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شهردار اصفهان تاکید کرد:  نمی گذاریم کسب درآمدهای پایدار به قیمت تخریب زندگی آیندگان تمام شود؛
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نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر راه وشهرسازی قسم جالله یاد کردند؛

در انتظار پاسخ
 نزدیک به یک هفته پیش سانحه تلخ هوایی قلب مردم ایران را 
به درد آورد و در این میان باز هم وزیر راه و شهرسازی با این اتفاق 
بسیار خونسردانه برخورد کرد.  عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی تا کنون 

در کارنامه کاری خود در برخورد با سوانح و اتفاقات عملکرد خوبی...

39 سال گذشــت و هیچ خبری نشــد. روحانی 
خوش قــد و قامت و خوش چهره شــیعه که آن 
زمان 50 سال داشت، یک روز در لیبی ربوده شد 
و دیگر هیچ وقت او را ندیدیم. درست مثل »احمد 
متوســلیان« که در تمام این سال ها، مدام اخبار 
ضد و نقیضی درباره زنده بودنش به گوش رسید 
و درنهایت نه »امام موســی صدر« برگشت و نه 

»فرمانده احمد«. 
اگر زنده باشد ۸9 ساله است. برخی از مسیحیان او 
را با پیشوای دینی خود مقایسه می کردند. حاال باز 
هم خیلی ها امیدوارند نفس مسیحایی اش بدمد، 
یک روز برگردد و به چشم انتظاری ما پایان دهد. 
اخیرا حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رییس 
مجلس در امور بین الملل اعالم کرد که ادله متقن 
مبنی بر شهادت امام موسی صدر در دست نیست. 
مشابه این ســخنان را درباره »احمد متوسلیان« 
هم شــنیده ایم. درباره حاج احمد گفته شده که 
برخی زندانیان آزادشــده از زندان اسرائیل، او را 
تا چندسال پیش زنده دیده اند. در ایران اما گویا 
عده ای هســتند که تمایلی به جدی گرفتن این 
ادعا )که می تواند درست باشد( ندارند و ترجیح 

می دهند »متوسلیان« شهید به حساب بیاید! 
درباره امام موسی صدر نیز گمانه ها و روایت های 

مختلفی در این سال ها مطرح شده است...  

در انتظار نفس مسیحایی 
»امام موسی صدر«

ادامه در صفحه 2

سمیه یوسفیان

1. از شهید چمران پرسیدند: تعهد بهتر است یا تخصص؟ پاسخ داد: می گویند 
تقوا از تخصص الزم تر است، آن را می پذیرم؛ اما می گویم: آن کس که تخصص 

ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست.
2. اینکه »شایسته ساالری« بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد، سال هاست تبدیل 
به »شعار«ی خوش رنگ و لعاب شده اســت. سال هاست مدیران ما در سطوح 
باالی نظام از »رجایی« و »بهشتی« بودن تنها همین شعارشان را یدک می کشند 
و در سطوح پایین تر هم همه چیز سیاسی و سیاست زده شده است. رییس دولت، 
آقای ممنوع التصویر باشد یا رییس جمهور سابقی که این روزها اپوزیسیون شده 
یا رییس فعلی که با شعار »تدبیر و اعتدال« آمد، فرقی نمی کند. قانون نانوشته 
ای در این کشور حاکم است که می گوید مدیر اصالح طلب، باید تیم اصالح طلب 
به همراه بیاورد و به کار بگیرد و مدیر اصولگرا هم تنها از مدیران اصولگرا استفاده 

کند. »اعتدالیون« هم که فعال تکلیف شان خیلی مشخص نیست!
3. دور از انتظار نبود. شهردار جدید که آمد، می شد انتظار داشت تغییر و تحول 
از فرق سر تا نوک پا در بدنه شهرداری و سایر دستگاه ها و رسانه های متعلق به 

شهرداری صورت بگیرد.
تغییرات در رسانه های متعلق به شهرداری اصفهان با روی کارآمدن »نوروزی« 
استارت خورد و در آخرین فاز از این تغییرات نیز، سردبیر روزنامه متعلق به این 

مجموعه تغییر کرد. اینکه هر چندسال یک بار با عوض شدن شهردار، همکاران ما 
در روزنامه متعلق به شهرداری، نگران از دست دادن شغل شان باشند، اتفاق خوبی 
نیست. روزنامه نگاری بدون نگاه های سیاست زده هم شغل بدون امنیتی است. 
بدتر اینکه گاهی اوقات شاهدیم تغییرات صورت گرفته تنها وتنها بر اساس سالیق 
سیاسی صورت می گیرد و افراد به کار گرفته شده در یک رسانه ، در عمرشان کار 
فرهنگی انجام نداده اند و با همین دیدگاه سیاسی نیز به محض روی کارآمدن به 
کنار گذاشتن هایی دست می زنند که به تعبیر »حدادعادل« گونی را جلو پنجره 

ببریم و همه آنها را بدون توجه به داخل گونی بتکانیم! 
4. به دلمان مانده مدیری روی کار بیاید و تغییر اتوبوسی مدیران را در دستور کار 
خود قرارندهد. هرچند منکر این موضوع نمی شویم که هر مدیری این حق را دارد 
که بخواهد با مدیران همسو و همفکر خود کار کند؛ اما جایگاه »شایسته ساالری« 
هم باید حفظ شود؛ یعنی هیچ مدیر و یا نیروی اصالح طلبی نیست که شایسته 
باشد و اجازه کار کردن در دولت اصولگرا را پیدا کند؟ یا بالعکس مدیر یا نیروی 
اصولگرایی پیدا نمی شــود که در مجموعه مدیریتی اصالح طلب به کار گرفته 
شود؟  شاید هم باید فلسفه استاندار اصفهان را بپذیریم که گفته بود مخالفان باید 

صبر کنند تا دولت خودشان سرکار بیاید!
5. امیدواریم تغییرات صورت گرفته در رسانه های شهرداری مثبت باشد و مدیران 
روی کارآمده بتوانند منشأ تحوالت مثبت در این رسانه ها شوند و البته همکاران 

ما نیز به صورت اتوبوسی از مجموعه پیاده نشوند! 

به بهانه تغییرات صورت گرفته در رسانه های متعلق به شهرداری اصفهان؛

فلسفه استاندار!
سمیه پارسا
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 نزدیک به یک هفته پیش ســانحه تلخ هوایی قلب مــردم ایران را به 
درد آورد و در این میان باز هم وزیر راه و شهرســازی با این اتفاق بسیار 

خونسردانه برخورد کرد.
 عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی تا کنون در کارنامه کاری خود در 
برخورد با سوانح و اتفاقات عملکرد خوبی نداشته است؛ حتی در مجلس 
شورای اسالمی این وزیر چندبار استیضاح شــده؛ اما در نهایت اعتماد 
نمایندگان را جذب کرده است.نارضایتی ها از وزیر راه تا حدی است که  
یکی از نزدیکان خانواده های داغدیده  با تاســف به خبرنگار زاینده رود 
گفت:» آیا وزیر خودش حاضر بود در همین هواپیما باشد یا نه؟ به منطقه 

محل ســقوط آمده اما پس از بازدید به ما می گوید چیزی دستگیرمان 
نشد! خب پس ما باید چه کار کنیم؟ نمایندگان ما در مجلس واقعا چه 

اقدامی انجام می دهند؟«
پس از گذشــت چندین روز ســرانجام پنجشنبه گذشــته تعدادی از 
نمایندگان مجلس در جلســه ای، مجددا بر استیضاح عباس آخوندی 

وزیر راه شهرسازی تاکید کردند.
این در حالی است که طرح استیضاح این وزیر ســه هفته پیش بعد از 
بارش برف و کوالک و بسته شدن برخی جاده ها و بروز مشکالت تردد در  
مسیرهای زمینی، ریلی و حتی هوایی، در مجلس تهیه و حتی به امضای 
50 نماینده هم رسیده بود و پس از سانحه سقوط هواپیما شدت گرفت.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شــاهین شهر در گفت و گو 

با خبرنگار زاینده رود  اظهار کرد: یک ســری حوادث در کشور رخ داده 
که علل برخی از آنها ناکارآمدی برخی از مدیران و وزراســت که از یک 
طرف برای کشور هزینه دارد و از طرف دیگر مسئوالن ذی ربط پاسخگو 

نیستند.
 وی با اشاره به حوادث اخیر کشــور گفت: پس از گذشت مدت کوتاهی
  از وقوع این حــوادث و اتفاقات، مثــال در پرواز تهران-یاســوج  ادعا
  می کنند کــه خلبان اشــتباه کرده یا مدیرعامل شــرکت آســمان
  با وجود گزارشــات هواشناسی دستور پرواز ارســال کرده و این اتفاق
  افتاده یا اتفاقاتی مانند کوتاهی در برف روبی اخیر فرودگاه های کشور

 و به دنبال آن به وجود آمدن مشــکالت؛ هیچگاه برای مردم پذیرفته 
نیست.

حاجی دلیگانی ادامه داد: وظیفه ما به عنوان نماینده مجلس این است 
که اوال سازمان هایی که به طور مستقیم زیرنظر رییس جمهور است و 
وزارت خانه نیســتند، به وزارت خانه تبدیل کنیم تا بتوانیم در صورت 
بروز اتفاق از وزرای آن توضیح بخواهیم و یک حادثه کوچک را هم مهم 
بشماریم؛ چراکه امروزه دشمنان به دنبال  این هستند که بعد از هرگونه 
رخدادی ضعف آن را پای نظام بگذارند؛ به همین دلیل وزاری مربوطه 

باید به مردم پاسخ دهند.
وی ادامه داد: حادثه سقوط هواپیمای تهران- یاسوج موضوعی است که  

الزم است وزیر راه پاسخگوی آن باشد. 
محمــد جــواد ابطحــی، نماینــده مــردم خمینــی شــهر نیــز با 
تاییــد خبــر طــرح اســتیضاح آخونــدی در مجلــس تاکیــد 
 کــرد : ایــن طــرح بــه امضــای بیــش از 40 نماینــده مجلــس

 رسیده است.
وی افزود: از آنجا که قبال هم طرح استیضاح این وزیر تهیه شده بود ولی 
به نتیجه نرســید، این بار طراح این طرح قسم جالله یاد کرد که تا آخر 
پیگیر استیضاح وزیر خواهد بود و به هیچ وجه تحت تاثیر البی ها خود را 

کنار نخواهد کشید و امضاها پس گرفته نخواهد شد.
ابطحی تصریح کرد: در حال حاضر نمایندگان در حال بررســی الیحه 
بودجه در مجلس هســتند و قطعا بعد از بررسی، استیضاح این وزیر در 

صحن مجلس مطرح شود.

 فساد اخالقی در استرالیا 
حاشیه ساز شد

»بارنابای جویس« معاون نخست وزیر استرالیا که 
به فساد اخالقی متهم است، روز جمعه از سمتش 

کناره گیری کرد.
به گزارش رویترز؛ جویس به دلیل ارتباط با مشاور 
رســانه ای ســابق خود، در هفته های اخیر تحت 
فشارهای زیادی قرار گرفته بود.جویس گفته که روز 
دوشنبه از ریاست »حزب ملی« نیز استعفا می دهد. 
حزب ملی شــریک ائتالفی در دولــت »مالکولم 
ترنبول« نخســت وزیر استرالیاســت. با این حال، 
وی همچنــان عضو پارلمان خواهــد ماند.جویس 
یک کاتولیک است،  او 24 سال پیش ازدواج کرد و 
فعالیت هایی در زمینه تقویت »ارزش های خانواده« 
انجام داده است؛ اما به دلیل افشای رابطه با مشاوره 
 رســانه ای خود تحت فشــار قرار گرفت تا استعفا 

دهد.

هلند، ترکیه را غافلگیر کرد
اعضای پارلمان هلند طرحی را به تصویب رساندند 
 که کشــتار ۱.5 میلیون ارامنه در ســال ۱۹۱5 را 

»نسل کشی« قلمداد می کند.
به گزارش رویتــرز؛ پارلمان هلند روز پنجشــنبه 
طرحی پیشــنهادی را تصویب کرد که کشتار ۱.5 
میلیون ارامنه در ســال ۱۹۱5 میالدی را »نســل 
کشــی« قلمداد می کند؛ هرچند کــه دولت این 
کشــور اعالم کرد که این نگاه و طرز تلقی از کشتار 
ارامنه، سیاست رسمی هلند نخواهد بود.این طرح 
پیشنهادی که با مخالفت تنها سه عضو قانون گذار از 
این پارلمان ۱50 عضوی روبه رو شد، با خطر تیرگی 
بیشتر روابط میان الهه و آنکارا همراه است؛ روابطی 
که پیش از این به دلیل ممنوعیت مبارزات انتخاباتی 
 یک وزیر ترکیه در خاک هلنــد رو به وخامت رفته

 بود.

 دخالت آمریکا در خرید
 اس 400 توسط عراق

واشــنگتن به عراق و کشــورهای دیگر نسبت به 
پیامدهای انعقاد قراردادهایی جهت خرید سالح های 

روسی، هشدار داد.
به گزارش روســیا الیوم؛ هدر ناوئرت، ســخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درخصوص 
احتمال خرید سامانه های اس 400 روسیه توسط 
بغداد گفت: آمریکا با کشــورهای بسیاری از جمله 
عراق صحبت می کند تا محتــوای قانون»مقابله با 
دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها« )CAATSA( و 
پیامدهای ناشی از انعقاد قراردادهای دفاعی توسط 
این کشورها با روســیه را تشریح کند. وی افزود که 
نمی داند آیا قراردادی میان عراق و روسیه پیرامون 

سامانه های اس 400 امضا شده است یا خیر.

 مزدوران سعودی 
زمین گیر شدند

نیروهای ارتش و کمیته هــای مردمی یمن با دفع 
عملیات نفوذ مزدوران ســعودی در مرز عربستان 
و یمن، دســتکم 50 تن از آنها را کشته و یا مجروح 
کردند.بر این اساس، عملیات مزدوران سعودی که 
از ســمت ارتفاعات علیب و گذرگاه خضراء واقع در 
نجران عربستان قصد نفوذ به خاک یمن را داشتند، 
با حمله نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن 

به آنها ناکام ماند.

نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر راه وشهرسازی قسم جالله یاد کردند؛

در انتظار پاسخ   

در انتظار نفس مسیحایی 
»امام موسی صدر«

...ادامه از صفحه اول
قاضی »حسن الشامی« گزارشگر ویژه کمیته 
پیگیری رسمی قضیه امام موسی صدر است 
که چندســال قبل گفت روایت هایی وجود 
دارد که از خوب بودن حال امام  و انتقال وی 
به چند زندان خبر مــی دهد که آخرین آنها 
در سال 20۱۱ میالدی بوده است. در مقابل 
روایت هایی نیز وجود دارد کــه بدبینانه به 
سرنوشت امام نگاه کرده اند؛ اما هیچ یک از 

این روایات با مدرک تایید نشده است.
محسن کمالیان از کارشناسان و افراد پیگیر 
موضوع ربایش امام موســی نیز از کســانی 
است که شش ســال پیش عنوان کرد چند 
مقام ســابق رژیم قذافی که از او جدا شدند 
چند هفته پیش از طریق یک دولت غربی به 
مقامات لبنان و خانواده امام صدر اطالع دادند 
که ایشان زنده است و شخصی در شهر سرت 
که نشانی و مشخصات او را نیز داده اند از محل 

نگهداری امام صدر خبر دارد. 
با تمام این اوصاف بازهــم خبری از روحانی 
محبوب شیعه نشــد. این سوال مطرح است 
که اگر امام موســی صدر زنده اســت چرا از 
حیات خود خبر نمی دهد؟ آیا هیچ راهی برای 
او برای اعالم حیاتش وجود ندارد؟ آیا اگر امام 
موســی صدر در قید حیات و در زندان باشد 
باز هم نمی تواند از طریــق زندانیان یا افراد 
دیگری زنده بودنش را اعالم کند؟ شاید هم 
بعد از ربایش امام موسی صدر، رژیم قذافی او 
را به اسرائیل تحویل داده باشند؛ هرچند بعید 
به نظر می رســد رژیم صهیونیستی بخواهد 
چهاردهه یک روحانی بلندپایه شــیعه را در 
حبس نگه دارد و از او به عنوان برگ برنده هم 

استفاده نکند.
مشــاور رییس جمهور می گوید ادله متقن 
درباره شهادت امام موسی در دست نیست. 
امام موسی کجاست؟ کاش یک نفر پیدا شود 
و حداقل خانواده و ما و لبنانی ها و تمام آنها 
که دل در گرو عشق و مهربانی و بزرگی این 
روحانی شیعه داشــتند را از چشم به راهی 

درآورد. کاش نفس مسیحایی اش بدمد... 

علیرضا زاکانی
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی:

دیدگاه

رییس ستاد کل نیروهای مســلح گفت: مدافعان 
مقتدر حریم امنیت ملی اجازه تکرار نمایش هایی 
مانند آنچه در خیابان پاســداران رخ داد را نداده و 
با هر تهدیدی علیه امنیت شــهروندان با قاطعیت 
برخورد خواهد شد.  سرلشکر محمد باقری  افزود: 
تامین امنیــت پایدار و آرامش فراگیــر ملی امروز 
کشورمان دشمنان خبیث و غداره بند ملت ایران را 
به شدت عصبانی کرده و در صحنه جنایت آفرینی 
اخیر جان و مال و نوامیس مردم را نیز مورد تهدید 

قرار داد.
 رییس ستاد نیروهای مسلح گفت: به فضل الهی، 
نیروهای مســلح و مدافعان مقتــدر حریم امنیت 
ملی - به ویژه نیروی انتظامی شجاع و بسیج فداکار 
و باصالبت - اجازه تکــرار نمایش هایی مانند آنچه 
در خیابان پاسداران تهران پدید آمد را به آشوبگران 
و قانون شــکنان نداده و با هر پدیده ای که بخواهد 
حریم امنیت شــهروندان عزیز ایران زمین را مورد 
 تهدید و خطر قرار دهد با قاطعیت برخورد خواهند 

کرد.

با قاطعیت با آشوبگران 
برخورد می کنیم

رییس ستاد کل نیروهای مسلح:

نیروهای مسلح

یادداشت

عکس  روز 

چشمان اشک بار هموطنان در 
مراسم تشییع شهید حدادیان

در انتظار نفس مسیحایی »امام موسی صدر«

پیشنهاد سردبیر:

نماینده سابق مجلس شورای اسالمی گفت: 
برخی با شعار عدالت از والیت عبور کردند و 
قطعا این افراطی گری به مشکل منجر خواهد 
شد؛ چرا که مسیر اشتباهی را پیش گرفته اند.
علیرضا زاکانــی در همایش اصحاب حق که 
در مجموعه فرهنگی دشــت بهشت برگزار 
شد، با بیان اینکه پیروزی انقالب اسالمی دو 
جبهه حق و باطل در جــدال بود، اظهار کرد: 

الگوگیری از غرب برای پیروزی اشتباه است.
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی تالش 
برای الگوبرداری از غرب برخی از مســئوالن 
پیشین و کنونی کشور را غیر قابل قبول عنوان 
کرد و افزود: برای تشــخیص اشتباهات در 
کشور باید به بیانات مقام معظم رهبری و امام 

راحل توجه داشته باشیم.

 برخی با شعار عدالت
 از والیت عبور کردند

حمید بعیدی نژاد
سفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن:

سیاست خارجی

سیدحســین نقوی حســینی در خصوص ادعای 
 نتانیاهــو و نمایــش قطعــه ای از یــک پهپــاد 
و انتصاب آن به ایران، گفت: بنا بــر اظهارات وزیر 
 امور خارجــه، این اقدام نمایش کمدی اســت که
 آمریکا و رژیم صهیونیستی به راه انداختند. اسرائیل 
برای جلب مشارکت کشــورهای دیگر در راستای 

انزوای ایران این آهن  پاره ها را به نمایش گذاشت.
وی افزود: جمهوری اســالمی بارهــا اعالم کرده 
که مطابق توافق قانونی کشــورها هر نوع حمایت 
مستشاری را داشــته؛ اما هیچ گاه مداخله نظامی 
نکرده است. نقوی حسینی گفت: ارسال مواد غذایی 
به یمن باید تحت نظارت ده ها ناظر انجام گیرد؛ در 
این شرایط چطور می توان موشک یا پهپاد به یمن 

ارسال کرد؟
نقوی حســینی، معتقد اســت: جمهوری اسالمی 
هیچگاه کمک مستشــاری به کشــورهایی چون 
سوریه را پنهان نکرده؛ اما تاکید داریم که تاکنون 
دخالت نظامی در این کشورها نداشته و هیچ سالح 

نظامی هم به این کشورها منتقل نکردیم.

  ایران هیچ مداخله نظامی
 در کشورها نخواهد کرد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

پارلمان

سفیر ایران در لندن متذکر شد، ایران و انگلیس 
هر دو بر حفظ اعتبار برجــام و مخالفت با هر 
گونه تغییــر برجام به هر صورتی که توســط 
ترامپ پیشنهاد می شــود، اتفاق نظر دارند که 
در این مســیر مشــورت های مهمی نیز برای 
نحوه برخورد با مخاطرات برجام بین دو طرف 

صورت گرفت.
حمید بعیدی نژاد در صفحه تلگرامش نوشت: با 
توجه به تحوالت برجام از یک طرف و مذاکرات 
مهمی که در سطح شورای امنیت سازمان ملل 
متحد و در ســطح قدرت های بزرگ جهانی و 
منطقه ای برای پایان دادن بــه بحران یمن از 
سوی دیگر وجود دارد، دو طرف تالش می کنند 
که با هماهنگی های بیشتر امکان تاثیر گذاری 

اقدامات جمعی را باال ببرند.

ایران و انگلیس هردو بر حفظ 
اعتبار برجام اتفاق نظر دارند

پیشخوان

بین الملل

نشریه فارین پالیسی در یادداشتی نوشــت: آمریکا و اروپا نباید 
تالش برای محدود کردن برنامه موشکی ایران را صرفا به مسئله 

برد این موشک ها محدود کنند.
دو کارشناس مسائل کنترل تســلیحات در یادداشتی در نشریه 
فارن پالیسی از آمریکا و اروپا خواسته اند تالش برای محدود کردن 
برنامه موشکی ایران را صرفا به مسئله برد این موشک ها اختصاص 
ندهند.بر این اساس، دو کارشــناس مسائل کنترل تسلیحات در 

یادداشــتی به »دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا پیشنهاد 
داده اند هنــگام همکاری احتمالی با اروپــا جهت محدود کردن 
برنامه موشکی ایران، صرفا روی مسئله »برد« موشک ها تمرکز 
نکند و با چراغ راه قرار دادن یک سند بین المللی در زمینه کنترل 
فناوری موشکی به دنبال ممنوع کردن تمامی موشک هایی باشد 

که قابلیت حمل کالهک های هسته ای را دارند.
این پیشــنهادات را »آونر گالوو«، رییــس پروژه های تحقیقاتی 

اندیشــکده مطالعات امنیت داخلی اســرائیل و »امیلی الندو«، 
رییس دفتر کنترل تســلیحاتی در همین اندیشــکده در نشریه 
فارن پالیسی نوشــته اند. آنها با بیان اینکه برنامه موشکی ایران 
یکی از محورهای تالش های دولت ترامپ برای »اصالح« توافق 
هســته ای ایران و گروه ۱+5 )برجام( را تشکیل می دهد، یادآور 
شده اند، کشورهای اروپایی اخیرا آمادگی خود را برای همکاری با 

واشنگتن در زمینه برنامه موشکی ایران اعالم کرده اند.

توصیه موذیانه به کشورهای غربی درباره برنامه موشکی ایران:
ممنوع کردن  موشک هایی که قابلیت حمل کالهک های هسته ای دارند

 شــهدای مماشات با 
اشرار

گارد تدافعی آمریکا 
مقابل حشدالشعبی

خیابــان  پرونــده   
پاسداران روی میز پیگیری

 دولت از حافظان امنیت 
کشور حمایت می کند

  مرتضــوی: در خانه 
هستم و به زندان نرفته ام

اموال مســئوالن زیر 
ذره بین عدالت

 رســیدگی بــه پرونده 
آشوبگران در کوتاه ترین زمان

بهنوش بختیاری با تســلیت درگذشت پرسنل نیروی 
انتظامی، از زشتی های خشونت  نوشت.

بختیاری با تســلیت دوباره حادثه ســقوط هواپیمای 
تهران-یاسوج، درباره حوادث روزهای گذشته خیابان 
پاسداران تهران در اینستاگرام نوشت: تسلیت مجدد به 

خانواده هایی که عزیزشان را در سانحه هواپیمایی از دســت دادند و همینطور به خانواده عزیزان نیروی 
انتظامی. 

وی در ادامه این پســت خود نوشت: »خشــونت به هر شکلی که باشد زشت اســت و اگر دم از انسانیت 
می زنیم باید بدانیم که کشــتن انسانی توســط انســان دیگر قبیح ترین کار تاریخ است، کاش آرامش 
 جایگزین این همه عصبانیت بشود، کاش سال نو زودتر بیاید و حتی در ظاهر هم که شده باهم مهربان تر

 شویم.«

یک نماینده مجلس خواستار برخورد با احمدی نژاد شد و 
گفت:  آقای احمدی نژاد در نامه ای به ساحت شورای نگهبان 

و رهبر معظم انقالب توهین کرده است.
عبدالحمید خــدری در تذکری به قوه قضائیــه، گفت: از 
وزیر اطالعات و قوه قضائیه استدعا داریم که با این شخص 

معلوم الحال برخورد قاطع کنند. اگر آن روزی که او در خانه ملت و از طریق خانه ملت به مردم و نمایندگان توهین 
می کرد، مجلس در حرکتی انقالبی طرح عدم کفایت او را تقدیم می  کرد، امروز کار به اینجا کشیده نمی شد.

نماینده مردم بوشهر در مجلس احمدی نژاد را شخصی »معلوم الحال« و »ناقص العقل« خواند و گفت: او امروز 
هر کاری می خواهد می کند؛ اما هیچ یک از مســئوالن و نهادهای امنیتی با او برخورد نمی کنند. این اتفاقات 
مصداق این  مثال معروف اســت:»خوبی که از حد بگذرد نادان گمان بد  برد«. انتظار ما این است که با این فرد 

برخورد صورت گیرد.

واکنش بهنوش 
بختیاری به اتفاقات 
خیابان پاسداران

نماینده مجلس:

 احمدی نژاد
 به رهبری توهین کرد

حمید وکیلی

 آیا وزیر خودش 
حاضر بود در همین 

هواپیما باشد یا 
نه؟ به  منطقه محل 

سقوط آمده اما 
پس از بازدید به ما 

می گوید چیزی 
دستگیرمان نشد!

کافه سیاست

معاون ترامپ: 
دیگر پایبندی ایران به برجام 

را تایید نخواهیم کرد
معاون رییس جمهــور آمریکا می گوید دولت 
ترامپ دیگر اقدامات منطقه ای ایران را تحمل 
نمی کند و برای دومین بار، عدم پایبندی ایران 

به برجام را اعالم خواهد کرد.
»مایک پنس« معاون رییس جمهور آمریکا که 
در کنگره محافظه کاران آمریکا حضور یافته 
بود، از تصمیم »دونالد ترامپ« رییس جمهور 
کشــورش برای عدم تایید پایبندی ایران به 
برجام خبــر داد؛ این دومین »عــدم تایید« 

ترامپ خواهد بود.

سفیر روسیه در سازمان ملل: 
ایران نباید در قطعنامه یمن 

محکوم شود
سفیر روسیه در ســازمان ملل هشدار داد که 
شورای امنیت این سازمان نباید در قطعنامه ای 
برای اعمال تحریم علیه یمن، ایران را محکوم 

کند.
 واســیلی نبنریــا، نماینــده روســیه در 
شــورای امنیت در این باره بــه رویترز گفت: 
این قطعنامه درباره یمن اســت؛ در واقع این 
قطعنامه دربــاره تمدید ماموریــت کارگروه 
کارشناســان مســتقل در مورد یمن است و 
ارتباطی با ایران نــدارد؛ بنابراین ما باید روی 
تمدید ماموریت این کارگروه تمرکز داشــته 

باشیم.
وی افزود: ما به طور کلی با محکوم کردن ایران 

مخالف هستیم.
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خواسته های کشاورزان به حق است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

هکرها بار دیگر ارزهای 
مجازی را سرقت کردند

هکرها با نفوذ به فضای ابری شــرکت تسالی 
آمریکا به ســرقت ارز رمزنگار »مونرو« اقدام 

کردند.
شرکت تسال تازه ترین قربانی در حمله سایبری 
به ارز رمزنگار شد. در همین حال کاربران تسال 
توســط یک بد افزار که برای ســرقت ارزهای 
رمزنگار طراحی شــده بــود، آلوده شــدند و 
ســرقت ارز رمزنگار کلید خورد.هکرها موفق 
به دسترسی به یکی از حســاب های تسال در 
فضــای ابری شــدند و از آن بــرای تعبیه نرم 
افزار سرقت ارز رمزنگار اســتفاده کردند. این 
 ،Aviva پرونده، شــبیه به حمله هکری بــه
شــرکت بیمه چند ملیتی بریتانیــا و جمالتو، 
 بزرگ ترین تولید کننده سیم کارت در جهان

 است.

هکرهــا از ایــن طریــق، بــه اســتخراج 
اعتبارنامه هــا از حافظــه کامپیوتــر بــرای 
آلوده کردن ســایر رایانه ها در شــبکه اقدام 
کردند. ســپس این بــد افــزار از رایانه های 
Monero آلوده بــرای هــک ارز رمزنــگار 

مورد استفاده قرار گرفته است.
Monero به عنــوان دوازدهمین ارز رمزنگار 
محبوب جهان است که سرمایه بازار آن تقریبا 
۵ میلیــارد دالر ثبت شــده. همچنین برخی 
از اطالعات محرمانه شــرکت تســال در مورد 
 خوردهای این شــرکت هم به ســرقت رفته

 است.

بازار

دوربین ديجیتال

 دو هزار و ۸۶۳ نفر سهمیه 
طرح کارورزی اصفهان

نادری نماینده سازمان صنعت و معدن، در جلسه 
دهمین کارگروه اشــتغال شهرســتان اصفهان 
اظهار کرد: ســازمان صنعت ۱۶ طرح ارائه داده 
است، اما امروزه باید طرح های اولویت دار مدنظر 

باشد.
میرهــادی نماینده اداره کار نیز در این جلســه 
گفــت: در صحبت آقای فرمانــدار درباره میزان 
مصوبه کل اعتبار طرح اشتغال فراگیر، این میزان 
۵۶ میلیارد است، نه ۴۵ میلیارد تومان؛ همچنین 
۱۲هزار میلیارد تومان به منظور توسعه اشتغال 

روستایی مصوب شده است.
وی اضافه کــرد: ادارات نباید مســابقه پرداخت 
تســهیالت بگذارند، ایــن درحالی اســت که 

آموزش های الزم باید قبل از اشتغال ارائه شود.
نماینده اداره کار در کارگروه اشتغال شهرستان، 
با اشاره به لزوم توجه به طرح کارورزی افزود: دو 
هزار و ۸۶۳ نفر سهمیه طرح کارورزی مربوط به 
شهرستان اصفهان است؛ اما از این میزان تنها ۱۵ 

نفر کارورز جذب شده است!
میرهادی تصریــح کرد: قطعا اداره کار و ســایر 
ادارات پیگیر این موضوع نبوده اند. این درحالی 
اســت که تاکنون جلســات زیادی برگزار شده 
اما »هر چقدر دیوار جواب داد« این دســتگاه ها 
هم درباره این طــرح جواب داده انــد! عملکرد 
شهرستان اصفهان درمورد این طرح ۷.۸ درصد 
است؛ درحالی که کرمان در این طرح ۳۰ درصد 

عملکرد مثبت داشته است.

توسعه دیپلماسی اقتصادی میان 
اصفهان، تاجیکستان و ارمنستان

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
استان اصفهان، در دیدارهای جداگانه با سفیران 
تاجیکستان و ارمنســتان، بر توسعه دیپلماسی 

اقتصادی میان اصفهان و دو کشور تاکید کرد.
علــی یارمحمدیــان، در دیــدار با نعمــت ا... 
امام زاده، سفیر تاجیکســتان در ایران، بر توسعه 
همکاری های دو جانبه اقتصادی میان اصفهان و 
این کشــور تاکید کرد و گفت: ساالنه ۴۶ رویداد 
در نمایشــگاه اصفهان برگزار می شود که حضور 
کشورهای همسایه جمهوری اسالمی ایران مانند 
تاجیکستان، می تواند شــرایط را برای افزایش 

کیفیت این نمایشگاه ها فراهم آورد.
وی همچنیــن خواســتار افزایش مــراودات و 
ارتباطات تجاری میان این استان و تاجیکستان 
شــد و ادامه داد: اصفهان آمادگی دارد شرایطی 
فراهم آورد که شرکت های ایرانی حضوری فعال 
و متمرکز در نمایشگاه های ساختمان، کشاورزی 

و سنگ این کشور داشته باشند.

سهم ایران از واردات صنایع 
نساجی عراق  ۱۱ درصد است

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانــی ایران و عراق 
با بیان اینکــه واردات صنایع نســاجی عراق از 
کشــورها ۸.۲ میلیارد دالر بوده و سهم ایران با 
۳۱۲ میلیون دالر ۱۱ درصد اســت، اظهار کرد: 
ارزش واردات سوخت های معدنی و محصوالت 
پاالیشگاهی عراق ۶۱۶ میلیون دالر و سهم ایران 

با ۲۹۴میلیون دالر، ۴۸ درصد این بازار است.
وی سهم ایران در واردات محصوالت فلزی عراق 
را متناسب با ظرفیت های موجود دانست و گفت: 
عراق ساالنه ۲.۵ میلیارد دالر  محصول فلزی  وارد 
می کند و ایران بــا ۵۶۰ میلیون دالر، ۱۱ درصد 

این بازار را در اختیار دارد.
حســینی ذوب آهــن اصفهــان را از واحدهای 
تولیدی فعال دربــازار عراق برشــمرد و گفت: 
واحدهای تولیدی فوالدی به ویژه در بخش ورق 
می توانند حداقل ســهم ۵۰ درصد بازار عراق از 

حجم ۶.۲ میلیارد دالر را  داشته باشند.

همایش بررسی طرح ملی توسعه ۵۰۰ هزار هکتار باغ 
در زمین های شیب داردراصفهان برگزار شد.

رییس کمیسیون کشــاورزی، آب و محیط زیست 
اتاق بازرگانــی اصفهان گفت: برخــی متخصصان 
معتقدند اجــرای این طرح موجــب افزایش تولید 
محصوالت کشاورزی می شــود وکارشناسان دیگر 
اجرای این طرح را بارگذاری های جدید بر منابع آب 
تجدید پذیر قلمداد می کنند. حمید رضا قلمکاری 
افزود: کارشناسان کمیته آب اتاق بازرگانی بااجرای 
این طرح مخالف هستند.سرپرست مرکز مطالعات 
آب اتاق ایران هم در این همایش گفت: هرگونه دست 
بردن در اقلیم، زمین و منابع آبی باید با حســاب و 
کتاب و براســاس نظرات کارشناسی صورت گیرد.
محمد حسین شریعتمدار با بیان اینکه در ۵۰ سال 
گذشــته از دســتکاری در طبیعت ضرر کرده ایم، 
افزود: نظرات موافقــان و مخالفان طرح ملی تبدیل 
زمین های شــیبدار به باغ ها قابل تامل اســت اما 
باید در این خصــوص عاقالنه عمل کــرد. مجری 
طرح ملی تبدیل زمین های شیبدار به باغ ها گفت: 

براساس تحقیقات اجرای این طرح، در راستای کاهش 
گازهای گلخانه ای، جلوگیری از فرســایش خاک، 
افزایش درآمد کشاورزان و اشتغال زایی پایدار است. 
شکرا... حاجی وند با بیان اینکه در این طرح بارگذاری 
جدیدی بر منابع آبی نداریم، گفت: طرح ملی تبدیل 
زمین های شــیبدار به باغ ها در کشورهای مختلف 
اجرا شــده و ما از منابع آبی که به صورت تبخیر از 

دسترس خارج می شوند، استفاده می کنیم.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان خبرداد: 

طرح ملی توسعه 500 هزار هکتار باغ در زمین های شیب دار
۱۲ هزار تن محصول صیفی گلخانه ای با درآمدزایی 
۵۰۰ میلیارد ریال ساالنه از استان اصفهان به خارج 

از کشور صادر می شود.
معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
با اشــاره به صدور انواع فلفل دلمه رنگی، بادمجان 
و گوجه وخیار به کشــورهای حاشیه خلیج فارس، 
روسیه، قطر، آســیای میانه، قفقاز و امارات گفت: 
۲هزار و ۶۵۰ بهره بردار زمینه اشتغال بیش از ۳ هزار 

و ۵۰۰ نیروی کار را فراهم کرده اند. 
احمدرضا رییس زاده با اشــاره بــه اینکه اصفهان 
بعد از تهران دومین اســتان تولیدکننده محصول 
گلخانه ای است گفت: ساالنه بیش از ۳۰۰ هزار تن 
محصول با کیفیت و ســالم روانه بازارهای داخلی و 

خارجی می شود.
وی افــزود: خالقیــت، نــوآوری، بهره گیــری از 
دستاوردهای نوین علمی و مکانیزه کردن تجهیزات 
آبیاری، سرمایشــی وگرمایشــی، موجب افزایش 
۶۰درصــدی تولید وکاهــش ۵۰ درصدی مصرف 

سوخت شده است.

معاون امورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
با بیان اینکــه بیــش از ۲۰ بهره بردار در اســتان 
موفق به صدور ۸۰ درصد محصوالتشــان به خارج 
از کشــور شــده اند، افزود: قرار اســت با اختصاص 
۸هزار و۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت، تا پایان برنامه 
ششــم توســعه،۸۵۰ هکتار به وســعت زیرکشت 
 گلخانه های استان با اشتغال زایی ۱۰هزار نفر افزوده 

شود.

معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد:

درآمد 500 میلیاردی اصفهان از صادرات محصوالت گلخانه ای

فرماندار اصفهان گفت: خواسته های کشاورزان مبنی بر دریافت خســارت )حقابه(، مدیریت و اجرای مفاد سند ۹ 
ماده ای شورای عالی آب و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز، کامال به حق است و اقدامات و پیگیری های الزم در این 
خصوص در حال انجام است.احمد رضوانی، با اشاره به خشکسالی های اخیر و کاهش بارش ها در شهرستان باالخص 
شرق اصفهان، خاطرنشان کرد: به دلیل کاهش شدید بارش ها در شرق اصفهان با کمبود شدید آب مواجه هستیم و 
شرکت آب منطقه ای نیز نتوانسته به تعهدات خود در قبال کشاورزان عمل کند. رضوانی تصریح کرد: با پیگیری های 

استاندار، به بخشی از خسارت های وارده به کشاورزان در آینده نزدیک پرداخته خواهد شد.

خواسته های کشاورزان 
به حق است

فرماندار اصفهان در جمع 
کشاورزان:

ش
کن
وا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،484،000
تومان

725،000نیم سکه
تومان

443،000ربع سکه
تومان

299،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

143،400
تومان

      قیمت سکه و طال

IXUS 185 کانن مدل

 450,000
تومان

DSC-W830 سوني سايبرشات

 595,000
تومان

Powershot G9X II کانن مدل

 1,620,000
تومان

 ایستگاه مترویی جالب 
در اعماق آب های ونیز

عکس روز

جهاد کشاورزی اتاق بازرگانی

وزیر امور خارجه اسپانیا، توسعه روابط کشورش با ایران و 
اصفهان را خواستار شد.

وزیر امور خارجه اسپانیا در دیدار با استاندار اصفهان ضمن 
تسلیت به خانواده جان باختگان حادثه سقوط هواپیمای 
ای تی آر گفت: با شــرکت های هوایی اســپانیا در زمینه 

برقراری پرواز مســتقیم از مادرید به اصفهان مذاکره  می شود.آلفونسو داســتیس افزود: اگر بسترهای الزم 
برقراری این پرواز فراهم شــود، مادرید می تواند به عنوان قطبی برای انتقال گردشگران آمریکای التین  به 
اصفهان تبدیل شود. وزیر امور خارجه اسپانیا ضمن تایید پیشنهاد استاندار اصفهان در برقراری پرواز مستقیم 
مادرید- اصفهان، گفت: مادرید می تواند قطبی برای انتقال گردشــگران آمریکای التین به اصفهان باشد و 
اینجانب مؤکدا این موضوع را پیگیری می کنم. وی گفت: ما همواره به دنبال توســعه روابط اسپانیا - ایران  و  

بخصوص اصفهان هستیم.

 پیگیری برقراری 
 پرواز مستقیم 
اصفهان-مادرید

مقدمات سرمایه گذاری هفت میلیون یورویی اتحادیه اروپا در صنعت 
سنگ اصفهان فراهم شد.

دبیر کمیســیون معــادن وصنایــع معدنی در یازدهمین جلســه 
کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان، بر مزیت های 
سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی استان تاکید کرد و گفت: 
برای جذب بیش از هفت میلیون یورو سرمایه گذاری اتحادیه اروپا  

در استان مذاکره شده است.شهریار شعبانی، ایجاد موسسه )انستیتو( 
آموزشی و نمایشگاه دائمی ســنگ به همراه  مرکز توسعه مناسبات 
تجاری را از اهداف اولیه این همکاری دانســت و افزود: در شــرایط 
کنونی  معادن، مواد معدنی و ســنگ های ساختمانی از مزیت های 
اصلی این استان محسوب می شود.وی با اشاره به حضور موفق پاویون 
اتاق بازرگانی اصفهان در نمایشگاه ســنگ ورونا، نمایشگاه ایتالیا را 

نقطه هدف این کمیسیون برای ســال آینده بیان کرد.در پایان این 
نشست مســئوالن کمیته های مختلف این کمیســیون به تشریح 
عملکرد کمیته ها در ســال جاری پرداختند و در زمینه اعزام هیئت 
تجاری و نمایشگاهی به شهر کارارای ایتالیا و نحوه جذب سرمایه گذار 
و همچنین اعزام هیئت تجاری ونحوه اجــرای دومین پاویون اتاق 

بازرگانی در نمایشگاه سنگ ورونا،  بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

دبیر کمیسیون معادن وصنایع معدنی خبرداد:
سرمایه گذاری هفت میلیون یورویی اتحادیه اروپا در صنعت سنگ اصفهان

استاندار در نشست شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان، از راه اندازی مرکز توسعه صادرات 
اســتان در آینده نزدیک خبر داد. محسن مهر علیزاده 
گفت: راه اندازی این مرکزتا یکماه آینده نقش مهمی در 
توسعه صادرات محور و شناسایی ظرفیت های صادراتی 

استان خواهد داشت. وی کمک به تجار برای یافتن بازارهای جدید، طراحی و مهندسی برای هموار شدن 
مسیر حضور جوانان در توسعه صادرات  را از دیگر ویژگی های این مرکز برشمرد. استاندار با بیان اینکه باید 
از ظرفیت های صنعت برای تامین درآمد ارزی بیشتر بهره برداری کرد، گفت: برندینگ، یافتن بازارهای 
جدید صادراتی و حضور در بازارهای دنیا، راه های برون رفت صنعت از حالت رکود است. چگونگی توزیع و 
مصرف برق در واحدهای تولیدی، راهکارهای تسهیل در روند اقدامات کارفرمایان و بررسی مشکل بیمه 

پردازان تامین اجتماعی، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست بررسی شد.

راه اندازی مرکز توسعه 
 صادرات استان 
به زودی

رهبر فرزانه انقالب در سخنرانی اخیر خود فرمودند: پیشرفت در عرصه های 
مختلف به معنای واقعی کلمه رخ داده اما در زمینه »عدالت« اقرار می کنیم 
که عقب مانده ایم. مقام معظم رهبری در سخنان قبلی خود نیز به لزوم وجود 
عدالت در کشور تاکید کرده و  فرمودند: وضع فعلی، مطلقا راضی کننده نیست 
چرا که نظام اسالمی به دنبال اجرای حداکثر عدالت و تحقق کامل عدالت 
به مفهوم یک ارزش مطلق و همگانی است. مقام معظم رهبری با استناد به 
قرآن مجید، عدالت را هدف اصلی ادیان برشمردند و افزودند: عدالت، هدف 
نظام سازی اجتماعی ادیان و حرکت بشر در چارچوب دین بوده است و این 

اهتمام جدی به عدالت، در هیچ مکتب بشری یافت نمی شود.
پرداخت حقوق نجومی باعث بی عدالتی می شود

درباره عدم وجود عدالت در جامعه برخی مســئولین نیر شکایت کرده اند. 
نماینده سابق مجلس شورای اســالمی با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه 
تحقق عدالت گفت: اگر تمامی دولت های پس از انقالب را با این دولت مقایسه 
کنیم هیچ دولتی به اندازه این دولت حقوق نجومی دریافت نکرده اســت. 
موسی الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه یکی 
از مهم ترین مسائلی که باعث بی عدالتی در جامعه می شود شکاف طبقاتی و 
پرداخت حقوق های نجومی است گفت: متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم در 
این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند به گونه ای که اگر تمامی دولت های پس 

از انقالب را با این دولت مقایسه کنیم هیچ دولتی به اندازه این دولت حقوق 
نجومی دریافت نکرده است.

25 میلیون حقوق برای وزرا زیاد است
ثروتی با انتقاد از نسبت دریافت حقوق مدیران ارشد دولتی با سایر مردم گفت: 
در چهار سال گذشته حقوق وزرای دولت چهار برابر افزایش داشته؛ درصورتی 
که برای سایرین چنین نبوده است. وی با بیان اینکه اکنون سخنگوی دولت 
اعتراف کرده که وزاری ما صافی بیست میلیون تومان حقوق می گیرند گفت: 
یعنی غیر صافی ۲۵ میلیون حقوق دریافت می کننــد و این میزان حقوق 
نسبت به دوره دولت دهم چهار برابر شــده است.این نماینده سابق مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه این افزایش حقوق غیر متعارف است گفت: اکنون 
مشاهده می کنیم که نسبت حقوق وزیر بهداشت ایران از وزیر بهداشت آلمان، 

انگلستان، فرانسه و آمریکا باالتر است.
افزایش بیکاری؛ نتیجه افزایش حقوق نجومی

افزایش افسار گریخته حقوق نجومی وزرا و مســئولین از یک سو و بیکاری 
جوانان از سوی دیگر، باعث نا امیدی برای برگرداندن عدالت به جامعه شده 
است. جدیدترین گزارش مرکز آمار، از افزایش نرخ بیکاری به میزان ۰/۲درصد 
در پاییز ۹۶ نسبت به تابســتان ۹۶ حکایت دارد. بر اساس گزارش تفصیلی 
این مرکز درباره نیروی کار در پاییز امسال از جمعیت ۲۶ میلیون و ۴۷۲ هزار 
و ۸۳۵ نفری فعال کشــور، بالغ بر ۲۳ میلیون و ۳۳۱ نفر شاغل و بیش از ۳ 
میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۰۰ نفر بیکار هستند. از کل جمعیت شاغلین کشور، 
بالغ بر ۱۹ میلیون و ۱۰۷ هزار نفر را مردان و حدود ۴ میلیون و ۲۲۴ هزار نفر 
را بانوان تشکیل می دهند. همچنین از مجموع سه میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۶۷ 
بیکار در سطح کشور، ۲ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۵۲۲ نفر از مردان و ۹۹۹ هزار و 
۱۴۵ نفر از بانوان هستند. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله نسبت به پاییز 
سال گذشته ۲درصد کاهش داشــته، اما نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور 
حدود ۲۸درصد و همچنین جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله حدود ۲۵ درصد بوده که 
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نگران کننده است. شاید راه حل این موضوع 
روی کاغذ زیاد سخت نباشد و از هر بچه ای بپرسیم،  بی تأمل بگوید از مازاد 
حقوق افراد بکاهید و با آن برای جوانان ایجاد اشتغال کنید؛ ولی نمی دانیم 
چرا در واقعیت عملی نمی شود ! آیا کسی یا کسانی که به ضررشان است باعث 

این جریان می شوند؟

حقوق هایی که بدون توجه به رشد بی سابقه بیکاری افزایش یافته است؛ 

گمشده ای به نام عدالت

فرزانه مستاجران
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ابالغ رای
12/152 کالســه پرونده: 485/95  مرجع رســیدگی: شعبه 18 شــورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: آقای مهرداد مظاهری به نشــانی اصفهان خ ابــوذر کوی باغ جنت 
پالک 22 ساختمان پاسارگاد واحد 19 با وکالت آقای احسان رفیعیان به نشانی اصفهان 
خ توحید ابتدای خ مارنان ســاختمان ناژین 3 واحد 6،  خوانــدگان: آقایان 1- علی اصغر 
سورانی 2- مهدی سلطانی  هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای مهرداد مظاهری با وکالت احسان رفیعیان به 
طرفیت 1- علی اصغر سورانی  2- مهدی سلطانی به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 
ریال وجه پنج فقره چک به شــماره های 676914-94/11/7 و 676915-94/12/7  و 
676916-95/10/7 و 676917-95/2/7 و 676914-95/3/7 عهده بانک ملی ایران 
)یزدانشهر( به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مال 
حظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ نشر آگهی وقت و انتظار کافی در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 
نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. 
علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجــارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل 
و شش میلیون و هفتاد هزار ریال به عنوان خســارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررســید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:35560 شعبه 

18 شورای حل اختالف اصفهان) 337 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/153 کالســه پرونده: 22/1057/95 شــماره دادنامه: 9609976795200241-
96/3/28   مرجع رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای مهرداد 
مظاهری به نشانی اصفهان خ ابوذر کوی باغ جنت پالک 22 ساختمان پاسارگاد واحد 19 
با وکالت آقای احسان رفیعیان به نشانی اصفهان خ وحید ابتدای خ مارنان ساختمان ناژین 
3 واحد 6،  خواندگان: آقایان 1- احسان بهروزیان 2- افشین محمد نصیر بهشتی  هر دو 
به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست آقای مهرداد مظاهری به طرفیت 1- احسان بهروزیان 2- افشین محمد نصیر 
بهشتی به خواســته مطالبه مبلغ 162/000/000 ریال وجه دو  فقره چک به شماره های 
401022-94/7/25 و 401024-94/8/25  عهده بانک شهر به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه با توجه به دادخواســت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلســه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و 
مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 162/000/000 به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 4/285/000 به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 94/7/25 و 94/8/25  لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد 
بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
 حقوقی اصفهان می باشــد.  م الف:35563 شعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان

) 327 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
12/154 کالسه پرونده: 960506 شماره دادنامه:96/10/30-9609976795401034 
مرجع رسیدگی: شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابوالقاسم بختیاروند به 
نشانی اصفهان خ سجاد حجتیه کوچه هوشنگ،  خوانده: کیومرث رضوانی حبیب آبادی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت یک فقره چک 
807235-95/8/27 بانک صادرات شعبه شاهین شهر،  با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی ابوالقاســم بختیاروند  به طرفیت آقای 
کیومرث رضوانی حبیب آبادی  به خواســته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک  
به شماره 817235-95/8/27 به عهده بانک صادرات شــاهین شهر  به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مســتندات در ید خواهان و  
صدور گواهی عدم پرداخت  توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ وقت رسیدگی 
در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 
522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 350/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
صدور گواهینامه عدم پرداخت 95/8/27 تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:35564 شعبه 24 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

)291 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/155 کالســه پرونده: 20/1081/95 شــماره دادنامه: 9509976795001680-
95/12/24   مرجع رسیدگی: شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای مهرداد 
مظاهری به نشانی اصفهان خ ابوذر کوی باغ جنت پالک 22 ساختمان پاسارگاد واحد 19 
کدپستی 8133746754  با وکالت آقای احسان رفیعیان به نشانی اصفهان خ وحید ابتدای 
خ مارنان ساختمان ناژین 3 واحد 6،  خوانده: آقای نصیر میرزائی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه ده فقره چک، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای 
مهرداد مظاهری با وکالت آقای احسان رفیعیان  به طرفیت آقای نصیر میرزائی به خواسته 
مطالبه مبلغ یکصد و نود و سه میلیون ریال  وجه ده  فقره چک به شماره های 318762- 
94/7/20 و 318763-94/8/20 و 318764-94/9/20 و 318765-94/10/20 و 
318766-94/11/20 و 318767-94/12/20 و 318768-95/1/20 و 318769-
95/2/20 و 318770-95/3/20 و 3187671-95/4/20 عهــده بانک ملی به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات 
دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 
نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کنــد. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و نود 
و سه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت پنج میلیون و سیصد و پانزده هزار  به 
عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررسید چکها  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا 
خواهی در این شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:35558 شعبه 20 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 359 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
12/156 کالســه پرونده: 464/95 و 950239 مرجع رسیدگی: شــعبه 18 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: آقای مهرداد مظاهری به نشــانی اصفهان خ ابوذر کوی باغ 
جنت پالک 22 ساختمان پاســارگاد واحد 19 با وکالت آقای احســان رفیعیان به نشانی 
اصفهان خ وحید ابتدای خ مارنان ساختمان ناژین 3 واحد 6،  خوانده: آقای محسن فدایی 
تهرانی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشــکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست آقای مهرداد مظاهری با وکالت احسان رفیعیان به طرفیت آقای محسن فدایی 
تهرانی به خواسته مطالبه مبلغ 142/500/000 ریال وجه شش  فقره چک به شماره های 
079939-94/8/5 و 079940-94/9/5 و 079941-94/10/5 و 94/11/5-079942 
و 079943-94/12/5 و 079948-95/10/20 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و 
اینکه خوانده با ابالغ نشرآگهی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال 
دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 
307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 142/500/000 به 
عنوان اصل خواسته و حق الوکاله وکیل و پرداخت 4/722/500 به عنوان خسارت دادرسی 
به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود و 20 روز پس از آن قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:35559 شعبه 

18 شورای حل اختالف اصفهان) 318 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/157 کالسه پرونده 960576  شماره دادنامه: 96/11/7-9609976794801301 
مرجع رسیدگی: شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 1- خانم بتول هاشمی 
ده چی 2- یداله جان نثاری هر دو به نشانی اصفهان خ فالطوری شرقی ک بنفشه ک گل 
یاس با وکالت خانم مرضیه جان نثاری به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده 
به ســه راه رجائی نبش کوچه 108 ط اول پ 17/9،  خواندگان: 1- حمیدرضا فیضی پور 
2- قاسم نادری هر دو  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه خسارت ناشی از تصادف، 
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 خواهانها خانم بتول هاشمی 
ده چی و آقای یداله جان نثاری به طرفیت خوانــدگان 1- حمیدرضا فیضی پور 2- آقای 
قاسم نادری به خواسته مطالبه خسارات ناشــی از تصادف به مبلغ پانزده میلیون و نهصد 
هزار ریال و هزینه کارشناسی و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به دادخواست خواهان 
و نظریه کارشــناس محترم تصادف که خوانده را مقصر در تصادف اعالم نموده است و 
نظریه کارشناس محترم در پرونده تامین دلیل مبنی بر برآورد خسارات وارده به خواهان 
و با توجه به عدم حضور خوانده با وصف ابالغ و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض 
و تکذیب شورا دعوی مطروحه خواهان را مستندا به ماده 328 قانون مدنی و مواد 198 و 
519 قانون آیین دادرسی مدنی محرز تشخیص داده و خوانده ردیف دوم را به پرداخت مبلغ 
15/900/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسی و مبلغ 378/750 ریال هزینه دادرســی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت مورخه 96/7/17 لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان اعالم و صادر می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی می باشد و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول چون سمتی 
در دعوی مطروحه ندارند وفق ماده 84 قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد و نسبت به 
خواهان ردیف دوم قابل تجدیدنظر خواهی می باشد. م الف:35519 شعبه 18 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 385 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/158 کالســه پرونده: 960144 مرجع رســیدگی: شعبه 29 شــورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: علیرضا صالحی به نشانی اصفهان خ فیض جنب کالنتری 16 پالک 
199 با وکالت پویه پروانه به نشانی اصفهان سه راه حکیم نظامی ابتدای خ ارتش بن بست 
شهید عطائی ساختمان 71 واحد 3، خوانده: مهدی جهانگیری به نشانی مجهول المکان، 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی  آقای علیرضا صالحی با وکالت پویه پروانه بــه طرفیت آقای مهدی جهانگیری 
به خواســته مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال  وجه چک به شماره 95/5/30-878167 
و 878164-93/11/10 و 878165-93/12/10 و 878166-94/1/10 و 878162-
93/9/10  به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مــواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال  بابت اصل خواســته و 4/110/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصــوف )95/5/30 و 93/9/10 و 93/11/10 و 93/12/10 و 
94/1/10 (  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
 واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:35765 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 318 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

12/181 کالسه پرونده 950809 مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: آقای اکبر حق شناس فرزند عباس به نشانی اصفهان خ زینبیه شمالی جنب بانک 
تجارت بن بست موسسه نســیم رحمت پالک 2 با و کالت آقای وحید کیانی ابری فرزند 
عباس به نشانی اصفهان  خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید بعد از چهار راه دهش روبروی 
کارواش شیخ مفید ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4، خوانده: آقای مهرداد قاسمی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه دو فقره ســفته به شماره 105322-95/10/12 و 
050715-95/10/12  بانضمام هزینه دادرسی و خسارت  تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل  
طبق تعرفه قانونی، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای اکبر 
حق شــناس با وکالت آقای وحید کیانی ابری به طرفیت آقای مهرداد قاسمی به خواسته 
مطالبه مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال وجه سفته شماره 105322-95/10/12 و 050715-
95/10/12 به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به انضمام هزینه 
دادرسی  با توجه به ارائه رونوشت مصدق ســفته توسط خواهان و عدم وصول دفاعیه ای 
از طرف خوانده لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد 307 و 309 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بــه محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال بابت وجه سفته و مبلغ 1/535/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و نشرآگهی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 95/12/14 لغایت زمان اجرای حکم بر 
اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و بیست روز پس از  ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و بیســت روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.  م الف:36111 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان  )333 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
12/142 کالسه پرونده: 960419  شماره دادنامه:96/8/27-9609976795200692 
مرجع رسیدگی: شعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد علی غدیری 
به نشانی خ زینبیه خ دکتر مفتح کوی حکیم شــفائی پالک 29، خوانده: احمد باقری به 
نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه تقاضای یک فقره چک به مبلغ 15/000/000 
ریال به شماره 542350-95/3/20 بانک سپه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای محمد علی غدیری به طرفیت 
آقای احمد باقری به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000  ریال ) یک میلیون و پانصد هزار 
تومان( وجه چک شماره 542350  به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال معاادل یک میلیون 
و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ  1/457/500  ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35574 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان)321 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

12/144 کالسه:960680 شماره دادنامه:9609976793804201-96/10/27 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8  شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای سید مجتبی شریف خلیفه 
سلطانی فرزند سید علی به نشــانی اصفهان خ طالقانی مقابل اداره برق فروشگاه پیمان، 
خواندگان: 1- محمد محمدی فرزند میرزاآقا 2- پروانه سلیمی هر دو به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه ســفته ) 3 فقره(، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای سید مجتبی 
شریف خلیفه سلطانی فرزند سید علی به طرفیت خواندگان 1- آقای محمد محمدی فرزند 
میرزا آقا 2- خانم پروانه سلیمی  به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه سفته به 
شماره خزانه داری کل 042511 )سری / ب( و 042510 )سری /ب( و 067820 )سری/ب( 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خواندگان در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت 
و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 70/000/000  ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/055/000 ریال بابت هزینه دادرسی و  120/000 هزار ریال بابت 
نشرآگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 96/5/22 لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا 
و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:35534 شــعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو 
شورای حل اختالف اصفهان )322 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/145 کالسه پرونده: 960672 شــماره دادنامه:96/7/29-9609976796201636 
مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا  صبانی پور به 
نشانی اصفهان خ سجاد خ شهید کیانی خ گلزار پالک 24 کدپستی 158193633،  خوانده: 
حامد احمدی زاده به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای علیرضا صبانی پور به 
طرفیت آقای حامد احمدی زاده  به خواسته مطالبه مبلغ 58/500/000 ریال وجه چک به 
شماره 468949-95/12/4  عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با  توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدورگواهی عدم پرداخت توسط 
بانک  محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشــر آگهی درجلسه حضور ندارد و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظرمی رســد که مستندا 
به مواد 310 و 313 قانــون تجارت و مــواد 198 و 515 و519و522 قانون آ.د.م حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  58/500/000 ریالل بابت اصل خواسته و 1/901/250 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصول 468949-
95/12/4  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن  قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35549 شعبه 32 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )279 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

12/146 شعبه 52 شــورای حل اختالف، کالســه پرونده: 961055 شــماره دادنامه: 
9609976805201899-96/10/28، خواهان: سعید جعفریان صادق به نشانی اصفهان 
خ خرازی کوی شهید فاضل کوچه خرداد، خوانده: حسن شرقی چلکی به نشانی مجهول 
المکان، مطالبه مبلــغ 180/000/000 ریال بابت دو فقره چک به شــماره 205783-

96/6/20 و 205782-96/6/15 به انضمام مطلق خسارات، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح  آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای سعید جعفریان صادق به طرفین 
آقای حسن شرقی چلکی به خواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال وجه چک به شماره 
205783 و 205782 عهده بانک ملی بانضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه  آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتندا به مواد 313 و 
310 قانون تجارت و 519 ، 515، 198 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده 2 قانون 
صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 3/300/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 96/6/15 و 96/6/20 لغایت 
اجرای احکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35568 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف اصفهان )320 کلمه،3 کادر(  

ابالغ رای
12/147 کالسه پرونده 960987  شماره دادنامه: 96/8/14-9609976793502960  
مرجع رسیدگی: شعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا حاجی هاشمی 
ورنوسفادرانی فرزند محمد ابراهیم به نشانی خیابان جی خیابان الله انتهای خیابان مجتمع 
فرهیختگان،  خواندگان: 1- صادق صالحی فرزند سهراب 2- سید مصطفی عاملی فرزند 
محمود هر دو به نشانی مجهول المکان، خواســته: الزام به انتقال سند، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
 مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای
 می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای علیرضا حاجی هاشمی ورنوسفادرانی 
فرزند محمد ابراهیم به طرفیت آقایان 1- صادق صالحی فرزند سهراب 2- سید مصطفی 
عاملی فرزند محمود به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
سند رسمی یک دستگاه سواری پیکان مدل 1383 به شماره انتظامی ایران 13/ 471 س 
18 با توجه به محتویات پرونده و کپی مصدق قرارداد مورخ 90/9/12 و کارت مشخصات 
وســیله نقلیه و بیمه نامه مربوطه و اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مبنی بر اینکه 
طبق قرارداد پیوست پرونده خودرو با مشــخصات مذکور در شرح دادخواست را ازخوانده 
ردیف اول آقای صادق صالحی خریداری نمودم کــه مالک خودرو نیز خوانده ردیف دوم 
می باشد ولیکن تاکنون خواندگان اقدام به انتقال سند ننموده اند و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی با وصف ابالغ قانونی و عدم ارسال الیحه دفاعیه لذا شورا با توجه به جمیع 
جهات پرونده و استعالم به عمل آمده از راهور و نظر به اینکه مدارک خودرو از جمله کارت 
شناسایی و بیمه نامه در ید خواهان می باشــد دعوی خواهان را مقورن به صحت دانسته 
و به اســتناد مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی و 198 و 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم آقای سید مصطفی عاملی فرزند 
محمود به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو سواری پیکان مدل 
1383 به شماره انتظامی ایران 13 / 471 س 18  به نام خواهان و پرداخت مبلغ 547/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص 
خوانده ردیف اول آقای صادق صالحی نظر به عدم توجه دعوی نسبت به ایشان به استناد 
بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مدت 
واخواهی ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35533 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )439 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

12/149 کالسه پرونده اصلی: 960333  شماره دادنامه: 9609976794801137 تاریخ 
رسیدگی 96/9/28  مرجع رســیدگی کننده: شعبه 18 شــورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: آقای داریوش بهروان به نشانی اصفهان خ الله ایســتگاه عوارضی روبه روی 
رستوران ریحان فروشگاه موتور ســیکلت آرمان، خوانده: آقای مهدی سیاری به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک طغری سفته به شماره 919063 سری/ ظ به 
مبلغ 15/000/000 ریال،  به تاریخ 96/9/12 شــعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان با 
مالحظه اوراق پرونده کالسه 960333 با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید.  رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقــای داریوش بهروان 
به طرفیت آقای مهدی سیاری به خواســته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال موضوع 1 
صغری سفته به شماره 919063 ســری/ ظ  به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت 
به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و 
اشتغال ذمه خوانده دارد و دفاعیات در جلسه رسیدگی و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونی در جلسه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه ومدرک موثر قانونی در 
خصوص دعوی مطروحه مبنــی بر برائت ذمه خویش ابراز واقامه ننموده، شــورا دعوی 
خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مســتندا به مواد 198- 515-519-522 قانون 

آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/340/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/2 تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی می باشد. م الف: 35583 شعبه 18 

شورای حل اختالف اصفهان )291 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/183 کالسه پرونده: 960223 شــماره دادنامه:96/7/22-9609976805101126 
مرجع رسیدگی: شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی حسین ابریشم کار 
به نشانی اصفهان میدان امام حسین ابتدای خیابان طالقانی پوشاک ابریشم، خوانده: زینب 
بلداجی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 41/600/000 ریال وجه پنج 
فقره چک به احتساب تاخیر تادیه از سررسید چک لغایت اجرای حکم به ا حتساب هزینه 
دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی علی 
حسین ابریشم کار به طرفیت زینب بلداجی  به خواسته مطالبه مبلغ 41/600/000 ریال ) 
چهل و یک میلیون و ششصد هزار ریال( وجه چک  به شماره های 93/12/25-584635 
و 584634-93/12/25 و 584632-93/11/25 و 583633-93/10/30 و 584631-

93/9/30 به عهده بانک ملی ایران  به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  به محتویات 
پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
41/600/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/265/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های 
موصوف 93/12/25 و 93/12/25 و 93/11/25 و 93/10/30 و 93/9/30 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:36106 شعبه 51 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف اصفهان )332 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای اصالحی

12/148 کالسه پرونده 951620 شماره دادنامه: 9609976794404108 تاریخ رسیدگی 
96/10/3 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای سعید نجار 
مارنانی به نشانی اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه پالک 15 با وکالت علی جزینی به نشانی 
اصفهان چهار راه نقاشی ابتدای خ فلسطین مجتمع میالد واحد 3، خوانده: آقای احمد حسن 
پور به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: پیرو دادنامه شماره 832-960 -96/4/27 صادره از این شعبه نظر به اینکه در 
دادنامه صادره نام خانوادگی خوانده حسن پور سهوا قید گردیده است در صورتی که صحیح 
آن حسین پور می باشد لذا شورا به استناد مواد 32 قانون شوراها و 309 قانون آیین دادرسی 
مدنی نام خانوادگی خوانده از حسن پور به حسین پور تصحیح و اصالح می گردد و ضمنا 
ابالغ رای اصلی بدون رای اصالحی ممنوع می باشد رای صادره ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35512 شعبه 

14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )206 کلمه، 2 کادر(
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ابالغ رای
12/166 شماره دادنامه: 9609976836101710 شماره پرونده: 9609986836100352 
شماره بایگانی شعبه: 960394  خواهان: خانم معصومه دهقانی حبیب آبادی فرزند عباس 
با وکالت آقای محمد اسماعیلی نصرآبادی فرزند رضاقلی و آقای سعید شمسی سوالری 
فرزند نعمت اله همگی به نشانی اصفهان خ سپهساالر روبروی بیمارستان حجتیه موسسه 
حقوقی رضوانیان، خوانده: آقای ایمان پنداریان فرزند حمید به نشانی رشت قبل از سه راه 
امین آباد خ امام خمینی ک کاسپین ) شــماره 4( اولین منزل سمت چپ، خواسته: طالق 
به درخواست زوجه، گردشــکار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: خواسته خانم معصومه 
دهقانی فرزند عباس با وکالت آقایان محمد اسماعیل و سعید شمس به طرفیت آقای ایمان 
پنداریان فرزند حمید صدور حکم بر اجازه اعمال وکالت برای صیغه طالق به لحاظ تخلف 
از شرط ضمن العقد است. با عنایت به تصویر مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب 3719 
دفتر رسمی شــماره 5 حوزه ثبت اصفهان رابطه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم بین آنها 
محرز است. خواهان در توضیح اضهار داشته در تاریخ 92/3/16 به عقد ازدواج دائم خوانده 
در آمده و ثمره این ازدواج فرزند یکساله می باشد منزل محل سکونت وی و خوانده بندر 
انزلی بوده و در منزل مذکور اقدام به ایراد ضرب وی نموده و او را از منزل مشترک اخراج 
نموده به گونه ای که چون در شهر انزلی اقوام و فامیلی نداشته به منزل همسایگان پناه برده 
و با مساعدت آنها به منزل پدری خود در اصفهان مراجعت نموده است و هم اکنون فرزند 
خردسالش نزد خوانده می باشد و از آدرس فعلی وی هیچ اطالعی ندارد خوانده با وصف 
ابالغ حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده و شهود خواهان در جلسه دادرسی حضور 
یافته اند و به ترک زندگی مشترک از سوی زوج و ایراد ضرب زوجه توسط وی و سوء رفتار 
و سوء معاشرت وی شهادت داده اند دادگاه تحقق شرایط ضمن عقد مبنی بر سوء رفتار و 
سوء معاشرت زوج و ترک زندگی مشترک را محرز دانسته از سوی دیگر تالش داور زوجه و 
مرکز مشاوره خانواده و دادگاه در جهت ایجاد صلح و سازش موثر واقع نشده است و با توجه 
به نظر موافق مشاور قضائی بنابر این دادگاه با استناد به مواد 1139-1119-1134 قانون 
مدنی و مواد 29-27-26 قانون حمایت خانواده ضمن احراز شرط 8 و 2 از بند )ب( شروط 
ضمن العقد نکاح حکم به اجازه اعمال وکالت در طالق صادر و اعالم می گردد و به خواهان 
اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طالق ثبت طالق و با اختیارات حاصله از 
بند )ب( یاد شده با انتخاب یک از انواع طالق خود را مطلقه سازد. اعتبار این گواهی برای 
تسلیم به دفتر رسمی طالق شش ماه از تاریخ قطعیت رای می باشد با عنایت به مفاد مواد 
31 و 37 قانون حمایت خانواده رعایت جهات شرعی و قانونی اجرای صیغه طالق و ثبت 
آن و یادآوری حقوق و تکالیف آنها پس از طالق به عهده سر دفتر ثبت طالق می باشد در 
مورد حقوق  فیمابین از جمله مسائل مالی: با توجه به اینکه خواهان اظهار نموده جداگانه 
اقدام نموده دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد فرزند مشترک حسب اظهارات خواهان نزد 
شخص خوانده می باشد و خواهان در این خصوص خواسته ای مطرح ننموده دادگاه مواجه 
با تکلیف نمی باشد رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد. م الف:35604  شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع 

شهید قدوسی( )568 کلمه، 6 کادر(  
ابالغ رای

12/167 شماره دادنامه: 9609976836101932 شماره پرونده: 9609986836101213 
شماره بایگانی شــعبه: 961329 خواهان: خانم آزیتا مومن زاده خولنجانی فرزند یداله به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ انقالب اســالمی کوچه فرهنگیان پ 8، خوانده: 
آقای منصور طالبی فرزند غالمحسین به نشانی قم میدان 72 تن جاده کوه سفید قبل از 
زیر گذر ابتدای کوچه 16 شرکت نصب و تعمیرات )سی ان جی(، خواسته ها: 1- اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی 2- مطالبه مهریه 3- تامین خواسته 4- مطالبه خسارت دادرسی، 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه:  خواسته خانم آزیتا مومن زاده خولنجانی 
فرزند یداله به طرفیت آقای منصور طالبی فرزند غالمحسین مطالبه مهریه خویش بانضمام 
خسارات دادرسی می باشد حسب مفاد سند رســمی ازدواج شماره 1394/7/4-18031 
تنظیم شده در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 186 اصفهان که رونوشت آن پیوست پرونده 
است وجود پیوند زناشــویی دائم بین خواهان و خوانده محرز است و بالتفاوت به اینکه با 

اجرای عقد نکاح زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و حسب 
اظهارات خواهان بابت مهریه دریافتی نداشته و خوانده با وصف ابالغ قانونی حضور نیافته 
و الیحه دفاعیه ارسال ننموده است و با توجه به نظر قاضی مشاور دادگاه دعوی خواهان 
را وارد و ثابت دانســته و مســتندا به ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن و ماده 
198-515-519 قانون  آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یک جلد کالم اله مجید 
مهر السنه حضرت زهرا )سالم اله علیها( و ارزش روز زمان پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه 
میلیون ریال مندرج در سند نکاحیه و یکصد قطعه سکه بهار آزادی و پنجاه مثقال طالی 
ساخته شده هیجده عیار بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و سی هزار 
 و سیصد و نود و شش ریال بابت بخشی از هزینه های دادرسی محکوم می نماید با توجه به
 معافیت موقــت خواهان از پرداخت بخشــی از هزینه های دادرســی به محض وصول 
معادل هزینه دادرســی از مهریه مکلف به پرداخت می باشــد رای دادگاه غیابی و ظرف 
بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشــد. م الف:35605 
 شــعبه 1 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شــهید قدوســی(  )364 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

12/168 شماره دادنامه: 9609970351300064 شماره پرونده: 9509980351300867 
شماره بایگانی شعبه: 950979  خواهان: شرکت خدمات نیکو شهر با وکالت آقای سجاد 
کبیری ورتونی فرزند احمد به نشانی اصفهان فلکه الله جنب کوچه شهید واثقی مجتمع 
مهدی طبقه اول، خوانده: آقای جواد باســنگ فرزند محمد به نشانی نیشابور- شهرک 
قدس – دانشگاه کرمان- دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده داروسازی- پالک 13 همراه 
09318736546، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص دعوی شرکت خدمات نیکو شهر با وکالت 
آقای سجاد کبیری به طرفیت آقای جواد باســنگ فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ 
360/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 904839 مورخ 95/7/22 عهده بانک 
صادرات اصفهان به انضمام خسارت دادرســی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل 
و تاخیر تادیه برابر نرخ تورم از تاریخ سررســید چک لغایت اجرای دادنامه به شــرح متن 
دادخواســت، با توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
منعکس در پرونده و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده 
و الیحه ای ارســال ننموده و نسبت به دعوی و مســتندات آن ایراد و اعتراضی به عمل 
نیاورده فلذا مستندات دعوی مصون از هر گونه تعرضی مانده و مستندات مذکور داللت 
بر اشتغال ذمه  خوانده دارد نهایتًا دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را در دعوی اقامه 
شده محق تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 
1355/4/16 با اصالحات بعدی و نظریه مورخه 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خوانده را به پرداخت مبلغ 360/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 11/970/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 12/960/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرم تورم اعالمی از سوی بانک 
مرکزی از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان محکوم می نماید 
که خسارت تاخیر تادیه را اجرای احکام در هنگام اجرای حکم محاسبه و از خوانده به نفع 
خواهان وصول خواهــد نمود. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع 
تجدیدنظر استان است. م الف:35580 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان  )381 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

12/169 شماره دادنامه: 9609970353801845 شماره پرونده: 9609980359800155 
شماره بایگانی شعبه: 960533 شاکی: آقای علی حیدربیگی فرزند عباسعلی به نشانی شهر 
اصفهان خ جی خ سلمان بلوار شــهاب کوچه نور کوچه طاهر پ 11، متهمین: 1- آقای 
فرشید سیروس رضایی به نشانی مجهول المکان 2- آقای محمد احمدی فرزند علی به 
نشانی نجف آباد ویالشهر فلکه 400 مقابل مسجد علی بن ابیطالب بن 125/1 پ 146، 3- 
آقای امیر احمدی فرزند علی مردان به نشانی اصفهان خ جی فلکه خوراسگان ک عسگریه 
پ 8، 4- آقای مهدی داودی فرزند مسعود به نشانی شهر اصفهان خ جی خوراسگان کوی 

الله بهار یک بن بست نگار پ 28، اتهام هاک 1- مشارکت در ایراد جرح عمدی با چاقو، 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1 - آقای فرشــید سیروس رضایی 
2- آقای محمد احمــدی فرزند علی 3- آقای امیر احمدی فرزنــد علی مردان 4- آقای 
مهدی داودی فرزند مســعود همگی دائر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای علی 
حیدر بیگی فرزند عباسعلی دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان اصفهان و ادله احصایی در آن، شکایت مصدوم، گواهی های صادره از 
پزشکی قانونی و اظهارات متهمین ردیف دوم الی چهارم در دادسرا و دادگاه باالخص اقرار 
متهم ردیف سوم و عدم حضور متهم ردیف اول و اظهارات شهود و سایر تحقیقات انجام 
شده محرز گردید در واقعه موضوع پرونده متهمان ردیف اول و چهارم حامل سالح سرد 
چاقو بوده و متهم ردیف سوم نیز با توجه به اقرار صریح خود ورق گالوانیزه در دست داشته و 
هر سه شاکی را مضروب کرده اند لذا انتساب ایراد صدمات به این سه نفر اخیرالذکر محرز 
و مسلم بوده لذا از لحاظ جنبه خصوصی جرم مستندا به مواد 290 و 448 و 449 و 462 و 
488 و 709 و 710 از قانون مجازات اســالمی مصوب 1392 هر سه نفر ) متهمان ردیف 
اول، سوم، چهارم( به صورت مساوی هر یک به پرداخت ثلث مبالغ یک و نیم درصد دیه 
کامل ارش بابت متالحمه در قسمت تحتانی کتف راســت و یک و نیم درصد دیه کامل 
بابت متالحمه در قسمت فوقانی کتف راست و یک درصد دیه کامل بابت دامیه در قسمت 
فوقانی شــانه چپ  و چهار درصد دیه کامل بابت دو دامیه باالی سر، دو درصد دیه کامل 
بابت دامیه پس سر، دو درصد دیه کامل بابت دامیه سمت چپ سر و دو درصد  دیه کامل 
بابت دامیه بازوی چپ و راست محکوم و اعالم می نماید و از بابت جنبه عمومی مستند به 
تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی در بخش تعزیرات مصوب 1375 هر یک از  آقایان 
مهدی داودی و فرشید سیروس رضایی را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام 
بازداشت قبلی محکوم و اعالم می نماید. همچنین با توجه به شهادت شهود در دادگاه و نوع 
جراحتها که همگی با استفاده از جسم برنده بوده و اصل برائت و فقد ادله کافی برای انتساب 
بزه به آقای محمد احمدی و نیز اینکه متهم امیر احمدی هم از چاقو استفاده ننموده است 
نسبت به وی از لحاظ جنبه عمومی بزه مستند به ماده 120 قانون مجازات اسالمی و ماده 4 
قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه رای بر برائت ایشان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
نسبت به آقای فرشید سیروس رضایی غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این شعبه و پس ازآن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد و این رای نسبت به سایر متهمین حضوری 
بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. م الف:35584 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 

112 جزایی سابق(  )618 کلمه، 6 کادر(  
ابالغ رای

12/170 شماره دادنامه: 9609970354302023 شماره پرونده: 9509980364701443 
شماره بایگانی شعبه: 951597  شاکی: آقای محمد کاظمی زهرانی فرزند رضا با وکالت 
آقای امیر حسین حاج کریمیان فرزند محمد به نشانی اصفهان خ شیخ مفید ک شهید ایرج 
تفکری شماره 22 انتهای ک بن بســت رویا پ 19، متهم: آقای عباس نجفی به نشانی 
مجهول المکان، اتهام: انتقال مال غیر، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصــوص اتهام آقای عباس نجفی 
فرزند علی پناه دائر بر انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقای محمد کاظمی زهرانی 
فرزند رضا با وکالت آقای امیر حســین حاج کریمیان با عنایت به مندرجات پرونده، شیوه 
اظهارات شــاکی در مقام طرح شــکایت، تحقیقات محلی انجام یافته، مالحظه قرارداد 
عادی 95/2/11، مودای شهادت شهود و اظهارات مالک گاراژ آقای کمال هرندی و نظر 
به متواری بودن متهم و عدم دسترسی به وی و با التفات به سایر قرائن و امارات موجود در 
پرونده وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا به ماده 1 قانون 
مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و 
کالهبرداری حکم بر محک ومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری و استرداد شصت 
و سه میلیون ریال وجه قرض الحسنه قرارداد و هشت فقره چک به شماره 867200 بانک 
ســپه 653227 الی 653230 بانک مســکن هر کدام به مبلغ ده میلیون ریال و چکهای 
653232 و 653233 هرکدام به مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال در حق شاکی و 

پرداخت شصت و سه میلیون ریال بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و ســپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر 
استان اصفهان است. م الف:35585  شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 17 

جزایی سابق(  )312 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/171 شماره دادنامه: 9609970354300779 شماره پرونده: 9509980359500234 
شماره بایگانی شعبه: 951530 شاکی: آقای سید ابوالفضل طباطبائی قهساره فرزند سید 
حسین به نشانی اصفهان خ عسگریه 16 متری طالقانی بن رز 76، متهمین: 1- آقای وحید 
شهیدی ارقینی فرزند غیب اله با وکالت آقای علی رمضانی فرزند اشرف به نشانی میدام 
امام خمینی پاساژ ســاالر طبقه دوم واحد 306 وآقای اصغر گنج خانی فرزند رستمعلی به 
نشانی خیابان سید جالل الدین اســدآبادی4 راه فاطمیه کوچه بینش 8 ساختمان مارال 
طبقه 6 واحد 18، 2- آقای بهمن شیروانی فرزند چراغعلی به نشانی ورامین خ چمران خ 
قنبری چهارراه دوم پ17، اتهام: کالهبرداری، گردشــکار: دادگاه با بررســی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
اواًل در خصوص اتهام آقای بهمن شیروانی فرزند چراغعلی متواری دایر بر کالهبرداری 
به مبلغ 71/994/934 ریال موضوع شــکایت آقای ســید ابوالفضل طباطبایی قهساره 
فرزند سید حســین به شرح کیفرخواست صادره از دادســرای عمومی و انقالب اصفهان 
با عنایت به مندرجات پرونده، شــیوه اظهارات شــاکی در مقام طرح شکایت، تحققات 
انجام یافته، نتیجه اســتعالمات به عمل آمده از اداره مخابرات و بانک مربوطه، و نظر به 
متواری بودن متهم و عدم دسترســی به وی و با التفات به سایر قراین و امارات موجود در 
پرونده وقوع بزه از ناحیه متهم بر دادگاه محرز و مســلم است لذا مستندا به ماده 1 قانون 
تشدید مجازات ارتشاء، اختالس و کالهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک 
ســال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 71/994/934 ریال به عنوان جزای نقدی در حق 
صندوق دولت صادر و اعالم می گردد در مورد رد مال با توجه به توقیف وجه در حســاب 
مربوطه و استرداد آن به شــاکی دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد ثانیًا در خصوص اتهام 
آقای وحید شــهیدی ارقینی فرزند نجیب اله متولد 1367، کارگر شرکت آب و فاضالب، 
با ســواد، متاهل و فاقد پیشــینه کیفری با وکالت آقایان علی رمضانی و اصغر گنج خانی 
دایر بر مشارکت در کالهبرداری از شاکی با عنایت به مندرجات پرونده، تحقیقات انجام 
یافته و نظر به نحوه دفاعیات متهم و مدارک ارائه شــده و فقدان سوء نیت مشارالیه وقوع 
بزه محرز نبوده لذا مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری 
رای بر برائت صادر و اعالم می گردد رای صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت 
قابــل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان اســت. م الف: 
 35586 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 117 جزایی سابق( )419 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

12/164 شماره دادنامه: 9609970353601843 شماره پرونده: 9609980362700806 
شماره بایگانی شــعبه: 961004 شــاکی: خانم مریم مرادی فرزند محمد علی به نشانی 
اصفهان خ امام خمینی مارچین بعد از قرض الحسنه مواد غذایی گلچین، متهم: آقای حمید 
جعفری فرزند حسین به نشانی مجهول المکان، اتهام: سرقت موتور سیکلت، گردشکار: 
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی بشــرح زیر مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حمید جعفری دائر بر ســرقت یک دستگاه 
موتور سیکلت حسب شکایت خانم مریم مرادی با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی 
کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود علی رغم ابالغ قانونی از طریق 
نشر آگهی بزه انتســابی محرز و در اجرای ماده 661 ق.م .ا مصوب 75 به تحمل یکسال 
حبس و چهل ضربه شــالق محکوم می گردد و در خصوص رد مال نظر به کشف موتور 
سیکلت و تحویل به شــاکی دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدیدنظرخواهی در شعب 
تجدیدنظر استان می باشد. م الف:35542 شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 

110 جزایی سابق(  )185 کلمه، 2 کادر(  

ابالغ رای
12/159 کالسه پرونده: 960573 شــماره دادنامه:96/7/18-9609976793901745 
مرجع رسیدگی: شــعبه 9 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: راوند سید حسنی به 
نشانی اصفهان بلوار شفق کوی شــهید انصاری مجتمع صدرا 1 واحد 17 با وکالت غزاله 
هوشمندان به نشانی خ ســیمین ابتدای ســهروردی جنب داروخانه آذر بن بست شهید 
توکلی ساختمان الهیه طبقه اول واحد 3، خوانده: ســید جالل خدامی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای راوند سید حســنی با وکالت غزاله هوشمندان به طرفیت 
آقای سید جالل خدامی  به خواسته مطالبه مبلغ 67/500/000 ریال وجه چک  به شماره 
1/020189 به عهده بانک سپه  به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  به محتویات 
پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 
قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 67/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/900/750 ریال  بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک 94/12/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  
رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در همین مرجع و ظرف 
20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:35769 شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )319 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

12/160 کالسه پرونده: 960582 شــماره دادنامه:96/9/29-9609976794301760 
مرجع رسیدگی: شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: راوند سید حسینی به 
نشــانی خ توحید میانی کوچه بانک پاســارگاد پ 9 با وکالت غزاله هوشمندان به نشانی 
اصفهان سه راه سیمین ابتدای سهروردی بن بست شهید ترکی ساختمان الهیه ط 1 واحد 
3،  خواندگان: 1- زهرا ارمودیان 2- رضا اروریان هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه یک فقره چک بانضمام مطلق خسارات قانونی و دادرسی و تاخیر در تادیه و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی راوند سید حسینی به وکالت غزاله هوشمندان به طرفیت  زهرا 
ارمودیان و رضا اروریان  به خواســته مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال وجه یک چک به 
شماره 632724-94/12/1 به عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در یــد خواهان و صدور گواه های 
عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر 
می رسد که مســتندا به 249 و 313 و 314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان  به صــورت تضامنی به پرداخت مبلغ 42/000/000  
بابت اصل خواســته و 1/585/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 24/000  تومان بابت 
هزینه نشــرآگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیــر در تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف )94/12/1( اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
 مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن  قابــل اعتراض در  محاکم عمومــی حقوقی اصفهان
  می باشد. م الف:35770 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) 339 کلمه،

 4 کادر(

ابالغ رای
12/161 کالسه پرونده: 705/95 مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: سامیه جراحی به نشــانی خوزستان ماهشــهر ناحیه صنعتی خ شهید مرزبانان 
ســاختمان طی نفت کش پالک 43391،  خوانده: اســماعیل خیری دستنائی به نشانی 
مجهول المکان، خواســته: الزام به انتقال ســند رسمی خودرو، گردشــکار:  با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا  ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته الزام به انتقال سند 
رسمی خودرو یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی 787 ی 87  ایران 13 به انضمام 
مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی 
در خصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان عدم 
حضور خوانده علی رغم ابالغ نشــر آگهی و مصون ماندن خواســته از هر گونه تعرض و 
تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 
223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده اسماعیل خیری دستنایی به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ سه میلیون 
و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35771 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) 288 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/162 کالسه پرونده: 961170 شماره دادنامه:96/11/12-9609976796304903 
مرجع رسیدگی: شعبه  33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان:الهه هاشمی مطلق به 
نشانی اصفهان خ پروین خ حکیم امیری کوچه بهشت پالک 101، خوانده: باقر امینی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه ســفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
الهه هاشمی مطلق به طرفیت باقر امینی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه 
سفته به شماره خزانه داری کل 111459   به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته 
از هرگونه تعرض و تکذیب شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده لذا به 
اســتناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بــر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و هفتصد و شــصت و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 96/9/13 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل 
تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.م الف:35779 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 287 کلمه، 
3 کادر(

ابالغ رای
12/163 کالسه پرونده: 960980 شماره دادنامه:9609976796302752 -96/9/27 
مرجع رسیدگی: شعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: نوید فاضلی به نشانی 
اصفهان جاده دولت آباد فرعی 34 کارخانه آجر کیمیا، خوانده: هادی خدائی  به نشــانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 846/889018 بانک مسکن 
به مبلغ نود میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه،  با عنایت 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
آقای نوید فاضلی به طرفیت آقای هادی خدائی به خواسته مطالبه مبلغ نود میلیون ریال 
وجه چک به شماره 889018-95/3/25 به عهده بانک مسکن به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و  گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و  هیچگونه  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و  دو میلیون 
و سیصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )95/3/25(  تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می 
باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35775 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )317 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610106836209928 ابالغنامــه:  شــماره   12 /165
9609986836200545 شماره بایگانی شــعبه: 960619 خواهان: خانم شقایق سادات 
صالحی اوروزکی فرزند سید احمد به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ محمد طاهر 
مجتمع گلها بهار 2 پالک 50، خوانده: آقای حمیدرضا عاطفی افوسی فرزند رضا به نشانی 
مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه نفقه 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 
خسارت دادرسی، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق ومحتویات پرونده و با اعالم ختم 
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
خانم شقایق سادات صالحی اوروزکی فرزند ســید احمد به سرپرستی از طرف فرزندان 
مشترک ملینا متولد 88/4/13  و ملیکا متولد 82/11/22 به طرفیت آقای حمیدرضا عاطفی 
افوسی فرزند رضا به خواســته مطالبه نفقه از تاریخ وقوع طالق فیمابین زوجین در تاریخ 
92/12/2 و مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه پس از مالحظه دادخواست تقدیمی و استماع 
اظهارات خواهان و با عنایت به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد و با عنایت به اینکه 
تکلیف پرداخت نفقه فرزندان بر عهده پدر می باشد و با توجه به نظریه کارشناس محترم 
دادگستری دادگاه پس از مالحظه نظریه قاضی محترم مشاورمستندا به مواد 1199-1196 
قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ 4/200/000 ریال برای 
ملیکا و ماهیانه 3/600/000 ریال برای ملینا از تاریخ تقدیم درخواست 96/5/2 به صورت 
مستمر و ماهیانه و مبلغ 614/000 ریال بابت هزینه های دادرسی صادر و اعالم می نماید. 
در خصوص ایام ماقبل تاریخ تقدیم دادخواست نظر به اینکه وفق ماده 1206 قانون مدنی 
نفقه گذشته قابل مطالبه نیســت حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می گردد.رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع می باشد. 
م الف:35602 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی(  

)286 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/180 کالسه پرونده 950808 مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: آقای عبدالحمید رفیعی دولت آبادی فرزند رحیم به نشانی اصفهان خیابان چمران 
بن بســت الله 54 فرعی 4 پالک 2 با وکالت آ قای وحید کیانی ابری فرزند عباسعلی به 
نشانی اصفهان شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید بعد از چهار راه دهش روبروی کارواش 
مرکزی ســاختمان پندار ط 2 واحد 4، خوانده: آقای مهرداد قاســمی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چهار فقره سفته به شــماره های 272677-95/10/12 و 
272676-95/10/12 و 272675-95/10/12 و 272674-95/10/12 بانضمام مطلق 
خسارات وارد و خسارت تاخیر تادیه، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 

رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای عبدالحمید رفیعی دولت آبادی با وکالــت آقای وحید کیانی ابری 
به طرفیت آقای مهرداد قاســمی به خواســته مطالبه مبلــغ 120/000/000 ریال وجه 
سفته شماره 272677-95/10/12 و 272676-95/10/12 و 272675-95/10/12 و 
272674-95/10/12 به انضمام هزینه دادرســی با توجه به ارائه رونوشت مصدق سفته 
توســط خواهان و عدم وصول دفاعیه ای از طرف خوانده لذا شورا دعوی خواهان را وارد 
تشخیص به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 )یکصد و بیست میلیون( 
ریال بابت وجه سفته و مبلغ 3/150/000 ریال بابت هزینه دادرسی خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ 95/12/14 لغایت زمان اجرای حکم بر اســاس آخرین شاخص بانک مرکزی و 
نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و بیســت روز پس از  ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز دیگر 
پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.  
م الف:36109 شــعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان  

)317 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/182 کالسه پرونده: 960911 شماره دادنامه: 96/10/29-9609976796203092  
مرجع رسیدگی: شعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن دردشتیان به 
نشانی خ مشتاق دوم خ مهر بن بست شهید علی رضایی پالک 251، خوانده: شهاب چگینی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی محسن دردشتیان به طرفیت شهاب چگینی به خواسته 
مطالبه مبلغ 154/000/000 ریال وجه یک فقره چک شماره 134534-80/2/30 عهده 
بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت آن بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ 
در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده لذا دعوی 
خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 قانون 
آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 154/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/135/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 80/2/30 تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در 
حق خواهان صادر واعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد م الف:36113 شعبه 32 شورای حل اختالف 

اصفهان ) 275 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای اصالحی

12/143 کالسه پرونده 950743 ش 18  شماره دادنامه: 9609976794801251 تاریخ 
رسیدگی 96/10/28 مرجع رسیدگی: شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
شهرام خورشیدی به نشانی اصفهان شــهرک صنعتی جی خ یکم فرعی 14 پالک 171،  
خوانده: آقای سعید جهانبخشی به نشانی مجهول المکان، خواسته: صدور رای اصالحی 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادنامه اصالحی از این شعبه به شماره 
1003 مورخ 95/11/11 نظر به اینکه سهواً نام خوانده در رای سعید جهانبخش ذکر شده 
در صورتی که می بایست آقای سعید جهانبخشی مندرج می گردید لذا مستند به ماده 309 
قانون آیین دادرسی مدنی رای اصالحی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35581 شعبه 18 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(
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رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی آران و 
بیدگل خبرداد:

پرداخت 10میلیارد ریال 
تسهیالت نوسازی مسکن

رییس بنیاد مسکن انقالب  آران و بیدگل
اسالمی آران و بیدگل گفت: 10 میلیارد و 260 
میلیون ریال تسهیالت نوسازی مسکن از ابتدای 
ســال جاری تــا کنون بــه متقاضیــان در این 

شهرستان پرداخت شده است.
سید علی قدرتیان روز پنجشــنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا بیان کرد: 57 واحد مســکونی از 
ابتدای ســال جاری تا کنون در این شهرستان 
تســهیالت نوسازی مســکن دریافت کردند که 
23 فقره آن در شهرهای نوش آباد، ابو زید آباد و 

سفید شهر پرداخت شد.
وی افزود: 34 فقره تســهیالت نیز به خانه های 
روســتایی آران و بیدگل پرداخت شــده که با 
کارمزد چهار درصد، دوره بازپرداخت 12 ســاله 

دارد.
رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی آران و بیدگل 
بیان کرد: یکی از علت هــای کاهش مهاجرت و 
ماندگاری در روســتاها، برخورداری از مســکن 
مناسب و مقاوم است و بنیاد مسکن انقالب تالش 
دارد با بهسازی مسکن های روستایی، به پایداری 

اقتصاد روستا کمک کند.
او گفــت: ارائــه خدمــات در حوزه مســکن به 
شهرهای کوچک و روستاها همواره وجود داشته 
اما احساس می شــود که باید کارهای بیشتری 

صورت گیرد.

با حضور وزیر بهداشت؛
ساخت بیمارستان عمومی 96 
تخت خوابی برخوار آغازشد

نماینده مردم شاهین شهر، میمه  برخوار
و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: ساخت 
بیمارستان عمومی 96 تخت خوابی شهر برخوار 
با 5 میلیارد تومان اعتبار مصوب مجلس شورای 
اسالمی، باحضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی آغاز شد.
 حســینعلی حاجی دلیگانی  اظهــار کرد: این 
بیمارستان در مرحله نخست، پس از بهره برداری 
خدمات عمومی به بیماران ارائه خواهد کرد و در 
مراحل تخصصی با نظارت دانشگاه علوم پزشکی 
استان اصفهان برای بیماران سکته مغزی مجهز 

خواهد شد.
نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در 
مجلس شورای اسالمی به سفر اخیر وزیر بهداشت 
به دو شهرستان شاهین شــهر و میمه و برخوار 
اشاره و خاطرنشان کرد: در این سفر درخصوص 
مسائل و تنگناهای بهداشــتی و درمانی این دو 
شهرســتان تبادل نظر شــد؛ ازجمله کمک به 
پایگاه حســن رباط  و الی بید، تحول درمانی در 
بیمارستان میمه، تجهیز بیمارستان گلدیس به ام 
آر آی و سی تی اسکن و تجهیز دارالشفاء ابوفاضل.

حاجی دلیگانی ادامه داد: شــبانه روزی شــدن 
خدمات مرکــز خدمات جامع دکتر ســرخوش 
شاهین شــهر، اختصاص آمبوالنس به شهر گز 
برخوار، تجهیز پایگاه امداد جاده ای شــهرهای 
دستگرد و ســین، تجهیز بیمارستان  امام رضای 
دولت آباد بخصوص بخــش دیالیز آن و پرداخت 
معوقات حقوق پرســتاران، بهیــاران و کارکنان 
مرکزهای بهداشــتی درمانی، از مسائل دیگری 
بود که با وزیر بهداشــت در رابطه با آن گفت وگو 

صورت گرفت.

فرماندار اردستان:
ساختار زکات باید در الیه های 

اجتماعی جامعه پایدار شود
فرماندار اردستان گفت: ساختار  اردستان
زکات را باید در الیه های اجتماعی جامعه پایدار 
کرده و ضمن توجیه و آمادگی، آنهــا را با نتایج 

زکات در سطح جامعه آشنا کنیم.
علیرضا غیور اظهــار کرد: آنچه بایــد به منظور 
توسعه حسنه زکات انجام دهیم، فرهنگ سازی 

آن در بین مردم است.
وی گفت: بیشــترین رویکرد مــردم برگرفته از 
عدم آگاهی  آنان نســبت به هر موضوعی است، 
لذا هرکجا حضور مــردم همچون کمک به زلزله 
زدگان نیاز بوده، مشــارکت خوبی از خود نشان 
داده انــد و در خصوص زکات هــم اگر اطالعات 
کافی داشته باشند، مشارکت خوبی را انجام می 
دهند. غیور با بیان اینکه اعالم شده بود در صورت 
تجمیع زکات در روستاها و موضوع مصرف آن در 
روستا فرمانداری هم مشارکت می کند، تصریح 
کرد: با این حال در دو سال گذشته هیچ گونه آمار 

و ارقامی به این فرمانداری واصل نشده است.

 نمایشگاه »انقالب فاطمی« 
در قاب تصویر

نمایشگاه »انقالب فاطمی«، به  مبارکه
همت حوزه بسیج امام علی )ع( ناحیه، شرکت 
فــوالد مبارکــه و مجموعه فرهنگــی هیئت 
عاشورائیان و شهرداری و شورای شهر مبارکه 
در حســینیه مرکزی مبارکه برپا شد و تا 1۸ 
اسفندماه، هرروز از ساعت 16 الی 22 فعالیت 

می کند.

معاون فرماندار شهرستان تیران و کرون 
خبرداد:

 تشکیل کمیته آموزش 
و فرهنگ مصرف آب

معاون فرماندار شهرستان  تیران و کرون
تیران و کرون گفت: کمیته آموزش و فرهنگ 
مصرف صحیح و بهینه آب در شهرستان تیران 

و کرون تشکیل شد.
عبدا... بنهری افزود: این کمیته زیر نظر ستاد 
مدیریت بحران و با همــکاری اداره فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی، آموزش و پرورش، تبلیغات 
اسالمی، روحانیون و آب و فاضالب شهرستان 
تشکیل شــد و مردم درخصوص وضعیت آب 
توجیه می شــوند و آموزش هــای الزم برای 

مدیریت مصرف ارائه می شود.
وی بیان کرد: سرانه 197 لیتر آب شرب تصفیه 
شده برخی از مشترکین شهرســتان تیران و 
کرون در شرایط بحرانی آب خطاست و تهدیدی 

علیه منابع آبی این شهرستان به شمار می رود.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرضا 
خبرداد:

شناگر شهرضا پرامتیازترین 
شناگر استان شد

رییس اداره ورزش و جوانان  شهرضا
شهرضا اظهار کرد: جشــنواره پسران زیر 13 
سال هیئت شنای استان اصفهان، اواخر بهمن 

در محل پایگاه قهرمانی انقالب برگزار شد.

علی نقی انصاری با بیان اینکه تیم های هیئت 
شــنای شــهرضا و پایگاه پایا در ایــن دوره از 
رقابت ها حضور داشــتند، عنوان کرد: محمد 
امین عشقی شــناگر هیئت شنا، طال در رشته 
پروانه، دو نقره در رشــته های قورباغه و کرال 
سینه و برنز رشته کرال پشت را دریافت کرد و 
با کسب 65 امتیاز، پرامتیازترین شناگر رده 11 

و 12 سال شد.
انصاری با بیان اینکه در این مســابقات 1۸0 
شــناگر با هم به رقابت پرداختند، عنوان کرد: 
فرهاد طالبیــان، نوید نوروزی و امیرحســین 
جاوری مربیان و سرپرستان تیم هیئت بودند و 

پایایی شهرضا را برعهده داشتند.

قهرمانی تیم والیبال نهاد 
برگزاری نماز جمعه زواره

تیــم والیبــال نهاد  علی دهقانان زواره
برگزاری نماز جمعه 
زواره، قهرمان مســابقات والیبال دهه مبارک 
فجر در این شهر شد. این مسابقات با شرکت ۸ 
تیــم در دو گروه چهارتیمی در ســالن آزادی 
برگزار شد که در پایان تیم های نعمت تلک آباد 
 و نهــاد برگــزاری نمازجمعــه به فینــال راه

 یافتند. 
در این دیدار که امام جمعه، بخشدار، شهردار، 
شــورای اســالمی شــهر و جمع کثیــری از 
عالقه مندان ورزش حضور داشــتند، تیم نهاد 
برگزاری نماز جمعه با نتیجه 3 بر 2 تیم نعمت 

را شکست داد و قهرمان شد.
 این حرکت در راستای حضور جوانان در نماز 
جمعه و توســعه فعالیت های ورزشــی انجام 

شده است. 

زهرا سعیدی، با اشاره به مهاجر پذیر بودن شهرستان مبارکه اظهار کرد: 
مبارکه به دلیل حضور صنعتی بزرگ همچون شــرکت فوالد، فرصتی 
برای ایجاد اشــتغال دارد و به همین علت به شهرســتانی مهاجرپذیر 

مبدل شده است.
وی تصریح کرد: البته در گذشــته، زمانی که در خصوص اشتغال افراد 
بومی در صنایع شهرســتان سخنی مطرح می شــد، اعالم می کردند 
صنایعی همچون فوالد مبارکه جزو صنایع ملی به شمار می آیند و به هر 

حال اشتغال در این گونه صنایع را می توان به صورت ملی دید.
وی ادامه داد: با توجــه به قولی که بــه مردم شهرســتان مبارکه در 
خصوص اشــتغال افراد بومی در صنایع داده بودیم، با حمایت تعدادی 

از نمایندگان در راســتای اولویــت جذب نیروهای بومــی در صنایع 
 بزرگ که به عدالت هم نزدیــک بود، در مجلس پیشــنهادی مصوب

 شد.
سعیدی بیان کرد: مجلس در قانون پنج ساله ششم، ماده 47 را در نظر 
گرفت که بر اساس آن تمامی دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های 
نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی 
غیردولتی مکلف هستند در طول اجرای قانون برنامه در طرح های خود 
و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند 
و در قرارداد با تمامی شــرکت ها و پیمانــکاران، اولویت با به کارگیری 
نیروهای بومی استانی )در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت 

محل سکونت نزدیک تر( را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
وی عنوان کرد: امروز بــا تصویب این قانون به اصــل عدالت در حوزه 
اشــتغال افراد بومی در صنایع، بنگاه های اقتصادی و نهادهای عمومی 
غیردولتی نزدیک شده ایم و بر همین اساس استخدام ها باید با در نظر 

گرفتن اولویت محل سکونت انجام پذیرد.
نتیجه نهایی استخدام در فوالد مبارکه همچنان مشخص 

نیست
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: درگذشته وقتی با مدیران صنایع صحبت می شد، اعالم می کردند 
دیگر مســئوالن نیز انتظار اســتخدام نیروی جویای کار را دارند، اما 
امروز از نظر قانونی این اولویت ها در جذب نیرو در بنگاه های اقتصادی 
نهادهای عمومی باید در نظر گرفته شــود.وی با بیان اینکه در قانون، 
اولویت استخدام نیرو در صنایع، بنگاه های اقتصادی و نهادهای عمومی 
غیردولتی، در نزدیکی محل سکونت است، افزود: اگر این اولویت در نظر 
گرفته شود دیگر دغدغه ای برای مردم و نمایندگان مجلس باقی نخواهد 
ماند، البته در خصوص اجرای این قانون نیز پیگیری الزم درخصوص ارائه 
آمار از سوی صنایع و مدیران اجرایی در شهرستان مبارکه انجام گرفته 
تا میزان تحقق این مهم مشخص شود، اما آمار غیر رسمی نیز به دست 

ما رسیده که این روند نسبت به ادوار گذشته رضایت بخش بوده است.
سعیدی در خصوص آزمون استخدامی سال 95 شرکت فوالد مبارکه 
گفت: نتیجه نهایی استخدام در فوالد مبارکه نیز همچنان مشخص نشده 
است و افراد در روند مصاحبه و... قرار دارند و مسئله ای که در این میان 
وجود دارد آن اســت که این آزمون قبل از تصویب ماده 47 قانون پنج 
ساله ششم انجام گرفته، اما از این زمان به بعد انتظارات بیشتری نسبت 

به گذشته داریم تا نص صریح قانون اجرا شود.
وی ادامه داد: امروز وقتی 21 هزار نفر در آزمون فوالد مبارکه شــرکت 
می کنند و این کارخانه تنها نیازمند 400 نفر نیروست، بالغ بر 20 هزار 
و 600 نفر در عدم پذیرش خود معترض خواهند بود و این مســئله به 

شرایط کمبود شغل باز می گردد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی:

جذب نیروهای بومی در اولویت صنایع بزرگ قرار گیرد

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: مردم شهرستان مبارکه انتظار دارند کارخانه های منطقه  مبارکه
برای جذب نیرو از نیروهای جویای کار شهرستان استفاده کنند.

 عکس نوشت

 پرداخت 10میلیارد ریال تسهیالت 
نوسازی مسکن

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

وزیر بهداشت و درمان با بیان  خمینی شهر
اینکه خمینی شهر به ۸00 تخت بیمارستانی نیاز 
دارد، گفت: با احداث بیمارستان ساعی در مجموع 

500 تخت بیمارستانی خواهیم داشت و هنوز 300 
تخت کم است، به همین دلیل تا اهداف سال 1404 
در این زمینه عقب هستیم.سید حسن قاضی زاده 

هاشمی با اشاره به اینکه این بیمارستان مجهز بوده 
و تمام بخش های آن آماده خدمت رســانی است، 
اظهار داشت: نماینده مردم شهرستان خمینی شهر 
در مجلس نیز اگر با ما همکاری کند مطمئنا کارها 
زودتر انجام خواهد شد. وی افزود: خمینی شهر به 
دلیل مهاجر پذیر بودن در بخشی از ایام سال 350 

هزار نفر جمعیت دارد کــه نیازمند حداقل ۸00 
تخت بیمارستانی است.    وزیر بهداشت و درمان با 
بیان اینکه در این راستا تالش می کنیم بیمارستان 
اشــرفی مرمت و تجهیز شــود، گفــت: اورژانس 
بیماســتان 9 دی منظریه در شأن این بیمارستان 

نیست.   

قاضی زاده هاشمی:
خمینی شهر با کمبود تخت بیمارستانی مواجه است

فرماندار تیــران و کرون با  تیران و کرون
اشــاره بــه ارائــه تســهیالت اشــتغال زا بــه 
ســرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش 
خصوصی و تعاونی، گفت: سهم پیش بینی شده 
این تســهیالت برای شهرســتان تیران و کرون 

41میلیارد ریال است.
علی رحمانی، با اشــاره به اهمیت ایجاد اشتغال 
برای نســل جوان کشــور، اظهار کرد: تسهیالت 
اشــتغال زا به ســرمایه گــذاران، کارآفرینان و 
متقاضیان بخــش خصوصی و تعاونــی، از محل 
تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با موسسات عامل 
پرداخت می شــود.فرماندار تیران و کرون با بیان 
اینکه این تســهیالت با هدف حمایت از توسعه و 
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 
پرداخت می شــود، گفت: این طرح به اســتناد 
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد 
اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و با 

لحاظ شرایطی ارائه می شود.
رحمانی خاطرنشان کرد: موسسات عامل پرداخت 

تسهیالت شامل بانک های کشــاورزی، توسعه 
تعاون، پســت بانک و صنــدوق کارآفرینی امید 
هستند. فرماندار تیران و کرون تصریح کرد: نرخ 
سود تسهیالت ارائه شده برای مناطق روستایی و 
عشایری مرزی چهار درصد، برای مناطق روستایی 
و عشایری غیر مرزی شــش درصد و  برای تامین 
ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی مســتقر 
در نواحی صنعتی و شــهرهای زیــر 10 هزار نفر 

جمعیت  10 درصد است.

فرماندار تیران و کرون خبر داد:

ارائه تسهیالت اشتغال زا به بخش خصوصی
بخشــدار مرکزی خوانسار گفت:  خوانسار
1۸هزار متر مربع آسفالت  روستاهای شهرستان، از 

محل فروش نفت و گاز اجرا شده است.
حســین رضا قلیان، با بیــان اینکــه جمعیت 1۸ 
روستای شهرستان بالغ بر 11 هزار و 223 نفر است، 
اظهار کرد: 90 درصد روستاهای شهرستان خوانسار 
از نعمت  آب، برق، گاز و آســفالت معابر برخوردار 
هســتند.وی تصریح کرد: در ســال جاری از یک 
میلیارد و 470 میلیــون تومان اعتبار تملک دارایی 
پیش بینی شــده، 70 درصد آن تاکنون تخصیص 
یافته که این میزان اعتبار نســبت به سال گذشته 

15درصد افزایش داشته است.
بخشدار مرکزی خوانســار تصریح کرد: در 11 ماه 
ســال جاری 11 پروژه در روســتاهای شهرستان 
خوانسار با اعتبار سه میلیارد و  6۸5 میلیون تومان 
از محل اعتبارات دولتی، تملک دارایی و دهیاری ها 

اجرا شد.
وی افزود: این پروژه ها که شامل آسفالت  و زیرسازی 
راه های روستایی بوده، در روستای قودجان با اعتبار 

چهار میلیارد و 140 میلیون ریال اجرا شده است.
قلیان ادامه داد: آسفالت و زیرسازی معابر روستای 
تجره با یک میلیارد و ۸45 میلیــون ریال اعتبار و  
آسفالت و زیرسازی معابر روســتای رحمت آباد با 
اعتبار ســه میلیارد و ۸00 میلیون ریال اجرا شده 
اســت. وی ادامه داد: در روســتای ارجنک حدود 
550میلیون تومان و در روستای ویست ۸31میلیون 
تومان  اعتبار صرف آســفالت معابر روستایی شده 

است.

بخشدار مرکزی خوانسار خبرداد:

آسفالت 1۸هزار مترمربع از معابر روستایی

شهردار شهر کوشک گفت: سلسله مباحث سبک زندگي اسالمي به همت شهرداري و شوراي  کوشک
اسالمي در قالب طرح حیات فاطمي در شهر کوشک برگزار مي شــود. مجید قرباني گفت: مسئوالن  باید با 
الگوسازي از زندگي بي بي دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( و ائمه اطهار که بهترین راهنماي زندگي هستند 
در مســیر تحکیم بنیاد خانواده قدم بردارند. وي افزود: این دوره در قالب چهار جلســه در شهر کوشک در 
اسفندماه 96 برگزار مي شــود و جهت رفاه حال خانواده ها در روزهاي برگزاري جلسات، مهد کودک جهت 

نگهداري فرزندان تا شش سال در نظر گرفته شده است.

برگزاری سلسله مباحث 
سبک زندگی اسالمی

شهردار شهر کوشک خبرداد:

خبر

بخشداریفرمانداری

شــهردار نطنز با بیان اینکه ســاماندهی   نطنز
ورودی های شــهر یکی از اولویت های اساسی شهرداری 
است، اظهار کرد: مسطح کردن و زیرسازی ورودی نطنز 
شامل خاک برداری، خاکریزی و زیرکوبی، ازسوی کاشان 

اجرایی می شود.
علی پیراینده افزود: باغ شهر تاریخی نطنز به عنوان شــهر توریستی در ایام نوروز پذیرای گردشگران داخلی 
و خارجی اســت و باید از همه ظرفیت ها برای میزبانی مطلوب از گردشــگران اســتفاده شود. شهردار نطنز 
گفت: چهره شهر برای گردشگران داخلی و خارجی باید زیبا و چشم نواز باشد تا هم خاطره ای ماندگار برای 
گردشگران رقم بخورد و هم جذب گردشگر با تبلیغات دیگر گردشگرانی که در این شهر حضور پیدا می کنند، 
رشد بیشتری داشته باشد. وی اظهار کرد: در دیداری که با معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی 

داشتیم، ایزدی برای رفع مشکالت و موانع موجود در طرح جامع شهری قول پیگیری داد.

 شهردار نطنز خبر
داد:

باغ شهر نطنز، میزبان 
گردشگران نوروزی

رییس اداره راهــداری و حمل و نقل  اردستان
جاده ای اردســتان گفت: سه ایســتگاه سالمت از 25 
بهمن تــا 17فروردین در محــور ترانزیت اردســتان 
راه اندازی شده و به مســافران نوروزی و مردم خدمات 

می دهد.
احمد کاشکی، اظهار کرد: همزمان با ایام نوروز تیم های اورژانس در محل های ورودی وخروجی اردستان 
مستقر می شــوند.وی افزود: اســتقرار نیروهای نظامی در کنار تیم های اورژانس در محل های ورودی 

شهرستان، کار امنیت را بر عهده دارند.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اردســتان تصریح کرد: تامین سوخت مورد نیاز جایگاه های 

سوخت شهرستان در ایام نوروز در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره راهداری اردستان 
خبرداد:

خدمت رسانی سه 
ایستگاه امنیت سالمت 

اخبار

خبرنگار شهرستان
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع انســانی اســتاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: عملکرد پرداخت تســهیالت اشتغالزا در 
این اســتان مطلوب و رضایت بخش نیست. سیامک سلیمانی دشتکی 
در ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چهارمحــال و بختیاری تاکید 
کرد: از جلسه گذشته تاکنون در میزان پرداخت تسهیالت اشتغالزای 
بخش های خانگی، فراگیر و روستایی حرکت رو به رشدی وجود نداشته 
است. وی افزود: مردم از مسئوالن انتظار دارند برای رفع مشکالت تالش 
بیشتری داشته باشند. سلیمانی دشــتکی تصریح کرد: مسئوالن باید 
در بخشنامه ها، آیین نامه ها و دســتورالعمل های اداری به دنبال رفع 
مشکالت مردم باشند.وی یادآور شد: فرمانداران شهرستان های 9 گانه 
چهارمحال و بختیاری برای افزایش جذب تســهیالت اشتغالزا باید هر 

چه سریع تر به تشکیل و فعال کردن کمیته های فنی اقدام کنند. معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: پس از بررسی کارشناسی طرح های اشتغالزا در کمیته های 
فنی، به معرفی این طرح ها به بانک های عامل برای دریافت تسهیالت 
اشتغالزایی اقدام شود. وی گفت: با سهل انگاران مرتبط با حوزه جذب 
تسهیالت اشــتغالزای طرح های چهارمحال و بختیاری برخورد جدی 
صورت می گیرد. سلیمانی دشــتکی در بخش دیگری از سخنان خود 
تاکید کرد: بهــره مندی از نقش بانوان در رســیدن به شــاخص های 
توسعه ای جامعه مد نظر مسئوالن قرار گیرد. وی افزود: تمامی مسئوالن 
دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری موظف اند برای تحقق اهداف 
پیش بینی شده در حوزه بانوان، با دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 

همکاری داشته باشند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سال گذشته بازارچه صنایع 
دستی شهرکرد برای اشــتغال 29 زن سرپرست خانوار راه اندازی شد، 
اما امروز برخی از غرفه های آن تعطیل شــده است. وی یادآور شد: به 
همین منظور باید مشکالت این مهم شناســایی و در راستای رفع آن 

برنامه ریزی شود.
سلیمانی دشتکی اظهار کرد: استفاده از توانمندی های همه افراد جامعه 
و فعال کردن زنان در بازار کار به عنــوان نیمی از جمعیت جامعه، جزو 

اهداف اقتصاد مقاومتی است.
رییس ســازمان برنامه و بودجــه چهارمحال و بختیــاری نیز گفت: 
تســهیالت پرداختی در حوزه اشتغال استان نســبت به حجم ابالغی 

بسیار پایین است.
حبیب ا... وفایی تاکید کرد: به همین منظور جا داشــت نشست ستاد 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان برگزار نشود.
وی افزود: فرمانداران، بانک های عامل و مسئوالن دستگاه های اجرایی 
مرتبط با حوزه تسهیالت اشتغالزایی، مراقب باشند که این تسهیالت به 

افراد واجد شرایط پرداخت شود.
وفایی تصریح کرد: هم اینک به جایگاه و نقش بانوان در رونق اقتصادی 

چهارمحال و بختیاری توجه نشده است.
وی یادآور شد: برنامه ریزی به منظور بهره مندی از توان بانوان، پرداخت 
تسهیالت و اختصاص اعتبارات مورد نیاز به این حوزه باید مورد توجه 

مسئوالن مرتبط باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: از 
مجموع 225 میلیارد ریال سهم اســتان در تسهیالت اشتغال خانگی، 
تاکنون 130 میلیارد ریال ابالغ و تنهــا 75 میلیارد و 80 میلیون ریال 

پرداخت شده است.
حفیظ ا... فاضلی اظهار کرد: از مجموع چهار هــزار و 32 میلیارد ریال 
اعتبارات اشتغال فراگیر سهم چهارمحال و بختیاری، تاکنون یکهزار و 

487 میلیارد ریال به استان ابالغ شده است.

معاون استاندار تاکید کرد:

عملکرد تسهیالت اشتغال زایی چهارمحال و بختیاری مطلوب نیست

علت تعطیلی بازارچه صنایع دستی شهرکرد 
بررسی شود

پیشنهاد سردبیر:

نمایشگاه

اخبار

با مسئوالن

فرماندار بن:
۲۰ کالس درس 

هوشمندسازی می شود
فرماندار بن در نشست شورای آموزش و پرورش 
گفــت: 20 کالس درس با همــکاری آموزش 
و پرورش، اولیــای دانش آمــوزان و یک بنیاد 
خیریه، طی دو مــاه آینده در این شهرســتان 
هوشمندسازی می شــود. کمال اکبریان افزود: 
این کالس های درس با صرف یک میلیارد ریال 
اعتبار، به ویدئو پروژکتور، لپ تاپ و پرده نمایش 
تجهیز خواهند شد. بن از شهرستان های 9 گانه 
چهارمحال و بختیاری است که مرکز آن )شهر 
بن( در فاصله 25 کیلومتری شــهرکرد، مرکز 

استان، قرار دارد.

رییس ستاد شاهد دانشگاه علمی 
کاربردی خبرداد:

تحصیل 13هزار دانشجوی 
خانواده شاهد در دانشگاه

رییس ســتاد شــاهد و ایثارگر دانشگاه علمی 
کاربردی کشــور گفــت: هم اکنــون بیش از 
13هزار دانشــجوی خانواده شاهد و ایثارگر در 
 واحدهای این دانشگاه در کشور مشغول تحصیل 

هستند.
 احمدرضا در نخستین یادواره شهدای غواص و 
تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم در شهرکرد 
افزود: تالش برای خدمت رسانی به دانشجویان 
خانواده شــهدا و ایثارگر، از مهم ترین وظایف و 
دغدغه های ســتاد مرکزی شاهد و ایثارگر این 
دانشگاه است.وی با اشاره به اینکه سبک زندگی 
مقاومتی یکی از مشخصه های زندگی شهداست 
گفت: ترویج فرهنگ مقاومت و ایستادگی باید 
در بین جوانان بخصوص دانشــجویان تبیین و 
فرهنگ سازی شود. استاد حوزه و دانشگاه نیز 
در این یادواره اظهار کرد: تجلیل و بزرگداشت 
خانواده شــهدا یکی از وظایف مــا در مقابل از 
خودگذشتگی آنهاســت. حجت االسالم کبیر 
اسماعیلی افزود: روحیه ایثار وشهادت باید در 

جامعه حاکم شود. 

معاون بازرگانی و برنامه ریزی سازمان 
تعاون روستایی شهرکرد:

 سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی 
ناچیز است

معاون بازرگانی و برنامه ریزی ســازمان تعاون 
روستایی در شــهرکرد با بیان اینکه تعاونی ها 
الزام به رسیدن به سهم 25 درصدی اقتصاد ملی 
دارند، خاطرنشان کرد: متاســفانه امروز سهم 

تعاونی ها در اقتصاد ملی ناچیز است.
حسن شیبانی اظهار داشــت: امروز اشتغال و 
کارآفرینی، یکی از محوری ترین و اساسی ترین 
نیازهای جامعه و از انتظارات همه خانواده هاست. 
وی خالقیت،  پیشــرو بودن و آینده نگاری را از 
ویژگی های افراد کارآفرین برشمرد و افزود: نگاه 
روزمره و بدون آینده نگری به مسائل، سبب شده 

که موفقیت کمتری به دست آوریم.
معاون بازرگانی و برنامه ریزی ســازمان تعاون 
روستایی تاکید کرد: خیلی از فعالیت ها و اقدامات 
در کشور بر مبنای آینده نگری صورت نگرفته 
است؛ در حالی که می شود با پیش بینی آینده به 
درستی در راستای نگاه توسعه ای حرکت کنیم.

شیبانی ریسک پذیری را یکی دیگر از ویژگی های 
اجتناب ناپذیر کارآفرینان دانســت و بیان کرد: 
باید با نگاه تعاونی و انتقال تجربیات برای ایجاد 

فرصت شغلی تالش کنیم.

رییس صنعت، معدن و تجارت استان 
خبرداد:

افزایش صدور کارت 
 بازرگانی در چهارمحال 

و بختیاری
رییس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری، از افزایش صدور کارت 

بازرگانی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.
نعیم امامی با اشــاره به افزایــش صدور کارت 
بازرگانی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: 
صدور کارت بازرگانی در چهارمحال و بختیاری 

5.7 درصد رشد داشته است.
وی عنوان کرد: در سال جاری بیش از 1۶0 کارت 
بازرگانی در این استان صادر شده که نسبت به 

سال گذشته افزایش یافته است.
رییس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بخش صادرات 
یکی از مهم تریــن بخش هــای چهارمحال و 
بختیاری است که زمینه ســاز رونق در بخش 
تولید اســت.رییس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: افزایش 
صادرات کاالهــای چهارمحــال و بختیاری به 
کشــورهای مختلف جهان، زمینه ســاز فعال 
ســازی و افزایش تولید واحدهای صنعتی می 
شود که این امر نیز به افزایش ایجاد اشتغال در 

چهارمحال و بختیاری می انجامد.

افتتاح نمایشگاه و فروشگاه 
خیریه در شهرکرد

 هفتمین نمایشــگاه و فروشــگاه خیریه صنایع 
دستی جهت حمایت از بیماران ام اس در نگارخانه 
سوره شهرکرد افتتاح شد. عالقه مندان می توانند 
تا 28 اسفند ماه جاری، از ساعت 8 تا 13 و 15 تا 
19 هر روز از این نمایشگاه دیدن کنند. یکهزار و 
350 بیمار مبتال به ام اس در استان چهارمحال و 

بختیاری شناسایی شده است.

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات 
اسالمی استان خبرداد:

فعالیت ۵۴ خانه قرآن روستایی 
در چهارمحال و بختیاری

سرپرســت اداره امور قرآنی تبلیغات اســالمی 
چهارمحال و بختیاری، از فعالیت 54 خانه قرآن 

روستایی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.
محسن تقی پور با اشاره به فعالیت 54 خانه قرآن 
روستایی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: 
این خانه های قران روســتایی در 9 شهرستان 

چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.
وی عنوان کــرد: خانه های قرآن روســتایی در 
چهارمحال و بختیاری در بخــش های مختلف 

آموزش و حفظ و تفسیر قرآن فعالیت می کنند.
 

مدیرکل بهزیستی استان خبرداد:
چهارمحال؛ میزبان جشنواره 
منطقه ای تئاتر معلوالن آفتاب

پنجمین جشــنواره منطقه ای تئاتر »معلوالن 
آفتاب« در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

مدیرکل بهزیســتی اســتان گفــت: پنجمین 
جشــنواره منطقه ای تئاتر »معلــوالن آفتاب« 
درراســتای ارائه خدمات رفاهــی، اجتماعی و 
فرهنگی به معلوالن و تالش برای ارتقای سطح 
کیفی زندگی این گروه از افــراد جامعه و ایجاد 
ارتباطی هماهنگ، تاثیرگــذار، متقابل و پویا به 
منظور توانمندســازی افراد معلول و گســترش 

همکاری های مشترک خالق برگزار می شود.
محمد میرزایی با اشاره به برگزاری جشنواره در 
بخش های صحنه ای، خیابانی و محیطی و کودک 
و نوجوان، افزود: پنجمین جشــنواره منطقه ای 
تئاتر »معلــوالن آفتاب« از12 تا 15 اســفند به 
میزبانی اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و 

بختیاری برگزار می شود.

 مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال 
و بختیاری خبرداد:

به روز رسانی کارگاه های 
اتومکانیک فنی و حرفه ای

مدیرکل فنی و حرفــه ای چهارمحال وبختیاری 
گفت: در راســتای طــرح تجهیــز کارگاه های 
آموزشــی اتومکانیک فنی و حرفه ای کشــور، 
همزمان 5 کارگاه اتومکانیک این استان تجهیز 

شد.
محمود تقی پور افزود: در این طرح 12 دستگاه 
خودروی جدید در کارگاه های رشته اتومکانیک 

و تعمیر اتومبیل های سواری مستقر شد.
وی گفت: کارگاه های اتومکانیک در مراکز فنی 
و حرفه ای شهرستان های شــهرکرد، بروجن، 
فارسان، لردگان و سامان فعال است که هر کارگاه 
ظرفیت آموزش 15 نفر در هر دوره آموزشــی را 

دارد.
به گفته مدیــرکل فنی و حرفــه ای چهارمحال 
وبختیاری، بــرای تجهیز ایــن کارگاه ها بیش 
از 3میلیارد ریــال هزینه شــده و تجهیز مابقی 
کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای در بخش های 

مختلف نیز در دستور کار است.
تقی پور گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش 
از 14 هزار و 500 نفر در دوره های آموزش فنی و 

حرفه ای شرکت کردند.
وی اظهار کرد: این تعداد شــرکت کننده بیش 
از 2/5میلیون ســاعت آموزش فرا گرفته اند که 
این میزان از تعهد ایــن اداره کل یعنی آموزش 
 2میلیــون و 400 هزار ســاعت، بیشــتر بوده 

است.

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای 
چهارمحال و بختیاری، از تجهیز راهدارخانه های 
بین راهی برای اســکان اضطراری مسافران خبر 
داد و گفت: یک اکیپ مجهز در مرکز اســتان نیز 
به منظور انجام اقدامات فوری و پاکسازی راه ها در 

ایام نوروز به صورت مداوم آماده خواهد بود.
احمد جمشیدی اظهار داشــت: با توجه به اینکه 
چهارمحــال و بختیــاری از جمله اســتان های 
پربازدید به جهت ظرفیت های طبیعی در کشور 
در ایام نوروز است و هر ســاله نیز حجم تردد به 
این اســتان افزایش می یابد، اقدامات الزم برای 
خدمت رســانی مطلوب به این مسافران از سوی 

نیروهای راهداری استان انجام می شود.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به خط کشــی و 
ترمیم خطــوط در محورهای مواصالتی اســتان 
بیان کرد: لکه گیــری موضعــی و ترمیم عالئم 
اطالعاتی و اخباری، از جمله اقداماتی اســت که 

انجام خواهد شد.

جمشــیدی همچنین از تجهیز راهدارخانه های 
بین راهی برای اســکان اضطراری مسافران خبر 
داد و گفت: یک اکیپ مجهز در مرکز اســتان نیز 
به منظور انجام اقدامات فوری و پاکسازی راه ها به 
صورت مداوم آماده خواهد بود. وی تصریح کرد: 
فعالیت راهداران استان برای ایام نوروز از نیمه دوم 
اسفند ماه آغاز می شود و تا پایان سفرهای نوروزی 

در فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبرداد:

تجهیز راهدارخانه های بین راهی چهارمحال و بختیاری
معاون هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه منابع 
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته 
بازارچه صنایع دستی شــهرکرد برای اشتغال 29 
زن سرپرســت خانوار راه اندازی شــد اما متاسفانه 
 امــروز بســیاری از غرفه هــای آن تعطیل شــده 

است.
 سیامک سلیمانی با اشاره به اینکه از جلسه گذشته 
تاکنون در میزان پرداخت تســهیالت اشتغال زایی 
بخش هــای خانگــی، فراگیر و روســتایی حرکت 
رو به رشــدی وجود نداشته اســت، اظهار داشت: 
مســئوالن باید برای رفع مشــکالت مردم تالش 
بیشتری داشته باشند و در بخشنامه ها، آیین نامه ها 
و دســتورالعمل های اداری برای نیل به این هدف 

بکوشند.
وی برای افزایش جذب تســهیالت اشتغالزایی، از 
فرمانداران شهرستان های 9 گانه استان، تشکیل و 

فعال کردن کمیته های فنی را خواستار شد.
ســلیمانی  افزود: طرح های اشــتغال زایی پس از 
بررســی کارشناســی در کمیته های فنی، باید به 

بانک های عامل برای دریافت تسهیالت اشتغالزایی 
معرفی شوند.

معاون هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه منابع 
استاندار چهارمحال و بختیاری با انتقاد از پرداخت 
نامطلوب تسهیالت اشــتغال زایی در استان، بیان 
کرد: با سهل انگاران مرتبط با حوزه جذب تسهیالت 
اشــتغال زایی در اســتان به صورت جدی برخورد 

می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:

علت تعطیلی بازارچه صنایع دستی شهرکرد بررسی شود

 ایمان شاهقلیان وزنه بردار چهارمحالی، به اردوی تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن کشور دعوت شد.
نخستین مرحله اردوی تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن کشور برای حضور در بازی های آسیایی جاکارتای 

اندونزی از روز گذشته آغاز شد.
ایمان شاهقلیان به عنوان تنها نماینده استان در رده سنی بزرگساالن با دعوتنامه فدراسیون وزنه برداری عازم 
این اردو می شود. ایمان شاهقلیان بهمن ماه سال جاری با کسب  مدال طالی دسته 77 کیلوگرم درمسابقات 

وزنه برداری قهرمانی بزرگساالن کشور، سهمیه حضور در تیم ملی  را از آن خود کرد.

راهیابی وزنه بردار 
چهارمحالی به اردوی 

تیم ملی بزرگساالن

ش
رز
و

 استانداریراهداری

مدیر تعاونی روستایی چهارمحال و بختیاری از آغاز مرحله 
دوم توزیع تخم مرغ در روزهای پایانی اسفند ماه به قیمت 
مصوبه ســتاد تنظیم بازار در30 نقطه شهری و روستایی 
استان خبر داد.جان محمد الهیاری اظهار کرد: در روزهای 
پایانی اسفندماه روزانه بخش عمده ای از تولید تخم مرغ 

این استان به منظور تنظیم بازار و اصالح قیمت این محصول، با قیمت مصوب درشهرستان های 9گانه عرضه 
می شود.وی گفت: توزیع تخم مرغ در فروشــگاه های زنجیره ای سطح استان براساس مصوبه تنظیم بازار تا 

متعادل شدن بازار این ماده پروتئینی پرمصرف ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، براین اســاس هرکیلوگرم تخم مرغ از سوی عامالن توزیع خرده فروشــی ۶2هزار ریال عرضه 
می شود.وی تصریح کرد: امسال بیش از دو هزار و 300 تن تخم مرغ در استان تولید شد که یکهزار و 800 تن 

مربوط به تخم مرغ صنعتی و 500 تن مربوط به مرغ بومی و سایر ماکیان است.

مدیر تعاونی روستایی چهارمحال و 
بختیاری خبرداد:

توزیع تخم مرغ با 
قیمت مصوب دراستان

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهرنگ با رد ادعای 
گل کردن الله های واژگون در طبیعت این شهرستان اظهار کرد: 
زمان گلدهی این گیاه در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه 

است.
در هفته جاری عکس و خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی 
بر اینکه دشت الله های واژگون کوهرنگ به شکوفه نشسته است 
به همین دلیل برخی از محققان و پژوهشــگران حوزه زیســت 

محیطی با دیدن عکــس ها این اتفاق را در اســفندماه کم نظیر 
عنوان کــرده بودند.لطفعلی چراغپور تصریح کــرد: این عکس 
متعلق به منزل یک شــهروند کوهرنگی است که الله های آن به 
دلیل پرورش خانگی و باالتر بودن دمای هوا در این مکان به گل 

نشسته اند.
وی ادامه داد: بارش اندک امســال و نبود پوشش برف در زمین، 
تاثیرات منفی برای منابع طبیعی کوهرنگ داشته اما باعث به گل 

نشستن الله های واژگون نشده است.
چراغپور تاکید کرد: نه تنها گلدهی بلکه زمان رویش این گیاهان 

در کوهرنگ نیز فرا نرسیده است.
به گزارش ایرنــا، از یــک میلیــون و 400هزار هکتار ســطح 
جنگل هــا و مراتــع چهارمحــال و بختیاری، حــدود 59هزار 
 هکتار جنگل و 270هــزار هکتار مرتع در این شهرســتان قرار

 گرفته است.

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری کوهرنگ خبر داد:
دشت الله های واژگون کوهرنگ در زمستان گل نداده است

مدیر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیاری گفت: 
بروجن در ســال زراعی جاری کم بارش ترین منطقه 

چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.
شاهرخ پارسا اظهار داشــت: میزان بارندگی در منطقه 
بروجن اســتان چهارمحال و بختیــاری 43 میلی متر 

گزارش شده است. وی عنوان کرد: فرخ شهر در جایگاه دوم کم بارش ترین مناطق چهارمحال و بختیاری 
قرار دارد. مدیر کل هواشناســی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: میزان بارش فرخ شهر در سال زراعی 
جاری 49 میلی متر گزارش شده است. وی با اشاره به میزان بارش در شهرکرد، بیان کرد: میزان بارندگی 

شهرکرد ۶0 میلی متر گزارش شده است.
 مدیر کل هواشناســی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کوهرنگ با بارش 334 میلی متر، پر بارش ترین 

منطقه استان چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و 
بختیاری:

»بروجن« کمترین 
بارش استان را دارد
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با موافقت نمایندگان مجلس؛
وام ازدواج ۱۵ میلیون تومان 

تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اســامی با افزایش وام 

ازدواج به میزان ۱۵ میلیون تومان موافقت کردند.
در جریان بررســی جزئیات بخش هزینه ای الیحه 
بودجه سال ۹۷ با بند )ب( تبصره ۱۶ ماده واحده این 

الیحه موافقت شد.
براساس بند )ب( تبصره ۱۶ الیحه مذکور؛ به منظور 
حمایت از ازدواج جوانــان، بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران موظف است کلیه بانک ها و مؤسسات 
اعتباری کشــور را ملزم کند به اندازه سهم خود از 
مجموع کلیه منابــع در اختیار پس انــداز، جاری 
و ســپرده قرض الحســنه بانک هــا در پرداخت 
تسهیات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیات 
قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت 

قرار دهند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری 
اصفهان:

 تاسیس گرمخانه زنان
 نیازمند جسارت باالیی بود

مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســتانداری اصفهان 
گفت: فعالیت در امر آسیب های اجتماعی کار بسیار 
سختی اســت و دولت به تنهایی از حل مشکات و 

معضات اجتماعی ناتوان است.
محمود ابراهیمی با اشــاره به اینکه نــگاه مردم به 
سمت سازمان های مردم نهاد و همکاری آنها مثبت 
است، افزود: باید از حضور مردم در حوزه آسیب های 
اجتماعی استفاده کرد و این آسیب ها را به حداقل 

رساند.
وی با بیان اینکه افتتاح آرامســرای بانوان نشــان 
از همت خیریــن دارد، گفــت: در خیریــه پایان 
کارتن خوابی فعالیت های خوبی انجام شد و معتقد 
بودیم که ایجاد گرمخانه زنان، نیازمند جســارت 

باالیی نسبت به گرمخانه مردان است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه امروز همکاری های خوبی 
بین شهرداری و شورای شهر و دیگر دستگاه ها انجام 
شده است، اظهار کرد: کاهش آسیب های اجتماعی 
نیازمند همکاری تمام دستگاه ها اعم از بهزیستی، 
نیروی انتظامی، بهزیســتی، علم پزشــکی است و 
همکاری این دســتگاه ها به تغییر مثبت وضعیت 

شهر کمک می کند.

معاون قضائی دادگستری استان اصفهان:
جامعه نیازمند فرهنگ سازی در 
استفاده از مشاوران حقوقی است

معاون منابع انســانی دادگستری استان اصفهان با 
بیان اینکه جامعه نیازمند فرهنگ سازی در استفاده 
از مشــاوران حقوقی است، گفت: بخشــی از این 

فرهنگ سازی به جامعه وکالت برمی گردد.
سیدمحسن بنیمی در سومین همایش جایگاه وکیل 
مدافع در نظام حقوقی ایران بــا تبریک روز وکیل 
گفت: اصول ۱۵۶ و ۳۵ قانون اساسی به وظایف قوه 
قضائیه در مورد وکالت اشاره کرده است تا آنجا که 
اصل ۳۵ قانون اساسی طرفین دعوا را ملزم به داشتن 
وکیل می دانــد و در غیر این صــورت قانون گذار و 
دستگاه قضائی را مکلف به تامین وکیل برای افراد 

نیازمند دانسته است.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه رسیدگی 
به تظلمات و شکایات اســت، افزود: قطعا قضاوت 
صحیح و اجرای عدالت از مطالبات مهم مردم بوده 
و در یک نظام حقوقی استواری و استحکام جامعه 

نیازمند یک جامعه حقوقی مستحکم است.

پرداخت زکات در استان 
اصفهان ۱20 درصد افزایش یافت

رییس شورای زکات استان اصفهان از افزایش ۱20 
درصدی پرداخت زکات واجب و مستحبی در این 
استان از ابتدای سال جاری تا کنون نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته خبر داد.
حجت االسام غامحسین رنجبر بیان کرد: افزون 
بر 200 میلیارد ریال زکات ســال جاری در استان 
اصفهان جمع آوری شــده و پیش بینی می شود تا 

پایان سال نیز به این رقم اضافه شود.
وی با بیان اینکه ۷0 درصــد این زکات وارد زندگی 
افراد نیازمند شده، افزود: مردم این استان در سال 
۱۳۹۶ بــا پرداختن زکات ســهم مهمی در کمک 
به مســئوالن برای تامین هزینه زندگی نیازمندان 
داشتند.رییس شورای زکات استان اصفهان عنوان 
کرد: زکات جمع آوری شده به تامین هزینه مسکن، 
جهیزیه، درمان بیماران صعب العاج، تامین هزینه 
تحصیل دانش آموزان و دانشــجویان خانواده های 
نیازمند، تعمیر مســجدها، ســاخت خانه عالم و 

نمازخانه مدرسه ها اختصاص یافته است.

اعظم حاجی رضازاده

پیش آمدن حوادث و بیماری ها، اتفاقاتی است که شاید در زندگی هر 
شخصی به وجود آید. هنگامی که  شــخصی دچار بیماری یا تصادف و 
اتفاقاتی از این دســت می شــود نیاز به درمان کوتاه یا بلند مدت پیدا 
 می کند که در صــورت عدم تمکن مالــی، از ارگان هــای مردم نهاد 

یاری می گیرد.
سازمان جمعیت هال احمر یکی از ارگان هایی است که واحد یا قسمتی 
با عنوان بانک »امانات تجهیزات پزشــکی« دارد که  از واحدهای فعال 
مددکاری اجتماعی جهت یاری رســانی به اقشارکم بضاعت  محسوب 
می شود. در این  واحد جدای از  امانت دادن وســایل مورد نیاز شامل 
ویلچر، تخت، عصا، اکسیژن ساز و ... به مردم و بیمارانی که از بیمارستان 
مرخص می شــوند، خیرین و نیکوکارانی هم هستند که با این سازمان 

همکاری  کرده و وســایل مورد نیاز را به بانک مذکور اهدا می کنند تا 
نیازمندان از آن  بهره ببرند.

رییس جمعیت هال احمر شهرستان اصفهان در این خصوص با اشاره به 
تعداد محدود این تجهیزات با توجه به جمعیت کانشهر اصفهان، اظهار 
داشت: با وجود تعداد کم تجهیزات پزشکی در اصفهان ولی گره گشای 

بسیاری  از مشکات بیماران بوده است.
شــهریار انصاری، در پاسخ به این سوال که شــرایط امانت گرفتن این 
وسایل به چه نحوی اســت، تصریح کرد: این تجهیزات در قبال چک و 

کارت شناسایی معتبر به نیازمندان تحویل داده می شود.
وی ضمن بی اطاعی از تعداد معلولین در اصفهان ادامه داد: بیمارانی 

که بیماری شان  دائمی است باید این وسایل را خودشان تهیه کنند.
این مقام مســئول در خصوص حداکثر مدت زمان امانت دادن وسایل 
به بیماران یادآور شد: مدت زمان امانت، بستگی به دو مورد دارد یکی 

شرایط بیمار که قابل تمدید است و همکاری خانواده بیمار که در برخی 
موارد با عدم تحویل به موقع وسایل همکاران را دچار مشکل می کنند؛ 
چرا که به دلیــل محدودیت تجهیزات باید بیمــاران دیگر  هم مدنظر 

گرفته شود.
رییس جمعیت هال احمر شهرستان اصفهان در پاسخ به این سوال چند 
سال از انجام این اقدام  بشردوستانه ای می گذرد، اذعان داشت: چندین 
سال از اجرای این طرح می گذرد ولی طی سال های اخیر با برنامه ریزی 

بهتر و امکانات بیشتری انجام می شود.
رییس جمعیت هال احمر شهرستان اصفهان یادآور شد: ادامه دار بودن 

این کار نیاز به کمک و توجه بیشتر خیرین دارد.
انصاری در ادامه از کمک۱00میلیون ریالی داوطلبان و خیرین به بانک 
امانات تجهیزات پزشکی،  از ابتدای سال جاری تا آذر ماه خبرداد و افزود: 
اقام مورد نیازی از قبیل 4دستگاه تخت بیمارستانی دوشکن،2دستگاه 
تخت بیمارستانی تک شکن ، یک دستگاه تخت برقی بیمارستانی، یک 
دستگاه اکســیژن ساز و یک دستگاه پالس اکســی متر از طریق جلب 
مشــارکت داوطلبین نیکوکار تهیه و در اختیار واحد مددکاری شعبه 

کانشهر اصفهان قرار گرفت.
 وی افزود: شهروندان نیکوکار می توانند درصورت تمایل ضمن بازدید 
از امکانات و خدمات ارائه شــده به نیازمندان واقع در خیابان کاشانی، 
جمعیت هال احمر شهرســتان اصفهان، واحد مددکاری در صورت 
وجود لوازم مازاد پزشــکی در منزل از قبیل عصــا، ویلچر ، واکر،تخت 
بیمارستانی،فتوتراپ ، کپسول اکسیژن ،  مانومتر و ... و اهدا به این مرکز 

ما را در خدمات رسانی به بیماران یاری کنند.
وی ضمن اشــاره به اینکه  تعداد خیرانی که از این سازمان حمایت می 
کنند مشخص نیست، گفت: در کنار همکاری این خیرین، خانواده هایی 
هم هســتند که به دلیل بهبودی بیماران خود یا از دســت رفتن آنها 
نیازی به وسایل مذکور در منزل ندارند  و وسایل را  به هال احمر اهدا 
می کنند که  کمک موثری در خدمات دهی بهتر و بیشــتر به بیماران 

محسوب می شود.
 رییــس جمعیت هال احمر شهرســتان اصفهــان در خصوص اینکه

  حمایت شــما فقط شــامل حال بیمــاران این شــهر می شــود یا 
شهرستان های اطراف هم شامل حال می شوند، خاطرنشان کرد: تمرکز 
بر شهر اصفهان است ولی تا حد امکان به افرادی که از شهرستان های 
 دیگر از جمله ســمیرم و فریــدن و ... هم بــه ما مراجعــه می کنند، 

کمک می کنیم .

رییس جمعیت هالل احمر در خصوص اولویت ارائه تجهیزات به بیماران بیان کرد:

تمرکز بر شهر اصفهان

عکس  روز 

وام ازدواج ۱۵ میلیون تومان تعیین شد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

دومین همایش ملی جایگاه زنــان درکارآفرینی 
وتوســعه پایدار به همــت معاونت بانــوان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ۱۶ اسفند ماه 

امســال در اصفهان برگزار می شود.این همایش با 
شعار» زنان هم پیمانان توسعه و برکت اقتصادی« 
با هدف معرفی بانوان کارآفریــن و تبادل تجارب 

آنان به عنــوان الگوهای موفق در ســطح ملی و 
فراملی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه همکاری 
 اقتصادی بانــوان در ســطح ملی، منطقــه ای و

 بین المللی برگزار می شود. 
معاون امور بانوان اتاق بازرگانی استان اصفهان در 
مورد این همایش، گفت: ایجاد پشــتوانه ای برای 

بانوان از جمله مهم ترین اهدافی است که برگزاری 
این همایش دنبال می کند.

زهرا اخوان نسب افزود: برای داشتن اقتصادی پویا و 
اثرگذار بی شک به نیروی زنان جامعه به عنوان یک 
سرمایه بالقوه نیاز داریم و برای فعلیت بخشیدن به 
آن همه باید دست به دست هم داده و تاش کنند.

اصفهان؛ میزبان همایش ملی جایگاه زنان درکارآفرینی وتوسعه پایدار

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در آیین افتتاح 
ساختمان جدید معاونت غذا و دارو و آزمایشگاه های 
کنترل غذا و دارو گفت: باید تــاش کنیم تا بتوانیم 
زمینه رشد و ارتقای امکانات و توانمندی های مالی و 
استعداد و امکانات در این زمینه را فراهم کنیم؛ چرا که 
امروز کسی باور ندارد که صنعت سامت رقم باالیی 
از اعتبارات را در اقتصاد جهانی به خود اختصاص داده 
است.سید حسن قاضی زاده هاشــمی با بیان اینکه 
صنعت دارو در ایران فراز و نشیب هایی داشته و با وجود 
همه تحریم ها و موانع، جایــگاه خوبی را در تولیدات 
دنیا داریم، تصریح کرد: خودباوری در کشــور در این 
زمینه کم نیست. برای مثال در اصفهان دورانی تنها 
یک کارخانه تولید دارو بــود و در حالی که امروز این 

کارخانه ها به ۱0 عدد افزایش یافته است.
مخالفت با قلیان، سختگیرانه است

قاضی زاده هاشــمی با تاکید بر اینکه باید دســت از 
شعار دادن برداریم، گفت: باید در هر استان به صورت 

هماهنگ عمل شود، در کشور مجمع ملی سامت و در 
استان شورای عالی سامت داریم ضمن اینکه خیرین و 
نمایندگان مجلس نیز در این زمینه فعالیت دارند و باید 
با همکاری و هماهنگی همه بخش ها فرهنگ سازی در 
زمینه تولید غذای سالم در دستور کار قرار گیرد.وی 
تاکید کرد: در اصفهان نسبت به قلیان و قلیان داران 
سخت می گیرید؛ اما به نظر می رسد کارهای دیگری 
است که باید در اولویت قرار گیرد و با چشم غیر مسلح 

نیز دیده می شود.
در بخش دارو از تولیــدات داخلی حمایت 

می کنیم
وی همچنین در حاشــیه آیین رونمایی از داروهای 
جدید شرکت داروسازی رها در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سوالی مبنی بر عدم پوشش بیمه ای برخی 
داروهای مورد نیاز بیماران خاص اظهار کرد: بسیاری 
از این داروها نیاز به بیمه تکمیلی دارد و این در حالی 
است که بیمه تکمیلی تجاری است و باید دید با روندی 

که از حق بیمه دریافت می کنند، می توانند  این امر را 
پوشش دهند یا خیر.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تامین 
داروهای بیماران خــاص و ناتوان مالی نیازمند توجه 
دستگاه های حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی 
است در حالی که این دو نهاد غایبان بزرگ حمایتی 
در این بخش هســتند. قاضی زاده هاشــمی با بیان 
اینکه موظف هستیم از تولید داخلی حمایت کنیم، 
گفت: همه حمایت های مالی را  بایــد دولت به ویژه 
در بخش بیمه و بخشی از تولید داخل انجام دهد. وی 
با بیان اینکه بایســتی در زمینه تهیه برخی داروهای 
خارجی سازمان حمایتی که عمدتا بیمه ها هستند، 
نقش موثــری را ایفا کنند، افزود: مــا نیز موظفیم با 
کمک انجمن های علمی به گونه ای محصوالت را به 
بازار عرضه کنیم که کمترین حساسیت وجود داشته 
باشد.قاضی زاده هاشمی افزود: در برخی اقام و داروها 
این مشکل وجود دارد که تعدادشان نیز محدود است 

و امیدواریم با همکاری صنعت و انجمن های علمی این 
مشکل حل شود. واقعیت این است که تامین داروهای 
بیماران خاص و ناتوان مالی نیازمند توجه دستگاه های 
حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیســتی است در 
حالی که این دو نهاد غایبان بــزرگ حمایتی در این 

بخش هستند.
وی تصریح کرد: ایران در حوزه فعالیت کارخانه های 
داروســازی کارنامه خوبی دارد و این امر بیانگر توجه 

همه دولت ها به این امر است.
صنعت داروسازی نیازمند نوسازی است

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز 
با اشاره به لزوم تولید داروهای ژنتیک در کشور گفت: 
برای این امر نیاز به برنامه ریزی جامع و به روز رسانی 
صنایع دارویی هســتیم. وی با بیــان اینکه صادرات 
دارو نشانه پیشرفت هر کشــور در این صنعت است، 
اضافه کرد: نوسازی تجهیزات می تواند در این بخش 

تاثیربسزایی داشته باشد.

وزیر بهداشت در اصفهان تاکید کرد:

کارهای مهم تر از قلیان دارید!

                                                     ۳کشته و ۵ مجروح در 2 حادثه اتوبوس های ولوو

میهمان نوازی اهالی پادنا از 
امدادگران سانحه سقوط هواپیما

رییس مرکز اطاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: در 2 حادثه اتوبوس متاسفانه ۳ تن کشته و ۵ تن مجروح شدند.
ســرهنگ نادر رحمانی افزود: در حادثه اول در کیلومتر 4۵ محور آباده به اصفهان در شمال اســتان فارس یک دستگاه اتوبوس ولوو با ۱۶ 

سرنشین از جاده خارج شد که در این حادثه 2 تن کشته و 2 تن مجروح شدند.
وی با بیان این که اتوبوس مذکور متعلق به تعاونی آسیا سفر تهران بود که از شیراز به سمت پایتخت در حال تردد بود، گفت: برابر نظر کارشناسان پلیس راه 

استان، عدم توجه به جلوی راننده اتوبوس علت این حادثه بوده است.
رییس مرکز اطاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا افزود: در حادثه دیگری در کیلومتر ۷۹ محور کرمان - یزد یک دستگاه اتوبوس ولوو با ۱۶ سرنشین به 

دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه، واژگون شد که در این حادثه یک نفر کشته و ۳ نفر مجروح شدند.

حادثه

روزنوشت های یک طلبه خبرنگار:
کشور ما با خبرنگاری حرفه ای 

فاصله بسیاری دارد
بــا گذشــت ایــن همــه ســال از آغــاز 
روزنامه نگاری،خبرنویسی و خبرنگاری در ایران 
متاســفانه باید گفت که کشــور ما با خبرنگاری 
حرفه ای فاصله بســیار دارد و هنوز که هنوز است 
خبرنگاری بحران نــدارد و مدیــران روزنامه ها، 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری اصوال با این مقوله 
آشنا نیستند. هرگونه تغییر در موقعیت عادی و هر 
رویداد ناگهانی که عوامل حیاتی در زندگی فردی، 
سازمانی یا اجتماعی را در معرض خطر جدی قرار 
دهد »بحران« می نامیم .در بحران هایی که جامعه 
را در معرض خطر و تهدید قــرار می دهد قبل از 
اقدام به هرگونه عملیات خبری و اطاع رســانی، 
باید میزان و ســطح تغییرات و عوامل موثر در آن 
را شــناخت و متناســب با ابعاد حادثه و بحران، 
جدول برنامــه خبری را طراحی کــرد. اینکه هر 
فردی، هر سایتی و هر کانالی به خود اجازه می دهد 
عکس، خبر یا مطلبی را بدون در نظر گرفتن آثار 
اجتماعی، فردی یا روحی آن مطلب نشــر دهد 
مؤید این مدعاست. اینکه خبرگزاری ها، سایت ها 
و پایگاه های خبری و خبرنگاران آنها بدون اینکه 
منبع خبر برای آنها مهم باشد به سراغ هر فردی 
برای به دســت آوردن خبر می روند و هر مطلبی 
را منتشــر می کنند، مؤید این مدعاســت.درک 
مســئولیت اجتماعی برای حفــظ  امنیت روانی 
جامعــه از دیگر وظایف و خصوصیاتی اســت که 
خبرنگاران رسانه های جمعی در زمان بحران باید 
کاما به آن واقف باشند.یک هواپیما به هر دلیلی 
ســقوط می کند، یک قطار از ریل خارج می شود، 
یک اتوبوس به دره ســقوط می کند؛ قبل از اینکه 
خانواده های افراد حادثه دیده از این سانحه مطلع 
شوند خبر در سراسر کشور منتشر می شود و هنوز 
افراد به بیمارســتان منتقل نشده اند، اسامی آنان 
را نشــر می دهند و با روح و روان خانواده ها بازی 
می کنند.بازار شایعات داغ می شود، یکی وزیر را، 
دیگری راننده، خلبان یا لوکوموتیوران را و برخی 
دیگر جاده و جاده ساز و دیگری شرکت های سازنده 
را مقصر می دانند.یکی خواهان استعفای شهردار، 
دیگری خواستار استعفای وزیر و دیگران حزب و 
گروه و جریان سیاسی مخالف را مقصر می دانند.در 
بحران سقوط هواپیمای»تهران - یاسوج«، افراد 
مختلفی از صداوسیما، سپاه، ارتش، استانداری، 
هال احمر، شرکت هواپیمایی آسمان، هواپیمایی 
کشوری و ... شروع به اطاع رسانی کردند و هرکدام 
هم می خواستند خود را موثر نشان دهند. درست  
این است که در زمان وقوع بحران، باید اطاعات را 
از منابع که درگیر جوانب مختلف بحران شده اند 
، گردآوری کرد. از بهترین تــا بدترین خبرها را از 
طرف های مختلف و منابع کامــا متنوع و حتی 
متضاد به دست آورد و جمع آوری شایعه ها از این 
رو مهم است که به رسانه امکان می دهد شایعه های 
بی پایه و اســاس را تکذیب کند و خبرهایی که بر 
مبنای برخی حقایق شکل گرفته اند پاالیش و به 
شــکل صحیح به اطاع مردم برساند. نقش همه 
ارگان ها، ســازمان ها و نهادهای دست اندرکار را 
به  صورت واقعی و درســت دیده و بیان کند و از 
بیان شــایعات و مطالب غیر واقعی به صورت جد 
خودداری کند. در زمان وقوع بحران، افکار عمومی 
آمادگی الزم برای پذیرش هرگونه شایعه را دارند. 
از این رو باید رســانه ها به شفاف ســازی دقیق و 
سریع رویدادها توجه ویژه ای داشته باشند.امکان 
دارد برخی رسانه ها بخواهند از بروز بحران برای 
جلب توجه و افزایش مخاطبان اســتفاده کنند 
و با چنین انگیزه ای با انتشــار خبرهای غیرموثق 
و یا نگران کننــده به بحران دامــن بزنند. چنین 
کاری به طور قطع  نادرســت و مخاطره آمیز است 
و حتی اگر بتواند به جذب مخاطب در کوتاه مدت 
بیانجامد در گذر زمان ســلب اعتماد مخاطبان از 
رسانه را در پی خواهد داشــت. در نهایت هم اگر 
رسانه ای، کانالی یا شبکه اجتماعی به این اصول و 
قواعد پایبند نباشد و بخواهد با احساسات و عواطف 
مردم به دنبال جذب مخاطب یا افزایش عضو باشد، 
از ســوی نهادهای نظارتی تذکر داده شده و یا در 

صورت تکرار با متخلف برخورد می شود.
* حجت االسالم والمسلمین 
محمد هاشم نعمت الهی

یادداشت

کابینه

طرح پژوهشي پیشــنهادی دانشــگاه اصفهان به عنوان 
یکی از طرح هــای همکاری های علمی ایــران - اتریش 

انتخاب شد.
بنابر اعام روابط عمومی دانشــگاه اصفهــان ، این طرح 
علمی پیشنهاد بهمن زماني، مدیر دفترارتباط با صنعت 

و جامعه و عضو هیئت علمي دانشکده مهندسي کامپیوتر دانشگاه اصفهان است.این طرح  پژوهشی در قالب 
روشي نوین براي فشرده سازي در اجراي مدل  با مشارکت دانشــگاه صنعتي وین اجرا خواهد شد و در قالب 
آغاز ۱۵0 طرح آموزشی و پژوهشی مشــترک بین المللی در قالب همکاری های علمی ایران با 2۱ کشور از 
جمله ایتالیا، آفریقای جنوبی، پاکستان و هندوستان انتخاب شده است.دراین طرح پژوهشی فضیلت حججی 
 نجف آبادی، دانشجوی دکترای رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان به عنوان پژوهشگر اصلی مشارکت

 می کند.

همکاری علمی 
 دانشگاه های اصفهان
 و اتریش

مدیرکل نوســازی مدارس اســتان اصفهان گفت: ۳۷ 
درصد مدارس اســتان اصفهان تخریبی بوده و نیاز به 
بازســازی دارند.به گزارش خبرگزاری فارس از نطنز؛ 
محمدحسین سجاد در مراســم کلنگ زنی دبیرستان 
امام خمینی)ره( نطنز با اشاره به طرح های بنیاد برکت 

در استان اظهار کرد: اینکه اعتبار سه پروژه از سوی این بنیاد به شهرستان نطنز تعلق گرفته بی شک مرهون 
تاش  و پیگیری نماینده شهرستان  است. بنیاد برکت این پروژه را به همراه دو پروژه دیگر به شهرستان 

اختصاص داده است و سهمیه هایش را به سادگی واگذار نمی کند.
وی افزود: ما در استان ۶0 پروژه را از محل اعتبارات این بنیاد در دست ساخت داریم که هزینه بالغ بر ۵۵ 
میلیارد تومان اعتبار برای این منظور اختصاص داده شده اســت که با توجه به 4۱ منطقه استان، سهم 

نطنز در این بین شاخص بوده است.

۳7 درصد مدارس 
 استان به بازسازی 
نیاز دارد

                       حمید وکیلی/ زاینده رود
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مفاد آراء
12/199 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد 
تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهی  و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست: 
1- رای شماره 139660302021000189 مورخ 96/11/25- خانم ملک  آفاق عامری 
رحمت آبادی فرزند رضا به شماره ملی 1189714655 ششدانگ یکباب خانه ) به استثنای 
بهاء یک - شانزدهم اعیانی بیست و پنج حبه و هفت  هفدهم حبه( احداثی بر روی قسمتی 
از مزرعه ماریکو پالک 142 اصلی دهستان ســفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 

820 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از حسنعلی عامری و موروثی از رضا عامری. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/20

م الف:498 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
ابالغ اجرائیه

12/198 آگهی ابالغ اجرائیه پرونــده 139604002134000042 به شــماره بایگانی 
9600062 بدینوسیله به آقای محسن شــاهپوری فرزند عباس به شماره شناسنامه 285 
و کدملی 5499909271 مقیم رضوانشهر منطقه 3 و خانم گوهر مختاری اسفیدواجانی 
فرزند جعفر به شماره شناسنامه 118 و کدملی 5499447969 مقیم رضوانشهر، بدهکاران 
پرونده اجرایی کالسه فوق با توجه به درخواست بستانکار پرونده مبنی بر ابالغ اجراییه از 
طریق نشر آگهی به علت عدم شناسایی نشانی مدیونین برابر اعالم مامور اداره پست ابالغ 
می گردد که مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان به موجب قرارداد بانکی شماره 
872200023 مورخ 87/4/5 جهت وصول مبلغ شــصت و پنج میلیون ) 65/000/000( 
ریال بابت اصل طلب و مبلغ شانزده میلیون و دویست و شصت و شش هزار و پانصد و هفتاد 
و شش ) 16/266/576 ( ریال بابت سود و مبلغ پنجاه و پنج میلیون و چهارصد و بیست و 
شش هزار و سی و یک ) 55/426/031( ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/7/12 
و از آن تاریخ به بعد روزانه مبلغ چهل هزار و هفتاد و شــش ) 40/076( ریال تا روز تسویه 
حساب درخواست صدور اجراییه علیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9600062 
در واحد اجرای اسناد رسمی تیران و کرون صادر و مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رســمی الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود جهت 
اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید و از تاریخ درج و انتشار 
در روزنامه مزبور ابالغ شده محسوب می گردد و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه 
باید نســبت به پرداخت بدهی خود به بســتانکار اقدام نمایید در غیر این صورت عملیات 
اجرائی علیه شما جریان خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد 
 شــد.  م الف:  510  اداره ثبت اسناد و امالک شهرســتان تیران و کرون )301 کلمه، 

3 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/197 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 2264/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 6/10 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
1397/1/18، مشــخصات: روح ا... رضوی زاده فرزند رضا به نشــانی خمینی شهر بلوار 
عموشاهی پالک 59 با وکالت محمد مختاری به نشــانی اصفهان هشت بهشت شرقی 
جنب داروخانه دکتر عباسی،  مشــخصات خوانده: محمد ابراهیم یاوری فرزند کتابعلی،  
خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 50/000/000 ریال بانضمام کلیه 

خسارتهای دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6939 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )203 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/194 کالسه پرونده: 706/96 مرجع رســیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف خمینی 
شهر ، خواهان: عباســعلی حجاری فرزند رحیم به نشانی خ شهید مدنی بن بست گلشن، 
خوانده: اکبر مومنی فرزند حسین به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی ک ایران دومین 
فرعی سمت راست پ 70، 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 صدو ررای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
عباس حجاری به طرفیت آقای اکبر مومنی به خواسته مطالبه مبلغ 55/000/000 ریال به 
استناد حواله به شماره 119173-93/11/17 با توجه به خواسته خواهان و با توجه به وجود 
اصل مستند دعوی در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه  آنرا دارد و با توجه به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در قبال 
خواسته خواهان به عمل نیاورده فلذا شورا دعوای خواهان وارد تشخیص مستندا به مواد 
198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده 
را به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواســته و هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررســید تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی  و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این شورا  و پس از انقضای 
 مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومی خمینی شهر است.
 م الف: 6937 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )264 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/192 شــماره صادره: 1396/42/453844- 96/10/14 نظر به اینکه سند مالکیت 
سه دانگ از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 276 فرعی از 2795 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت جنوب اصفهان به نام خانم شــادی زاهدی  تحت شــماره چاپی مسلسل 863665 
ب 94 و شــماره دفتر امالک الکترونیکی 139520302024007066 طی سند انتقال 
شــماره 171207 دفترخانه 15 اصفهان که منافع آن مادام الحیــات آقای علی زاهدی 
)مصالح( متعلق به نامبرده و پس از فوت منافع تابع عین و متعلق به متصالح می باشــد، 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است،  سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
1396/24034191 مورخ 1396/07/01 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره 44830 مورخ 1396/10/04 به گواهی دفترخانه 15 اصفهان رسیده 
است مدعی است که سند مالکیت آن به علت ســرقت مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 37241 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان )266 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/193 شــماره صادره: 1396/42/453817- 96/10/14 نظر به اینکه خانم شــادی 
زاهدی با تسلیم یک برگ استشــهاد شهود شــماره 44830 مورخ 96/10/4 دفترخانه 
15 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت تک برگی ســه دانگ مشاع از شش دانگ 
پالک شــماره 2795/275 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که دفتر الکترونیک به شماره 
139520302024007064 امالک تحت شماره چاپی 94/ ب 863663 صادر و تسلیم 
گردیده با قید به اینکه خیار فسخ و منافع مادام الحیات مورد مصالحه مادام العمر مصالح 

متعلق به ایشان می باشد و چنانچه معامله فسخ نشده باشد پس از فوت راجع به متصالحین 
خواهد بود و اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر سرقت مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 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: 37240 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

)239 کلمه، 3 کادر(
اجرايیه

12/75 شماره اجراییه:9610420350100436  شماره پرونده:9209980350101274 
شــماره بایگانی شــعبه:921330 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610090350103614 و شماره دادنامه مربوطه 9409970350100152 محکوم علیه 
1- شرکت خردسازان سپاهان به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی جنب پل هوایی میر 
ساختمان 157 ، 2- حسینعلی هنرمند عاشق آبادی فرزند رحمان به نشانی مجهول المکان 
3- علی ابناوی فرزند مظفر به نشانی اصفهان  ســپاهان شهر مجتمع پدیده واحد 5، 4- 
شرکت پدیده گستر جم به نشانی اصفهان خ هشت بهشت غربی چهار راه گلزار ساختمان 
آسیا طبقه سوم واحد 5 متضامنا محکومند به 1- پرداخت مبلغ 19/850/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد فی مابین بصورت روزشمار 
روزانه 8/847/995 ریال از تاریخ 92/6/17 لغایــت وصول محکوم به 2- پرداخت مبلغ 
397/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 275/400/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له بانک ملت 3- پرداخت مبلغ 992/500/000 ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 36138 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)462 کلمه، 5 کادر(
اجرايیه

12/76 شماره اجراییه:9610426837400140  شماره پرونده:9509986837400315 
شــماره بایگانی شــعبه:950319 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096837402274 و شماره دادنامه مربوطه 9509976837400380 محکوم علیه  
سید حمید حسینی بلداجی فرزند سید عابد به نشانی استان اصفهان شهرضا خ پاسداران 
فاز دوم بن بست شقایق پالک 72 محکوم است به پرداخت دویست عدد سکه بهار آزادی 
– هفتاد مثقال طالی ساخته و مبلغ 85/600/262/5 وجه نقد بابت اصل خواسته و مبلغ 
112/105/015 ریال بعنوان هزینه دادرســی و مبلغ 3/000/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له شریفه کریمی فرزند بهرام به نشانی اصفهان پل چمران اشراق 
شمالی مجتمع آراد واحد 403 و کدملی 1130035492 با وکالت مرجان احمدی نژاد فرزند 

شکراله به نشانی اصفهان خ نیکبخت کوچه شهید مجتبی صادقی ساختمان عدل واحد 2 
و گشتاسب صادقی فرزند بهادر به نشانی اصفهان خ نیکبخت جنب پارکینگ دادگستری 
ک شهید صادقی ساختمان عدل ط دوم صادر و اعالم می نماید اجرای احکام موظف است 
مابقی هزینه دادرسی را به مبلغ 110/637/015 ریال هنگام اجرای وصول و ایصال نماید 
و هم چنین موظف به احتساب نیم عشر حق االجرا به مبلغ 160/910/022 ریال و وصول 
 از محکوم علیه در حق دولت می باشــد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 36143 شعبه 13 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)498 کلمه، 5 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/219 در خصــوص پرونده کالســه 960574 خواهان همدم فتاحــی دولت آبادی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت ایمان آزادخواه تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/1/18  ساعت 17 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ 
صدوق 4 راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:37180 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/218 شــماره صادره: 1396/42/465816- 96/11/19 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ آپارتمان پالک ثبتی شماره 1987 فرعی از 4842 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
ذیل صفحه 206  دفتر 1240 امالک به شماره ثبت  229567 تحت شماره چاپی مسلسل 
دفترچه ای به شماره 218691 به نام خانم جهان سلطان شکرچی زاده فرزند اسداله ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب سند 122987 مورخ 1388/11/17 دفترخانه 
10 اصفهان به خانم لیلی خرمــی فرزند بهرام انتقال قطعی یافته ســپس مالک با  ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده به شماره 139621702024037888 مورخ 1396/11/11 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 13128 مورخ 
1396/11/11 به گواهی دفترخانه 152 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابه جایی مکان مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 37457 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )261 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
12/172 شماره دادنامه: 9609970351201681 شماره پرونده: 9609980351200292 
شماره بایگانی شعبه: 960327  خواهان: خانم طاهره ارشی فرزند سید حسین به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ چهارباغ عباسی جنب ســینما فلسطین پوشاک خشایار 
مغازه آقای تاج بخش پ 3 کدپستی 09131699228 کدملی 1282333607 خواندگان: 
1- سمیرا عظیمی فرزند اکبر 2- حسن صدیقی فرزند علی اصغر 3- رضا صدیقی فرزند 
علی اصغر 4- تقی صدیقی فرزند علی اصغر 5- احمد صادقی فرزند ابوالقاســم 6- زهرا 
توشانی فرزند رمضانعلی 7- مریم عظیمی فرزند اکبر 8- فاطمه صدیقی فرزند علی اصغر 
9- حســین صدیقی فرزند علی اصغر 10- اصغر عظیمی فرزند اکبر همگی به نشــانی 
مجهول المکان 11- ســعید علی خاصی حبیب آبادی فرزند هوشنگ به نشانی اصفهان 
شهر اصفهان چهارباغ عباسی جنب سینما فلسطین کوچه سعدی جنب قهوه خانه ابوذر 
مغازه پوشاک فروشــی علی خاصی کدپســتی 8135634814 کدملی 1292455020 
همراه 0913299188 ، خواسته: تخلیه، گردشکار: دادگاه از توجه به محتویات پرونده ختم 
دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشــا رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص 
دعوی خانم طاهره ارشی به طرفیت آقای سعید علی خاصی حبیب آبادی، آقایان و خانم 
ها تقی، حسن، حسین، رضا، فاطمه شهرت همگی صدیقی، سمیرا، مریم و اصغر شهرت 
همگی عظیمی، زهرا توشــانی و احمد صادقی مبنی بر تخلیه دو باب مغازه تحت پالک 
ثبتی 392/7 بخش 1 ثبت اصفهان به علت تغییر شغل  با عنایت به آنکه حسب مستندات 
ابرازی خواهان و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی احمدصادقی و مرحومان اکبر عظیمی 
و بانو صدیقی که خواندگان ردیف دوم تا یازدهم ورثه آنها هســتند مستاجران این مغازه 
ها بوده که النهایه بانو صدیقی آن را به خوانده ردیف اول واگذار کرده و بانو صدیقی قبل 
از واگذاری آن به خوانده ردیف اول تعهد داده که مغازه های موضوع اجاره را صرفًا برای 
ساندوج فروشی و جگرکی و یا مشابه آن خوراکی فروشی به کار گیرد و خوانده ردیف اول 
به عنوان جانشین متعهد مکلف به رعایت این تعهد بوده و به این تعهد عمل نکرده و مغازه 
ها را به شغل لباس فروشی تغییر داده اســت لذا دادگاه خواسته خواهان راثابت تشخیص 
و مستندا به بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر ســال 56 حکم به تخلیه خوانده 
ردیف اول )سعید علی خاصی( از دو باب مغازه موضوع خواسته به نشانی چهارباغ عباسی، 
کوچه سعدی، مغازه پوشاک فروشی پالک 1 در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنا نظر 
به اینکه خواهان احدی از مالکان این مغازه به میزان یکدانگ مشاع می باشد لذا تحویل 
مغازه ها به خواهان تابع توافق مالکان مشاع با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی 
می باشد و نسبت به سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا مستندا به بند 4 ماده 84 قانون 
آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادرو اعالم می گردد رای صادره حضوری و 
 ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
م الف: 35589 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان  )476 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ رای

12/173 شماره دادنامه: 9609970353001960 شماره پرونده: 9609980366100116 
شماره بایگانی شعبه: 961257 شاکی: آقای محمد اسدی فرزند قربانعلی به نشانی اصفهان 
شهرستان برخوار شهر خورزوق شهرک ســیمرغ مجتمع 500 واحدی هوانیروز)پرواز( 
بلوک ای 3 پالک 5 طبقه دوم،  متهم: آقای ســلمان شاه سالنی گنیرانی فرزند حسن به 
نشانی مجهول المکان، اتهام: ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین به اشخاص عادی، 
گردشکار: دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ســلمان شاه سالنی فرزند حسن دائر بر ضرب 
و جرح عمدی شاکی آقای محمد اســدی موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با عنایت به جمیــع اوراق و محتویات پرونده و دالیل 
موجود از جمله شکایت شاکی نظریه پزشکی قانونی اظهارات مطلع و تحقیقات محلی و 
سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته مستندا به 
مواد 448 و 449 و 488 و 709 و 710 و 714 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به پرداخت 
دیه در حق شاکی از بابت 1- زخم مخاط داخلی لب تحتانی در طرف راست)حارصه( الله 
گوش راســت هر کدام یک درصد دیه کامل 2- کبودی باالی ابروی چپ سه هزارم دیه 
کامل 3- ارش تورم باالی ابروی چپ دو دهم درصد دیه کامل 4- ارش شکســتگی لبه 
ترمیم به همراه نســج دندانی دندان عقبی از قبل سیاه شده چهارپایین سمت راست یک 

دهم درصد دیه کامل محکوم تا ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم نسبت به پرداخت آن 
اقدام نماید و موضوع با توجه به عدم احراز شرایط مندرج در ماده 614 قانون تعزیرات فاقد 
جنبه عمومی می باشد و در خصوص اتهام دیگر نامبرده دائر بر توهین با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته نظر به اینکه دالیل کافی دال بر احراز 
و توجه اتهام ارائه یا تحصیل نگردیده و از سویی صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند 
یقین قضائی و برهان قاطع دال بر بزهکاری می باشد و بر اساس ظن و گمان نمی توان و 
نباید افراد جامعه را مجرم تلقی و در معرض مجازات قرارداد فلذا با توجه به مراتب فوق و 
سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده و همچنین حاکمیت اصل برائت دادگاه بزهکاری 
نامبرده را محرز ندانسته مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این مرجع سپس در خصوص دیه با توجه به میزان آن و مستنبط از ماده 427 
قانون مارالذکر قطعی لکــن در خصوص بزه دیگر ظرف مدت مذکــور قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشــد. م الف: 35567 شعبه 104 
 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 104 جزایی ســابق( مجتمع شهید بهشتی )451 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610100354709475 ابالغنامــه:  شــماره   12 /174
9609980362201008 شماره بایگانی شعبه: 961410 شاکی: آقای محمد متین گلی 
فرزند رضا به نشانی شهر اصفهان فلکه ارتش مجتمع جهان آرا طبقه همکف پ 11، متهم: 
آقای میالد مختاری به نشانی اصفهان، اتهام ها: تهدید، توهین، دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای میالد مختاری کرچگانی فرزند شکراله مبنی 
بر توهین و تهدید به ضررهای نفسانی و مادی نسبت به شاکی آقای محمد متین گلی فرزند 
رضا دادگاه نظر به کیفرخواست صادره از دادســرای عمومی و انقالب اصفهان، شکایت 
شاکی خصوصی، صورتجلسه خارج نویسی صدای ضبط شده متهم به دنبال تماس تلفنی 
وی با شاکی و عدم حضور و دفاع ازناحیه متهم در هیچ کدام از مراحل رسیدگی و تحقیق 
باوصف احضار از طریق نشر آگهی و سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم 
دانسته لذا مستندا به مواد 669 و 608 قانون تعزیرات با رعایت ماده 134 قانون مجازات 
اسالمی از بابت توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و 
از بابت تهدید به تحمل74 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید که صرفًا مجازات اشد 
قابل اجرا می باشد رای دادگاه غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ واخواهی در 
این دادگاه بوده پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 35576 شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان) 121 جزایی سابق( )252 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610100354709479 ابالغنامــه:  شــماره   12 /175
9609980360000324 شماره بایگانی شعبه: 961387  شاکی: آقای امیر حسین متقی 
فرزندغالمرضا  به نشانی اصفهان فلکه فیض خ میر مجتمع گلستان ط اول، متهم: آقای 
رحمان یعقوبی به نشــانی اصفهان خ معراج خ میثم ک امامزاده بن بیهقی پ 34، اتهام: 
مداخله در اموال توقیف پرونده 201/95، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و جامع اوراق 
آن ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای رحمان یعقوبی فرزند محمد تقی مبنی بر مداخله در اموال توقیفی 
به عنوان حافظ اموال و با واگذاری اموال توقیفی به غیر با وصف توقیف آن توسط مقام ذی 
صالح قضائی دادگاه نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، 
شکایت شاکی خصوصی و مالحظه صورتجلســه توقیف اموال و تعیین ایشان به عنوان 
حافظ اموال در ذیل آن و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض طرفین 
باقی مانده و با واقع منطبق و قابل پذیرش نیز می باشــد و همچنین عدم حضور و دفاع از 
ناحیه متهم با وصف احضاراز طریق نشرآگهی در جلسه رسیدگی دادگاه و سایر محتویات 
پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته لذا مســتندا به ماده 663 از قانون تعزیزات 
مصوب 75 نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم می نماید رای 
دادگاه غیابی و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و 
پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان 

اصفهان است. م الف: 35577 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 121 جزایی 
سابق( )264 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
12/176 شماره دادنامه: 9609970367800080 شماره پرونده: 9609980367800056 
شماره بایگانی شعبه: 960062 خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با نمایندگی 
آقای محمد غفاری به نشانی اصفهان، خواندگان: 1- آقای عباس نعمان 2- خانم ربابه 
خانم نعمان هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مصادره اموال، رای دادگاه: در 
خصوص درخواست ستاد اجرائی فرمان امام)ره( به شماره 231960 مورخ 96/7/12 مبنی 
بر تعیین تکلیف یک نهم از 56 سهم مشــاع از 80 سهم شش دانگ یک درب باغ پالک 
ثبتی 1/169 در بخش 14 اصفهان، نظر به اینکه حســب استعالم ثبتی شماره 354561 
مورخ 96/1/27 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان رقبه مذکور بنام ربابه خانم 
نعمان فرزند حاج حیدرعلی پذیرش ثبت بعمل آمده و در جریان ثبت می باشد و همچنین 
به داللت استعالم شماره 13/101/267 مورخ 96/2/24 اداره ثبت احوال اصفهان مشارالیها 
دارای یک فرزند بنام مصطفی نعمان و شــوهر به نام عباس نعمان می باشد که مصطفی 
نعمان فوت نموده و سند ســجلی فاقد تحوالت و آدرس بوده و راجع به عباس نعمان نیز 
هیچگونه رکوردی در سامانه ثبت احوال یافت نگردیده است. تحقیقات معموله و نتیجه 
نشرآگهی در روزنامه حاکی از آنست که حصه مشــارالیها مدتهای مدیدی است که رها 
شده و در معرض تضییع می باشد. علیهذا باتوجه به شــمولیت اموال در اختیار ولی فقیه 
و با اســتناد به بند 2 ماده یک و تبصره ذیل ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون 
اساسی و مقررات آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی 
و ابالغیه دفتر مقام معظم رهبری و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه جهت جلوگیری 
از نقل و انتقال غیرقانونی آن حکم به ضبط رقبه مذکوراز پالک فوق الوصف به نفع ستاد 
اجرائی فرمان امام)ره( صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل 
واخواهی در همین دادگاه می باشد. م الف: 35806 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی 

اصفهان )307 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/177 شماره دادنامه: 9609970367800073 شماره پرونده: 9609980367800058 
شماره بایگانی شعبه: 960064 خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با نمایندگی 
آقای محمد غفاری به نشــانی اصفهان، خوانده: آقای بایر بالصاحب به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مصادره اموال، رای دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرائی فرمان 
امام)ره( به شماره 229519 مورخ 96/7/11 مبنی بر تعیین تکلیف ملک فاقد پالک ثبتی به 
نشانی شهرکرد، سامان، خیابان اصلی، بعداز فلکه پمپ بنزین، جنب فروشگاه زنجیره ای، 
نظر به اینکه بنا به استعالم ثبتی از اداره ثبت اسناد و امالک شهرکرد، ملک مذکور تاکنون 
تقاضای ثبت نشده و تحقیقات معموله حاکلی از آنست که بصورت یک قطعه زمین غیر 
محصور می باشد و از  آنجا که نشر  آگهی در روزنامه نتیجه ای در بر نداشته لذا به نظر می 
رسد پالک مذکور مجهول المالک بوده و در معرض تضییع قرار دارد علیهذا با توجه به دایره 
شمول اموال در اختیار ولی فقیه و با استناد به ابالغیه مورخ 90/10/25 دفتر مقام معظم 
رهبری و بند دوم بخشنامه مورخ 92/3/17 ریاست محترم قوه قضائیه و مستندا به ماده 
20 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی حکم به ضبط 
ملک فاقد صاحب و پالک ثبتی فوق الوصف به نفع ســتاد اجرائی فرمان امام)ره( صادر و 
اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی در همین دادگاه می 
باشد. م الف: 35807 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان )232 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
12/178 شماره دادنامه: 9609970367800074 شماره پرونده: 9609980367800042 
شماره بایگانی شعبه: 960048 خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با نمایندگی 
آقای رضا سلطانی به نشــانی اصفهان، خوانده: مجهول المالک ثبتی، خواسته: مصادره 
اموال، رای دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرائی فرمان امام)ره( به شماره 166837 
مورخ 96/5/21 مبنی بر تعیین تکلیف پالک ثبتــی 4004 فرعی از 11-  اصلی واقع در 
شهرکرد بخش 10 ثبتی به نشانی خیابان آیت اله کاشانی کوچه 52- نرسیده به خیابان 
ولیعصر، نظر به اینکه بداللت استعالم ثبتی معموله از اداره ثبت اسناد و امالک شهرکرد، 
ملک مذکور تاکنون تقاضای ثبت نشده و حسب تحقیقات محلی به عمل آمده نیز بصورت 
یک قطعه زمین محصور اســت که در معرض تضییع بوده لذا با توجه به شمول اموال در 

اختیار ولی فقیه و با اســتناد به ماده 20 اصالحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های 
اصل 49 قانون اساســی و بند 3 ابالغیه مورخ 90/10/25 دفتر مقام معظم رهبری و بند 
2 بخشنامه مورخ 92/3/17 ریاست محترم قوه قضائیه راجع به اموال مجهول المالک و 
بالصاحب و با توجه به عدم حضور شخص یا اشخاصی پیرو نشرآگهی در روزنامه،  حکم به 
ضبط پالک فوق الوصف بعنوان مجهول المالک ثبتی به نفع ستاد اجرائی فرمان امام)ره( 
صادر و اعالم مــی دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونــی قابل واخواهی در این 
دادگاه می باشــد. م الف: 35809 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان )228 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/179 کالسه پرونده 960298 شــماره دادنامه: 96/9/30-9609976796903052 
مرجع رسیدگی: شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای مهرداد عزیزی 
فرزند رضا به نشانی اصفهان خ جابر انصاری خ 5 آذر کوی آذر 1پ 72،  خواندگان: آقایان 
1- سید حسین ســیدان 2- عباس ابوطالبیان هر دو  به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
مهرداد عزیزی به طرفیت 1- سید حسین سیدان 2- عباس ابوطالبیان به خواسته مطالبه 
مبلغ پنجاه میلیون ریال  وجه یک فقره چک به شماره 1580/472385/50 عهده بانک 
ملت شعبه میدان جمهوری اسالمی به انضمام خســارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
با توجه به محتویات پرونــده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چــک از ناحیه بانک محال 
علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رســیدگی مورخه 96/9/14 و عدم حضور 
خواندگان در جلسه رســیدگی شورا و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک 
حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه 
خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخــت وجه چک نماید ارائه نگردیــده فلذا با توجه به 
نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 96/9/14 و با احراز اشتغال ذمه 
خواندگان و اســتحصاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 
310، 311، 313 از قانــون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به مــاده 2 قانون صــدور چک و مــواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم بــه محکومیت تضامنی خوانــدگان و به پرداخت مبلغ پنجــاه میلیون بابت 
اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 96/5/2  تا زمان 
اجرای حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 1/285/000 
ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و 
مهلت 20 روز پس از ابالغ واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس 
از آن قابل تجدیدنظردر محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:36130 
 شــعبه 39 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان )367 کلمه،

 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/195 شــماره: 964202511614929- 96/12/2 ســند مالکیت ششدانگ  پالک 
ثبتــی شــماره 2187/35038 واقع در بخــش 6 ثبت اصفهان ذیل شــماره شناســه 
139505302024010864 بنام آقای محمد رضائی ســابقه ثبت و صدور سند به شماره 
چاپی 144834 ج/94 تک برگی ثبت و صادر و تسلیم شــده است سپس نامبرده  با ارائه 
درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 26038 
مورخ 96/11/15  که به گواهی دفترخانه 140 اصفهان رســیده مدعی اســت که  سند 
مالکیت آن بعلت سهل انگاری مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
ملک فوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 37344 میرمحمدی ثبت اســناد و امالک جنوب شرق اصفهان)215 کلمه، 

2 کادر(
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الهالل جریمه نمی شود
»الهالل، جریمه تیم نخواهد شــد«. ایسنا برای 
این ادعایش یــک دلیل محکمه پســند دارد و 
نوشته:»حدود شش ماه 
قبل نیز بازیکنان تیم 
ملی عربستان پیش 
از بازی استرالیا به 
یک دقیقه سکوت 
بــه احتــرام حملــه 
تروریســتی در لندن 
بی اعتنایی کردنــد و به جای ســکوت، به گرم 
کردن بدن های خود پرداختند.بعد از آن اتفاق، 
سخنگوی فیفا درباره جریمه شدن عربستان به 
خاطر بی اعتنایی نسبت به این موضوع، به دیلی 
میل گفت که کمیته انضباطی فیفا پس از بررسی 
تصاویر این واقعه، به هیــچ صحنه ای که الزم به 
برخورد انضباطی فیفا با عربستان باشد، برخورد 
نکرده اســت. با توجه به وجود چنین موضوعی، 
AFC به خاطر شکایت فدراسیون فوتبال ایران، 
الهالل را جریمه نمی کند و نباید در انتظار جریمه 

شدن این تیم بود.«

تیم ذوب آهن اصفهان در شرایطی در ادامه  هفته بیست و چهارم لیگ 
برتر عصر امروز در ورزشگاه فوالد شــهر  به مصاف تیم پدیده می رود 
که برای حراســت از جایگاه دومی چاره ای جز کسب پیروزی در این 

دیدار ندارد.
سبز پوشان اصفهانی در حالی رویاروی تیم پدیده قرار می گیرد که 
روند بردهای پیاپی این تیم در نیم فصل دوم در هفته ماقبل مقابل 

تیم سایپا شکســته شد و این تیم در هفته بیســت و سوم در تهران 
شکست سنگینی را مقابل شــاگردان علی دایی متحمل شد و با نتیجه 

چهار بر دو بازی را واگذار کرد.
 شاگردان قلعه نویی بعد از شکســت مقابل تیم سایپا جهت برگزاری 
دیدارهای خود در لیگ قهرمانان آسیا راهی قطر شدند و در شرایطی که 
با نتیجه یک برصفر از تیم الدحیل پیشی گرفته بودند در چند دقیقه سه 
گل دریافت کردند و هفته اول لیگ قهرمانان آسیا را بدون کسب امتیاز 
به پایان رساندند و آماده دیدار با لوکوموتیو تاشکند در فوالدشهر شدند.

تیم ذوب آهن در این دیدار با ارائه یک بازی منطقی و اداره بازی، نیمه 
اول را با نتیجه مساوی به پایان رساندند تا در نیمه دوم با گلزنی مرتضی 
تبریزی و محمد رضا حســینی دومین دیدار خود در رقابت های لیگ  
قهرمانان آسیا را با برتری به پایان برسانند و با کسب سه امتیاز این بازی 
با پشت سر گذاشتن تیم لوکوموتیو تاشکند که در هفته اول توانسته بود 
تیم الوحده امارات را با نتیجه سنگین 5 بر یک شکست دهد در جایگاه 

دومی گروه B  قرار بگیرد.
سبزپوشــان  که در جدول رده بندی لیگ برتر نیز در جایگاه دوم قرار 
دارند برای حفظ این جایگاه باید حســاب ویژه ای روی سه امتیاز این 
دیدارداشته باشــند تا با شــرایط بهتری در هفته آینده در جم  مقابل 
تیم شــگفتی ســاز این فصل قرار بگیرند به خصوص اینکه تیم پدیده  
که در هفته های گذشــته مشــکالت زیادی را پشت ســر گذاشته و 

شــش امتیاز را به دلیل بدهی از 
دست داده این روزها با چالش 

شرکت نکردن بازیکنانش 

در تمرینات نیز مواجه شــده 
به طوری که هیئــت مدیره این 

باشگاه پنجشــنبه شب جلسه ای را 
تشکیل داد و  طی آن 6 بازیکن این تیم 

را موقتا از این تیم کنار گذاشت و در غیاب بازیکنانی از جمله محمد 
قاضی ، محمد رضا خلعتبری، شــهاب گردان، محمد اسماعیل نظری 
به مصاف تیم ذوب آهن می رود.ذوب آهن اگرچه امیر قلعه نویی را به 

دلیل اخراجش در دیدار تیم های ذوب آهن و سایپا 
روی نیمکت ندارد ولی شرایط روحی خوب بازیکنان 
این تیم پس از دیدار با لوکوموتیو تاشکند سبب شده 
تا با توجه به شرایط نه چندان خوب تیم پدیده ، روی 
کاغذ شــانس زیادی برای کســب برد در این دیدار 
داشته باشد و بتواند با پیروزی بر تیم بحران زده پدیده 
که این روزها همراه سپاهان در جمع فانوس نشینان 
قراردارند به تیم همشــهری اش که با شاگردان رضا 

مهاجری دو امتیاز فاصله دارد، کمک کند.

هفته بیست وچهارم لیگ برتر فوتبال؛

ذوب آهن بدون ژنرال در قلعه فوالدشهر

بانوی ایرانی بهترین کماندار سال 2017 شد

پیشنهاد سردبیر:

بانوی پرافتخار معلول کمانــداری ایران به عنوان 
بهترین ورزشکار تیر و کمان در سال 2017 اعالم 

شد.
زهرا نعمتی پس از کســب عنوان بهترین کماندار 
پاراالمپیکی سال 2017 اظهار داشت: برای کسب 

این عنوان خیلی خوشحالم چرا که با حمایت همه 
جانبه  مردم اعم از ورزشــکاران، هنرمندان و سایر 
اقشــار جامعه همراه بود و ایــن حمایت برای من 

بسیار ارزشمند و خوشایند است.
دارنده دو نشان طالی بازی های پارالمپیک خاطر 

نشان کرد: در سال های اخیر عناوین و هدیه های 
زیادی دریافت کــردم؛ اما همیشــه آنهایی که با 
حمایت و رای مستقیم مردم بوده است برایم طعم 
دیگری دارنــد و لذت بخش تر هســتند و از ملت 
عزیز ایران که مثل همیشــه به من انگیزه دادند و 

پشتیبانی کردند، سپاسگزاری می کنم.
 بهترین کماندار پارالمپیکی سال 2017 افزود: در 

نظر سنجی فدراسیون جهانی کمانداران مطرحی 
از روسیه، انگلستان، چین و برزیل نیز برای کسب 
عنوان بهترین کماندار ســال 2017 با من رقابت 
کردند و مسلما این ورزشکاران نیز در کشور خود از 
محبوبیت برخوردار بودند ؛ اما رای مردم و همین 
طور آرای بین المللی باعث شد بیشترین درصد آرا 

به نام من ثبت شود.

بانوی ایرانی بهترین کماندار سال 2017 شد

خبر روز

 حمایت اسطوره منچستر 
از بازیکن مغضوب مورینیو

کاپیتان سابق شیاطین سرخ به ستایش از پوگبا 
پرداخــت و تاکیــد کرد که 
مشکل منچستریونایتد 
تنها او نیست.پوگبا 
بعد از درخشــش 
در یوونتــوس بود 
که بار دیگــر راهی 
منچستریونایتد شد و 
عنوان گران تریــن خرید تاریخ لیــگ جزیره را 

یدک می کشد.
رابطه پوگبا با ژوزه مورینیو روز به روز در حال بدتر 
شدن است و این بازیکن فرانسوی جایگاه خود را 
در ترکیب اصلی شیاطین سرخ از دست داده است؛ 
اما روی کین، کاپیتان سابق یونایتد به حمایت از 
پوگبا پرداخت. او گفت : پوگبا بازیکن بسیار خوبی 
است و توانایی خود را نشــان داده است. او فشار 
زیادی را تحمل می کند  و همین باعث شــده تا 
نتواند عملکرد خوبی از خود نشان دهد. کین ادامه  
داد: مشکل منچستریونایتد تنها پوگبا نیست. او 
شخصیت بزرگی دارد و اگر از نظر روحی در شرایط 

خوبی باشد بهتر ظاهر می شود.

حمایت روز

 واکنش مهاجم دورتموند
 به شعارهای نژادپرستانه 

»میچی باتشــوای« پنجشــنبه شب توسط 
هواداران آتاالنتا مورد 
اذیــت واقع شــد.  
در جریــان دور 
برگشــت مرحله 
نهایی لیــگ اروپا 
تیم آتاالنتــا در خانه 
میزبــان دورتمونــد که با 
توجه به شکســت ۳-2 بازی رفــت در خانه 
حریف، تساوی 1-1 برای صعود این تیم کافی 
نبود و با این نتیجه زردها بــه دور بعد صعود 
کردند. در جریان بــازی اما طرفــداران تیم 
میزبان بارها علیه میچی باتشوای مهاجم جدید 
دورتموند شعار نژادپرستانه سر دادند و باعث 
شــدند این بازیکن با این توئیت واکنش نشان 
دهد:» ســال 201۸ و این شعارها. امیدوارم از 

دیدن بقیه بازی ها از تلویزیون لذت ببرید«.

واکنش روز

  کاریکاتور روز

داوید ده خیا، ناجی منچستریونایتد مقابل سویا

تیم پرســپولیس امروز میزبان اســتقالل خوزســتان خواهد بود.
سرخپوشــان در این فصل با زدن ۴0 گل، بهتریــن خط حمله و در 
طرف دیگر استقالل خوزستان با دریافت ۳۴ گل بدترین خط دفاعی 
لیگ را در اختیار دارد. با توجه به شــرایط دو تیم در جدول تنها راه 
حل خوزستانی ها در این بازی دفاع فشرده مقابل خط حمله زهردار 

پرسپولیس است که بتوانند با امتیاز ورزشگاه آزادی را ترک کنند .

برگ برنده استقالل مقابل پرسپولیس

40
وینفرد شفر در بازی آسیایی اســتقالل ترجیح داد برای استفاده از 
تجربه رحمتی هم که شده به کاپیتان تیمش بازی دهد و سیدحسین 
حسینی را روی نیمکت بنشاند. رحمتی در این بازی عملکرد خوبی 
داشت و موفق به ثبت کلین شیت شــد.اتفاقی که اصال بعید نیست 
دوباره او را در بازی های لیگ هم به ترکیب برگرداند؛ چراکه بازی های 

پیش روی استقالل بازی های سختی است.

در روزهایی که همه دست به دست هم دادند تا فوتبال ملی با بهترین شرایط راهی جام جهانی شود، روزهای 
پر ترافیک اردیبهشت، موجب نگرانی مربیان تیم ملی، باشگاه ها و هواداران شده است.

کی روش اردوهای یک روزه بعد از هر مسابقه را برای شاگردانش در فوتبال باشگاهی ایران در نظر گرفته که 
بازیکنان از نظر روحی- روانی و فنی ارتقا یابند.

از سوی دیگر تیم ملی از چند ماه تا این مسابقات تکلیف کمپ خود در روسیه و برنامه بازی های دوستانه را 
هم می داند؛ اما کماکان یک مشکل جدی پیش روی کارلوس کی روش است.

طبق برنامه ریزی کی روش، تیم ملی از تاریخ 15 اردیبهشت تا 11 خرداد اردویی را با حضور بازیکنان شاغل 
در فوتبال ایران خواهد داشت و رفته رفته بازیکنان لژیونر هم به تیم ملی ملحق می شوند.با توجه به همین 
برنامه ریزی، لیگ برتر ایران در تاریخ هفت اردیبهشت به پایان می رسد و پرونده جام حذفی هم در یازدهم 
همین ماه بسته خواهد شد. اما در این میان برنامه ریزی AFC برای ادامه لیگ قهرمانان آسیا تمام معادالت 
را به هم ریخته است.دور گروهی این رقابت ها 2۸ فروردین تمام می شود؛ اما دور یک هشتم نهایی هم پیش 
از جام جهانی و درست در اردیبهشت برگزار می شود که احتماال نمایندگان ایران هم به این مرحله صعود 
می کنند. از طرفی تیم ملی در همین بازه زمانی دو دیدار دوستانه با سوریه و ازبکستان خواهد داشت.  در 
حال حاضر این موضوع به صورت علنی مطرح نشده؛ اما برانکو تنها مربی بود که به صورت تلویحی به دادن 

بازیکنانش در این تاریخ به تیم ملی موافقت نکرده است.
عمده بازیکنان ایرانی در تیم ملی از پرسپولیس و استقالل هستند که شانس زیادی برای صعود به دور بعد 
دارند و برگزاری اردو بدون بازیکنان این تیم معنا ندارد؛ چرا که بازیکنان زیادی در اردو نخواهند بود. وزارت 
ورزش، فدراسیون فوتبال، باشگاه ها، مدیران و مربیان می توانند در فاصله چند ماه تا اردیبهشت، با برگزاری 
جلســاتی، بهترین تصمیم را بگیرند تا هم تیم ملی و هم باشگاه متضرر نشوند و عالوه بر موفقیت تیم های 

ایرانی، تیم ملی هم بتواند از دیدار با تیم های بزرگ دنیا مانند پرتغال و اسپانیا سربلند از زمین خارج شود.

رحمتی دوباره گلر اول استقالل می شود؟

01
جنجالی دوباره  یا مصالحه تیم ملی و باشگاه ها؟

 اردیبهشت پر حادثه!

واکنش وزیر  ورزش به اظهارات خادم :
 من هیچ موضعی ندارم

وزیر ورزش در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات 
اخیر رییس فدراسیون کشــتی واکنش جالبی 

نشان داد.
مسعود ســلطانی فر درباره موضع و واکنش خود 
با توجه به اظهار نظر اخیر رســول خادم، رییس 
فدراسیون کشتی در خصوص موضع گیری صریح 
ایران درباره عدم رویارویی با ورزشــکاران رژیم 
صهیونیســتی و قبول عواقب احتمالی همچون 
تعلیق در این باره اظهار داشت: من هیچ موضعی 
ندارم.وی افزود: قرار نیســت که هر فردی در هر 
جایی موضع گیری کرد من به عنوان وزیر ورزش 
بخواهم رد یا تایید کنم و فکر می کنم باید از خود 

آقای رسول خادم بپرسید.
سلطانی فر همچنین در پاســخ به پرسش دیگر 
خبرنگار تســنیم مبنــی بر اینکــه کمیته ملی 
پارالمپیک چند ماه اســت که بودجــه خود را 
دریافت نکــرده و دیوان محاســبات، دلیل این 
مسئله را عدم تایید اساسنامه جدید این کمیته 
عنوان کرده، اکنون شما چه اقدام و رایزنی هایی 
برای حل مشکل کمیته پارالمپیک انجام خواهید 
داد، خاطرنشان کرد:  از دیوان محاسبات بپرسید.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا شما پیگیری 
خواهید کرد، گفت: ما پیگیری کردیم و ان شاءا... 

حل می شود.

تهدید تکراری؛
  لیگ برتر

 بدون پخش تلویزیونی
جدیدترین اظهارنظر دربــاره ماجرای طوالنی 
و تکراری اختالف فدراســیون فوتبــال و صدا و 
ســیما درباره حق پخش مربوط به رییس بخش 

اقتصادی سازمان لیگ است.
 صادق درودگر که بــا خبرگزاری فارس صحبت 
کرده گفتــه:» فصل آینــده احتمــال دارد در 
صورت عدم تحقــق حقوق مســلم فوتبال اصال 
بازی های لیگ برتر پخش تلویزیونی نداشــته 
باشد و فقط پخش اینترنتی داشــته باشیم ، ما 
از تماشای مردم در شهرها و روستاهای مختلف 
ممانعت به وجود نمی آوریم و در همه روســتاها 
و شــهرها اینترنت وجود دارد و پخش بازی ها 
را اینترنتی می کنیم. بلیت فروشــی کامل می 
 شود و درآمد بلیت فروشــی هم وضعیت بهتری 

خواهد داشت.«

در حاشیه

 توصیه گوتی
 برای رئالی شدن نیمار!

مدت هاست که صحبت ها درباره اینکه رئال مادرید 
در فصل آینده یک ستاره 
را بــه خدمت خواهد 
گرفت زیاد شــده 
است. در میان همه 
ســتاره ها نام نیمار 
بیشــتر از هرکســی 
می درخشــد. گران تریــن 
بازیکن دنیا که از بارســلونا راهی پاری سن ژرمن 
شد و برخی اعتقاد دارند او خودش هم بی تمایل 
به حضور در رئال نیست. در همین رابطه گوتی، 
اسطوره رئال مادرید به کادناسر گفته نیمار برای 
 پیشرفت باید راهی مادرید شــود. او ادامه داده:

 » امیدوارم او در آینده پیراهن رئال را بپوشد. اگر 
می خواهد پیشرفت کند و به سطح جدید برسد، 
تنها رئال برای او باقی می مانــد. در نهایت او در 
باشگاه مهمی مانند بارسلونا بود و اکنون در یک 
باشگاه مهم دیگر یعنی پاری سن ژرمن است .‹‹

توصیه روز

فوتبال
ذوب آهن - 

ساعت پدیده
15:30

شبکه  
ورزش

فوالد فوتبال
خوزستان - 

استقالل

ساعت
16

شبکه 
سه

پرسپولیس فوتبال
- استقالل 
خوزستان

ساعت
18:30

شبکه 
سه

رئال مادرید فوتبال
ساعت- آالوس

18:45

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

شنبه 
 5 اسفند

پیشخوان

تغییرات  شفری

باخت های پروفسوری 

اول صلح بعدش جنگ؛ 
مثل دو تا مرد

واکنش شــهریار به 
رودروشد ن با جادوگر

علی دایی: چرا دست 
ندهم؟ دوستش دارم

شــب پــر ماجرای 
استقالل و پرسپولیس در 

لیگ قهرمانان آسیا

 کیمیای تکواندو که آماده حضور در رقابت های انتخابی 
تیم ملی برای اعزام به مســابقات قهرمانی آسیا می شود، 
در خصوص مبارزه در لیگ گفت: مبارزات خوبی بود؛ اما 
واقعیت این اســت که من هیچ وقت انتظارم از خودم کم 
نبوده است. بعد اینکه از مســابقات جهانی دور شدم و در 

آن مقطع به رغم آسیب هایی که داشــتم، از لحاظ تکنیکی و روحی آماده بودم، با همان تصورات روزهایم را 
سپری کردم و حاال که بعد از آن دوره بیماری و بعد هم جراحی می بینم کسی دیگر شده ام، برایم سخت است.

وی ادامه داد: من با خودم کنار آمدم و قبول کردم که باید این روزها را پشت سر بگذارم تا هرچه زودتر شرایطم 
بهتر شود اتفاقا خیلی ها به من می گویند که چرا در لیگ بازی می کنی وقتی مدال جهانی داری و اگر ببازی 
سوژه خواهی شد؛ اما من همیشه دوست داشتم کارهای سخت انجام دهم چراکه به نظر من مبارزه در لیگ 

ایران جرأت می خواهد.

کیمیا علیزاده:

مبارزه در لیگ تکواندو 
جرأت می خواهد

ملی پوش ســنگین وزن تیم بوکس بزرگساالن با بیان 
اینکه همه تمرینات را بــا هماهنگی کادرفنی تیم ملی 
بوکس انجام می دهد، اظهار کرد: من ســرباز تیم ملی 
هســتم و برای موفقیت بوکس ایران تالش می کنم. نه 
تنها من، که خواسته همه ملی پوشان موفقیت تیم ملی 

بوکس ایران است و برای این موضوع تالش می کنند. تمریناتم را در دو نوبت صبح و عصر در کنار تیم ملی، 
زیر نظر اکبر احدی پیگیری می کنم و همه عوامل تیم هم از این موضوع خوشــحال هستند که در کنار 
بوکسورهای دیگر تمرین می کنم. احسان روزبهانی با اشاره به پیگیری منظم اردوهای تیم ملی بوکس بعد 
از چندین سال، تصریح کرد: همه تمرینات تیم از نظر فنی و قدرتی به صورت منظم زیر نظر آقای احدی 
پیگیری می شود و همه بوکســورها انگیزه باالیی دارند. خود من هم چندین سال است که با اکبر احدی 

تمرین می کنم و او نزدیک ترین مربی به من است.

ملی پوش سنگین وزن تیم بوکس:  

 من سرباز
 تیم ملی هستم

پدیدهذوب آهن 15:30

ورزشگاه فوالد شهر

داوران: محمد رضا اکبریان
سجاد طوری_ قهرمان نجفی_علیرضا حیدر پناه

سمیه مصور
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حجت االسالم سید یوســف طباطبایی نژاد ادامه داد: دوست از افرادی 
است که بر انسان اثر می گذارد و به همین جهت انسان دستورات زیادی 
را در دوست یابی دارد و دستور داده که در انتخاب همراهان افراد خوب 
را انتخاب کنیم؛ فرزند نیز بر انسان اثر می گذارد و می تواند پدر و مادر 
را منحرف کند یا اثر خوب بر آنها بگذارد و پــدر و مادر هم روی فرزند 
اثرات زیادی دارند.امام جمعه اصفهان افزود: در قرآن پیرامون اثر گذاری 
فرزند بر پدر  و  مادر و بالعکس، آیــات زیادی وجود دارد؛ اگر پدر و مادر 
انسان های خوبی باشند خداوند آنها را از انحراف توسط فرزند محفوظ 

خواهد داشت.
وی عنوان داشــت: برای شــناخت فرزند می توان به پدر و مادر او نگاه 
کرد و اگر والدین خوب باشــند می توانند اثر خوبی بر فرزند بگذارند و 
حداقل از نظر ارثی بر او اثر خواهند داشت. برخی از فرزندان و همسران 
دشمن هســتند، فرزند از بزرگ ترین نعمت های خداوند است و اینکه 
خداوند می فرماید فرزند و اموال فتنه هســتند به معنای این است که 
می توانند مورد امتحان قــرار گیرند؛ چون جای لغزش انســان  وجود 
دارد. طباطبایی نژاد گفت: فرزند صالح از صدقات جاری است که باالتر 

از سایر صدقه هاســت؛ برخی فرهنگ سگ داشــتن دارند که در بین 
مسلمانان رواج پیدا کرده و حماقت است که یک مسلمان، سگ را که 
نجس العین است به جای فرزند در خانه نگه می دارد. وی تصریح کرد: 
وقتی مؤمن زمان نماز را ضایع می کند به شیطان جرأت می دهد او را به 
گناه بکشاند؛ در دعای سال تحویل از خداوند بخواهیم به ما کمک کند 
تا درست تصمیم بگیریم؛ چون بدون تصمیم درست، دعا اثری نخواهد 
داشت. امام جمعه اصفهان ضمن تســلیت مصیبت سقوط هواپیما به 
خانواده های داغدار، بیان داشــت: عده ای هنوز بدن هایشان پیدا نشده 
و برخی را از کــوه پایین آورده اند و امیدواریــم بتوانند این بدن ها را به 
خانواده هایشان تقدیم کنند. وی ادامه داد: در حادثه تهران نیز عده ای به 
اصطالح درویش که کاری به مردم گناباد هم ندارند خراب کاری کردند 
که معتقدیم دست هایی در کار اســت و آمریکا از امنیت ایران عصبانی 
است. دشــمنان می خواهند به هر نحوی بگویند کشور ما امن نیست؛ 
در آمریکا اینقدر نا امنی هســت که حتی گفته می شود می خواهند به 
مدیران مدارس اجازه دهند اسلحه داشته باشند. طباطبایی نژاد با اشاره 
به راهپیمایی 22 بهمن تماشــایی، بیان داشت: رهبر انقالب نیز بسیار 
خوشحال هستند از اینکه مردم مطالبه از مسئوالن و حتی خود رهبر را 
از حکومت جدا می کنند؛ مردم پای مبارزه با استکبار و زیر ظلم نرفتن 
ایستاده اند و در راهپیمایی شرکت می کنند و این نشان دهنده بصیرت 
آنهاســت؛ البته برخی نیز هســتند که به دلیل یک حرف در انتخابات 
برگشته اند و این نشــانه بی عقلی است. امام جمعه اصفهان خاطر نشان 
کرد: ضمن تشــکر از نیروی انتظامی که با تدبیر عمل می کند و تعداد 
کشته ها به همین دلیل کم است، از قوه قضاییه می خواهیم این افراد را 
با جریمه اسالم مواجه کنند.طباطبایی نژاد ادامه داد: کشور در بسیاری 
از زمینه ها پیشرفت داشته ؛ اما در زمینه عدالت اجتماعی این اتفاق رخ 
نداده است و می بینیم آدم های خوب از سر کار برداشته می شوند و باید 
هر کسی سر جای خودش قرار گیرد؛ بار ها گفته شده بازنشسته ها کار 
نکنند و بر اساس قانون این جایز نیست و خالف عدالت اجتماعی است 

و در مسائل فرهنگی نیز کوتاه می آییم .

امام جمعه اصفهان با اشاره به حوادث اخیر خیابان پاسداران:

دست هایی در کار است تا کشور را نا امن جلوه دهد

امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار کرد: خودم و همه شما نماز گزاران را به تقوای الهی دعوت می کنم؛ اولین پایه 
تقوا ترک حرام و انجام واجبات است و امیدواریم تصمیم بگیریم سال جدید را با تقوای کامل شروع کنیم و از امر خدا کوتاهی نکنیم.

شبکه اتوبوس برقی برای نخستین بار در اصفهان 
ایجاد می شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 برگزاری مراسم سی و یکمین 
سالگرد شهادت شهید خرازی

مراسم سی و یکمین ســالگرد شهادت فرمانده 
لشــکر مقدس 14 امام حسین )ع( حاج حسین 
خرازی، پنج شنبه 10 اسفند از ساعت 15 تا 17 
در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.این 
مراسم با یاد و خاطره حماسه سازان عملیات های 
کربالی  4 و 5، والفجر 8، خیبر و بدر و شــهدای 
لشکرمقدس 14 امام حســین )ع( با سخنرانی 
حجت االسالم سید حســین آقامیری و مداحی 
کربالیی سید رضا نریمانی و اجرای حمید راستی 
پنج شنبه 10 اسفند در خیمه حسینی گلستان 
شهدای اصفهان برگزار خواهد شد. مراسم سی و 
یکمین سالگرد شــهادت حاج حسین خرازی از 
سوی لشکر مقدس 14 امام حسین )ع( و  سپاه 
صاحب الزمان )عج(اســتان اصفهــان با حضور 

گسترده مردم و مسئوالن برگزار می شود.

کشف یک میلیارد ریال 
پوشاک قاچاق در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از کشف یک 
محموله پوشــاک قاچاق به ارزش یک میلیارد 
ریال ازســوی ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال 
خبر داد. سرهنگ ســتار خسروی رییس پلیس 
آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: در راستای 
اجرای طرح عملیاتــی مقابله با قاچــاق کاال و 
ارز  کارآگاهان اداره مبــارزه با قاچاق کاال، طرح 
بازرسی از خودروهای مشکوک را اجرایی کردند. 
وی افزود: در بازرســی از یک دستگاه وانت مزدا 
25 کیســه لباس خارجی فاقد مدارک گمرکی 
کشف و توقیف شــد. این مقام انتظامی با اشاره 
به دســتگیری راننده در این رابطه، بیان داشت: 
ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان یک 
میلیارد ریال اعالم شده است. سرهنگ خسروی 
ادامه داد: در این رابطه پرونده تشکیل شد و متهم 
برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی انتقال یافت. 
وی در پایان خاطر نشان کرد: قاچاق کاال زمینه 
رکود اقتصادی و تورم را در کشور فراهم می کند 
و از عموم شهروندان تقاضا می شود هر گونه اخبار 

مربوطه را بالفاصله به پلیس اطالع دهند.

بازدید شهردار و اعضای 
شورای شهر اراک از اصفهان

ظهر پنجشنبه، شهردار و جمعی از اعضای شورای 
اراک در ســفر خود به اصفهان، ضمن بازدید از 
پروژه های شــهری همچون میدان اســتقالل و 
پل اشــکاوند، از ســازمان مدیریت پسماند این 
شهر دیدن کردند و با روند تفکیک زباله و تولید 
کود آلی آشنا شدند. اســتفاده از تجربیات شهر 
اصفهان در اجرای پروژه های شهری، از مهم ترین 
اهداف سفر اعضای شورای شهر اراک به اصفهان 
بود. داوود تاجران، شــهردار اراک با بیان اینکه 
تکنولوژی مدیریت پسماند اصفهان از سوئیس 
گرفته شــده و منحصر به فرد است، اظهار کرد: 
در این زمینه فعالیت چندانــی در اراک صورت 
نگرفته؛ به همین دلیل با جزئیات این تکنولوژی 
به خوبی آشنا شــدیم تا آن را در آینده در شهر 
خود به کار ببریم.پیمان رشــیدی، عضو شورای 
شهر اراک نیز اصفهان را از نظر خیابان ها، پارک 
ها و مبلمان شهری قابل توجه دانست و گفت: به 
طور مثال عرض خیابان جلفا به صورت پیاده رو 
درآمده و فضای آرامش بخشی را ایجاد کرده است. 
گفتنی است هیئت مدیریت شهری اراک با حضور 
در پارک جنگلی ناژوان از باغ پرندگان، باغ موزه 
پروانه ها، صدف ها و آکواریوم و تله ســیژ ناژوان 

دیدن کردند.

رییس اتحادیه صنایع دستی استان:  
بدهی دولت مانع بیمه شدن 

هنرمندان شده است
رییس اتحادیه صنایع دستی اســتان اصفهان در 
رابطه بــا وضعیت اقتصادی فعــاالن صنف صنایع 
دستی در سال 96 اظهار کرد: در سال جاری شرایط 
اقتصادی فعاالن این صنف نسبت به سنوات گذشته 
سخت تر بوده و تقاضا برای خرید محصوالت کاهش 

یافته است.
عباس شیردل  افزود: قدرت خرید مردم در این سال 
کاهش یافته و همین امر به عنوان مهم ترین عامل 
تاثیرگذار بر بازار فروش محصوالت صنایع دستی 
شناخته شده است.شــیردل در ادامه به مهم ترین 
مشــکالت پیرامون فعالیت این صنف اشاره کرد و 
گفت: مباحث مربوط به بیمه و مالیات، گریبانگیر 
واحدهای تولیدی شده و فعالیت این بخش را تحت 
تاثیر قرار داده است و این مشکالت منحصر به صنف 
صنایع دستی نیست و تقریبا همه اصناف با آن درگیر 
هستند.وی تصریح کرد: در گذشته هنرمندان تحت 
پوشــش بیمه ای دولت قرار داشتند اما در سه سال 
اخیر هیچ یک از هنرمندان جدید بیمه نشده اند و 
تامین اجتماعی این افراد را بیمه نمی کند. رییس 
اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان بیان داشت: 
تامین اجتماعی دلیل بیمه نشدن هنرمندان جدید 
را بدهی دولت به این سازمان یاد کرده و گفته است 
حق بیمه هنرمندان نیز که مربوط به سنوات گذشته 
بوده، به دلیل کافی نبــودن بودجه دولت، تاکنون 

پرداخت نشده است.

 رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
مطرح کرد:

 فقه مضاف؛ نیازی برای ورود 
به مسائل جدید جامعه

رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان گفت: ادعا 
داریم که دین پاســخگوی همــه نیازهای جامعه 
است، مسائل نوپدید هم گاهی آن قدر وسیع است 
که در باب یــک فقه جدید قابل طرح اســت، نام و 
نشان »فقه مضاف« هم وضع  شــده تا به باب های 
جدید توجه شــود. حجت االسالم محمد قطبی در 
سمینار کارآمدی والیت فقیه اظهار کرد: هدف از این 
دوره شناخت دقیق تر و عمیق تر بحث والیت فقیه  
برای پرورش مبلغانی با دانش سیاسی اسالم است 
تا بتوانند پاسخگوی شبهات باشــند، اینکه برای 
چنین همایشی دیر اقدام شده حرف درستی است 
اما حاال که شروع کردیم باید هم پیمان شویم و آن 
را ادامه دهیم. وی افزود: دشمن سعی دارد شبهات 
را در ذهن جوانــان ایجاد کند که ما باید اندیشــه 
سیاسی اســالم را برای مردم تبیین کنیم تا مردم 
با درایت بیشتری این مســیر را دنبال کنند.رییس 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان تصریح کرد: ورود به 
سمینارهای علمی فقه مضاف، از جمله برنامه های 
دیگری است که آن را با ســخنرانی دکتر واعظی و 
موضوع فقه عدالت شروع می کنیم چرا که نیاز داریم 
عرصه های نو را کاوش کنیم و کوشش های عالمانه 
بیشتری در آن انجام دهیم تا نیاز جامعه تامین شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
خبرداد:

توقیف 120 گواهی نامه از 
رانندگان متخلف در اصفهان

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان  
گفت: درراستای اجرای طرح تخلف کاهش حوادث و 
تلفات رانندگی ، پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان 
طرح برخورد و ضبط گواهی نامه رانندگان متخلف 

را اجرا کرد. 
وی افزود: طی ماه گذشته 120 گواهي نامه رانندگي 
از رانندگان متخلف که دارای حد نصاب نمره منفی 

بودند توقیف شد. 
سرهنگ رضایی بیان داشت : پلیس گواهی نامه هایی 
را که دارای تخلفات حادثه ساز باشند و دو یا چندین 
تخلف همزمان را مرتکب شوند نیز ضبط می کند و 

به آنها نمره منفی می دهد.

رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در برنامه 
تلویزیونی »بازتاب« اظهارکرد: یکی از اولویت های 
اصلی شــهرداری اصفهان، ســاخت شهری است 
که ســالمتی مردم را تضمین کند، بخشی از این 
سالمتی در قالب بهداشت محیطی و عمومی شهر 

به شهرداری بر می گردد.
فتح ا... معین افزود: برای تحقق این هدف و کاهش 
آلودگی هوای شــهر اصفهان باید به سمت تقویت 
حمل و نقل عمومی و پاک حرکت کنیم تا درصد 
استفاده از خودروهای شخصی در شهر کاهش یابد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
آماده ایم تــا برای مردم تســهیالت ایجاد کنیم، 
گفت: در نظر داریم با تقویت و توسعه حمل و نقل 
عمومی پاک تســهیالت زیادی را ایجاد کنیم تا 
مردم وسیله نقلیه مورد اســتفاده خود را انتخاب 

کنند.
معین با بیان اینکه 42 درصد از بودجه ســه هزار 
میلیارد تومانی ســال آینده در حوزه حمل و نقل 
عمومی هزینه می شود، اضافه کرد: این بودجه در 
دو محور عمده شامل حمل و نقل ریلی مانند مترو، 

ناوگان اتوبوسرانی و... هزینه می شود.
وی درخصوص خط یک مترو خاطرنشــان کرد: 
بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده خط یک 
مترو تا پایان ســال جــاری به صفه می رســد و 

شهرداری اصفهان عالوه بر پرداخت تمام مطالبات 
پیمانکاران، بر اســاس شــرایط پیمانکار مبالغی 
بیشتر پرداخته تا آنان در خرید برخی از تجهیزات 

دچار مشکل نشوند.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان یادآور شد: هر 
هفته جلسات در یکی از ایستگاه های مترو برگزار 
می شود تا مشکالت بررسی شود و در جهت رفع 

آن گام برداریم.
معین تاکید کرد: تمام اقدامات شهرداری اصفهان 
برای تکمیل خط یک مترو محقق شــده اســت، 
بنابراین امیدواریم بتوانیم این خط را تا پایان سال 
به صفه برسانیم. وی ادامه داد: همه خواسته های 
مردم در اولویت مدیریت شــهری قــرار دارد؛ اما 
کاهش آلودگی هوا و رفع مشکالت زیست محیطی 

در اولویت برنامه های شــهر است که در این راستا 
باید به حمل و نقل عمومی بیشتر پرداخته شود.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان اضافه کرد: 
در بودجه ســال آینده ۳0 میلیارد تومان به خرید 
ناوگان حمل و نقل عمومــی، 10 میلیارد تومان 
به بازســازی ناوگان و چهار میلیــارد تومان برای 
کاهش آلودگی هوا و خرید فیلتراسیون اتوبوس ها 

پیش بینی شده است.
ایجاد شبکه اتوبوس برقی

معین ادامه داد: اقدام ارزنده ای که برای نخستین 
بار در بودجه ســال آینده پیش بینی شــد، ایجاد 
شــبکه اتوبوس برقی اســت که بــرای مطالعه، 
راه اندازی زیرســاخت ها و خرید آن 20 میلیارد 

تومان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: بیشــترین خطوط اتوبوسرانی شهر به 
صورت شمالی-جنوبی است که اگر مترو راه اندازی 
شــود 40 درصد از تردد اتوبوس ها در این محور 

کاهش می یابد.

رییس شورای اسالمی شهر:

شبکه اتوبوس برقی برای نخستین بار در اصفهان ایجاد می شود

مدیرطرح ســاماندهی ناژوان اظهارکرد: باغ رویش 
بــا طراحی و مصالح ســنتی به منظور گســترش 
فرهنگ درختکاری و افزایش سرانه فضای سبز شهر 
بخصوص پارک جنگلی ناژوان در فضای  پنج هزار و 
500 متر مربعی احداث شد تا خانواده ها به مناسبت 

تولد فرزندانشان، نهالی را به نام آنها بکارند.
حسن شفیعی با بیان اینکه والدین تا شش ماه پس از تولد فرزندشان فرصت دارند با مراجعه به باغ رویش، نهالی را به 
نام فرزند خود بکارند، افزود: شهروندان از طرح اهدای یک درخت به یاد عزیزان استقبال خوبی داشتند، به طوری که 
تاکنون 220 نهال در این باغ کاشت شده است، گفت: با نهال هایی که به درخواست خانواده ها در باغ رویش کاشته 

می شود، والدین می توانند همزمان با رشد فرزند خود، رشد نهال کاشته شده را نیز نظاره گر باشند.

مدیر پروژه میــدان امام علــی )ع( اظهارکرد: 
عملیــات اجرایــی فاز ســوم احیــای میدان 
امام علی)ع( شــامل احداث میــدان جلوخان 
مسجدجامع در ضلع شــمالی مجموعه، از سال 
94 آغاز شده اســت. 12 پروژه در قالب فاز سوم 

احیای این میدان اجرایی می شود که 11 پروژه آن از سوی شهرداری و یک پروژه با همکاری بخش خصوصی 
صورت می گیرد. مهدی رضایی با بیان اینکه درسال جاری 18 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای فاز سوم پروژه 
در نظر گرفته شده است، افزود: بدنه سازی ضلع شرقی میدان جلوخان در سال گذشته تکمیل شده و هم اکنون 
آزادسازی ضلع غربی و ضلع جنوبی پروژه در دستور کار اســت. وی با بیان اینکه محوطه سازی خیابان های 
هاتف و عبدالرزاق تاکنون بیش از 21 درصد پیشــرفت داشته اســت، ادامه داد: اصالح درزهای میدان امام 

علی)ع( نیز 75 درصد پیشرفت داشته و ظرف یک ماه آینده تکمیل می شود.

مدیرطرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

 کاشت بیش از 220 نهال 
در باغ رویش

مدیر پروژه میدان امام علی)ع( خبر داد:

احداث موزه میدان امام 
علی)ع( تا نیمه اول سال 97

شهردار اصفهان شامگاه  پنجشنبه در برنامه »رادیو اقتصاد« با اشاره 
به چگونگی تحقق درآمدهای پایدار در شهر اصفهان، گفت: به دنبال 
توسعه پایدار شهر هستیم، از این رو کسب درآمدهای پایدار به عنوان 

یک هدف اصلی مورد توجه مدیریت شهری است.
قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه به هیچ عنوان تمایل نداریم کســب 
درآمدهای پایدار به قیمت تخریب زندگی آیندگان تمام شود، افزود: 
شهرداری اصفهان به دنبال تامین منافع مردم در این دوره و تضمین 

حقوق آنها در آینده است. شــهردار اصفهان با بیان اینکه مدیریت 
شهری درصدد است از تراکم فروشــی به دلیل آنکه درآمد پایداری 
نیست، فاصله بگیرد و بیشتر به دنبال درآمدهای مستمر باشد، گفت: 
درآمدی که استمرار و تداوم نداشــته باشد، توسعه شهر را به همراه 
نخواهد داشت. وی ادامه داد: درآمدهایی همچون عوارض نوسازی، 
مالیات بر زمین و مستغالت، همچنین درآمدهای حاصل از فروش 
خدمات، درآمدهای پایدار است و استمرار دارد، اما درآمدهای ناشی 

از تراکم یا تخلفات ساختمانی و جرایم ماده صد درآمدهای پایداری 
نیست، بنابراین نمی توان وظیفه اصلی شهرداری را که خدمات رسانی 
مداوم به مردم است، از طریق درآمدهای ناپایدار انجام داد. نوروزی 
با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته مردم در تامین منابع مورد نیاز 
برای اداره شهر نقش اصلی دارند، اظهارکرد: مدیریت شهری در نظر 
دارد مردم در جریان فرآیند تدوین، تصویب و نحوه مصرف بودجه قرار 

گیرند تا در تامین درآمدهای شهرداری مشارکت کنند.

شهردار اصفهان تاکید کرد: نمی گذاریم کسب درآمدهای پایدار به قیمت تخریب زندگی آیندگان تمام شود
خداحافظی با  تراکم فروشی

فریاد آزادی خواهی و دفاع از وطن همیشه برای مردم کشورمان مقدس بوده 
است که نمود این قداســت و اهمیت، در تکریم و ارج نهادن به مقام شهدا 
آشکار می شود. شهدایی که وقتی تقدیر خداوند بر گمنامی شان مقدر می شود 
و در شهر ها و روستاها تدفین می شوند به پایگاه و قلب تپنده ای برای شهر و 
روستا تبدیل شده و به صورت خودجوش و مردمی با مراسمات مختلف ملی 

و مذهبی گره می خورند.
در این میان اهمیت شهدای گمنام برای مردم برجسته تر است؛ به شکلی که 
این اهمیت، یک مطالبه مردمی از مسئوالن شهری و روستایی برای میزبانی 

محیط زندگی شان از شهید گمنام را سبب شده است.

از ســوی دیگر مبارزه با فرهنگ ایثار و شــهادت و کمرنگ کردن جایگاه 
شهیدان در جنگ نرم دشمنان با تمام قوا دنبال می شود؛ چراکه سدی محکم 
با باور شهادت طلبی و از خود گذشــتگی مردم جمهوری اسالمی در مقابل 

دشمنی آنان وجود دارد.
از این رو دشــمنان با هدف گیری این خصلت مردم ایران که شامل نسل ها 
و حتی فارغ از عقاید جناح های سیاســی است با تمام قوا وارد میدان شده و 
با شــایعه پراکنی، مخفی کردن و تحریف واقعیات، سعی در از بین بردن و 

کمرنگ کردن فرهنگ شهادت دارند.
در روزهای اخیر، اســتان اصفهان میزبان ۳0 شــهید گمنام از هشت سال 

دفاع مقدس بود؛ نوعی از میزبانی که به واسطه آن دشمنان می توانند نتیجه 
سال ها دشمنی و فعالیت خود را با صرف سرمایه های فراوان و با بهره مندی 
از تمام امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، مشــاهده کنند. دشمنانی که 
وقتی حضور تماشــایی مردم ایران در 22 بهمن آب ســردی بر پیکرشان 
 شد، اکنون برای اخبار از پیش نوشته شــده خود مصداق میدانی را دنبال

 می کنند.
پیکر مطهر شهدای گمنام در شرایطی وارد استان اصفهان شد که استان در 
عزای حضرت زهرا)س( سیاه پوش شده بود و تشییع شهدا با مراسم عزاداری 
حضرت زهرا درهم آمیخته شد. تبلیغات دشمنان برای تشییع چندساعته و 

شکوه ساختگی در قدم اول شکسته شد چراکه وقتی پیکر مطهر شهدا وارد 
شهر ها و روستاها می شود، جوان و پیر، نســل اول، دوم، سوم انقالب و همه 
آحاد مردم با هر طرز فکر و عقیده ای در جمعیتی چشمگیر، پیکر شهیدان 
گمنام را در آغوش می گیرند؛ رزمندگانی که در هشــت سال دفاع مقدس 
جانانه جنگیدند و با خون خود نهال انقالب را آبیاری کردند و امروز نیز پیکر 
آنها هدیه ای است برای گره زدن نســل های انقالب که از شکوه حضورشان 
شور شهادت انقالب اسالمی را به رخ کشــیدند؛ حضوری که در روز تدفین 
شهدا به اوج خود رســید. همه آمدند و باز چشم دشــمنان از این حضور از 

حدقه در آمد.

به بهانه میزبانی 30 شهید گمنام

شهدای گمنام؛ قلب تپنده شهرها و روستاها

در حادثه تهران نیز 
عده ای به اصطالح 

درویش که کاری 
به مردم گناباد هم 
ندارند خراب کاری 
کردند که معتقدیم 

دست هایی در 
کار است و آمریکا 

از امنیت ایران 
عصبانی است
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شنبه 5 اسفند 1396|7 جمادی الثانی1439  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2364| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2364,  February  24
 2018 .  12 Pages

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

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

4-  دانش من کافی نیست
دلیل خودساخته دیگری که میان عموم رواج 
دارد این است که ادعا می کنند برای موفقیت 
دانش کافی ندارند. این بهانه در نداشتن اعتماد 
به نفس، ریشــه دارد که می تواند بســیار هم 
مخرب باشــد. واقعیت این است که هیچ کس 

راجع به همه چیز نمی داند.
اگر »استیو جابز« تا دانســتن همه چیز برای 
اختراع کامپیوتر شخصی اش صبر کرده بود، تا 
االن هیچ کاری صورت نگرفته بود. اگر »مارک 
زاکربرگ« احساس می کرد که پیش از رونمایی 
از فیسبوک باید اول از دانشگاه فارغ التحصیل 
شود، ممکن بود این شــبکه اجتماعی هرگز 
وجود خارجی پیدا نکند. شــما فکر می کنید 
همه  این افراد پیش از دنبال کردن رویاهایشان 

راجع به همه چیز اطالع داشتند؟ البته که نه.
الزم نیســت برای موفقیت، راجع به همه چیز 
بدانید. شما با کسانی برخورد خواهید کرد که 
شــما را در برطرف کردن کمبودهایتان کمک 
می کنند و در این مســیر چیزهای زیادی نیز 
می آموزید. کافی نبــودن اطالعات برای انجام 
ندادن کارهایی که دوست دارید و می خواهید 

انجام دهید، بهانه  مناسبی نیست.
۵. ممکن است شکست بخورم

پنجمین بهانه رایج، ترس از شکســت است. 
درواقع، ایــن یکــی از فراگیرتریــن بهانه ها 
به حســاب می آید. در حالی  که بیشتر مردم از 
چهار بهانه ذکرشده در باال برای دنبال نکردن 
آرزوهایشان اســتفاده می کنند، در حقیقت 
ترس از شکست است که مانع کارآفرینان برای 

برداشتن قدم بعدی می شود.
متاسفانه این بهانه هم دلیل موجهی به حساب 
نمی آیــد. ترســناک تر از دنبال کــردن ایده 
جدیدتان و شکســت خــوردن در آن، دیدن 
شخص دیگری اســت که رویای شما را دنبال 
می کند و اتفاقــا موفق هم می شــود. امکان 
شکست خوردن همیشــه وجود دارد؛ اما این 
موضوع نباید شما را از پیشروی دور نگه دارد. 
همه  افراد موفــق در جهان، در هــر مرحله از 
مسیرشــان، تجربه  شکســت دارند؛ اما آنها 
انتخاب کرده انــد که دوباره به مســیر هدف 

بازگردند و تالش کنند.

مهارت زندگی

بهانه هایی که اجازه نمی دهند 
رویاهایتان را دنبال کنید)3(

میل قاضی و عذابش  
 از امــام باقر علیه الســالم نقل می کننــد که ایشــان فرمودند: در 
بنی اســرائیل عالمی بود که میان مردم قضاوت می کرد. همین که 
مرگش فرا رسید به زن خود گفت: وقتی که من مردم، مراغسل ده و 
کفن کن و در تابوت بگذار و رویم را بپوشان. بعد از وفاتش، زنش همان 
عمل را انجام داد . پس از مختصر زمانــی روی او را باز کرد تا یک بار 
دیگر صورت شوهرش را ببیند. )به صورت مکاشفه( چشمش به  کرمی 
افتاد که بینی شوهرش را می خورد و قطع می کند، بسیار ترسید. شب 
شــوهرش را در خواب دید و از علت کرم در   بینی اش پرسید. قاضی 
گفت: اگر ترسیدی بدان که این گرفتاری به خاطر میل و عالقه ای بود 
که نسبت به برادرت ورزیدم. روزی برادرت با طرف مورد نزاعش برای 

قضاوت نــزدم آمدند، اتفاقا 
پس از محاکمه حق هم با او 
بود و آنچه از کرم به بینی ام 
دیدی که موجب رنجش در 
برزخ فراهم کرد؛ همان میل 

در حکم به نفع برادرت بود.
قصاص چشم  

 در زمان خالفــت عثمان، 
غالمش مــردی از اعراب را 

سیلی زد و چشم او کور شد. آن مرد شکایت را به عثمان آورد. عثمان 
گفت: دیه می دهم . آن مرد قبول نکرد و گفت: می خواهم قصاص کنم! 
عثمان دیه را دو برابر کرد، باز آن مرد قبول نکرد و تقاضای قصاص کرد! 
عثمان این قضیه را نزد امیرالمومنین)ع( فرستاد تا حکم کند. امام امر 
کرد آن مرد دیه بگیرد، لکن دیه را قبول نکرد، امام دیه را دو برابر کرد 
باز راضی نشد. امام دستور داد تا غالم خلیفه را آوردند. مقداری پنبه و 
یک آیینه حاضر کردند، پنبه را به چیزی تر کردند و بر پلک ها و اطراف 
چشم او گذاشتند و شعاع او را بر چشم او انداخته و فرمودند: بر آیینه 
نگاه کند، آن قدر او را نگه داشتند که تخم چشم او از بینایی افتاد و کور 

شد و بدین ترتیب امام قصاص چشم را انجام دادند.

باغ 
کاغذی

 کتاب »بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه نهج البالغه« اثر عالمه               
آیت ا... مصباح یزدی، توســط انتشــارات موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره( منتشر شــد.این کتاب به دو بخش 
تقســیم می شــود. بخش نخســت اوصاف بندگان شایسته 
خداوند به عنوان بهترین ها و بخش دوم نیز اوصاف دوستان و 
سرسپردگان شیطان به عنوان بدترین ها را از دیدگاه نهج البالغه 
بر شمرده است. در بخش نخست این نوشتار، این مباحث بیان 
شده است:» ضرورت مبارزه با نفس و مفهوم آن و عقل در علم 

اخالق؛ عوامل هدایت انســان به کمال و تعالــی و نقش یاری 
خداوند در مبارزه با نفس؛ ستایش اندوه و ترس از خداوند؛ دلیل 
سفارش به حزن و اندوه و ترس در آموزه های دینی با ذکر فواید 
ترس از خداوند و رفع شبهات موجود در این زمینه و نیز، اشاره 
به شادی مطلوب از دیدگاه اســالم«. در بخش دوم این کتاب 
مباحث ذیل بیان شده است:» نکوهش بدعت گروی و دعوت به 
گمراهی،شبهه افکنان و جاهالن عالم نما و فرجام منحرف کردن 

دیگران از مسیر حق و...« .

 بهترین ها و بدترین ها
قضاوت از دیدگاه نهج البالغه

طـال، دوسـت داشـتنی تریـن فلـز کشـف شـده در طول 
تاریـخ اسـت و همیشـه، تـالش هایی کـه بـرای یافتنش 

صـورت گرفته، بسـیار شـنیدنی اسـت.
- طـال تنهـا فلـز  زرد رنـگ اسـت و دیگـر فلزهـا فقـط 
هنگامـی که اکسـید مـی شـوند و با دیگـر مـواد واکنش 

نشـان مـی دهنـد، بـه رنـگ زرد در مـی آینـد. 
- فلـز طال عـالوه بـر زیـور آالت در الکترونیک، پزشـکی، 
دندان پزشـکی،محافظت از پرتـو  و ... مورد اسـتفاده قرار 

مـی گیرد.
- کلمـه GOLD )طـال( از یـک کلمـه قدیمی انگلیسـی 

GEOLU  گرفتـه شـده اسـت.
- آفریقـای جنوبی، سـومین جایـگاه را پس از اسـترالیا و 
روسیه در برخورداری از معادن اسـتخراج نشده طال دارد.
-بزرگ ترین ذخیـره طالی جهـان در »نیویـورک فدرال 
رزرو« و بـه اندازه 5 هـزار و 890 تن اسـت کـه 93 درصد 

آن متعلق به کشـورهای دیگر اسـت.

- عمیـق تریـن معـدن طـالی جهان،معـدن طـالی 
»امپوننـگ« در جنـوب غربی ژوهانسـبورگ قـرار دارد و 
کارگـران معدن تاکنـون 3/9 کیلومتـر زیر زمیـن را حفر 

کـرده انـد.
- مبادله پولی با طال نخسـتین بار در »لیدیه«-پادشـاهی 

باسـتانی در غرب آناتولی- انجام شد.
- 60 درصـد طـالی جهـان بـرای سـاخت جواهـرات 
اسـتفاده می شـود.تکنولوژی 10 درصد،سـکه 20 درصد 

و بانـک مرکـزی 10 درصـد
- نـام چیـن در طال بـه عنـوان بـزرگ تریـن بـازار طال و 
جواهـر بـا فـروش 780 تنـی در سـال 2015 در جایـگاه 
نخسـت قرار دارد.چین همچنین در استخراج معادن طال 

و صـادرات طـال هـم در جایگاه نخسـت قـرار دارد.
- مدال هـای المپیک تـا سـال 1912 طـالی خالص بود 
اما امـروزه فقـط 1/34 درصد که معـادل 6 گرم اسـت در 

مـدال طال اسـتفاده می شـود.

با نکات خواندنی درباره طال آشنا شوید
دانستنی ها

حرف حساب

پادشاه قلعه خودت باش!
چگونه حسادت را مهار کنی؟ اول از همه خودت 
را با دیگران مقایسه نکن، دوم دایره توانایی ات را 

پیدا کن و خودت آن را پر کن.
موقعیتی را بــرای خودت خلق کــن که در آن 
بهترینی،مهم نیســت که حوزه مهارتت کوچک 

باشد مهم این است که تو پادشاه قلعه هستی.
»هنر شفاف اندیشیدن«
رولف دوبلی

 عجیب ترین پارک موضوعی 
جهان

Huis Ten Bosch یک پارک موضوعی در ناکازاکی ژاپن است که شبیه 
 به یک شهر هلندی ساخته شده است. نام این پارک موضوعی به معنای

» خانه ای در جنگل«  است که بر اساس یکی از سه اقامتگاه رسمی خانواده 
سلطنتی هلند نام گذاری شده اســت. این ریزورت بزرگ به زیبایی یک 
شهر اروپایی را با کانال های زیبا و معماری خاص و آسیاب های بادی به 
تصویر کشیده اســت که قرار گرفتن آن در قلب شهری که همه چیز آن 
کامال متفاوت و متناقض است آن را جذاب تر و خارق العاده تر می کند.

در این پارک ساختمان هایی به سبک معماری هلندی ساخته شده است 
که شامل هتل ، تئاتر ، موزه ، فروشگاه و رستوران می شود ، کانال هایی 
که در میان آنها کشیده شده است نیز امکان قایق سواری در این پارک را 
برای بازدیدکنندگان 
فراهم می کند. عالوه 
بر اینها وسایل تفریحی 
متعددی نیــز در این 
پــارک وجــود دارد. 
گل های فصلــی این 
پارک نیــز به جذابیت 

مناظر آن می افزاید.
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3- ظلماني - حرف درد - پوســتین - واحد زمان 

برابر صدسال
4- رخساره - مقواي نازک ثبت مشخصات - معرفت

5- ماالمال و انباشته - دست دادن
6- فلزي نرم و خاکســتري رنگ - سرخوشــي و 

لذت - پسوند شباهت - قدرت و تسلط
7- قورباغــه - تکه کالم درویش - قصــد و اراده - 

هجران
8- هذیان - آفت گیاه - متمول و ثروتمند - ســد 

جنوبي کشورمان
9- زمین خراب - مدخل ورود غذا - نام راوي اشعار 

رودکي - ساز شاکي
10- دختر کارتوني - پیشــوند روز و سال - نقش 

هنري - پدرخوانده
11- درجات - فتح و غلبه کردن

12- فاز اول بیمارســتان امام حسین )ع( با حضور 
مشــاور مطبوعاتي رییس جمهوري در این استان 

افتتاح شد - ویران کردن - 6ماه کوتاه
13- از ادات استفهام - هادي جریان الکتریسیته 

- تا زماني که
14- فالني - از پرفروش ترین محصوالت شــرکت 
خودروســازي هوندا موتور ژاپن - از توابع استان 

کرمان
15- قریــب - پرحرفي - برگ رســید ســرمایه 

مشارکتي.
عمودی

1- گل نسترن - از شرکت هاي مانند »رایتون« که 
مسئولیت ساخت ســپر دفاع موشکي آمریکا را بر 
عهده دارد - بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد 
بازار تجاري این کشــور، رشد سریع تري نسبت به 

کشورهاي آفریقایي و آسیایي دارد
2- پیشرو لشکر - پایتخت افغانســتان - زینت و 

آرایش

3- قبیله و شهر - از فلزات اساسي در بازار جهاني - 
رمق آخر - جمع »مورد«

4- غرب با استراتژي فشــار اقتصادي در ایران به 
دنبال این مقوله اقتصادي است - باریدن - جانشین 

او
5- از محصوالت گوشتي - استاد در کار

6- میان - پایتخت ایتالیا - طبق تحقیقات به عمل 
آمده از طریق »الرنس سایز« محقق آفریقایي در 
لندن، یکي از دالیل پیشرفت این کشور به کارگیري 

سیاست خارجي مستقل است - راهب مسیحي
7- زمان مرگ - کجاست - گریز - بازگشت صدا

8- الي آخر - نت سوم موسیقي - عقاب سیاه - کوره 
نان پزي

9- حلقوم - نخستین کتابخانه دیجیتال مدارس 
در این استان راه اندازي شد - از شهرهاي توریستي 

نپال
10- مجاهد - تلخ تازي - سرور و آقا - چسبنده

11- نفس کشیدن - وزیر امور خارجه برزیل
12- مساوي - یکان - نوعي پیراهن که در قسمت 

جلوي آن از باال تا پایین دکمه داشته باشد
13-  کشوري که به شدت با استقالل کوزوو مخالف 

است - آزاد و رها - طمع - آگاهي
14- تا آخر عمر - کاال با قیمت باال - مفرد و تنها

15- تصدیق فارسي - ســناتور ایالت نوادا و رهبر 
جناح اکثریت مجلس سناي آمریکا - مونس.
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 هتلی که بیش از نیاز خود
 انرژی تولید خواهد کرد

با پیشــرفت روزافزون مدار شــمالگان در صنعت توریسم، حفاظت از 
اکوسیستم حساس منطقه تبدیل به نگرانی مسافران دائمی آنجا شده 
است. در حال حاضر مفهومی به نام هتل با »انرژی مثبت« ممکن است به 
کمک آن بشتابد. این هتل در یک مکان فراموش نشدنی احداث خواهد 
شد. هتل سوارت، در مقایسه با دیگر هتل های مدرن و استاندارد، 85 
درصد مصرف انرژی کمتری دارد ولی با کمک نیروی خورشیدی خود، 
بیش از نیاز خود انرژی تولید خواهد کرد.این موضوع، نکته  ای کلیدی 
برای احداث هتل در محل تعیین شده، در نزدیکی یخچال سوارتیزن 
واقع در شمال کشور نروژ است.هتل سوارت در یک دایره  از خط ساحلی 
گسترش می  یابد و چشــم  انداز وســیعی از آب  های درخشان و زالل 
منطقه هوالنزفوردن 
و کوه  های اطراف آن 
به مسافران هتل ارائه 
خواهد کرد. در فصل 
تابســتان، میهمانان 
می تواننــد در اطراف 
هتل در محوطه اسکله 

پیاده  روی کنند.

  قاب روز

نقاشی های سه بعدی حیرت انگیز

سیره بزرگان
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