بهبود وضعیت اشــتغال شهرستان وجود 
دارد، تصریح کرد: رؤسای دانشگاه های شهرستان 
لنجان درخصوص هدایت فارغ التحصیالن خود 
به ســمت طرح هــای کارورزی می توانند نقش 

موثری ایفا کنند.
ناصر حسینی، بخشدار مرکزی شهرستان لنجان 
هم در این نشست با اشــاره به ضرورت تکمیل 
شدن طرح کارورزی در این شهرستان متذکر شد: 
حلقه های مفقوده ای وجود دارند که اشتغال زایی 
و تکمیل شــدن طــرح کارورزی در لنجان را با 

مشکل مواجه کرده است.

شهردار اردستان خبرداد:
بهره برداری از اتاق پیش سرد 

کشتارگاه دام
شهردار اردســتان گفت: اتاق  اردستان
پیش ســرد با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد 
ریال به زودی در کشتارگاه مشترک دام اردستان 

به بهره برداری می رسد.
محسن حیدری اظهار کرد: دیوارکشی، تجهیز و 
بهسازی کشتارگاه دام اردستان، به اعتباری بالغ 
بر یک میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال نیاز دارد. وی 
گفت: برای جلوگیری از کشتارغیرمجاز در سطح 
شهر اردستان، گشت مشترک دامپزشکی، شبکه 
 بهداشــت و اداره صنعت و معدن ایجاد خواهد

 شد.
حیدری تصریح کرد: اولیــن اقدام برای قصابان، 
استفاده از سرویس رایگان حمل گوشت خواهد 

بود.

مدیر صنایع زرین خودرو منطقه 
اصفهان:

تقویت روحیه ایثار و شهادت 
نیاز امروز جامعه است

مدیر صنایــع زرین خودرو   لنجان
منطقــه اصفهان گفت:بــا توجه به شــرایط 
اجتماعی حاکم بر جامعه، ترویج فرهنگ ایثار 

و شهادت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
عزیز ا... احمــدی، اظهار کــرد: صنایع زرین 
خودرو اصفهان به عنوان یکی از مجموعه های 
دفاعی فعالیت می کنــد و ماموریت طراحی و 
راه اندازی انواع خودروهای تاکتیکی و جمعی 

را در مجموعه دفاعی کشور بر عهده دارد.
وی افزود: با توجه به نقش بسزایی که تحرک در 
نظام جنگ های امروزی ایفا می کند و همچنین 
منویات فرماندهــی معظم کل قــوا مبنی بر 
اهمیت دادن به این موضوع و توسعه محصوالت 
خودرویی برای نیروهای مســلح، جهت انجام 
هرچه بهتر ماموریت هایی که نیروهای نظامی 
جمهوری اسالمی در کشور و منطقه بر عهده 

دارند ما این وظیفه را عهده دار شده ایم.
مدیر صنایع زرین خودرو اصفهان تصریح کرد: 
کارهای قابل توجهی تا بــه امروز انجام گرفته 
و کالس های مختلــف تاکتیکی در تولید انواع 
خودروهای کالس یک چهــارم تن و یک تن با 
انواع کاربری و نسب سامانه های مختلف سالح، 
آن  هم بر اســاس نیاز نیروها تولیدات را انجام 
داده ایم و در جهت اقتدار و ایجــاد امنیت در 
کشور و منطقه نقش کوچکی را به عهده داریم.

تا7اسفندماه؛
جشنواره منطقه ای کاشان  

آغاز به کار کرد
مدیر اجرایی پنجاه و نهمین  کاشان
جشــنواره منطقه  ای عکس، فیلم و فیلم نامه 
سینمای جوان ایران در کاشــان، گفت: تیزر 
پنجاه و نهمین جشــنواره منطقه ای سینمای 
جوان کاشــان نیز که به صــورت انامورفیک 

فیلم برداری شده است پخش شد.
علی محمد سرجه پیما، ضمن اشاره به برگزاری 
پنجمیــن دوره دانش  افزایــی مربیان انجمن 
ســینمای جوانان ایران هم زمــان با برگزاری 
جشنواره منطقه ای کاشان، گفت: این جشنواره 
با رقابت 121 اثر در مرحله نهایی ومسابقه، از 
فردا تا7 اســفند در مجتمع سینمایی کاشان 

برگزار می شود.
وی تصریح کرد:۵13 فیلــم، 368 فیلم نامه و 
هزار و 768 تک عکس و مجموعه عکس از آغاز 
رقابت پنجاه و نهمین جشنواره منطقه ای فیلم 
و عکس جوان ایران در کاشان توسط هنرمندان 
جوان فیلمســاز و عکاس 11 استان و شهر به 

دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

 مدیر جهاد کشاورزی اردستان 
عنوان کرد:

پیش بینی برداشت ۲۱ هزار 
تن چغندر علوفه ای

مدیــر جهــاد کشــاورزی  اردستان
اردســتان، گفت: ســطح زیر کشــت چغندر 
علوفه ای شهرســتان اردستان به بیش از 3۵۰ 
هکتار می رسد که پیش بینی می شود از این 

سطح 21 هزار تن چغندر برداشت شود. 
علی اکبــر صالح اظهار کرد: مراحل داشــت و 
برداشت چغندر علوفه ای در اردستان آغاز شده 
اســت.وی گفت: عمده محصول چغندر علوفه 
ای مربوط به دهستان ریگستان در بخش زواره 
است و بیش از 9۰ درصد تولید آن به استان قم 

صادر می شود.

حمله گرگ به روستائیان 
کهنگان سمیرم

گرگ به روستائیان کهنگان  سمیرم
در شهرســتان ســمیرم حمله کرد و دو نفر از 

اهالی این روستا را زخمی نمود. 
به نقل از  روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، 
در این حادثه دو نفر از اهالی روستای کهنگان 
دچار مصدومیت در ناحیه دست و کتف شدند 
که با حضــور به موقــع نیروهــای اورژانس، 
 پس از درمــان اولیه به مرکــز درمانی انتقال 

یافتند.

مراسم یادبود سومین و هفتمین روز درگذشــت میالد آروی، یکی از 
جان باختگان ســانحه سانچی، روز سه شــنبه با حضور گسترده مردم 
شهیدپرور شاهین شهر و همراهی محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، 
علیرضا بصیری فرماندار و حجت االســالم مرتضی ملکیان امام جمعه 

شاهین شهر  و دیگر مسئولین استانی و شهری برگزار شد.
در این مراسم، امام جمعه شاهین شهر با اشاره به حوادث یکسال گذشته 
ازجمله پالسکوی تهران، معدن یورت گلستان، زلزله کرمانشاه، کشتی 
سانچی، سانحه هوایی تهران-یاسوج، اظهارداشت: طبق گفته خداوند 

متعال، خلقت انسان  برای امتحان است.

حجت االســالم مرتضی ملکیان ضمن عرض تســلیت به دلیل حادثه 
هواپیمایی، با اشاره به اینکه سانحه مذکور در محدوده اصفهان رخ داده 
که مقصد و مبدأ این ســفر نبوده و مشکالتی را پس از آن برای مدیران 
ایجاد کرده است، از حضور محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان در این 

مراسم تقدیر و تشکر کرد.
حوادث گذشته، مصادیقی از آزمون الهی است

نماینده ولی فقیه در شاهین شهر در ادامه با استناد به آیات قرآن تصریح 
کرد: حوادث مذکور از مصادیق آزمون الهی است و خداوند در قران به 
کسانی که در تقابل با این حوادث صبور هستند و از آن سربلند بیرون 
می آیند، بشارت می دهد؛ چرا که بال و مصیبت برای بزرگان دین است.

حجت االســالم ملکیان ضمن اشاره به اینکه شــاید رخ دادن بخشی 

از حوادث طبیعی و غیرطبیعی مربوط به گناه من و امثال من باشــد، 
گفت: اما با توجه به آیات و روایات قسمتی دیگر از بالها، گرفتاری ها و 
حوادث، مربوط به انبیا و اولیا و بزرگان است و در این میان هرکه مقرب 
تر باشد، بالهای بیشتری را تجربه می کند؛ مهم این است که مسیر ما 

صحیح باشد.
حادثه کشتی سانچی یکی از مصادیق آزمون الهی است

وی از حادثه کشتی ســانچی به عنوان یکی از مصادیق این آزمون یاد 
کرد و گفت: خط مقدم امروز نظام جمهوری اسالمی، خط مقدم نظامی 
نیست. حجت االسالم ملکیان اقتصاد را خط مقدم امروز کشور دانست 
و با بیان قسمت دیگری از آیات قرآن ادامه داد: خدمه سانچی به دلیل 
جنگ اقتصادی، هزاران کیلومتــر آن طرف تر از مرزهای ایران حرکت 
کردند و این از نمونه های بارز این جنگ اســت؛ چرا که آنها در این راه 
طوالنی برای مملکت و خانواده خود زحمت کشــیدند و عرق ریختند؛ 

پس شهید خدمت و مجاهد فی سبیل ا... محسوب می شوند.
زندگی مســالمت آمیز در ایران 
کوچک؛ سرلوحه همه شهرهای 

کشور
وی گفت: مردم شاهین شهر یا »ایران 
کوچک« در همه حوادثی که در شمال، 
جنوب، شــرق و غرب کشــور رخ می 
دهد، نقش تاثیرگذاری دارند؛ چرا که 
در این شهر از یک طرف اقوام مختلف 
از ترک، فــارس، لر، بلــوچ و عرب و از 
طرف دیگر اقلیت های مختلف مذهبی 
به صورت مســالمت آمیز زندگی می 
کنند. به گفته این مقام مســئول، این 
نوع زندگی مســالمت آمیز در شاهین 
شــهر می تواند سرمشق و سرلوحه ای 
برای همه شهرهای کشور باشد. وی در 
پایان حضور شهروندان شاهین شهری 

در مراسم تشییع و خاکسپاری شــهید میالدآروی را بی سابقه و نشانه 
اتحاد و همدلی آنها در همه عرصه ها یاد کرد و افزود: این حضور باعث 

دلگرمی خانواده شهید آروی شد.

نماینده ولی فقیه در شاهین شهر:

اقتصاد، خط مقدم امروز کشور است

خدمه سانچی 
به دلیل جنگ 

اقتصادی، هزاران 
کیلومتر آن 

طرف تر از مرزهای 
ایران حرکت 

کردند و این از 
نمونه های بارز این 

جنگ است

دیدگاه

اقتصاد، خط مقدم امروز کشور است

پیشنهاد سردبیر:

عکس نوشت

شهرضا رییس امور برق شهرضا گفت: 
امسال شمار خاموشی های خواسته در شهرستان، 
در مقایسه با سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته 
اســت. مجتبی باقی بــا بیان اینکه ســهمیه این 

شهرستان در حوزه مدیریت و کاهش مصرف برق 
در سال جاری، 9 هزار و ۴۵۵ کیلووات بوده است، 
اظهار کرد: همکاری مردم و مســئوالن شهرستان 
باعث شد تا امســال، 1۵ هزار و 88۰ کیلووات در 

مصرف برق شهرســتان صرفه جویی شود. وی از 
ممیزی ادارات این شهرستان در حوزه مصرف برق 
خبر داد و افزود: هشت اداره شهرستان از این نظر 
بررسی و راهکارهای مدیریت مصرف برق به آنان 
آموزش داده شــد. رییس امور برق شهرضا اضافه 
کرد: ادارات و نهادهای عمومی شهرستان دو درصد 
از مجموع مشترکان، هشت درصد از مصرف برق و 

پنج درصد از فروش ریالی برق را به خود اختصاص 
داده اند؛ در حالی که تنهــا ۴۰ درصد از بهای برق 

مصرفی این مراکز وصول شده است.
باقی ادامه داد: میزان برق مصرفی اکثریت ادارات 
شهرستان افزایش یافته و به همین دلیل الزم است 
کارکنان ادارات نیز در میزان برق مصرفی ذی نفع 

باشند تا این میزان هم کاهش پیدا کند.

رییس امور برق شهرضا خبرداد:
کاهش ۴۰ درصدی خاموشی ها در شهرضا

رییــس شــبکه دامپزشــکی  کاشان
شهرستان کاشان گفت: افزون بر 21۰ هزار قطعه 
مرغ آلوده به منظور مقابلــه با بیماری آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان در این شهرستان معدوم شده 

است.
عباس شــاه میرزایی بیان کرد: افزون بر 18 تن 
تخم مرغ و 16 تن دان مرغی آلوده نیز معدوم شده 
و مجموع خسارت های وارده به مرغداری ها افزون 

بر 3۵ میلیارد ریال برآورد می شود.
وی افزود: پس از مشاهده نشانه هایی از بیماری 
در مرغداری ها، اقدام های الزم برای پاکسازی و 
قرنطینه انجام گرفت و پس از تایید نمونه گیری ها، 

مرغ های آلوده معدوم شدند.
رییس شبکه دامپزشکی کاشان بیان کرد: کانون 
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در پنج واحد 
از مرغداری های صنعتی کاشان بود که یکی از آنها 

به صورت غیرمجاز فعالیت می کرد.
او در ادامه به مردم توصیه کرد از خرید تخم مرغ 
تحت عنوان بومی از دست فروشی ها و گوشت مرغ 

به صورت فله ای خودداری کرده و هنگام خرید نیز 
به تاریخ انقضای محصوالت توجه کنند.

شاه میرزایی اضافه کرد: بازرسان شبکه دامپزشکی 
کاشــان با هدف مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان به صورت شــبانه روزی در ســطح 
شــهرها، روســتاها و واحدهای صنعتی تولید و 
پرورش مرغ حضور یافته اند و هر گونه موردهای 
مشکوک را برای نمونه گیری به آزمایشگاه انتقال 

می دهند.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان کاشان:

۲۱۰ هزار قطعه مرغ آلوده در کاشان معدوم شد
فرماندار تیران و کرون گفت:  تیران و کرون
نحوه عملکرد فعلی مدیرکل نوسازی مدارس استان 
اصفهان در خصوص رســیدگی به وضع فرسودگی 
 مــدارس، بحــران آمــوزش و پرورش را تشــدید 

می کند.
علی رحمانی در جلسه شــورای آموزش و پرورش 
شهرســتان تیران و کرون با اشــاره به فرسودگی 
6۰درصد مدارس و حکم تخریب برای 1۰ مدرسه 
این شهرستان، با اشاره به نارضایتی از عملکرد اداره 
کل نوســازی مدارس اســتان اصفهان اظهار کرد: 
وجود کالس درس کانکســی، فرسودگی مدارس، 
عدم پاســخگویی به اســتعالمات و عدم حضور در 
شهرستان برای بازدید و هم اندیشی رفع مشکالت 
و همچنین بی توجهی به وعده ها، عملکرد مناسبی 
 از سوی اداره کل نوســازی مدارس استان اصفهان 

نیست.
وی با بیان اینکه وضعیت نزدیک به 1۰ مدرسه این 
شهرستان بحرانی است، خاطرنشان کرد: خروج از 
بحران نیازمند تعامل بیشتر و تخصیص اعتبارات و 

کمک به جذب اعتبار ملی اســت که باید اداره کل 
نوســازی مدارس در این خصوص همــکاری ها را 
افزایش دهد تا مشکل و محدودیت های مدارس در 

کل استان رفع شود.
وی تصریح کــرد: نظر فعاالن اقتصــادی و خیران 
جهت رفع نیاز مدارس و کمک به نوسازی فضاهای 
آموزشی در شهرستان جلب شده که این امر نیازمند 
همکاری مسئوالن استانی در تدوین نقشه و سرعت 

بخشی به فرآیندهای اداری است.

فرماندار تیران و کرون بیان کرد:

نارضایتی از عملکرد اداره کل نوسازی مدارس استان

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شــهرضا بیان کرد: طرح تشدید نظارت بر  شهرضا
اماکن صنفی شهرستان ویژه ایام نوروز از ابتدای بهمن ماه آغاز شده و تا پایان تعطیالت نوروزی ادامه خواهد 
داشــت. محمدابراهیم خاتمی تصریح کرد: از جمله فعالیت های اداره صنعت، معدن و تجارت در ایام پایانی 

سال، نظارت بر توزیع میوه شب عید و همچنین عرضه کاالهای اساسی سبد خانوار است.
وی تصریح کرد: برای کسبه مستقر در مبادی ورودی و خروجی شهرستان کالس های آموزشی جهت پذیرایی 

از میهمانان نوروزی برگزار شده است.

آغاز طرح تشدید نظارت 
بر اماکن صنفی

رییس اداره صنعت شهرضا 
خبرداد:

عت
صن

فرمانداری دامپزشکی

مدیر کمیته امداد نطنز گفت: سال جاری  نطنز
بیش از 2۵ میلیارد ریال تسهیالت از منابع امدادی و بانکی 

در اختیار مددجویان شهرستان قرار گرفته است.
محمدرضا مومی اردســتانی اظهار کرد: یکی از اهداف و 
سیاســت های کمیته امداد، توانمندسازی و خوداتکایی 

و ایجاد اشتغال برای خانواده هاست. وی گفت: در راستای پایدارســازی طرح ها تالش شده است مشاوره و 
نظارت آموزش مجریان در دستور کار قرار گیرد. مدیر کمیته امداد نطنز تصریح کرد: با حضور بیش از ۵۰ نفر 
از مددجویان کمیته امداد نطنز جلسه آموزشی کار آفرینی در ســالن اجتماعات این نهاد برگزار شد. مومی 
اردستانی گفت: یکی از اهداف این نهاد، ارتقای مهارت و آموزش مددجویان و در نهایت ایجاد اشتغال برای آنان 
است و در این راستا از تمام ظرفیت شهرستان و ادارات همچون اداره کار و مرکز فنی وحرفه ای و آموزشگاه های 

سطح شهرستان استفاده خواهد شد.

مدیر کمیته امداد نطنز خبرداد:

 پرداخت تسهیالت 
به مددجویان

مدیــر کمیتــه امــداد امــام  تیران و کرون
خمینــی)ره( تیــران و کرون با اشــاره بــه رتبه برتر 
شهرستان پیرامون بحث زکات، گفت: 12 میلیارد ریال 
زکات از محل کمک های مردمی شهرستان در 9ماهه 
سال جاری جمع آوری و صرف کمک به قشر بی بضاعت 

و مستضعف شهرستان شد.علی طالبی با بیان اینکه جمع آوری مبلغ چهار میلیارد ریال در سر فصل زکات 
شهرستان تعیین شده بود، گفت: مبلغ زکات امسال معادل سه برابر توافق نامه بوده که شهرستان تیران 
 و کرون با جمــع آوری این مبلغ و صرف آن بــرای نیازمندان، رتبه اول اســتان را بــه خود اختصاص 

داد.
وی ضمن تقدیر از نیک اندیشی و کمک های انسان دوســتانه مردم به مستضعفان، تصریح کرد: زکات 

جمع آوری شده شامل زکات واجب، زکات فطریه، زکات مستحب و انفاق فی سبیل ا... بود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( 
تیران خبر داد:

جمع آوری ۱۲ میلیارد 
ریال زکات 

اعظم حاجی رضازاده

اخبار

 با مسئوالن
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ذبیح ا... قریب  با بیان اینکه امروز ما باید تولید محصوالت کشــاورزی 
را با اســتفاده از روش های علمی و کاهش هزینه ها با محصوالت دنیا 
رقابت دهیم، افزود: ما محصوالت مختلفی داریم اما تا زمانی که به تولید 
محصوالت سالم ورود پیدا نکنیم نمی توانیم پایداری برای محصوالتمان 

تعریف کنیم.
رییس جهادکشــاورزی چهارمحــال وبختیاری با بیــان اینکه بخش 
علمی و پژوهشی باید وارد بخش کشاورزی شود، بیان کرد: کشاورزان 

ما هم عالقه مند هســتند که با مراکــز علمی همــکاری کنند و روی 
 محصوالت و تولیداتشان کارهای علمی انجام دهند تا کیفیت محصول 

ارتقا یابد.
قریب با اشــاره به اینکه 39 درصد بیکاران اســتان را فارغ التحصیالن 
دانشگاهی تشکیل داده اند، خاطرنشــان کرد: فارغ التحصیالن رشته 
کشاورزی بیشــترین نرخ بیکاری را در استان دارند بنابراین واحدهای 
کشاورزی و اراضی را به فارغ التحصیالن این رشته واگذار کرده اند که در 

حال حاضر به بنگاه خرید و فروش تبدیل شده است.
وی با اشاره به تغییر اقلیم و تغییر الگوی کشت گفت: مشکل امروز ما در 
حوزه کشاورزی و تغییر الگوی کشــت آب است؛ چرا که ما با یک اقلیم 
جدید مواجه هستیم و دمای هوا بین 4 تا 5 درجه تغییر کرده و شرایط 

دمایی استان متفاوت است. 
رییس جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری با بیان اینکه گل دهی باغات 
استان نیز تغییر کرده است، تصریح کرد: اگر با این تغییر اقلیم، بخش 
کشاورزی و الگوی کشت تغییر پیدا نکند، با مشکل مواجه خواهد شد و 
کشاورزی پایداری نخواهیم داشت؛ بنابراین مراکز علمی و دانشگاهی 
ما باید به سمتی حرکت کنند که یک محصول مناسب یا راهکاری برای 

کشت جدید محصوالت در اختیار کشاورزان قرار دهند. 
قریب ادامه داد: همچنین در بحث شیالت با این میزان تولید و کاهش 
چشمگیر منابع آبی، با مشــکل جدی مواجه خواهیم شد و قطعا بروز 

بیماری ها نیز می تواند مشکالت جدیدی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه تــا وقتی زنجیــره چرخش تولید ما تکمیل نشــود 
محصوالت اســتان با چالش مواجه خواهند بود، گفت: در حال حاضر 
40 درصد منابع آبی استانمان کاهش یافته و باید کشت محصوالتمان 
متناسب با منابع آبی  باشــد و گونه هایی متناسب با خشکسالی کشت 

شود.
شروع پروژه تامین آب 35 روستای خانمیرزا

مدیرعامل شرکت آبفار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 90 درصد 
آب روستاهای استان از منابع آب زیرزمینی تامین می شود.

ایرج احمدپور  با بیان اینکه 260 منبع برای تامین آب روســتاهای 9 
شهرستان استان وجود دارد، افزود: از سال 93 تا 96 با تخصیص به موقع 
اعتبارات، تعداد روستاهایی که توســط تانکر و به صورت جیره بندی و 
نوبت بندی تامین آب می شدند، از 220 روســتا به 34 روستا کاهش 

یافته است.
مدیرعامل شرکت آبفار چهارمحال و بختیاری با اشاره به شروع پروژه 
تامین آب 35 روستای خانمیرزا، تصریح کرد: برای رفع مشکل بی آبی 
یا کم آبی روستاهای لردگان، 9 حلقه چاه با هزینه 600 میلیون تومان 

اجاره شده است.

 رییس جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری خبرداد:

کاهش 40درصدی منابع آبی بخش کشاورزی

رییس جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری  اظهار داشت: امروز کشاورزی تغییرات اساسی کرده که از خشکسالی و معیشت انسان تاثیر 
گرفته است؛ بنابراین کشاورزی به روش قدیم قابلیت  رقابت با کشاورزی امروز را ندارد و باید صنعتی شود.

کاهش 40درصدی منابع آبی بخش کشاورزی
پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

اخبار

با مسئوالن

مدیر کل هواشناسی استان خبرداد: 
 بیشترین میزان بارش ها 

برای جمعه تا یکشنبه
مدیر کل هواشناسی استان گفت: سامانه بارشی 
ازبعدظهر روز گذشته وارد استان چهارمحال و 
بختیاری شد. شاهرخ پارســا افزود: این سامانه 
بارشی تا  اوایل هفته آینده به تناوب سبب بارش 
باران، برف، رعد و برق، تگرگ و وزش باد شدید 
در برخی مناطق به ویژه در نیمه غربی استان می 
شود.وی با بیان اینکه بیشترین میزان  بارش ها 
برای روزهای جمعه تا یکشنبه پیش بینی می 
شود، اظهار کرد: آبگرفتی معابر، سیالبی شدن 
رودخانه ها و مســیل ها، کاهش دید، لغزندگی 
جاده ها، کوالک برف در جاده ها و گردنه های 

کوهستانی دور از انتظار نیست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری مطرح کرد

 ایجاد اشتغال با بومی سازی 
طرح های اشتغال زا

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری در نشست هم اندیشی توسعه کسب 
و کار و اشتغال پایدار کارآفرینان استان های یزد 
و چهارمحال و بختیــاری، اظهار کرد: تفاهم در 
سطوح مدیریتی، سیاست گذاری و مشارکت در 
اجرا پیش نیاز یک برنامه موفق و ارائه راهکارهای 
اشتغال است.ســید حفیظ ا... فاضلی با اشاره به 
اینکه بســیاری از کارشناســان معتقدند رشد 
اقتصادی باعث رشد اشتغال می شود، افزود: اما 
در سال های اخیر با توجه به رشد اقتصادی شاهد 
ارتقای اشتغال نیســتیم، این امر به این دلیل 
است که در ایران اشتغال بیشتر بر مبنای صنایع 
بزرگ صورت می گیرد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه با 
مشارکت همه دستگاه ها، اجرای طرح اشتغال 
فراگیر یا تکاپو در دستورکار قرار دارد، ادامه داد: 
باید با بومی سازی طرح های اشتغال زا به ایجاد 
اشتغال کمک کنیم.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: بیش 
از 50 درصد ظرفیت دانشگاه های استان مربوط 
به حوزه علوم انسانی است و کمتر به رشته های 
گردشــگری، صنعت و... که نیاز استان هستند 

توجه شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبرداد:
 پیش بینی کمبود ۷۰۰ معلم 

در چهارمحال و بختیاری
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با اضافه 
شدن پایه دوازدهم به دوره های تحصیلی، این 

استان با کمبود ۷00 معلم مواجه خواهد شد.
اقبال عباســی گفت: بــرای رفع ایــن کمبود 
باید از ظرفیت خالی نیروی انســانی، امکانات 
و تجهیزات ســایر مراکز شــامل غیر انتفاعی و 
 دانشــگاه های علمی و کاربــردی بهره گیری 
کرد.اســتاندار چهارمحال و بختیــاری افزود: 
تکمیل و بهره برداری از طرح های نیمه تمام نیز 
با هدف تامین تجهیزات مورد نیاز باید در اولویت 
قرار گیرد.عباسی اضافه کرد: برگزاری نشست 
با خیرین مدرســه ســاز به منظور تالش برای 
حرفه آموزی و تجهیز مدارس در کنار مدرســه 
سازی، باید مورد توجه مسئوالن مرتبط باشد.
وی ادامه داد: ارائه حرفه آموزی به دانش آموزان 
دبیرســتانی، یکی از بهترین راهکار های ایجاد 
شغل در دوران پس از تحصیل محسوب می شود.

عباســی با بیان اینکه آموزش استفاده صحیح 
دانش آمــوزان از فضای مجــازی از مهم ترین 
رسالت های آموزش و پرورش است افزود: در این 
راستا باید با اطالع رســانی و آموزش مهارت در 
این بخش، زمینه فعالیت های مطلوب و مفیدتر 

دانش آموزان در مواقع بیکاری را ایجاد کرد.

معاون فرهنگی ورزش و جوانان 
چهارمحال و بختیاری خبرداد: 
 راه اندازی خانه جوان 

در سال ۹۷
معــاون فرهنگــی ورزش و جوانــان اســتان 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه راه اندازی 
خانه جوان از مهم ترین برنامه های ســال 9۷ 
است، اظهار داشــت: راه اندازی خانه جوان در 
این استان نقش مهمی در حل مشکالت جوانان 
در بخش های مختلــف دارد.علی نادری  عنوان 
کرد: پیگیری و حل مشکالت جوانان با همکاری 
ســازمان های مردن نهاد ضروری است و باید 
تالش کرد که مشکالت جوانان در بخش های 
ازدواج، شــغل، ورزش و نشــاط و... حل شود. 
وی تاکید کرد: راه اندازی اتــاق فکر جوانان از 
دیگر برنامه هــای ورزش و جوانان چهارمحال 
و بختیاری در سال 9۷ اســت. نادری ادامه داد: 
توسعه برنامه های آموزشی نقش مهمی در حل 
مشکالت جوانان دارد که این امر در دستور کار 

قرار گرفته است.

بام ایران،  قله بیکاری را در بین 
استان های کشور فتح کرد

اســتان چهارمحــال و بختیــاری باتوجــه به 
پتانســیل های آب،کشــاورزی، طبیعــت بکر، 
کوه های بی نظیر، آب معدنی وگردشــگری و...

متاســفانه به دلیل مهیا نبودن زیرساخت های 
مناسب و توسعه پایدار در حوزه های اجتماعی، 
فرهنگــی تفریحی، اقتصادی و سیاســی کاری 
بعضی مسئولین، عامل خروج بیش از ۷50هزار 
نفر ازاســتان چهارمحال به استان های هم جوار 
شدند و با سرمایه های خود در آن استان ها رونق 
ایجاد کردند. به راستی دلیل این حجم قابل توجه 
از مهاجرت چیست؟ چرا باید شاهد چنین وضع 
اسفناکی در بام ایران باشــیم؟ دالیل مختلفی 
دست به دســت هم داده تا این تراژدی غمبار را 
رقم بزند و البته ســکانس های پایانــی آن با نام 
تونل گالب و حذف انتقال آب بن-بروجن، استان 
را خالی از ســکنه خواهد کرد. به راستی چرا باید 
پرآب ترین، سرسبزترین و پاک ترین استان کشور 
به این بال دچار شــود؟! نگارنده، ضمن تاکیدبر 
عوامل مختلــف در ایجاد این کالف ســر در گم 
،نقش مدیریت های سیاسی و ضعیف استانی را 
در برهه های مختلف عامل بروز این مشــکالت 
می داند. بی توجهی به برنامه چشم انداز توسعه  
اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و... اســتان باعث 
شده تا استان چهارمحال وبختیاری با مخاطرات 
جدی مواجه شود. در مرکز استان، مصداق بارز 
سیاســی کاری و ندانــم کاری مدیریتی احداث 
برج های دوقلوی شهرکرد است که سرمایه های 
اجتماعی را نابود کرد و شهرداری شهرکرد طبق 
گزارش یکی ازاعضای شــورا، بابت تســهیالت 
43میلیارد تومانی برج هــای دوقلو 14میلیارد 
تومان از جیب مردم به بانک سود پرداخت کرد 
که موارد اینچنینی زیاد است. حال چرا و تا کی 
بناست مردم تاوان چنین کارهای بدون پیوست 
اجتماعی، فرهنگی و شهرســازی را بدهند، خدا 
عالم اســت! آن هم مردمی که  وابسته به همین 
نظام وعاشق اســتقالل و آزادی بوده و هستند. 
همین مردم از کســانی که نان نظام را خوردند 
و می خورند و به پســت ومقام و ثروت وشهرت 
رســیدند ولی نمکدان شکســتند وازحق مردم 
استان خود دفاع نکردند وسرمایه های اجتماعی 
راازبین بردنــد، بیزارند. لذا بر اســتاندار محترم 
استان چهارمحال و بختیاری است که با انتخاب 
مدیرانی توانمند، جوان و جســور، چرخ حرکت 
استان را بر جاده اصلی بکشانند؛ هر چند، جدیت  
استاندار محترم اســتان دراین مدت کم پس از 
انتصاب قابل ستایش است و امیدواریم در دوره 
مدیریت ایشان شاهد رشد وشکوفایی همه جانبه 

در استان باشیم.
ان شاءا...

 روح اله اسکندری شهرکی 
کارشناس ارشد علوم ارتباطات 
وآسیب شناسی اجتماعی

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی 
استان خبرداد:

3 کشته براثر تصادف در جاده 
بروجن به اصفهان

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گفت: 
تصادف دو خودروی پژو و کامیون کشــنده در 
محور ارتباطی بروجن به اصفهان سه کشته و دو 
مصدوم بر جا گذاشت.سرهنگ نجفی با اشاره به 
آتش گرفتن خودروی پژو بر اثر شــدت برخورد 
با کامیون کشــنده، افزود: کارشناسان در حال 
بررسی علت وقوع این حادثه هستند. مصدومان 
حادثه هم با اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند. 
بروجن در فاصله 60کیلومتری شــهرکرد، مرکز 

استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

نفرات برتر مسابقات بوکس 
چهارمحال  معرفی شدند

نفرات برتر مسابقات انتخابی بوکس چهارمحال و 
بختیاری معرفی شدند. مسابقات انتخابی بوکس 
نونهاالن استان چهارمحال و بختیاری با حضور 
6 تیم و با وزن کشی 30 ورزشکار در خانه بوکس 

شهرکرد برگزار شد.
علــی نورمحمــدی، مازیارمحمــودی، مهدی 
رسول زاده، جالل محمدی، مهدی نقنه، دانیال 
رســول زاده، محمدرضا اســدی، دانیال معین، 
سید علیرضا رضوی، پویا صحرانشین، محمدسام 
محمــدی و علی پدیــدار، به عناویــن برتر این 

رقابت ها دست یافتند.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه امروز 
مهریه های ســنگین، جهیزیه و سطح اقتصادی، 
جای اخالق و دین را در ازدواج ها گرفته اســت، 
خاطرنشــان کرد: باید دادگاه های خانــواده را با 

ازدواج های صحیح خلوت کنیم.
حجت االسالم ابوالفضل صابری اراکی در مراسم 
سوگواری ایام شهادت حضرت زهرا)س( با تسلیت 
ایام فاطمیه در دفتر نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه شهرکرد، اظهار کرد: مردم و جوانان 
باید سیره و زندگی حضرت زهرا)س( را الگوی راه 
خود قرار دهند. استاد حوزه ودانشگاه با اشاره به 
اینکه متاسفانه الگوهای دینی در جامعه به حاشیه 
رفته و الگوهای غربی در میان جوانان رواج یافته 
اســت، اضافه کرد: باید با تبیین الگوهای صحیح 
اســالمی جوانان را غنی کرد تا چشم به الگوهای 

بزک کرده غربی نداشته باشند. 
حجت االســالم صابری اراکی بــا معرفی ازدواج 
حضرت فاطمه)س( و حضرت علی)ع( به عنوان 
ازدواجی ســاده و متعالی، تصریح کــرد: جوانان 

و به ویــژه خانواده ها باید از ایــن ازدواج پربرکت 
بهترین بهره ها را ببرنــد و آن را راهنمای راه خود 
در ازدواج قرار دهند.کارشــناس مذهبی رسانه 
ملی عنوان کرد: حضــرت فاطمه)س( و حضرت 
علی)ع( ازدواجی بســیار ساده داشــتند و حتی 
حضرت فاطمه لباس ازدواج خود را به فقیر بخشید 
بنابراین نتیجه چنین ازدواجی امام حسن)ع(، امام 

حسین)ع( و حضرت زینب کبری می شود.

استاد حوزه و دانشگاه:

دادگاه های خانواده را با ازدواج های صحیح خلوت کنیم
سرپرست معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
چهارمحال وبختیاري گفت: یکهزار و 400 پرونده 
تخلــف زمین خــواري طي 2 ســال گذشــته در 

روستاهاي این استان تشکیل شده است.
مجید نظري در ســتاد مبــارزه با زمیــن خواري 
چهارمحال و بختیاري افزود: طي این مدت 35 نوع 
تخلف از جمله استفاده از انشعابات غیرمجاز، عدم 
پرداخت عوارض، نبود پروانه ساخت، تعدد انشعابات 
آب، بــرق و گاز، تعرض از محدوده ســاخت، تغییر 
کاربري و اعمال نفوذ برخي افراد شناســایي شده 
است. وي با اشاره به اینکه بیشترین پرونده تخلف در 
حاشیه رودخانه ها از جمله زاینده رود است، اظهار 
کرد: خارج از روســتاها هم ساخت و سازهاي بدون 
پروانه و افزایش ســطح بدون مجــوز، از مهم ترین 

تخلفات ثبت شده است.
نظري افزود: با فرهنگ سازي از سوي دستگاه هاي 

متولي، از بروز جرایم احتمالي پیشگیري مي شود.
وي گفت: دستگاه هاي اجرایي بدون دریافت پروانه 
ساخت اجازه هیچ گونه کلنگ زني طرح در استان را 

ندارند و در صورت مشاهده، با این گونه موارد برخورد 
مي شود. به گفته وي، طي 2 سال گذشته از مجموع 
650 هزار هکتــار اراضي تصرف شــده، 200 هزار 
هکتار آزادسازي شده اســت. وي اظهار کرد: ستاد 
مبارزه با زمین خواري از 2 ســال گذشته به منظور 
حفاظت از اراضي ملي و اراضي زراعي و باغي، پیرو 
تاکیدات مقام معظم رهبري و دستور وزیر کشور در 

استان چهارمحال و بختیاري تشکیل شد.

سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان خبرداد:

تشکیل 14۰۰ پرونده تخلف زمین خواری در چهارمحال

رییس حوزه هنری انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری، از انتشار فراخوان کتاب عکس این استان خبر داد.
حجت ا... شیروانی گفت: عکس های مســتند اجتماعی، خانواده و سبک زندگی ایرانی اسالمی و ویژگی های 

خاص اقلیمی، طبیعی و تاریخی استان چهارمحال و بختیاری، از محور های این فراخوان است.
شیروانی با بیان اینکه هر عکاس می تواند 15 عکس در هر بخش ارســال کند، افزود: عالقه مندان می توانند 
آثار خود را تا 25 اسفند 96 در قالب لوح فشرده به حوزه هنری انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری واقع در 

شهرکرد، خیابان شریعتی، کوچه 52 ارسال کنند.  

انتشار فراخوان کتاب 
عکس 

رییس حوزه هنری انقالب 
اسالمی چهارمحال خبرداد:

ان
خو
فرا

استانداریدیدگاه

رییس شبکه دامپزشــکی اردل گفت: متصدی متخلف 
یک واحد قصابی در مرکز این شهرستان، به علت کشتار 
غیر مجاز دام و توهین و تمرد در مقابل مامور دامپزشکی، 
به دو سال حبس تعزیری و ۷4 ضربه شالق محکوم شد.

داوود ربیعــی افزود: با طرح شــکایت علیه این قصاب، 
دادگستری شهرستان اردل وی را به تحمل یک ســال حبس تعزیری به علت تهدید علیه بهداشت عمومی، 
یک سال حبس تعزیری به دلیل تمرد از مامور دولت و تحمل ۷4 ضربه شالق به دلیل توهین به مامور دولت 

محکوم کرد.
ربیعی از مردم خواست در صورت مشــاهده هر گونه تخلف در مراکز عرضه، تولید و توزیع فرآورده های خام 
دامی، موضوع را به ســامانه تلفنی 1512 اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی چهارمحال و 

بختیاری گزارش دهند.

رییس شبکه دامپزشکی اردل خبرداد: 

محکومیت قصاب 
متخلف در اردل

مدیرکل آموزش وپرورش اســتان چهارمحال وبختیاری گفت: 
تاکنون 3 هزار دانش آموز استان در طرح غربالگری ناهنجاری های 
ســاختار قامتی مورد معاینه قرار گرفته اند. بهروز امیدی گفت: 
دراین طرح دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دبستان 
و دانش آموزانی که در این زمینه مشــکل دارنــد مورد درمان 
ســاختار قامتی قرار خواهند گرفت. وی افزود:  حدود 400 نفر 
برنامه تمرین درخانه دریافت کردند وهمچنین برخی از این افراد 

در کانون زیر نظر مربیان بــه تمرین می پردازند.به گفته امیدی، 
ازجمله ناهنجاری های ســاختار قامتی، می توان به سر به جلو، 
کف پای صاف، زانوی پرانتزی، خمیدگی کمر، شانه های افتاده، 
گودی کمر و شصت پای کج اشاره کرد. مدیر کل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری افزود: مرکز تندرستی و حرکات اصالحی 
شهدای دانش آموز، اردیبهشت امسال راه اندازی شد و  برای انجام 
غربالگری ناهنجاری های ساختار قامتی دانش آموزان از امکانات 

آموزش و پــرورش و مربیان دارای تخصص حــرکات اصالحی 
استفاده شده است. بهروز امیدی گفت: دوم دبستان زمان مناسبی 
از نظر رشد برای پایش و غربالگری ناهنجاری های ساختار قامتی 
است. به گفته وی طرح غربالگری ناهنجاری های ساختار قامتی 
در سایر مدارس استان در حال اجراست. در استان چهارمحال و 
بختیاری  185 هزار دانش آموز در دو هزار و 350مدرسه مشغول 

به تحصیل هستند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان خبرداد:
معاینه 3 هزار دانش آموز در طرح غربالگری ناهنجاری های ساختار قامتی

فرمانــده انتظامی شهرســتان شــهرکرد گفت: درپی 
دریافت گزارشی مبنی بر بروز آتش سوزی در امامزاده 
سیدمحمد شهر سورشــجان، ماموران انتظامی بخش 
الران به همراه عوامل آتش نشانی به محل حادثه اعزام 
شدند. ســرهنگ سیدروح ا... موســوی افزود: باحضور 

ماموران در محل مشخص شــد در آتش سوزی قسمت هایی از ساختمان و وســایل موجود در امامزاده 
از بین رفته که با آغاز تحقیقات پلیسی و بررســی همه جانبه موضوع، فرضیه عمدی بودن حریق مطرح 
شد. سرهنگ موسوی افزود: در بررسی میدانی ســرنخ هایی از فرد مظنون کشف شد و با بررسی شواهد 

دستگیری عامالن آتش سوزی در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان شــهرکرد گفت: ماموران پس ازهماهنگی با مقام قضایی فرد مظنون را در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرکردخبر داد:

دستگیری عامالن 
آتش سوزی امامزاده
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زاینده رود دوباره خشک شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، از 
خشک شدن بخش توریستی و گردشگری رودخانه 

زاینده رود خبر داد.
ســید رحمان دانیالی، مدیــرکل حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان درباره آخرین وضعیت 
رودخانه زاینده رود گفت: مشــکالت تاالب ها در 
کشــور به یک یا چند تاالب مانند تاالب گاوخونی 
محدود نمی شــود و ســایر تاالب ها نیز با مشکل 

مواجه است.
او با بیان اینکه مطالعه حداقلــی در زمینه تامین 
حقابه زاینده رود صــورت گرفته و گــزارش این 
مطالعات به شورای عالی آب ارائه شده است، ادامه 
داد: امیدوارم در بین همه مدیران اعتقاد به پرداخت 
حقابه محیط زیست ایجاد شود و شاهد اختصاص 
حقابه محیط زیست باشیم؛ البته اوضاع آب پشت 
سد زاینده رود نیز اصال مناسب نیست و نسبت به 

سال گذشته کاهش داشته است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد 
خبرداد:

تخریب 20 حلقه چاه غیر مجاز 
تولید زغال

20 حلقه چاه غیرمجاز تولید زغال در شهرســتان 
نجف آباد تخریب شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد گفت: 
این تعداد حلقه چاه غیر مجاز تولید زغال در یکی 
از روستاهای شهرســتان نجف آباد، به سبب آلوده 

کردن محیط زیست منطقه تخریب شد.
محمد محمدی افزود: در پی اعتراض و شــکایت 
مردمی مبنی بــر آالیندگی کارگاه هــای تولید 
زغال در محدوده نجف آبــاد و بی توجهی مالکان 
به اخطارهای مکرر زیست محیطی، با حکم مراجع 
قضایی دستور تخریب این تعداد چاه صادر و اجرا 

شد.

کارشناس تغییر اقلیم و گردش زمین:
مشکل گرد و غبار با تعامالت 

سیاسی حل می شود
کارشــناس تغییر اقلیم و گردش زمین گفت: حل 
مشکل گرد و غبار در کشور برعهده محققین نیست 

و به تعامالت سیاسی نیاز دارد.
حمیدرضا خالصی فرد درخصوص پایش گرد و غبار 
در فالت ایران، در دانشگاه اصفهان اظهار کرد: گرد و 
غبار نه تنها به دلیل تغییرات  زیست محیطی، بلکه 
به دلیل سیکل طبیعی کره زمین و محیط زیست 
ایجاد می شود.وی با بیان اینکه غباری که ساالنه در 
کره زمین جا به جا می شود، چیزی در حدود 1500 
میلیون تن اســت، افزود:  بیشتر چشمه های غبار 
صحراها در نیم کره شمالی است و طوفان های غباری 
از جهات مختلف در اطراف ایران در جریان هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان افزود: 80 درصد 
پدیده های غباری کشور از جلگه دجله و فرات وارد 
کشور ما شده و به ندرت منبع پدیده های غباری از 
داخل کشور بوده اســت،  همچنین باد شمال که  
از سمت غرب وارد ایران می شــود و باد 120 روزه 
سیستان، در ورود  گرد و غبار به کشور موثر هستند.

با افتتاح نمایشگاه بین المللی محیط 
زیست مطرح شد:

 استفاده از انرژی های نو 
نیازمند توسعه زیرساخت هاست

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیســت در مراسم 
افتتاح نمایشــگاه بین المللی محیط زیست که با 
حضور کاوه مدني معاون آموزش و پژوهش سازمان 
حفاظت محیط زیســت برگزار شــد، گفت: براي 
استفاده از انرژي هاي نو باید زیرساخت ها را توسعه 
دهیم و افراد را به اســتفاده از انرژي هاي نو و البته 
گام برداشتن در راه تولید آنها، تشویق کنیم.شهاب 
اسالمی استاد دانشگاه و کارشــناس ارشد انرژی 
های تجدیدپذیر با بیان اینکه سبد انرژی مصرفي 
در ایران با توجه به منابع نفت و گازي که در اختیار 
داریم، بسیار متفاوت با بســیاري از کشورهاست، 
اظهار داشت: عمدتا ســوخت در ایران نفت و گاز 
طبیعي اســت و انرژي هــاي تجدیدپذیر کمتر از 
یک درصد انرژي هاي ایران را تشــکیل مي دهند.

وی اضافه کرد: در برنامه پنج ساله توسعه عدد پنج 
هزار مگاوات را برای تولید برق از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر در نظر گرفته ایم که به نظر مي رســد 
یک شوخي باشد؛ چون اصال نه سرمایه مورد نیاز را 
دیده ایم و نه راهکاري براي تحقق آن ایجاد کرده ایم. 
کارشناس ارشد انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه 
زیرساخت های الزم براي تولید برق به روش نیروگاه 
هاي دیگر را داریم، اشاره کرد: براي ایجاد نیروگاه 
هاي تجدیدپذیر، اساســا زیرســاختي در کشور 

موجود نیست.

نمی دانم سقوط هواپیما که در  فاطمه کاویانی
کشــور ما »هر از گاهــی« رخ 
می دهد در دیگر نقاط جهان هم به همین شــکل و با همین مقیاس رخ 
می دهد و اصال سقوط هواپیما امری »طبیعی« است؟ موضوع این است که 
مسئوالن می گویند در شــرایطی که میزان تلفات جاده ای در کشور ما 
چندین برابر تلفات خطوط هوایی است لطفا سیاه نمایی نشود و احساسی 

اظهار نظر نکنید؛ سقوط هواپیما در همه جای دنیا اتفاق می افتد!
این درحالی است که آخرین سانحه هوایی که طی روزهای اخیر در ایران 
رخ داد، در یکی از بدترین روزها از لحاظ آب و هوایی بوده است و به گفته 
کارشناسان تا کنون مهم ترین عامل سقوط هواپیمای مسافربری ای تی 
آر شرایط جوی نامطلوب بوده است و سوالی که در این میان مطرح می 
شود این است که برج مراقبت با استناد به کدام نقشه های هوایی اجازه 

پرواز به این هواپیما را صادر کرده اســت؟ هر چه بود باالخره پروازی بی 
سرانجام صورت گرفت و تمام سرنشینان آن هواپیما را به کام مرگ فرو 

برد؛ سقوطی مرگبار که پیدا کردن الشه هواپیما را هم سخت کرده بود.
آب و هوا با امدادگران همراهی نکرد

باالخره الشه هواپیمای تهران - یاسوج که در ارتفاعات دنا سقوط کرده بود 
در سومین روز عملیات جست وجوی نیروهای امدادی و انتظامی توسط 
بالگردها پیدا شد. مطابق اطالعات اولیه  این هواپیما در 14 مایلی شهر 

یاسوج و در نزدیکی روستای »بیده« به کوه دنا برخورد کرده است.
الشــه را پیدا کردند و کار امدادگران آغاز شــد؛ اما موضوع این بود که 
نزدیک شدن بالگردها به منطقه حادثه غیر ممکن بود و برای رسیدن و 
جست وجو باید از کوهنوردان استفاده می شد اما شیب 70 تا 80 درجه ای 
محل الشه هواپیما، کار را برای کوهنوردان ماهر هم سخت کرده است. 

محمد یاری مدیر روابط عمومی ارتش منطقــه اصفهان می گوید: تنها 
32 جنازه تاکنون کشف شــده و امکان ادامه عملیات تا ده روز آینده به 
 دلیل بدی آب و هوا وجود ندارد و ســرما جان امدادگــران را هم تهدید 

می کند.
در شرایطی که مســئوالن می گویند تمام امکانات و تجهیزات و نیروی 
انسانی مورد نیاز فراهم است، ولی آب و هوا همراهی چندانی با نیروهای 
امدادی نداشت. در وضعیت بد آب و هوایی که دمای هوا تا 15 درجه زیر 
صفر هم اعالم شد، حمل جنازه ها به صورت دســتی تا پایین کوه ادامه 
داشت و اسماعیل نجار رییس ســازمان مدیریت بحران کشور می گوید 
نمی توان زمان دقیقی را برای انتقال اجساد تعیین کرد اما امیدواریم در 

کوتاه ترین زمان ممکن این انتقال صورت گیرد.
میهمان نوازی مردم سمیرم

 سانحه تلخ سقوط هواپیمای مســافربری تهران- یاسوج، آن هم زمانی 
که کمتر از یک ماه به آغاز سال جدید مانده است، کام ملت ایران را تلخ 
و خانواده های بسیاری را داغدار و ماتم زده کرد. این حادثه مردم ایران را 
نیز بسیار متاثر ساخت و هرکس به نوبه خود ســعی می کند در این غم 

شریک باشد.
روســتای بیده نزدیک ترین محل به منطقه ســانحه هوایــی، میزبان 
خانواده های داغدار از اولین روز حادثه بود؛ خانواده هایی که امید به حیات 
عزیزان خود داشتند و بعد از گذشت چند روز تنها در انتظار نشانی از آنها 
ملتمسانه فعالیت های امدادگران را زیر نظر گرفتند. در تمام این مدت 
مردم این روستا انسانیت را به حد اعال رســاندند و با توزیع آش، چای و 
نوشیدنی های گرم، از نیروها و کســانی که در آن منطقه حضور داشتند 
پذیرایی کردند. مردم این روســتا می گویند که تا پایان عملیات همراه 
خانواده ها و نیروهای امدادی هســتند و هر کاری که در توان دارند برای 

آنها انجام خواهند داد. 
سلفی های که نباید گرفته می شد

به هر حال این سانحه رخ داد و هر کسی به نوبه خود سعی در کاهش تنش 
های آن داشت؛ اما در این میان عده ای هم بودند که در البه الی جمعیت 
معلوم نبود در پی کدام صحنه خاطره سازی بودند که دست به دوربین شده 
و با گرفتن سلفی های رقت انگیز این لحظات را برای خود ثبت و ضبط می 
کردند. این همه تفاوت رفتاری میان جماعتی که با پذیرایی مختصر در پی 
کاهش آمال و درد داغداران بودند و عده ای که این صحنه ها را در صفحات 

خود به یادگار می گذاشتند، جای پرسشی عمیق دارد.

مدیر روابط عمومی ارتش منطقه اصفهان از شرایط سخت امدادرسانی گفت؛

هوا بس ناجوانمردانه سرد است

عکس  روز 

برخورد جدی دستگاه قضایی با عامالن آسیب 
به کادر درمانی

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

موســس و مدیر عامل خیریه پایان کارتن خوابی 
امید گفــت: اولیــن ســرپناه مردمی بانــوان در 
اصفهان افتتاح شــد. در این مرکــز مددجویان به 
صورت 24ساعته تحت اســکان، اطعام، درمان و 

توانمندسازی رایگان قرار می گیرند.

محســن انصاری اظهار کرد: بهترین اقدام خیریه 
پایان کارتن خوابی امید، راه اندازی آرام سرا، تنها 
ســرپناه مردمی اســت که زنان بی پناه به همراه 
فرزندان خود در آنجا به صورت 24 ســاعته تحت 
اسکان، اطعام، درمان و توانمندسازی رایگان قرار 

می گیرند.
وی تصریح کرد: این مرکز اولین ســرپناه مردمی 
بانوان است که مجوز قانونی آن اخذ شده و پزشکان، 
روان شناســان و مددکاران وظیفه توانمندسازی و 
بازگشت زنان آسیب دیده به جامعه پاک را به عهده 
دارند. مدیریت و پرسنل آرام ســرا به طور کامل با 
بانوان انجمن بوده و هیــچ مردی حق رفت و آمد و 

حضور در آن را ندارد. انصــاری ادامه داد: 1۶ ماه از 
راه اندازی تنها گرمخانه مردمی مردان بی خانمان 
در اصفهان می گذرد و صدهــا نفر پس از درمان و 
توانمندســازی به آغوش جامعه پاک برگشته اند. 
گرمخانه مردمی مردان و آرام سرا، محدودیت زمانی 
ندارد و به طور 24 ســاعته و کامال مردمی خدمات 

رایگان در آن ارائه می شود.

افتتاح اولین سرپناه مردمی زنان و کودکان بی پناه در اصفهان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جزئیات 
ضرب و شــتم پزشــک، ســوپروایزر و پرستار 
بیمارستان فارابی با خانواده یک متوفی را تشریح 

کرد.
کیانوش جهان پور با تایید ضرب و شــتم پزشک، 
ســوپروایزر و پرستار بیمارســتان فارابی توسط 
خانــواده یکــی از بیمــاران فوت شــده در این 
بیمارســتان اظهار کرد: بیمار فوت شــده فردی 
۶5ساله از استان خوزستان بوده که برای درمان 
در بخش روان پزشکی این بیمارستان بستری بود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان 
اینکه این متوفی 11 فرزند داشته است، گفت: این 
بیمار در ادامه روند درمان مشکوک به »آمبولی« 
بود که برای تشــخیص بهتر و پیگیری درمان به 
بخش داخلی منتقل شــد و باوجود همه اقدامات 
صورت گرفته با توجه به مشکالت جسمانی، دچار 
ایست قلبی و ریوی شد و پس از عدم پاسخگویی 

بدنش به عمل احیای جان باخت.
جهانپور گفت: خانواده متوفی پــس از اطالع از 
فوت وی، به کادر بیمارســتان از جمله پزشــک، 
سوپروایزر و پرســتار بیمارســتان فارابی حمله 
کردند و عالوه بر آســیب جســمانی به این کادر 
درمانی، به بخش زیادی از تجهیزات بخش ازجمله 
 دستگاه الکتروشوک و استیشن پرستاری خسارت 

زدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبرداد: 

برخورد جدی دستگاه قضایی با عامالن آسیب به کادر درمانی
سخنگوی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان 
با اشاره به ضرب و شــتم 8 دانش آموز توسط معلم 
آنها گفت: دانش آموزان در ســالمت کامل هستند 
و معلمــی که با دانــش آموزان درگیر شــده برای 
پاســخگویی به آموزش وپرورش احضار شده است.

علیرضا مهدی پیرامون ضرب و شتم دانش آموزان 
در مدرسه جمال، مقطع متوسطه دوم، در ناحیه 5 
آموزش وپرورش اصفهان اظهار داشت: پس از اینکه 
معلم مدرســه به کالس می رود، بــا دانش آموزان 
درگیر می شود و ضرب و شــتم رخ می دهد؛ اما این 
ضرب و شــتم به آن بزرگی که در فضای مجازی به 
آن پرداخته شده نیست و بیشــتر درگیری لفظی 
بوده اســت. وی گفت: برخورد فیزیکی بین مشاور 
و مجموعه بچه هــا رخ داده اســت، بالفاصله مدیر 
مدرسه و حراســت آموزش وپرورش ناحیه 5 وارد 
عمل می شوند و۶ نفر از دانش آموزان به بیمارستان 
انتقال داده می شوند. مدیر روابط عمومی اداره کل 

آموزش وپرورش اســتان اصفهان از ســالمت همه 
کودکان خبــر داد و افزود: 4 نفــر از دانش آموزان 
مرخص شــده اند اما 2 نفر از آنها در بیمارســتان 
برای مراقبت های بیشتر نگه داشته شده اند، این دو 
کودک هم در سالمت هستند و تنها به دلیل قوانین 
بیمارســتان تا کنون مرخص نشــده اند. وی افزود: 
مشاور مدرسه برای پاسخگویی به آموزش وپرورش 

احضار شده   است.

سخنگوی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان خبرداد:

 ضرب و شتم ۸ دانش آموز اصفهانی توسط معلم 

 

سلفی با سقوط 

جنایتکار خیابان پاسداران پس از شهادت ماموران پلیس در گفت وگویی بیان کرد:کاری است که شده، تسلیت می گویم! من هم اعدامی هستم چکار 
کنم؟! این جنایتکار در گفت وگویی بیان کرد: اتوبوس مال من نبوده و من در آن لحظه از عصبانیت دست به این کار زدم و قصدم کشتن کسی نبوده 

است. راننده اتوبوسی که به صورت وحشیانه به مردم و ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاسداران حمله کرد، فردی به نام »یاور محمد ثالث« از پیروان فرقه دراویش 
گنابادی است. اتوبوس مذکور متعلق به یکی از سران فرقه گنابادی و با پالک شهرستان است که در روزهای اخیر در حاشیه خیابان گلستان هفتم پاسداران متوقف بوده. 
حرکت دیوانه وار این اتوبوس در خیابان پاسداران باعث شهادت حداقل 3 مامور نیروی انتظامی و زخمی شدن تعدادی از پرسنل کالنتری 102 پاسداران و آسیب رسیدن 

به 12 دستگاه خودروی عبوری و پارک شده مردم و همچنین زخمی شدن تعدادی از عابران پیاده شده است.

حادثه

رییس کمیسیون کارآموزان کانون 
وکالی اصفهان:

به کارگیری قضات بازنشسته 
با شعار اشتغال جوانان تطابق 

ندارد
رییس کمیســیون کارآمــوزی کانون وکالی 
اصفهان گفت: به کارگیری قضات بازنشســته 
به عنــوان وکیل با وجود جوانــان جویای کار 
چندان منطقی نیست و در این زمینه شعارها با 

عملکردها تطابق ندارد.
محمد جعفری فشــارکی با بیان اینکه عنوان 
وکیل دادگســتری بــرای وکال یک رســالت 
اجتماعی به همــراه می آورد، گفــت: در باور 
نمی گنجد که وکیلی وابسته به دستگاه قضایی 
باشــد و از حقوق  موکل خود به نحو احســن 

دفاع کند.
وی همچنین افــزود: برای آنها کــه به دنبال 
ســپردن مقدرات جامعه به دســتگاه قضایی 
هســتند، این خود ظلم بزرگــی از جانب قوه 
قضاییه اســت. وی با انتقــاد از آمار بســیار 
فارغ التحصیالن رشــته حقوق گفت: به عنوان 
یک استاد دانشگاه در این رشــته باید بگویم 
متاســفانه فارغ التحصیالن امروز توانایی الزم 
برای گرفتن پرونده و فعالیت در این رشــته را 
ندارند که این به دلیل عدم تطابق آموزش های 

تئوری با نیازهای عملی است.
فشــارکی افزود: با غوغاســاالری و سفسطه 
گری نمی توان با آزمــون وکالت برخورد کرد؛ 
درحالی که حتی برخی از اساتید رشته حقوق 
با جنبه های عملی مباحث حقوقی آشــنایی 

الزم را ندارند.

 با حضور فرماندار اصفهان 
صورت پذیرفت؛ 

افتتاح پاسگاه پلیس راه 
اصفهان-نائین

فرماندار اصفهان در آیین افتتاح پاسگاه پلیس 
راه محور اصفهان-نائین، اظهار داشت: بعضی 
از نقاط محور اصفهان-نائین دچار مشــکالت 
فراوانی است و الین سبقت توسط خودروهای 
سنگین باالخص کامیون های حامل سوخت 
اشــغال می شــود که اداره راهداری استان و 
 شهرســتان باید به اصــالح این مــوارد اقدام 

کنند.
احمد رضوانی بــه دیگرمحورهای حادثه خیز 
شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: محور زفره-

اردستان، از دیگر نقاط حادثه خیز شهرستان 
اســت که اقدامات الزم در جهــت اصالح این 

محور نیز باید صورت پذیرد. 
رضوانی خاطرنشان کرد: باتوجه به گستردگی 
شهرستان اصفهان و گستردگی وظایف پلیس 
راه ســجزی، الزم اســت اقدامات مقتضی در 

جهت کاهش حوادث صورت گیرد. 

سردوش کاهنده 85 درصدی مصرف 
آب؛

 بحران آب؛ ایده جدید 
در مصرف آب

یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد لنجان، موفق 
به ساخت دستگاهی با صرفه جویی 85درصدی 

در مصرف آب شد.
دانشجوی طراح سردوش کاهنده مصرف آب، 
میزان مصرف آب با اســتفاده از این دســتگاه 
راکمتر از 10 لیتــر در هردقیقــه بیان کرد و  
گفت: این در حالی اســت که میزان مصرف با 
استفاده از ســردو ش های معمولی با باالترین 
فشــار، حدود 48 لیتر بر دقیقــه خواهد بود و 
با این میزان کاهش، شــاهد خروجی بســیار 

مطلوبی خواهیم بود.
امین آذرپیوند، افزودن حســگرهای هوشمند 
به این دســتگاه را در افزایــش صرفه جویی 
موثر دانســت و افزود: این نوع ســردوش های 
کاهنده مصــرف آب را می توان در بخش هایی 
چون روشویی با شست وشوی بسیار مطلوب، 
ظرفشــویی بــا پاک کنندگــی بــاال، حمام 
با پاک کنندگی بســیار قوی اســتفاده کرد و 
همچنین دارای خاصیت ماساژوری در ناحیه 

برخورد است.

اخبار

آموزش وپرورشدانشگاه

رییس ستاد آزمون های دانشگاه اصفهان گفت: 13 هزار و 
۶00 داوطلب در آزمون دکتري امسال شرکت کردند که 
این میزان نسبت به سال گذشــته تغییر چندانی نداشته 

است.
 محمدرضا ایروانی با بیــان اینکه آزمون دکتری در چهار 

حوزه در اصفهان برگزار می شود، اظهار کرد: دانشگاه اصفهان میزبان چهار هزار و ۶00 داوطلب زن، دانشگاه 
صنعتی اصفهان میزبان پنج هزار داوطلب مرد، دانشگاه پیام نور اصفهان میزبان دو هزار داوطلب مرد و دانشگاه 
غیر انتفاعی اشرفی اصفهان میزبان دو هزار داوطلب زن است. وی با اشاره به آمار کلی داوطلبان کنکور دکتری 

97، افزود: در مجموع شش هزار و ۶00 داوطلب زن و هفت هزار داوطلب  مرد به رقابت می پردازند.
رییس ستاد آزمون های دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: جمع کل داوطلبان کنکور دکتری 97،  13 هزار و 

۶00 نفر است که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

رقابت 13 هزار و 600 
داوطلب آزمون دکتری 
97 در اصفهان

مدیر کل ســازمان دامپزشکی اســتان اصفهان اظهار 
داشــت: در اســتان اصفهان به دلیل درگیر شــدن با 
سویه H۵N۸ یک میلیون و دویست هزار قطعه طیور 
را معدوم کــرده ایم، امکانــات و اختیارات ســازمان 
دامپزشــکی هم برای کنترل این بیمــاری 20 درصد 

 است. آزمایشگاه برای کار با ویروس نداریم، در طرح تحول ســالمت هم حوزه دامپزشکی مغفول مانده
 است.

شــهرام موحدی افزود: آنفلوآنزای فــوق حاد پرندگان به عنوان یک معضل جهانی شــناخته شــده و 
گزارش هایی مبنی بر درگیری با سویه های آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان توسط بیش از ۶0 کشور ارائه 
شده است، در اروپا غیر از کشور نروژ همه کشورها، آلودگی با ســویه های مختلف آنفلوآنزای فوق حاد 

پرندگان را اعالم کرده اند.

سویه جدید آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان، انسان 
را هم درگیر می کند

راننده اتوبوسی که 3 مامور پلیس را به شهادت رساند: 
اعدامم کنید!
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مفاد آراء
11/459 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

خواهد شد.
1- رای شــماره 10156 مورخ 96/08/16 هیات دوم آقاي محسن امیني باغبادراني به 
شناسنامه شــماره 488 كدملي 6209932118 صادره تهران فرزند منصور بر ششدانگ 
یکبابخانه سه طبقه به مساحت 175.71 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است.
2- رای شماره 10153 مورخ 96/08/16 هیات دوم خانم مریم ابراهیمي دنبه به شناسنامه 
شــماره 25409 كدملي 1282722700 صــادره اصفهان فرزند محمود بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 146.93 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای آقای 

عباس محمدی خریداری شده است.
3- رای شــماره 10179 مورخ 96/08/17 هیات دوم  آقاي ناصرقلي بهرامي دیزیچه به 
شناسنامه شماره 46 كدملي 1971143545 صادره مسجد ســلیمان فرزند حبیب اله بر 
ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 196.22 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی رمضانپورخریداری شده است.
4- رای شماره 11072 مورخ 96/09/25 هیات اول آقاي اله داد غفاري گوشه به شناسنامه 
شماره 1 كدملي 4679571454 صادره فارسان فرزند علي باز بر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 56/74 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
5- رای شــماره 10207 مورخ 96/08/20 هیات دوم آقاي احمد عبدي زاده دهکردي 
به شناسنامه شــماره 859 كدملي 4621407740 صادره شهركرد فرزند خدارحم در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 134.46 
مترمربع پالك شماره 82 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سیامك جعفری دستجردی 

خریداری شده است.
6- رای شــماره 10180 مورخ 96/08/17 هیــات دوم خانم زهرا موســوي نافچي به 
شناسنامه شــماره 50170 كدملي 1280927321 صادره اصفهان فرزند منصور در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 134.46 
مترمربع پالك شماره 82 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سیامك جعفری دستجردی 

خریداری شده است.
7- رای شــماره 10208 مورخ 96/08/20 هیات دوم خانم رضوان عابدیان به شناسنامه 
شماره 19707 كدملي 1282666411 صادره اصفهان فرزند حسین در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160.80 مترمربع پالك شماره 18 فرعي از 4493 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 

8- رای شــماره 10209 مورخ 96/08/20 هیات دوم خانم ایران عابدیان به شناسنامه 
شماره 46368 كدملي 1280889268 صادره فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 160.80 مترمربع پالك شــماره 18 فرعي از 4493 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است. 
9- رای شــماره 11284 مورخ 96/09/28 هیات اول خانم ســکینه یاوري به شناسنامه 
شماره 3632 كدملي 1218834651 صادره گلشهر فرزند محمد باقر  بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 251/75  متر مربع مفروزی از پالك شماره 1 
فرعي از 4855 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
10- رای شماره 11282 مورخ 96/09/28 هیات اول آقاي ابوالفضل فیاضي به شناسنامه 
شماره 3637 كدملي 1218834706 صادره گلشهر فرزند سیف اله بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 251/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي 
از 4855 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
11- رای شماره 7823 مورخ 96/06/21 هیات دوم خانم فاطمه ذوالفقاري نصر ابادي به 
شناسنامه شماره 842 كدملي 1288970587 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 80/98 مترمربع پالك شــماره 381 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای میرزا باقر وحید دستجردی خریداری شده است.
12- رای شماره 7001 مورخ 96/06/08 هیات دوم آقاي رسول خواجه گیلي میرآبادي 
به شناسنامه شماره 780 كدملي 1288969961 صادره اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ 
یکبابخانه دو طبقه به مساحت 93 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت سهم االرث نامبرده 

از مرحوم پدری مالك رسمی مفروز ثبتی گردیده است.
13- رای شــماره 11357 مورخ 96/09/28 هیات اول خانم صدیقه اسلمي به شناسنامه 
شــماره 7 كدملي 2411442572 صادره آباده فرزند محمدحسین بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 128/52 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
14- رای شــماره 11358 مورخ96/09/28 هیات اول آقاي رسول اسلمي به شناسنامه 
شــماره 295 كدملي 2539660339 صادره اقلید فرزند فتح اله بر ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 128/52 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
15- رای شــماره 11276 مورخ 96/09/28 هیات اول آقاي علیرضا ممیزان مارناني به 
شناسنامه شماره 1041 كدملي 1288711433 صادره اصفهان فرزند نصراله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 202/46 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمدشیخ دستجردی خریداری شده است.
16- رای شــماره 9003 مورخ 96/07/19 هیات دوم آقاي احمد علي لردســتجردي به 
شناسنامه شماره 17724 كدملي 1282646559 صادره اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 124.86 مترمربع پالك شــماره 94 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است. 
17- رای شماره 8352 مورخ 96/06/30 هیات دوم خانم رضوان اسماعیل زاده دستجردي 
به شناسنامه شماره 577 كدملي 1288881940 صادره اصفهان فرزند محمود بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 137.50 مترمربع پالك شماره 111 فرعي از 4483 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 
طرف آقایان اكبر و مصطفی دو نفر از فرزندان متوفی آقای حسن براآنی ) مالك رسمی( 

خریداری شده است.
18- رای شــماره 11341 مورخ 96/09/28 هیــات اول آقاي عبــاس قائدي حیدري 
به شناســنامه شــماره 25 كدملي 4623178064 صادره فرزند اله بخش بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 131/4 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
 فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به 
 موجــب بیــع نامــه و مــع الواســطه از طــرف آقــای احمــد انــواری خریــداری 

شده است.
19- رای شــماره 11348 مورخ 96/09/28 هیات اول خانم خدیجــه رضائي حیدري 
به شناسنامه شــماره 2418 كدملي 4621192000 صادره فرزند سوارعلي بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 131/4 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
 فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به 
 موجــب بیــع نامــه و مــع الواســطه از طــرف آقــای احمــد انــواری خریــداری 

شده است.
20- رای شــماره 11104 مورخ 96/09/26 هیات اول آقاي جبــار حیدري تركماني به 
شناسنامه شماره 85 كدملي 5459682347 صادره تركمانچاي فرزند سیاف بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 107/21 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمدنخل احمد خریداری شده است.
21- رای شماره 11356 مورخ 96/09/28 هیات اول  آقاي سعید میرزائي دنبه به شناسنامه 
شماره 19974 كدملي 1282669087 صادره اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ یکبابخانه  
به مســاحت 102/80 مترمربع مفروزی از  پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

میرزا محمد میرزایی خریداری شده است.
22- رای شماره 11303 مورخ 96/09/28 هیات اول خانم مریم حسین پور به شناسنامه 
شــماره 1045 كدملي 4819169130 صادره باغ ملك فرزند علي شــاه بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 104/31 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 366 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
23- رای شــماره 11736 مورخ 96/10/12 هیات اول آقــاي محمدرضا مصدقیان به 
شناســنامه شــماره 459 كدملي 1288750641 صادره اصفهان فرزند عبدالعلي بر دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 114/60 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
24- رای شــماره 11734 مورخ 96/10/12 هیات اول آقاي حســین گلشني نسب به 
شناســنامه شــماره 457 كدملي 1287552651 صادره اصفهان فرزند محمد بر چهار 
 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 114/60 مترمربع مفروزی
  از پالك شــماره41 فرعــي از4999 اصلــي واقــع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت

  ملــك جنــوب اصفهــان در ازای مالکیــت  رســمی مشــاعی اولیه مفــروز ثبتی 
گردیده است. 

25- رای شماره 11407 مورخ 96/09/30 هیات اول آقای فرهاد درعلي بني به شناسنامه 
شماره 1364 كدملي 1818910101 صادره بن فرزند حسن بر ششدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 126/55 مترمربع مفروزی از  پالك شــماره 4455 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است. 
26- رای شــماره 11408 مورخ 96/09/30 هیات اول خانم عزت مومني به شناسنامه 
شــماره 203 كدملي 1289287546 صــادره اصفهان فرزند علي بخش بر ششــدانگ 

 یکبابخانه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانــی آن به مســاحت 90/75 مترمربع مفروزی
 از پالك شــماره 36 فرعــي از 4485 اصلــي واقــع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهــان در ازای مالکیت  رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتــی گردیده

 است. 
27- رای شــماره 8611 مورخ 96/07/10 هیات اول  آقاي حســن جنت دستجردي به 
شناسنامه شماره 26186 كدملي 1282729578 صادره اصفهان فرزند علي بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 76/96  مترمربع پالك شماره 4427 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است. 
28- رای شــماره  8612 مورخ96/07/10 هیات اول خانم زهره بي تقصیر به شناسنامه 
شماره 26688 كدملي 1282736280 صادره اصفهان فرزند محمود بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 76/96 مترمربع مفروزی از پالك4427 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است. 
29- رای شــماره 9201 مورخ 96/07/26 هیات اول آقاي رضا هادیان به شناســنامه 
شماره 16220 كدملي 1282631489 صادره اصفهان فرزند هادي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 236/02 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

یداله لطفی خریداری شده است.
30- رای شــماره 5286 مورخ 96/05/10 هیات اول آقاي مجید حاجیان به شناسنامه 
شماره 189 كدملي 1288792204 صادره اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 83/68 مترمربع مفروزی از پالك شماره 101 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است. 
31- رای شــماره 2207 مورخ 96/03/13 هیات اول خانم طیبه گنجعلی چم جنگلی به 
شناسنامه شماره 432 كدملی 1289299331 صادره اصفهان فرزند مسیب بر ششدانگ 
یکباب ســاختمان به مســاحت 175.20 مترمربع مفروزی از پالك شماره439 فرعي از  
5000اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت  

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  96/12/03

 م الــف: 35909 اعظــم قویــدل رئیس منطقــه ثبت اســناد و امــالك جنوب 
اصفهان

حصر وراثت
12/20 خانم پروین سعیدی دارای شناسنامه شماره 14066 به شرح دادخواست به كالسه  
1016/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه 
شادروان نوراله سعیدی ورنوسفادرانی به شناسنامه 3334 در تاریخ 1395/4/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- منور 
آقا محمدی ورنوســفادرانی فرزند حاجی آقا، ش.ش 408 )همســر( 2- علی ســعیدی 
ورنوسفادرانی فرزند نوراله، ش.ش 339 )فرزند( 3- محمد حسین سعیدی ورنوسفادرانی 
فرزند نواراله، ش.ش 1663 )فرزند( 4- صدیقه ســعیدی ورنوســفادرانی  فرزند نوراله، 
ش.ش 1662 )فرزند( 5- شهین سعیدی ورنوسفادرانی فرزند نوراله، ش.ش 165 )فرزند( 
6- پروین سعیدی فرزند نوراله، ش.ش 14066 )فرزند( 7- معظمه سعیدی ورنوسفادرانی 
فرزند نوراله، ش. 93 )فرزند( و الغیر. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 6908 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یك( )177 كلمه، 2 كادر(

فقدان سند مالکیت
12/39 شماره صادره: 1396/42/461166- 96/11/5 نظر به اینکه خانم لیال سیامکی 
با تســلیم دو برگ استشهاد شــهود كه امضای شهود در آن طی شناســه یکتای شماره 
139602150485001051 مورخ 96/10/30 دفترخانه 414 اصفهان گواهی شده مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت یك و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پالك شماره 204/5 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان كه در ذیل ثبت 32409 صفحه 255 دفتر جلد 248 امالك تحت 
شماره چاپی 999470 بنام آقای باقر نوروزی اصفهانی صادر و تسلیم گردیده و مع الواسطه 
به موجب سند انتقال شماره 101405 مورخ 82/12/4 دفترخانه 9 اصفهان به نامبرده انتقال 
یافته و اظهار داشته كه سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است.  لذا مراتب  به استناد تبصره یك اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یك نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه كننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 37091 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان 

)240 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/40  خواهان آقای حسن امینی اسفیدواجانی دادخواستی به خواسته پرداخت وجه یك 
فقره چك به میزان هفتاد و پنج میلیون ریال معادل هفت میلیون و پانصد هزار تومان به 
طرفیت خوانده سعید شعبانی به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران و كرون 
تسلیم نموده كه پس از ارجاع به شــماره 804/96 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 
97/1/27 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس 
و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دســتور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یك بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و به خوانده اخطار 
می گردد كه از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یك ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده 
حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم 
شایســته اتخاذ خواهد نمومد و چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهی باشد فقط یك نوبت 
 درج خواهد شد. م الف:506 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف تیران )178 كلمه، 

2 كادر(
اخطاریه

12/41  شماره: 870/96 آقای حجت اله نجفی فرزند ذیبح اله به نشانی مجهول المکان، 
محل حضور: شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف تیران واقع در جنب دادگستری، 
وقت حضور: 97/1/27 دوشــنبه ســاعت 9 صبح، علت حضور: دادخواست حسن امینی 
اســفیدواجانی به طرفیت شــما مبنی بر اعالم و نسخ دادخواســت و ضمائم به پیوست 
 ارسال گردید. م الف:507  شعبه اول شــورای حل اختالف تیران و كرون )64 كلمه، 

1 كادر(
اخطار اجرایی

12/42  در خصوص پرونده كالســه 96/170 ش ح 2 صادره از شــعبه دوم شورای حل 
اختالف دهاقان دادنامه شماره 633 مورخ 96/09/08 قطعیت یافته است و محکوم علیه 
مرتضی میر صادقی مجهول المکان محکوم به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواســته بصورت تضامنی و مبلغ هفت میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار 
ریال بعنوان خسارت دادرسی و حق الوكاله و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 

دادخواســت 96/02/30 لغایت پرداخت محکوم به در حق خواهان خانم گل بانو گرگین 
حقیقت. ماده 34 قانون شــورای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه نســبت به پرداخت 
محکوم به اقدام ننماید با تقاضای ذینفع و دســتور قضایی مراتــب جهت اعمال قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی به اجرای احکام حقوقی دادگســتری اعالم می شود. 

م الف:96/347  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )134 كلمه، 1 كادر(
احضار متهم

12/43  شــماره نامه: 9610113749202051 شماره پرونده: 9609983749200539 
شماره بایگانی شعبه: 960587 متهم: سیامك داداشی حصاری فرزند محمد، نظر به اینکه 
در پرونده كالسه 960587 دادیاری دادسرای دهاقان متهم سیامك داداشی حصاری فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 31 جهت دفاع از اتهام انتسابی معاونت در حمل و نگهداری 29 
كیلو و 850 گرم تریاك در این شعبه حاضر گردند و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم 
گردیده كه ابالغ می گردد ظرف یك ماه آینده در دادیاری دادســرای عمومی و انقالب 
دهاقان با داشــتن اســتحقاق وكیل در این پرونده حاضر گردند در صورت عدم حضور، 
احضاریه ابالغ شــده تلقی می گردد و دادسرا تصمیم مقتضی ) رســیدگی غیابی( اتخاذ 
خواهد نمود. م الف:96/343  شعبه دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

دهاقان )118 كلمه، 1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/44 نظر به اینکه خواهان عباس ارباب فرزند رضا دادخواستی به خواسته محکومیت 
خوانده )مطالبه وجه( به مبلــغ 20/000/000 ریال   به طرفیت فتاح آریا منش  به مجتمع 
شوراهای حل اختالف اران وبیدگل تقدیم كه پس از ارجاع به شعبه چهارم حقوقی شورای 
حل اختالف به كالسه 4/285/96 ثبت و برای تاریخ دوشنبه 97/03/28 ساعت 19/30 
عصر وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجاكه خوانده فوق الذكر مجهول المکان بوده لذا 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب 
به نامبرده ابالغ می گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده 
میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر 
شورا مراجعه نماید .انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور 
شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 5/2/96/805 مصطفی گلی مسئول 

دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف آران و بیدگل )155 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103734105937 ابالغنامــه:  شــماره    12 /46
9609983734100682 شــماره بایگانی شــعبه: 960700 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به آقای مجید باقری فرزند حســن، خواهان: آقای محمد تقی 
ذوالفقاری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مجید باقری به خواسته مطالبه وجه مطرح 
كه به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609983734100682 شعبه دادگاه 
عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان نطنز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/01/19 
ساعت 9 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یك نوبت در یکی از جراید 
كثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یك ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 608 شعبه دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز )148 كلمه، 1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/47 شماره ابالغنامه:9610103734105912 شماره پرونده:9609983734100681 
شماره بایگانی شعبه:960699 ابالغ شــونده حقیقی: جواد محمدی فرزند محرم، تاریخ 
حضور:1397/01/18  شــنبه ساعت: 9 ، محل حضور: اســتان اصفهان شهرستان نطنز 

خیابان دولت ساختمان دادگستری، در خصوص دعوی محمد تقی ذوالفقاری به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت 
این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
كاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت 
نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب كاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی 
از دفاتر خدمات الکترونیك قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی 
 مراجعه نمایید. م الف:609 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز 

) 140 كلمه، 1 كادر(
ابالغ رای

12/48 كالسه پرونده: 619/96  شماره دادنامه: 2796 تاریخ رسیدگی: 96/11/2  مرجع 
رسیدگی: شعبه دوم شــورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: بهرام عمادی به نشانی 
خمینی شهر خ مدرس جنب دبستان 8 شهریور پ 27 با وكالت 1- رضا زبان دان 2- ملیحه 
محمدی  هردو به نشــانی فالورجان خ طالقانی نبش خیابان شریعتی طبقه دوم پوشاك 
ایکاد )روبروی بانك مســکن(، خواندگان: 1- مژگان صفری نژاد لنگرودی 2- ســعید 
وكیلیان 3- میثم بیات هر سه به نشانی مجهول المکان، گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رســیدگی با استعانت از 
خداوند متعال، به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص 
دادخواســت خواهان بهرام عمادی با وكالت رضا زبان دان و ملیحه محمدی به طرفیت 
خواندگان مژگان صفری نژاد لنگرودی و ســعید وكیلیان و میثم بیات به خواسته مطالبه 
مبلغ 150/000/000 ریال وجه یك فقره چك به شماره 053732 مورخ 1395/6/30 بر 
عهده بانك صادرات شعبه بروجردی تهران به شماره جاری 0106480930004 بانضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوكاله وكیل از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی 
خواهان، مالحظه اصل چك و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان كه ظهور در مدیونیت 
خوانده دارد و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده اند 
و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا 
به مواد 198، 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چك و تبصره 
آن خواندگان به به پرداخت تضامنی مبلغ 150/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 
مبلغ 2/925/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چك 
لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانك مركزی و حق الوكاله طبق تعرفه در 
حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل 
اعتراض در محاكم حقوقی خمینی شهر می باشــد. م الف: 6912 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر )337 كلمه، 3 كادر(  
ابالغ رای

12/49 كالسه پرونده 96/1372 شــماره دادنامه: 1545-96/10/12   مرجع رسیدگی: 
شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محمد نقدی به نشانی خمینی شهر 
بلوار بهشتی خ خیام كوچه دانش 3 پالك 108، خواندگان: 1- نرگس ابراهیمی به نشانی 
بافق خ وحشی بافقی كوچه شهید بهمنی پالك 16 كدپستی 8971838763 ، 2- حسین 
امیریان به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چك، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا:در خصوص دعوی آقای محمود نقدی با وكالت خانم ریحانه شایقی به طرفیت 
1- نرگس ابراهیمی سبابی 2- حســین امیریان به خواسته مطالبه مبلغ 300/000/000 
ریال وجه یك فقره چك به شــماره 408131 مورخ 95/9/30 عهــده بانك  به انضمام 

خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق 
چك و گواهینامه عــدم پرداخت آن  و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلســه مورخ 
96/10/5  و عدم  ارائه الیحه دفاعیه از ســوی ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا 
شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد 
تجاری و مستندا به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 
94/8/10 و مــواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصــره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان راثابت دانسته و حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/375/000 ریال بابت خسارات دادرســی و حق الوكاله طبق تعرفه و همچنین پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چك لغایت استهالك كامل دین بر مبنای شاخص 
بهای كاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانك مركزی جمهوری اســالمی ایران در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهی 
قابل تجدید نظر در محاكم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:6850 شعبه 

سوم حقوقی مجتمع شماره یك شورای حل اختالف خمینی شهر )381 كلمه، 4 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/151 شماره صادره: 1396/31/469368-1396/11/30 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یك قطعه ملك پالك شماره 1715 فرعی مجزی شده از پالك – فرعی واقع 
در اراضی خلف دزجا دهاقان 127 اصلی كه طبق پرونده ثبتــی بنام آقای فریدون امین 
جعفری فرزند ابوالقاسم در جریان ثبت میباشد و تحدید حدود آن بعمل نیامده است اینك 
بنا بدستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق درخواست متقاضی تحدید حدود 
ملك مرقوم در روز یکشنبه مورخه 1396/12/27 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد. لذا و به موجب این آگهی به كلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد كه در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این واحد می بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد تســلیم نماید.  

م الف:96/349  اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان )185 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

12/45  آقای حســین ثقفی دارای شناسنامه شماره 96 به شــرح دادخواست به كالسه  
579/96 ش 1  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان علی اكبر ثقفی به شناسنامه 5848 در تاریخ 96/11/21 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر و دو پسر و یك 
همسر دائمی كه عبارتند از: 1- حسین ثقفی به شماره شناسنامه 96 متولد 37/4/1 صادره 
ازاردستان فرزند متوفی 2- زهرا ثقفی به شماره شناسنامه 7457 متولد 44/1/8 صادره از 
اردستان فرزند متوفی 3- صدیقه ثقفی به شماره شناسنامه 6956 متولد 38/6/1 صادره 
از اردستان فرزند متوفی 4- رضا ثقفی به شماره شناسنامه 155 متولد 56/2/9 صادره از 
اردستان فرزند متوفی 5- خانم خادم اردستانی به شماره شناسنامه 191 متولد 13/9/12 
صادره از اردستان همسر متوفی. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 496 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یك شورای حل اختالف شهرستان 

اردستان )193 كلمه، 2 كادر(
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زمان بدرقه  تیم ملی فوتبال 
مشخص شد

تیم ملی تا جام جهانی 2018، هشــت دیدار 
برگــزار  دوســتانه 
می کند که دو دیدار 
تدارکاتی با سوریه 
و ازبکســتان در 
اردیبهشت ماه و در 
تهران برگزار می شود 
و بعد از آن تیم ملی تهران 
را برای برگــزار اردو و بازی تدارکاتی با ترکیه، 

یونان و لیتوانی ترک می کند.
طبق هماهنگی های انجام شده، تیم ملی 28 
اردیبهشت با ازبکســتان در ورزشگاه آزادی 
دیدار می کنــد و بعد از بازی، ملی پوشــان با 
هــواداران حاضــر در ورزشــگاه خداحافظی 
می کنند و برای حضــور در جام جهانی بدرقه 

می شوند.

بار اولشان نیست، بی احترامی کارشان است. زنده و مرده هم 
برایشان فرقی ندارد. از بازیکن چه انتظاری می توانیم داشته 
باشیم وقتی مفتی هایشان علنا از کشته شدن ایرانی ها در 
حوادث و بالیای طبیعی و غیرطبیعی ابراز خوشحالی می 
کنند؟! مفتی هایی که برخی هایشان ریختن خون ایرانی را 
حالل و حتی دارای ثواب فراوان می دانند و بشارت بهشت 

بابت کشتن ایرانی ها می دهند!
قرار بود یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان سانحه هوایی 
یاسوج قبل از بازی اســتقالل-الهالل در چارچوب رقابت 
های لیگ قهرمانان آسیا انجام شود. این خواسته ای بود که 
از سوی استقالل مطرح شد و »ای اف سی« برای بازی این 

تیم ایرانی با الهالل به آن رای داد.
برای چنین اقدامی، رضایت دوطرف درنظر گرفته می شود؛ 
یعنی قبل از بازی در جلسه هماهنگی قطعا باشگاه مقابل نیز 
نظر مساعدی داشته است؛ اما در زمین بازی، اتفاق دیگری 
افتاد. 4 بازیکن الهالل در حلقه میانی زمین حاضر نشدند. 
علی الحبســی و دفاع های تیم ، گوشــه ای دیگر از زمین 

ایستادند و به مراسم سکوت توهین کردند. 
این رفتار ســعودی ها البته مســبوق به ســابقه اســت؛ 
چندماه قبل هم بازیکنان تیم ملی عربســتان در اقدامی 
غیراخالقــی و غیرقابل باور به کشــته شــدگان حمالت 
لندن احترام نگذاشــتند و در زمان یک دقیقه ســکوت 
به گرم کــردن مشــغول شــدند.  فیفا این یــک دقیقه 
ســکوت را به احترام قربانیان حمالت تروریســتی لندن 
در نظــر گرفته بود که در آن دو اســترالیایی هم کشــته 
شــده بودند با ایــن حال عربســتانی ها بــدون توجه به 
فیرپلی و اصول اخالقی در زمان ســکوت مشــغول گرم 
 کــردن خود شــدند و عمال بــه این یک دقیقه ســکوت 
بی احترامی کردند  و جالب اینکه آن زمان در برخی رسانه 

ها این طور عنوان شد که بازیکنان عربستان درست متوجه 
موضوع نشــده و تصور کرده اند این یک دقیقه سکوت به  
احترام کشته شدگان حمالت تروریستی تهران بوده است. 
دیدار استرالیا و عربستان در چارچوب رقابت های مقدماتی 
جام جهانی با اتفاقات تلخ تهران و حمله به حرم امام)ره( و 
مجلس همزمان شده بود و سعودی ها از این بابت خوشحال 
بودند و در رسانه هایشان این خوشحالی را ابراز می کردند! 

رفتار توهین آمیــز بازیکنان این تیم، حتی رســانه های 
بین المللی را هم به تعجب واداشــت چون چنین حرکت 

غیراخالقی تا آن زمان در فوتبال سابقه نداشت.
ایران و عربســتان میانه خوبی با هم ندارنــد و این را همه 
می دانند؛ اما سیاست چه ربطی به ورزش دارد و بدتر از آن؛ 
مشکالت سیاســی چه ارتباطی با بزرگداشت یک حرکت 
انسانی می تواند داشته باشد؟ سعودی ها به چه درجه ای 
از سقوط اخالقی و انسانی رسیده اند که حتی احترام چند 
انسان بی گناه کشته شده در یک سانحه را نگه نمی دارند و 

مانورهای سیاسی خود را به زمین فوتبال می آورند؟ 
وقتی حتی مالک الهالل که یکی از تندروترین شاهزاده های 
سعودی علیه ایران اســت و بارها در جوسازی هایی مثل 
برگزاری بازی ها در زمین بی طرف نقش کلیدی داشــته 
است، به مسئوالن اجرایی تیمش اجازه همکاری با استقالل 
و ای اف سی را داده بود ، چطور می شود که عده ای بازیکن 
چنین بی احترامی می کنند و یک بار دیگر خوی پلید خود 
را عریان تر از همیشه نشان می دهند. این سعودی ها ادعای 
خادمی حرمین شریفین را دارند و ذره ای از اخالق کریمانه و 
بزرگوارانه همان بزرگمردانی که ادعای خادمی شان را دارند، 

در وجودشان نیست. 
 خــدا را شــکر که اســتقالل پیــروز ایــن دیــدار بود و

 جواب بی احترامــی را آبی ها با احتــرام و در زمین دادند. 
 ایران هنوز هم »خویشــتنداری« می کنــد . ما مثل آنها

 نیستیم. 

به بهانه بی احترامی بازیکنان الهالل
 

 به  کشته شدگان حادثه هواپیمای یاسوج؛

وقاحت عریان

وقاحت عریان

پیشنهاد سردبیر:

 ســرمربی تیم ذوب آهن پس از پیــروی این تیم در 
هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا گفت :رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا پیشــرفت های خوبی در این سال ها 
داشته است. نمی دانم شاید عمده دلیل این پیشرفت 

خیره کننده به سرمایه گذاری کشورهای حاشیه خلیج  
فارس در آستانه برگزاری اولین جام جهانی تاریخ در 
این منطقه باشد تا در کنار پیشرفت هایی که ژاپن و 
کره جنوبی داشتند از رقابت با آنها کم نیاورند که به این 

جمع باید سرمایه گذاری هنگفت در چین و هند هم 
اشاره ای داشته باشیم. همین سرمایه گذاری ها کار را 
برای تکرار قهرمانی نماینده های ایران در آسیا سخت 
می کند. اصال من یک سوال دارم، ما در فوتبال مان چه 
داریم که انتظار قهرمان شدن باشگاه ها در این جنگ 
سخت لیگ قهرمانان آسیا را داشته باشیم؟! فوتبالی 
که در آن جــدال تیم های دوم و ســوم فیلمبرداری 

نمی شود، فوتبالی که به غیر از یکی دو زمین استاندارد 
و مدرن در بقیه استادیوم ها زمین خوبی ندارد و همه 
مربیان شاغل در فصل پاییز و زمستان نگران بازی در 
زمین های نامناسب هستند، فوتبالی که از نظر امکانات 
و درآمدزایی هیچ حرفی برای گفتن ندارد این روزها 
فقط به خاطر بهره بردن از نیروی انســانی توانســته 

حرفی برای گفتن داشته باشد.

سرمربی تیم ذوب آهن:
فوتبال ما چه دارد که قهرمان آسیا شود؟!

خبر روز

چرا رحمتی  جانشین حسینی 
در بازی با الهالل شد؟

مهدی رحمتی بعد از حضور حسینی در اولین 
دیدار لیــگ قهرمانان 
آســیا، بــه ترکیب 
این تیم بازگشــت 
تــا دروازه بــان و 
کاپیتان استقاللی ها 
برابر الهــالل در دیدار 
حساس هفته دوم مسابقات 
باشد.وینفرد شــفر در نشســت خبری درباره 
انتخاب رحمتی به عنوان دروازه بان اســتقالل 
گفت: برای این بازی رحمتی را درون دروازه قرار 
دادیم که تجربه بیشتری دارد و می تواند از عقب 
با بازیکنان صحبت کند.سرمربی استقالل تجربه 
باالی رحمتی در لیگ قهرمانان آســیا و قدرت 
رهبری او را دو عامل اصلی برای انتخاب رحمتی 
به جای حسینی اعالم کرد و به نظر می رسد در 
دیدارهای بزرگ باید همچنان شــاهد حضور 

رحمتی باشیم.

سوال روز

تهدید به سبک فیفا؛ 
حذف عربستان از جام جهانی

در دو دوره قبلی حضور تیم ملی در جام جهانی 
همیشه این بحث مطرح 
بوده که کشورهایی 
کنــار  خواهــان 
ایران  گذاشــتن 
از جــام جهانی به 
خاطر مســائل غیر 
ورزشی بودند و حتی 
این بار هم که تیم ملی به جام جهانی رســیده 
نوبت ایتالیایی ها بوده که مدعی شــوند ایران 
نباید جایی در روســیه داشته باشد. این اتفاق 
حاال به نوعی دیگر درباره عربســتان در حال 
تکرار اســت. به گزارش باشــگاه خبرنگاران؛  
فیفا، عربستان را تهدید کرد که ایتالیا خواهان 
حضور در روسیه اســت و اگر دخالت سیاست 
در رشــته فوتبــال ثابت شــود از بزرگ ترین 
آوردگاه فوتبالــی جهان حذف خواهند شــد 
و این می تواند برای ســعودی ها که پس از 2 
 دوره غیبت به جام جهانی رسیدند، خطرساز

 باشد.

تهدید روز

بر خالف روزهای اول حضور طارمی در الغرافه، که رسانه های قطری 
اصال از عملکرد او  رضایت نداشــتند، حاال طارمی تبدیل به بازیکن 
محبوب قطری ها شده است. روزنامه الرای قطر درباره طارمی نوشته:» 
طارمی مهاجمی بود که الغرافه به او نیاز داشت. او  به درخشش خود در 
الغرافه ادامه  داد و توانست در دیدار برابر تراکتورسازی دو گل به ثمر 

برساند و روی گل بعدی هم تاثیر مستقیم داشته باشد. «

تمجید قطری ها از درخشش طارمی
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در شکســت ۳ بر یک پرسپولیس در دیدار با الســد، تقریبا تمام 
بازیکنان ایرانی روز خوبی نداشــتند؛ اما در این بین عملکرد غیر 
قابل انتظار از آقای گل سرخ پوشــان موجب شد نتوانند با امتیاز 
دوحه را ترک کنند.علی علیپور که هفته قبل نمایش فوق العاده ای 
برابر نسف قارشی ازبکستان ارائه کرده بود، تنها یک شوت مقابل 

السد قطر داشت که آن هم داخل چارچوب نبود .

 

در اولین روز هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال، تیم سپاهان در 
شرایطی در مشهد به مصاف تیم قعرنشین جدول رده بندی می رود 
که پیروزی مقابل سیاه جامگان سبب می شود تا زرد پوشان برای بقا 

در لیگ برتر امیدوار به هفته های آینده باشند.
تیم ســپاهان که به دلیل نتایج ضعیف در هفدهمین دوره لیگ برتر 
ناگزیر شد تا منصورابراهیم زاده را جایگزین زالتکو کرانچار کند هنوز 
نتوانسته با وجود تغییر سرمربی از شرایط بحرانی خارج شود و نتایج 
ناامید کننده این تیم ادامه پیدا کرده  است. طالیی پوشان اصفهانی 
که روند ناکامی شــان در پنج هفته گذشــته با چهار شکست و یک 
تســاوی ادامه پیدا کرده اســت برای اینکه بتوانند به وضعیت خود 
درجدول رده بندی سرو سامان ببخشند، چاره ای ندارند جز شکست 

سیاه جامگان که این روزها همانند سپاهان حال و روزخوشی ندارد.
پیروزی مقابل شــاگردان رضا عنایتی می تواند سایه امنیتی برای 
زردپوشــان ایجاد کند به خصوص اینکه روند قرعه کشی بازی های 
ســپاهان در بازی های باقی مانده به گونه ای اســت که  در 7 هفته 
باقی مانده ســپاهان در  چهار بازی باید در خــارج از خانه به مصاف 
حریفانش برود و چهار دیدار حساس مقابل تیم های تراکتور سازی، 

استقالل تهران ، استقالل خوزستان و نفت تهران را در پیش دارد از 
این رو برای اینکه از جمع تیم های فانوس به دست خارج شود باید با 
پیروزی در این هفته از شرایط بحرانی که اکنون با آن دست و پنچه 
نرم می کند، خارج شــود به خصوص اینکه تعطیلی موقت مسابقات 
لیگ  در دو هفته گذشته بهترین فرصت برای سپاهان را فراهم کرد 

تا این تیم با کیفیت بهتری به دیدار رقبایش در هفته های آتی برود.
 در این دو هفته که رقابت های لیگ برتر به خاطر برگزاری دیدارهای 
لیگ قهرمانان آسیا تعطیل شده بود، منصور ابراهیم زاده این فرصت را 

پیدا کرد تا با آرامش به بررسی نکات ضعف سپاهان 
بپردازد و با خیالی راحت دستورات تاکتیکی اش را 

به تیم تزریق کند .
شــاگردان ابراهیم زاده در دیدار مقابل تیم نفت 
تهران نیز عملکــرد قابل قبولــی را به نمایش 
گذاشــتند و توانســتند پس از چهار شکست 
پیاپی یک امتیاز به حســاب ســپاهان واریز 
کنند تا در هفته ای که تیم های ســیپدرود 
و سیاه جامگان که همســایگان سپاهان در 
جدول رده بندی هستند بازی هایشان را به 
رقبا واگذار کردند، بتوانند نتیجه  بهتری 
بگیرند و با همان تک امتیاز امیدشان  را 

برای ماندن در لیگ برتر بیشتر کنند .
تیــم ســپاهان کــه در بــازی رفــت 

سیاه جامگان را در ورزشگاه نقش جهان با دو گل شکست داده بود، در  
هفته بیست و چهارم این فرصت را دارد تا با شکست تیم سیاه جامگان 
دو پله در جدول رده بندی باال بیاید به خصوص اینکه تیم های پدیده 
و نفت تهران که رقابت نزدیکی با سپاهان دارند در دیدارهای سختی 

باید به مصاف ذوب آهن و صنعت نفت آبادان بروند.
قضاوت دیدار سپاهان- سیاه جامگان بر عهده علیرضا فغانی است که  
محمدرضا مدیر روســتا، جواد مداح و حسین زمانی به عنوان کمک 
داور او را در این بازی همراهی می کنند. این دیدار ساعت 15:۳0 در 

ورزشگاه امام رضای مشهد برگزار خواهد شد.

علیپور راه دروازه را گم کرده بود
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تالش سپاهان و سیاه جامگان به منظور  بقا؛

فینالی به ارزش سه امتیاز

شبکه بین اسپورت قطر حق 
پخش جام جهانی را گرفت

روزنامــه الوطن قطــر خبر داد که شــبکه بین 
اســپورت این کشور حق پخش مســابقات جام 
جهانی 2018 روسیه را گرفته است و قرار شده 

از ۶ شبکه خود تمام این رقابت ها را پخش کند.
بین اســپورت یک شــبکه بیــن المللی قطری 
اســت که در زمینه پخش رقابت های ورزشــی 
در خاورمیانــه رتبــه اول را دارد و در جهــان 
 نیــز از بهترین شــبکه هــای ورزشــی جهان

 است.

ابتکار الیپزیش؛
 اتاق سیگار برای »ساری«

ناپولی در بازی برگشــت لیگ اروپــا در ردبول 
آرنا، میهمان الیپزیش است. تیم آلمانی به رسم 
میهمان نوازی دست به اقدام عجیبی زده و برای 
ساری، اتاق مخصوص سیگار کشیدن در رختکن 

تعبیه کرده است.  
الیپزیــش در رختکــن ناپولــی بــا اســتفاده 
از دیوار کاذب، اتــاق مخصوصی برای ســاری 
 تدارک دیده تــا به راحتی بتواند در آن ســیگار

 بکشد. 
ضمنا به درخواســت ناپولی همه سنســورهای 
حساس به دود در رختکن تیم میهمان غیرفعال 
خواهد بــود. چندی پیش »مارک همشــیک« 
در مورد سیگار کشــیدن ســرمربی اش گفته 
بود:»ساری« یک سیگارِی آتشین مزاج و وابسته 
است. شگفت انگیز است؛ هیچ شخصی را ندیده ام 
که به اندازه او سیگار بکشد. خدا را شکر در طول 

بازی نمی تواند این کار را انجام دهد.

در حاشیه

زالتان: »سانچس« بیش از حد 
کوتاه است! 

زالتان، ســتاره ســوئدی منچســتریونایتد 
معتقد است، الکسیس 
سانچس کوتاه ترین 
همبــازی او بوده 
ن  تا ال ز . ســت ا
بازیکن  خــودش 
قدبلنــد و تنومندی 
اســت؛ اما مدعی شــد که 
فکر نمی کرده ســانچس این قدر کوتاه باشد 
و از دیدن او تعجب کرده اســت.زالتان گفت: 
»سانچس خیلی قد کوتاه است و حتی او از آن 
چیزی که من فکر می کردم نیز کوتاه تر است؛ 
البته من در گذشته نیز در کنار بازیکنانی با قد 
کوتاه بازی کرده ام؛ اما سانچس دیگر بیش از 
حد کوتاه بوده و کوتاه ترین بازیکنی است که 
من تا به حال کنارش بازی کرده ام.هر بازیکنی 
راهی منچستریونایتد شود بازیکنان با آغوش 
باز از او استقبال می کنند و ادامه ماجرا دیگر به 

خودش بستگی دارد«.

نقل قول روز

لوکوموتیو فوتبال
مسکو
 - نیس

ساعت 
19:30

شبکه 
ورزش

آرسنالفوتبال
- 

 اوسترشوند
ساعت
23:35

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

 پنجشنبه
 3 اسفند

پیشخوان

انتقــام  اســتقالل 
پرسپولیس را گرفت، السد 
انتقــام اســتقالل را از 

پرسپولیس

شکست سنگین پرسپولیس در قطر، سوژه مطلب انتقادی 
خبرآنالین درباره برانکو شــده اســت. این سایت البته از 
کارهای خوبی که پروفســور در پرســپولیس انجام داده 
تعریف کرده؛ اما طبیعتا به اشــتباهات ســرمربی بسیار 
موفق قرمزها هم اشاره کرده و نوشته:»برخی از تصمیمات 

برانکو اشتباه اســت، شــاید خود او این را بداند؛ اما »برانکو بودنش« به او اجازه ندهد که تغییری در روندش 
ایجاد کند. مثال همین استفاده از دو هافبک دفاعی حتی برای زمانی که تیم عقب است، نیمکت نشین کردن 
مسلمان، تعویض های تاثیرگذار اما دیر و ... . همه اینها چیزهایی است که در نتایج پرسپولیس مخصوصا در 
آسیا تاثیرگذار بودند. پرسپولیس در دو فصل گذشته خیلی کم تن به شکست داده؛ اما مراجعه به شکست های 
تیم برانکو و مرور اتفاقات بازی مشخص می کند، گاهی وقت ها لجاجت پروفسور کار دست خودش و تیمش 

داده است«. 

 لجاجت برانکو 
کار دست پرسپولیس 
داد

مرتضی پورعلی گنجی نمایش خوبی مقابل پرسپولیس 
داشت. در جریان دیدار تیم های السد و پرسپولیس که با 
برد تیم قطری همراه شد، مرتضی پورعلی گنجی، مدافع 
تیم الســد نمایش خیلی خوبی مقابــل نماینده ایران 
داشــت. او بارها مقابل حمله های پرســپولیس ایستاد 

و جلوی علیپور را گرفت. در نبردهای هوایی هم معموال موفق بود و اجازه موقعیت ســازی به بازیکنان 
پرسپولیس نداد. طی این چند فصل همیشه چنین عملکردی از مرتضی دیده شده. چه زمانی که در نفت 
بود و چه حاال که در قطر بازی می کند. برای او مهم نیســت که مقابل چه تیم هایی قرار می گیرد. مرور 
بازی هایش در تیم ملی و السد نشان می دهد که او همیشه می جنگد تا با تمان توان از دروازه تیمش دفاع 
کند. پورعلی گنجی این روزها نیز خیلی آماده است و یکی از اصلی ترین امیدهای کی روش در جام جهانی 

برای خط دفاعی ایران محسوب می شود.

نقش موثر 
پورعلی گنجی در 
شکست سرخ پوشان

 برد استقالل مرهمی بر 
و  تراکتــور  شکســت 

پرسپولیس؛ التیام

 دسته گل 2 میلیاردی

 هالل آبی ماه!
 السد معبر!

سپیدرودفوتبال
- 

 سایپا
ساعت 
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شبکه 
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پخش  زنده مسابقات
 جمعه
 4 اسفند

سمیه یوسفیان

سمیه مصور
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گویا همه اجناس مغازه ها در پیاده رو چیده شده، هیچ کس هم اعتراض 
نمی کند؛ انگار بدون شــک و بی هیچ حق اعتراضی از سوی رهگذران، 

پیاده رو ملک شخصی آنان است یا پارکینگ وسیله نقلیه شان!
اشغال پیاده روها و سدمعبر، قصه کهنه ای است که نه تنها کالنشهرها، 
که شهرهای کوچک هم با آن دســت و پنجه نرم می کنند بدون توجه 

به رعایت حقوق دیگران که آلودگی های بصری را در شهر رقم می زند.
مطابق تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، جلوگیری از ایجاد 
سد معبر توسط بازاریان و... بر عهده شهرداری گذاشته شده است؛ زیرا 

طبق قانون، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از 
میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است.
مشارکت مردمی؛ پشتوانه ای مطمئن در حل معضالت شهر 
یک کارشناس مطالعات و برنامه ریزی شــهری اصفهان می گوید: سد 
معبر دارای اشکال گوناگونی اســت که از مصادیق بارز آن می توان به 
سد معابر توسط دستفروشان، اشغال پیاده روها توسط واحدهای صنفی 
متخلف به منظور نمایش کاال یا عدم فضای کافی در انبار، نصب دکه های 
غیرمجاز، تخلیه نخاله و ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی 

بدون مجوز شهرداری و توقف اتومبیل در مکان های غیرمجاز و وسایل 
نقلیه جهت فروش کاال اشاره کرد.

 مهال هاشمی به بیان راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران سد معبر 
در کالنشهر اصفهان می پردازد و می گوید: مشارکت مردمی، پشتوانه ای 
مطمئن در حل معضالت شهرهاســت، در این راســتا تشــویق مردم 
در مشارکت امور شــهری، از راهکارهای اصلی و عملی بهبود زندگی 

اجتماعی محسوب می شود.
این کارشناس مطالعات و برنامه ریزی شــهری اصفهان اظهار می کند: 
برخورد قاطع و قانونی با واحدهای صنفی متخلف، در کاهش ایجاد سد 
معبر بسیار موثر است. در واقع با استناد به موارد قانونی و با بهره گیری از 
کارشناسان حوزه حقوقی شهرداری و ایجاد شناسنامه تخلف برای هر 

واحد صنفی، می توان عملکرد مناسبی در این خصوص داشت.
شهرداری رویکرد پیشگیرانه دارد

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان می گوید: 
متاسفانه فرهنگ غلط اشغال پیاده روها یکی از مشکالت مهم در سطح 
معابر و خیابان های شهر است که رفت و آمد عابران پیاده را با مشکالت 

عدیده ای همراه ساخته است.
حسن محمدحسینی اظهار می کند: با اشغال پیاده روها آنچه در اولین 
نگاه به چشم می خورد، بی نظمی و برهم خوردن زیبایی و سیمای شهر 
است و این اقدام ناپســند زمانی که در پیاده روهایی با عرض کم اتفاق 
می افتد، نتیجه ای جز ایجاد هــرج و مرج و آلودگی های بصری نخواهد 
داشــت.وی با بیان اینکه هیچ یک از کســبه و واحدهای صنفی اجازه 
ندارند از پیاده رو برای گذاشــتن میز و صندلی و کاال اســتفاده کنند، 
گفت: امروزه پدیده ناهنجار ســد معبر، یکی از مشــکالت اساسی این 
شهر محسوب می شود، اما تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری ها 
ضمن اینکه استفاده از معابر عمومی برای کسب را ممنوع اعالم کرده، 
شهرداری را نیز موظف به رفع سد معبر کرده است. مدیرکل پیشگیری 
و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه می دهد: در حال حاضر 
بســیاری از برخوردهای قانونی در این رابطه انجام پذیرفته و منجر به 
پلمب تعدادی از واحدهای صنفی در شهر شده است، البته با اخذ تعهد 
از کسبه، فرصتی دوباره برای پاکسازی پیاده رو و معابر به آنها داده شده 
است. طبق قانون در صورت عمل نکردن به تعهدات، پلمب های طوالنی 

مدت برای این کسبه  در نظر گرفته می شود.

کدام یک سدی در برابر سد معبر خواهد بود؛

قانون یا فرهنگ؟!

هوا صاف است و کمی ابری؛ بوی بهار به مشام می رسد. بعد از این همه آلودگی، هوا جان می دهد برای پیاده روی، خرید و ...؛ ترافیک 
ماشین ها زیاد است؛ اما هرج و مرج پیاده روها بیشتر، از اجناس مغازه ها گرفته تا پارک موتور و خودرو ...

خواب 20 ساله روابط بین الملل در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

آغاز نشست دبیران کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور

نشســت دبیران مناطق هشــتگانه ستاد عالی 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد کشور در 

اصفهان آغاز شد.
بررســی تشــکیل کانون های فرهنگی هنری 
مســاجد ویژه خواهران، بررســی راهکارهای 
مشــارکت مردمی در هیئت امنای کانون های 
فرهنگی هنری مساجد و بررسی و ارائه راهکارها 
در خصوص نحوه ادامه فعالیــت مناطق ویژه، 
ازجمله مواردی اســت که در این جلسه مورد 
بررسی قرار می گیرد.گفتنی است این نشست 
به میزبانی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد اســتان اصفهان در مجتمع فرهنگی 

هنری صائب در حال برگزاری است.

15 سالن به سینماهای حوزه 
هنری اصفها ن اضافه می شود

1۵ پرده نمایش تــا خردادماه ســال آینده به 
ســینماهای حوزه هنری در اســتان اصفهان 
افزوده خواهد شد.ســینما فرهنــگ میمه )1 
پرده نمایش(، سینما ساحل )9 پرده نمایش(، 
سینما یاسمن شاهین شــهر )1 پرده نمایش(، 
سینما خانواده اصفهان )1 پرده نمایش(، سینما 
بهمن اصفهان )1 پرده نمایش(، سینما آزادی 
اصفهان )1 پرده نمایش( و سینما بهمن علویجه 
)1 پرده نمایش( تا خردادماه سال 97 به ناوگان 
سینماهای حوزه هنری اضافه خواهند شد. این 
روزها بازسازی سینما فلسطین بروجرد همچنان 
ادامه دارد و ســال آینده مراسم افتتاحیه آن به 
شکل رسمی برگزار می شود. سینما قدس تبریز 
پس از بازسازی کامل، میزبان اکران نوروزی 97 
است و آیین رسمی افتتاح سینما ساحل اصفهان 
هم اردیبهشت 97 برگزار خواهد شد. یک سینما 
در مجتمع تجاری، تفریحی و فرهنگی سیاهکل 
در حال بازسازی اســت که اواخر بهار سال بعد 

افتتاح و بهره برداری می شود.

افتتاح نمایشگاه عکس گروهی 
ارامنه در گالری سعدی

خانه عکــس حوزه هنــری اســتان اصفهان، 
نمایشــگاه عکس گروهی ارامنه اصفهان را به 
یاد زاون قوکاســیان، در گالری ســعدی حوزه 
هنری اســتان اصفهان برگزار مــی کند. علی 
خطیبی مدیر خانه عکس حــوزه هنری اظهار 
کرد: این نمایشگاه که شامل بیش از 40 قطعه 
عکس به صورت سیاه سفید و رنگی در قطع 30 
در40 است، در ســاعت 16 بعدازظهر روز سه 
شنبه 8 اسفند ماه با حضور جمعی از هنرمندان 
و مسئولین و عکاســان ارامنه اصفهان افتتاح 
خواهد شد. وی گفت: نمایشگاه عکس گروهی 
ارامنه اصفهان از  8تا17 اســفندماه در گالری 
سعدی حوزه هنری واقع در خیابان استانداری، 
گذرســعدی، عمارت ســعدی جهــت بازدید 
عالقه مندان دایر اســت.مدیرخانه عکس حوزه 
هنری استان اصفهان خاطرنشان کرد: ساعات 
بازدید از این نمایشــگاه از 9 الی 12 و 1۵ الی 

18 است.

تدوین کتاب پیشگیری از 
خشونت  توسط دادگستری

قنبری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل استان، در رابطه با اهمیت توجه 
به مقوله کنترل خشم در کودکان گفت: شیوه ها و 
الگو های گوناگونی برای کنترل و مدیریت خشم 
مطرح شده اما نگاه رشدمدارانه به این هیجان،  
راهگشای بسیاری از امور تربیتی برای والدین، 

مربیان و متولیان خواهد بود. 
ایــن مقــام قضایــی تهیــه و تدویــن کتاب 
پیشگیری و کنترل خشــونت بر اساس الگوی 
رشــدمدار را دســتاورد معاونــت اجتماعــی 
و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
اصفهان عنوان و خاطرنشــان کرد: این کتاب با 
رویکردی کاربردی حاصــل تالش های علمی 
 اندیشمندان و پژوهشــگران در حوزه خشونت

 است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان:
ریزش کاشی های مسجد 

امام)ره( طبیعی است
مدیــرکل اداره کل میــراث فرهنگی اســتان، 
درخصوص خبر و تصویری که روز گذشته  از ریزش 
کاشی های مســجد تاریخی امام)ره( در فضای 
مجازی منتشر شد، گفت: مسجد تاریخی امام)ره( 
مدتی است که در دست مرمت قرار گرفته و تاکنون 
70 الی 80 درصد از این بنای تاریخی مرمت شده 
است، بنابراین طبیعی اســت که گاهی برخی از 
کاشی های قسمتی از مسجد که هنوز مرمت نشده 

است از بدنه آن جدا شود و فروبریزد.
فریدون الهیاری افزود: همه کاشــی های مسجد 
امام)ره( نیاز به مرمــت دارد و پروژه مرمت آن به 
سرعت در حال انجام است؛ بنابراین ریزش برخی از 

کاشی های این مسجد امری طبیعی است.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری:
شهر رنگارنگ می شود

رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان 
گفت: در آستانه سال جدید و عید نوروز، جداول 
خیابان  های شهر رنگ آمیزی می شود. غالمرضا 
ساکتی اظهار کرد: همه ساله رنگ آمیزی جداول 
شــهر اصفهان از ابتدای اسفندماه آغاز می شود و 
از 10 تا 2۵ اسفندماه شتاب می گیرد. وی افزود: 
ســازمان حمایت از زندانیان قراردادی با مناطق 
شهرداری اصفهان منعقد کرده که به واسطه آن، 
افراد مورد نیاز برای اجرای رنگ آمیزی جداول اعزام 
می شــود. رییس اداره خدمات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: رنگ آمیــزی جداول خیابان های 
شــهر اصفهان به لحاظ اولویت بندی و مدیریت 

هزینه انجام می شود.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:
سه هزار اصفهانی فیش ثبت نام 

حج تمتع ۹۷ دارند
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهــان، با بیان 
اینکه نام نویســی از دارندگان فیش ثبت نام حج 
و زیارت با اعالم ســازمان مرکزی تــا 10 دی ماه 
8۵ افزایش یافــت، اظهار کرد: بر این اســاس از 
دارندگان فیش های حج تــا پایان دی ماه 138۵ 
دعوت می شود به ترتیب اولویت از روز سه شنبه 8 
 reserve.haj.ir اسفندماه 96 با مراجعه به سامانه 

درخصوص ثبت نام خود اقدام کنند.
غالمعلی زاهدی با بیان اینکه بیش از ســه هزار 
نفر در استان اصفهان شــرایط ثبت نام برای حج 
تمتع ســال 97 را دارند، افزود: از همه دارندگان 
فیش های پیش ثبت نام درخواســت داریم برای 
 برنامه ریزی بهتر در زمان مقــرر به ثبت نام اقدام 

کنند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری خبر داد:

آغاز ثبت نام الکترونیکی نهال 
رایگان از امروز

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: سامانه ثبت نام برای دریافت 
نهال رایگان از طریق سایت ســازمان پارک ها و 
فضای ســبز به آدرس Isfahan.ir/parkha از 
امروز تا 13اسفند سال جاری فعال می شود.فروغ 
مرتضایی ن ژاد با بیان اینکه محور برنامه های امسال 
با هدف حفظ درخت و شــعار »حفــظ درخت، 
تداوم حیات« است، افزود: شهروندان می توانند 
با مراجعه به ســایت و مطالعه فایل آموزشی که 
مشخصات نهال های موجود در لیست و اطالعات 
فنی کاشت نهال در آن درج شــده، اقدام به ثبت 
درخواســت فقط دو اصلــه نهال کننــد، افزود: 
شهروندان می توانند در صورت بروز هرگونه اشکال 
در مراحل ثبت نام، با شــماره تلفن 24 ســاعته 
ســازمان فاوا، 03136137 داخلــی یک تماس 

حاصل کنند.

 

1۵بهمن سال جاری ســه تن از اعضای شورای شهر 
اصفهان برای استفاده از تجربیات پاریس در حوزه های 
مختلف شــهری به فرانسه ســفر کردند؛ سفری که 
مطابق معمول در اذهان سواالت زیادی را ایجاد کرد. 
عده ای، از منابع تامین کننده هزینه های این ســفر 
پرسیدند و برخی از دستاوردهایی که این سفر برای 

شهروندان اصفهانی می تواند داشته باشد.
رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شهر در 
جمع خبرنگاران، به تشــریح جزئیات سفر اعضای 
شورای شــهر اصفهان به پاریس پرداخت و گفت: به 
دلیل اینکه سال های گذشــته درخصوص عملکرد 
اعضای شورا شــفافیتی وجود نداشــت، دید مردم 
منفی شده است؛ به همین منظور اعتقاد داریم برای 
جلب اعتماد، هم شفاف سازی به صورت گزارش ارائه 
شود و هم با انجام فعالیت ها و برنامه هایی که از این 
سفر به ارمغان آورده ایم دید شهروندان را به این گونه 
سفرها مثبت تر کرده باشیم.کوروش خسروی با بیان 

اینکه این سفر با هزینه شخصی اعضا و همراهی اتاق 
بازرگانی انجام گرفته است ادامه داد: با توجه به تجربه 
فرانسه به ویژه شهر پاریس در زمینه بهبود و ارتقای 
اکوسیستم کارآفرینی، سفر به این کشور برای استفاده 

از تجربیات و دستاوردهای آنان برنامه ریزی شد. 
وی اســتفاده از تجربیــات کشــورهای موفــق در 
سرمایه گذاری و راه اندازی سیســتم های شهری و 
الگوبرداری و بومی سازی آن را امری بسیار ضروری 
عنوان کرد و گفت: قصد مــا به طور حتم کپی کردن 
یک ایده نبوده و نیست بلکه  استفاده از تجربیات آنان 
در نوع معماری بوده است و می توانیم این تجربه را در 
برج جهان نما در زمینی به وسعت 2 هزار مترمربع، 
پیرو مصوبه ستاد توسعه کارآفرینی شورای پنجم تا 

شهریور سال 97 اجرایی کنیم.
رییس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی شهر 
اصفهان بــا انتقــاد از اینکه در اصفهــان روابط بین 

الملل  20 ســال اســت که مغفول مانده و به دنبال 
آن آســیب های کالنی دیده ایم اضافه کرد: 20 سال 
تعطیلی دیپلماسی شــهری در اصفهان ما را در دنیا 
منزوی کرده اســت.رییس کمیســیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان، از 
سفر یک هفته ای ســه عضو شورای شهر اصفهان به 
پاریس این گونه می گوید: آشنایی با روش های جذب 
سرمایه گذار، آخرین تکنولوژی مهار آتش ، ساماندهی 
متکدیــان، شــناخت راهکارهای شــادی آفرینی، 
راهکارهای حل مباحث زیســت محیطی و توسعه 
پایدار، از جمله دســتاوردهای اعضای شورای شهر 
در سفر به پاریس بوده اســت. فریده روشن یکی از 
بهترین مدل های کسب تجربه و برنامه ریزی، استفاده 
از نمونه های موفق و پویا و تطبیق شرایط و تجربیات 
موفق این نمونه ها با شــرایط بومــی و فرهنگی یک 

شهر است. 

بر این اساس از آنجایی که فرانسه نمونه ای موفق در 
رفع معضالت شــهری از جمله  آالینده ها و محیط 
زیســت، ترافیک، تراکم جمعیتی، ســاخت و ساز و 
معماری بوده است، یک نمونه قابل بررسی است که به 
عنوان مقصد هیئت کاری شورای شهر اصفهان انتخاب 
شد. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در خصوص 
دستاوردهای این سفر گفت: تالش کردیم در این سفر 
با اندوخته هایمان، هــر تهدیدی را به فرصت تبدیل 
کنیم و همچنین تبادل اطالعات و استفاده از تجارب 
مدیریت شــهری پاریس به منظور استفاده بهینه از 
فضاهای شهری مورد توجه اعضای شورا بود. کوروش 
محمدی، با اشاره به  طرح »SEMPA« افزود: در این 
طرح مســئوالن پاریس از یک فضای ایســتگاهی و 
حاشیه ای شهر برای ساخت فضای موثر اداری، تجاری 
و مسکونی به مساحت دو میلیون و 400 هزار مترمربع 
استفاده  بهینه کردند تا ضمن تامین مسکن مورد نیاز 
شهروندان، از فضای موجود به بهترین شکل استفاده 
شود و فضای سبز را نیز با درنظر گرفتن استفاده بهینه 

از انرژی و کمترین مصرف آب ارتقا دهند.

سه عضو شورای شهر اصفهان از سفر به پاریس می گویند؛

خواب 20 ساله روابط بین الملل در اصفهان 

رییس اداره ایمن ســازی صنوف و پروژه های 
شهری سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان  
اظهارکرد: متاسفانه منازل و مغازه های تجاری 
فرسوده در برابر حوادث طبیعی و آتش سوزی، 
بسیار حادثه خیز  هســتند و کمک رسانی به 

شهروندان به دلیل وجود گذرگاه های تنگ و باریک بسیار مشکل است، بنابراین شهروندان ساکن در بافت فرسوده 
باید در احیای منازل خود اقدامات الزم را انجام دهند تا در شرایط بحرانی، امدادرسانی سریع تر انجام شود.اسالم 
هشتری افزود: تاکنون بافت های فرسوده بی شماری اعم از تکایا، گذرگاه ها، بافت تاریخی، حمام های تاریخی و... 
از سوی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان احیا شده است.  وی با بیان اینکه تاکنون 42 بازار فرسوده 
شهر از سوی شهرداری سازماندهی و احیا شده است، اضافه کرد: طراحی و بازسازی بازارهای اطراف میدان امام 

علی)ع( با هماهنگی سازمان آتش نشانی و با استفاده از به روزترین سیستم های امداد و نجات انجام شده است.

مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شهرداری 
اصفهان گفت: در حال حاضــر روزانه بین 20 تا 
2۵ نفر از کارگران این سازمان برای حفظ نظافت 

و زیبایی رودخانه زاینده رود فعالیت می کنند.
حمیدرضا صبور اظهارکرد: یکی از وظایف سازمان 

خدمات موتوری شــهرداری اصفهان، نظافت و الیروبی رودخانه زاینده رود است، از این رو هر روز اکیپ های 
ویژه در دو شیفت کاری حتی اگر آب در بستر زاینده رود جاری نباشد، برای نظافت و زیبایی رودخانه مشغول 
فعالیت هســتند و از محل های حادثه خیز رودخانه که در زمان پرآبی ایجاد می شود، با روش های خاص رفع 
خطر می کنند. وی ادامه داد: نظافت بستر رودخانه در زمان خشکی بســیار سخت تر شده، زیرا هنگامی که 
رودخانه پر آب بود، زباله ها همراه با آب خارج می شد، اما در حال حاضر که رودخانه آبی ندارد هر زباله ای که 

ریخته می شود برای جمع آوری آنها با مشکالتی مواجه هستیم.

رییس اداره ایمن سازی صنوف سازمان 
آتش نشانی:

بازارهای قدیمی با تجهیزات 
مدرن ایمن می شود

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری 
شهرداری:

روزانه 25 نفر بستر زاینده رود 
را نظافت می کنند

شــهردار و مدیران شــهری اصفهان، در ادامه برنامه های کاری 
خود، از مرکز پردازش و تولید کودآلی سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان، فعالیت های آزمایشگاه این مرکز، خط تولید 
کود آلی، خط بازیافت پسماند الکترونیک، صنایع تبدیلی همچون 

پَرک پت و گرانول الک بازدید کردند.
امیرحسین کمیلی، مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: روزانه هزار تن پسماند در خطوط پردازش قرار گرفته 

و 1۵ تن کود آلی تولید می شود که به زودی این رقم به مرز 2۵ 
تن خواهد رسید.

وی با بیان اینکه بخشــی از مراکز این ســازمان بــا همکاری و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده است، خاطرنشان 
کرد: ارتقای کیفیت فعالیت های اجرایی این سازمان در دستور 
کار قرار دارد. همچنین شهرداراصفهان به همراه جمعی از مدیران 
شهری، از روند ساخت و ساز سیتی ســنتر شمال شهر پسماند 

بازدید کردند. مجموعه های اصفهان  ســیتی ســنتر و شهرک 
ســالمت اصفهان در نوزدهمین همایش ملی صنعت و خدمات 
سبز، به عنوان واحدهای خدماتی برگزیده سبز کشور حائز رتبه 
زرین شدند. در جریان این بازدید، مسعود صرامی، سرمایه گذار 
پروژه سیتی سنتر شــمال شــهر اظهار کرد: به تازگی اصفهان 
سیتی سنتر و شهرک سالمت، برنده جایزه ساختمان سبز از سوی 

سازمان حفاظت محیط زیست کشور شدند.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری:
تولید کودآلی در اصفهان به مر ز 25 تن می رسد

پیکر شهید حمزه نعمتی و 10 شــهید گمنام از شــهدای تازه تفحص شده 
سال های دفاع مقدس و همچنین پیکر شهید محمدعلی سلطانی از شهدای 
مدافع حرم تیپ فاطمیون، عصر دوشــنبه از میدان فیض اصفهان تا گلستان 
شهدای این شهر تشییع شد. استاد حوزه علمیه اصفهان در این مراسم گفت: 
عشق به شهادت، مهم ترین نتیجه مجالس مذهبی در ایام فاطمیه، محرم، صفر 
و اربعین است. حجت االسالم والمسلمین مهدی گرجی افزود: شهدا در انجام 
کارهای خود فوق العاده بودند و میادین عملیات دوران دفاع مقدس، معطر به 
نماز شب و مناجات رزمندگان و شــهدا بود.  وی با بیان اینکه شهدا همواره به 
پشتیبانی از والیت  فقیه تاکید داشتند، خاطرنشان کرد: در حوادث اخیر، دشمن 

به خط اول و مقدم جبهه ما حمله کرد. 
استاد حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه نباید اجازه دهیم حرمت والیت شکسته 
شود، تاکید کرد: وحدت کلمه، انقالب ما را پیروز کرد. اختالف سم مهلکی است، 

لذا نباید اجازه دهیم دشمن راه نفوذی به کشور و اندیشه ما پیدا کند. 
وی با بیان اینکه باید آرمان های شهدا را ادامه دهیم، خطاب به جوانان گفت: در 

همه امور خود مراقب حق الناس و حقوق بیت المال باشید.
حجت االسالم گرجی، شــهدای مدافع حرم را به عنوان نمادی از هویت اصیل 
کشور بیان کرد و گفت: دست هایی در حال تالش است تا کسی نامی از شهدای 

مدافع حرم حتی در منبرها به میان نیاورد.

از مجموع 3۵ شهید تازه تفحص شــده دوران دفاع مقدس و سه شهید مدافع 
حرم فاطمیون، امروز پیکر 23 شهید در دیگر شهرستان های استان و پیکر 12 

شهید در شهر اصفهان تشییع شد.
از مجموع 3۵ شهید تازه تفحص شــده دوران دفاع مقدس، هویت پنج شهید 

ازطریق آزمایشات DNA شناسایی شده و 30 شهید دیگر گمنام هستند. 
پیکر یک شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس به نام پرویز بانی زاده که 
سال 1361 مفقود شده بود، اکنون پس از 3۵ سال به کشور و شهر خود بازگشته 
است. پیکر 2 شهید مدافع حرم از لشکر فاطمیون به نام های محمدعلی سلطانی 

و شعبان محمدی نیز در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.

استاد حوزه علمیه در مراسم تشییع پیکر 12 شهید دراصفهان:

 نباید اجازه دهیم حرمت والیت شکسته شود

فاطمه کاویانی
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حضرت فاطمه سالم ا... عليها::
موالى من!... مرجع شكايات، تويى و از تو بايد يارى خواست و به تو بايد 

اميد بست.
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2-  منابع و امکانات الزم را ندارم
دومین بهانه  در مورد کمبود منابــع، امکانات و 
سرمایه است. این محدودیت که از طرف خودمان 
به ما تحمیل شــده، ریشــه در این باور دارد که 
برای انجام کار موردعالقه تان نیاز به پول فراوان 
و ارتباطات زیــاد دارید. این موضــوع حقیقت 
ندارد. تمرینی راحت برای شــما ارائه می دهیم. 
در موتور جســت وجوگر موردعالقه تان درمورد 
کارهایی که با بودجه شخصی تامین شده و شکل 
گرفته اند، تحقیق کنید. ممکن اســت به موارد 
اندکی برخورد کنید؛ اما ســریع متوجه خواهید 
شد کارهایی که با سرمایه  شخصی رونق گرفته اند، 
بسیار نادر هســتند. حتی موفق ترین شرکت ها 
به ندرت از یک اســتارت آپ با بودجه  شــخصی 
شــکل گرفته اند. در تعداد زیادی از موارد، آنها 
به دنبال منابعی در میان دوستان، اعضای خانواده، 
همکاران یا ســرمایه گذاران بــرای تامین مالی 
موردنیازشان بوده اند. این نشان می دهد که شما 
به داشتن میلیون ها دالر پول در حساب پس انداز 
شخصی تان برای دنبال کردن رویاهایتان نیازی 
ندارید. اگر تنها یک مسئله مهم تر از رقم موجودی 
حســاب بانکی تان باشد، داشــتن انگیزه برای 
موفقیت است. با داشتن اعتماد به نفس کافی، قادر 

خواهید بود یک منبع مناسب پیدا کنید.
۳- من برای این کار خیلــی جوان یا پیر 

هستم
ســن نباید عاملی محدودکننده برای موفقیت  
شغلی باشد؛ اما متاســفانه خیلی از مردم از آن 
کوه می سازند. قسمت جالب ماجرا اینجاست که 
ما هیچ وقت فکر نمی کنیم در سن مناسبی برای 
دنبال کردن رویاهایمان هستیم. وقتی در دهه  ۲۰ 
یا ۳۰ زندگی تان هستید ممکن است فکر کنید: 
»من خیلی کم سن هستم، به سال های بیشتری 
برای پیشرفت احتیاج دارم«. وقتی ۴۰ یا ۵۰ ساله 
شدید با خود می گویید: »من برای امتحان کردن 

مسیر جدید زیادی پیر هستم«.
چنین تفکری این ســوال را به وجود می آورد که 
پس ســن مناســب برای دنبال کردن هدف ها 
چه زمانی اســت؟ جوابش این است: االن. فرقی 
نمی کنــد ۲۱ یا ۶۱ ســال داریــد، همین حاال 
به دنبال رســیدن به رویایتان باشــید. احتماال 
معایبی در جوان یا پیر بــودن وجود دارد؛ اما هر 

کدام مزیت های خودشان را هم دارند. 

مهارت زندگی

بهانه هایی که اجازه نمی دهند 
رویاهایتان را دنبال کنید)2(

  حضرت علــی   علیه الســالم  در مســجد کوفه نشســته بود که 
عبدا... بن قفل یهودی از قبیله تمیم، در حالی که زره ای در دست 

داشت از کنار حضرت عبور کرد.
 چون چشــم امام به زره افتاد فرمود: این زره طلحه بن عبدا... است 
که در جنگ بصره از غنایم نصیب شده و این خیانت است! یهودی 
حاضر شد با امام)ع( نزد قاضی مســلمانان که دست نشانده اوست 
برود. نزد شــریح قاضی آمدند. امام)ع( دعوی خود را بیان داشت . 
شــریح گفت: گواه بر ادعای خود اقامه کنید. امام، فرزندش حسن 
علیه السالم را شــاهد آورد . شــریح گفت: یک نفر کافی نیست )و 
به قولی شــهادت فرزند به نفع پدر را نپذیرفت( امام قنبر غالمش 
را شاهد آورد. شریح گفت: به شــهادت برده حکم نمی کنم. امام با 
ناراحتی به مرد یهودی فرمود: زره را برگیر و برو  که این قاضی سه 
بار به ناحق حکم کرد. شریح گفت: سه مورد حکم ناحق را بگو کدام 
بوده است؟ امام فرمود: وای بر تو، در مورد خیانت گواه الزم  نیست 
)باید مالک شاهد بیاورد  که از چه راهی آن را مالک شده است( دوم 
حسن را شاهد آوردم قبول نکردی، با اینکه پیامبر با یک شاهد و قسم 
مدعی، حکم می فرمود. سوم : قنبر شهادت داد. گفتی به قول بنده، 
حکم نمی کنم. اگر بنده عادل باشــد، شهادتش قبول است. سپس 
فرمود: وای برتو، امام مسلمانان در کارهای بزرگ امین است، چگونه 
ادعایش مقبول نباشد. مرد یهودی با دیدن این جریان گفت: سبحان 
ا...، خلیفه مسلمین با من نزد قاضی می آید و علیه او قضاوت می کند 
و او هم راضی می شود. یا امیر المومنین! شما درست فرمودید. زره 
از شماست که از خورجین 
افتاد و من برداشتم. سپس 
شــهادتین جــاری کرد و 
مسلمان شــد . حضرت 
زره را به او بخشــید و 
نهصد درهم یا دینار 
 هــم بــه او جایزه 

داد.

باغ 
کاغذی

کتاب»ورت« اثر»ماری دپلوشن« با ترجمه »الهه هاشمی«               
را نشر»آفرینگان« چاپ کرده اســت. »ورت« داستان دختر 
کوچک یازده ساله ای اســت که در خانواده ای جادوگر متولد 
شــده و هیچ اســتعداد و عالقه ای به فوت و فــن جادوگری 
ندارد. او می خواهد مثل همه دختران همســن خود طبیعی 
باشــد. مادرش » اورسول « مصمم اســت او را به جادوگری 
حرفه ای تبدیل کند و در آخرین اقــدام برای آموختن حرفه 
خانوادگی شــان به دخترش تصمیم می گیرد او را یک بار در 

هفته نزد مادربزرگش ببرد . از همان روز اول نتیجه کار عالی 
است حتی فراتر از انتظارات اورسول تا اینکه . . . » روی زمین، 
همه حق دارند بنالند. مردهــا ، زن ها ، جوان ها ، پیرها ، حتی 
حیوانات هم حق دارند بنالند . از زیادی عشق ، از بی عشقی ، 
از خانواده ، از تنهایی ، از کار ، از دلتنگی ، از گذر زمان ، از وضع 
آب و هوا . . . و این گونه اســت که همه نق می زنند . « داستان 
» ورت « کتابی اســت برای نوجوانان که دوست دارند بدانند 

جادوگران چطور زندگی می کنند ؟

ورت قضاوت

در قـرن نوزدهم میـالدی، معلمی بـه نـام »ویلهلم وون 
اوسـتن« اسـب خود را برای سـرگرم کردن مـردم روی 
صحنه نمایـش برده و بدیـن ترتیب به تیتـر اول روزنامه 
های آن زمان تبدیل شـد. اسـب او که »هانس باهوش« 
نـام داشـت، بـر اسـاس ادعاهـا مـی توانسـت اشـیا را 
شمرده و محاسـبات سـاده ریاضی را انجام دهد و سپس 
بـا کوبیدن سـم خـود بـه زمیـن نتیجـه محاسـباتش را 

اعـالم کند. 
در حالی که بسـیاری از تماشـاگران از این نمایش خارق 
العاده و هوش اسـب مذکور حیـرت زده شـده بودند؛ اما 
یک روان شـناس زیرک و ریزبیـن متوجه فریبـی که در 

این نمایـش به کار گرفته شـده بود، شـد.
این روان شـناس بـا نـام »اسـکار فانگسـت« دریافت که 
صاحب اسـب و افـرادی در داخـل تماشـاگران در موقع 
الزم به روشـی غیرمعمول به اسـب مذکور مـی فهمانند 

کـه پـس از رسـیدن بـه یـک عـدد مشـخص، کوبیـدن 
پاهایـش بـه زمیـن را متوقـف کنـد؛ البته شـکی وجود 
نداشـت که هانـس باهـوش واقعـا باهوش بـود؛ امـا این 
زیرکـی شـامل توانایـی شـمارش نمـی شـد. اگـر چـه 
مشـخص شـد کـه هانـس باهـوش تنهـا بـا تقلـب مـی 
توانسـته بشـمارد؛ امـا مطالعـات اخیر نشـان مـی دهد 
که برخی از حیوانـات درجه ای از توانایی در شـمارش را 
دارا هسـتند. برای مثال مطالعات نشـان داده که سگ ها 
مـی توانند بیـن تعـداد مختلـف یک چیـز تفـاوت قائل 
شـده و تا عدد چهار یا پنج را بـه راحتی محاسـبه کنند.

برای مثال اگر سـه تکـه غـذا را روی زمیـن و در معرض 
دیـد سـگ قـرار دهیـد و سـپس پوششـی روی شـان 
کشـیده و پنهانی یکـی از آنهـا را بردارید، سـگ متوجه 
تکـه غـذای گمشـده خواهد شـد و تـالش می کنـد آن 

را پیـدا کنـد. 

آیا حیوانات قدرت شمارش اشیای اطرافشان را دارند؟
دانستنی ها

حرف حساب

»من نمی توانم« را پاک کنیم
وقتی ما از لحاظ ذهنی در فضایی بی  حد و مرز قرار 
می گیریم، آرزوهایمان نیز بی حد و مرز می شوند و 
صرف نظر از اینکه این آرزوها تا چه اندازه از دید ما 

دست نیافتنی باشند، همه آنها محقق می شوند.
ابتدا باید برنامه ریزی ذهنی خود را تغییر دهیم. باید 
عبارت »من نمی توانم« را از ذهن هایمان محو کنیم. 
باید این ذهنیت را که به خاطر فالن خواسته احساس 
شرم، گناه یا خودخواهی می کنم را از میان برداریم. 
باید این نگرش را که چون فــرد دیگری از من بهتر 
است پس چیزی برای من نمی ماند را فراموش کنیم.
»راز دختران موفق« فاطمه باغستانی

سیره بزرگان

جدول شماره 2363

افقی
۱- معتبرترین و پرتیراژترین روزنامه اقتصادي 

ایران - غذاي تزریقي
۲- ســرزنش - از عوامل اصلي تصمیم گیري  در 

مورد بودجه کشور - هدایت شده
۳- ناپخته - از انواع ورشکستگي - ناپسند داشتن

۴- اعمال ناپسند - از اجزاي آجیل
۵- نوعي باالپوش - دیوار کوتاه- ترازنامه - ساده

۶- پول فلزي - قافیه ها - قلیل - امت ها
7- واحد طول انگلیسي - کارخانه آلومینیومي 

در بحرین - وسط و بین
8- اقتصادداني که معتقد اســت اگر کشــوري 
بتواند پس انداز جامعه را افزایش دهد؛ یعني در 
مسیر توسعه اقتصادي قرار گرفته است - محل 

نگهداري کاال
9- بــرادر شــیرازي - ســازمان کشــورهاي 
صادرکننده نفت دنیاي ســوم با هــدف ایجاد 

هماهنگي در سیاست نفتي - پهلوانان
۱۰-  حرف تصدیق عامیانه - یافتن پاسخ مناسب 

براي معما - واحد پول چین - پدر بزرگ
۱۱- از فلزات اساسي در اقتصاد - قوم معروف - 

مورچه - از ضمایر فرانسوي
۱۲- حوضچه هاي بتونــي پرورش ماهیان مولد 
خاویاري در این اســتان به بهره برداري رســید 

- گوهرها
۱۳- پشیماني - جاري - دنیاي دیگر

۱۴- یک جانبه - حرف ســوم الفباي یوناني - 
سازگران قیمت

۱۵- بوي گند تهــوع آور - اقتصــاددان آمریکا 
متولد ۱9۱۶ و برنده نوبل اقتصاد

عمودی
۱- نمایشگاه فرشي که در هانوفر در آلمان برگزار 

شد - شرکت معدنکاري دولتي کنگو
۲- از نام هاي زنانه فرنگي - تنهایي - رود مرزي 

- دکان کوچک
۳- یاسمن - نفس حریص - وقت و گاه

۴- جمع »مــکان« - ســزاوار - اقتصادداني که 

معتقد اســت اصالح قیمت ها نهایت توســعه 
یافتگي نیســت ولــي قیمت هاي نادرســت به 

بي فرجام ماندن توسعه منجر خواهد شد
۵- عالمــت مصــدر جعلــي - از روي قصد - 

چگونگي
۶- این کشــور رتبه دوم را به لحاظ نرخ تورم در 
دنیا دارد، نرخ تورم این کشور ۳9درصد است - 

نام بندري در اوکراین - زبانه آتش
7- اعصار کهن - موش خرما - نژادها

8-  توت فرنگي - عضو پرواز - سالخورده - دستور 
و حکم

9- مسیحي - پایتخت آذربایجان - یارا
۱۰- اســب آذري - از غول هــاي آلومینیومي 

کانادا - رود جیحون
۱۱- از ادات استفهام - ندار و فقیر - عضو دونده

۱۲- نهي از راندن - ثروت و دارایي - آزادي
۱۳- سندي که دارنده آن در حقیقت در بخشي 
از مالکیت یک موسسه شریک مي شود - داراي 
رتبه نخست فناوري نفت و گاز در منطقه - سنگ 

مرمر
۱۴- صف و رج - آسمان - مرد جوان - خودروي 

فرانسوي
۱۵- فرماندار سابق »ماساچوست« - از تیم هاي 

برتر فوتبال انگلیس
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پسر رونالدو هم پا به دنیای مد گذاشت!

کریســتیانو رونالدو، ســتاره پرتغالی فوتبال جهان عالوه بر بازی در 
مستطیل سبز در زمینه پوشاک نیز با برندی خاص همکاری می کند.

این بازیکن که در دنیای مد نیز دستی بر آتش دارد در تبلیغ محصوالت 
خود با برند جدید )CR7JUNIOR( از پسرش نیز کمک گرفته است 
.برندی که در آن بیشتر از جنس جین های کششی استفاده شده که 
به کودکان اجازه حرکت و فعالیت به شــکلی راحــت و آزادانه را می 
دهد.پسر رونالدو از به تن کردن این لباس ها و همچنین عکس هایی 
که با آنها می اندازد هیجان زده 
اســت و عالقه خاصی بــه برند 
)CR7JUNIOR( دارد.ایــن 
پدر و پسر مشهور که هر از گاهی 
تیتر یک روزنامه ها و پایگاه های 
خبری را به خــود اختصاص می 
دهند اکنــون نیز بــا همکاری 
یکدیگر عکس هایــی از خود به 
نمایش گذاشــته اند که آنها را 
در لباس های این برند مشهور به 

تصویر کشیده است.

بزرگ ترین خانه وارونه جهان در روسیه

 بزرگ ترین خانه وارونه جهان در شهر اوفای روسیه بنا شد. این خانه 
وارونه روی سقف بنا شده و تمامی اثاثیه داخل آن کامال برعکس است. 
بازدیدکنندگان اغلب قادر نیستند اشــیای وارونه ای همچون میز و 
صندلی، سرویس بهداشتی، کمدها و... که داخل خانه نصب شده اند 
را لمس کنند مگر اشیایی مثل  لوســتر! خوراکی های داخل یخچال 
و لباس های داخل کشــو و کمدهای این خانه بــه صورت معکوس 
تعبیه شــده اند و فقط امکان تماشــای آنها وجــود دارد. در محوطه 
بیرونی خانه، یک خودرو روی پارکینگ وارونه آن پارک شــده است 
که بازدیدکنندگان برای ورود از زیر آن عبور مــی کنند.خانه وارونه 
در مساحتی به وسعت ۳۰۰ متر بنا شــده و از یک اتاق نشیمن، چند 
اتاق خواب، آشپزخانه، ســالن ورودی، اتاق کودک، کتابخانه، حمام 
و ســرویس بهداشــتی برخوردار اســت.این خانه توجه گردشگران 
زیــادی را بــه خود 
جلب کــرده و به نظر 
می رسد به زودی به 
یکــی از جاذبه های 
گردشگری اوفا تبدیل 

شود.

  قاب روز

زیبا ترین لنگرگاه تاریخی مراکش
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