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بودجه ای که نیامده هزینه شد؛

اصفهاِن بدهکار !
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نشست ساده، کلیدواژه های سطحی!
نود و پنجمین نشست مشترک شهرداران کالن شهرهای کشور به میزبانی اصفهان برگزارشد؛

11

خیلی تـلخ، خیلی خـوب!
به بهانه اکران »بدون تاریخ، بدون امضا« 

در سینما فلسطین اصفهان
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ذوبآهن،طرحکشتجایگزینرااجرامیکند
مدیر روابط عمومی کارخانه ذوب آهن:
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تاعمق100متریزمینهمآبنیست
نماینده مردم شاهین شهر:

3

11

مراسم یادواره 500 شهید زرهی استان اصفهان برگزارشد؛

 یگان های زرهی سپاه
پیشگام در فتح خرمشهر

مراسم یادواره 500 شهید زرهی اســتان اصفهان روز 
پنجشنبه با حضور سردار سالمی، جانشین فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی برگزارشد. سردار سالمی در این مراسم 

با بیان اینکه اصفهان سرزمین عالمان بزرگ است و...

آش آن قدر شــور شــده که حتی صدای »علی 
مطهری« هم درآمده است.  نایب رییس مجلس 
گفته »عد ه ای خیابــان را می بندند و مــا با آنها 
مذاکره می کنیم و این اصال جالب نیست و نباید 
نســبت به این افــراد رأفت نشــان داد. با روش 
غیرمقتدرانه نمی توان در مقابل کسانی که نظام 
عمومی را برهم زدند، رأفت نشان داده و مذاکره 
کرد تا اینها فرصت کنند دست به چنین کارهایی 

بزنند.« 
بعضی ها مثل سلبریتی های کشورمان که از نبود 
آزادی در ایران گالیه می کنند و در جشنواره های 
آن سوی آبی از بابت برخورد پلیس با آشوبگران، 
ابراز شرمندگی)!( می کنند؛ گویا اعتقاد دارند با 
همه حتی آشــوبگر و معترضی که سوار اتوبوس 
می شود و ســرباز بی گناه را زیر می گیرد یا آن 
قوم داعشــی صفتی که جوان بیســت ســاله را 
به میان خودش می کشــد و با چاقــو و قداره و 
تفنگ ساچمه ای به جانش می افتد و او را سوراخ 
سوراخ می کند هم باید مذاکره کرد! مادر جوان 
شهیدشده می گفت پسرش را در سوریه سوراخ 
ســوراخ نکرده اند، در همین تهران خودمان و در 
چندقدمی نیروهای انتظامی، به وحشتناک ترین 

و فجیع ترین شکل ممکن تکه پاره شده است. 
بعضی ســلبریتی ها اما که عارشــان می شــود 

فرزندشان پاسپورت ایرانی داشته باشد و ...

رختچرکهاییکهروی
بندهمسایهپهنمیشود

ادامه در صفحه 2

سمیه پارسا 
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شاید یکی از سواالتی که امروزه در حوزه سیاست اذهان عموم را به خود 
مشغول کرده، بحث  ارتقای سطح اموال مسئوالن پس از قرار گرفتن در 
حوزه ای خاص باشد. به طوری که برخی از مسئوالن پس از قرار گرفتن 
 در سمت های مختلف، سطح مالی زندگیشان خیلی سریع  ارتقا می یابد.

رهبر معظــم انقالب هم  طــی  دیدارهای مختلف به فســادهای مالی 
اشاراتی داشته اند. حضرت آیت ا... خامنه ای در این باره فرمودند:» فساد 
مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد؛ البته نباید 

بزرگنمایی کرد.«
 احمد امیرآبادی، عضو هیئت رییسه مجلس  پنجشنبه شب با حضور در 
گفت وگوی ویژه خبــری در این رابطه با بیان اینکه در ایران شــفافیت 
نداریم، گفت:» آیا امروز که شفافیت وجود ندارد نباید به اموال کسانی که 
هیچ نداشته اند و االن 1000 میلیارد تومان دارایی دارند، رسیدگی کنیم. 
طرف می گوید من قبل از انقالب در قم مستاجر بوده ام؛ اما االن در نیاوران 
خانه 2000 متری دارد، این را از کجا آورده است؟ با همکاری دستگاه های 

نظارتی و قوه قضائیه، اطالعات و سپاه دریافته ایم که فردی اموال نامشروع 
و غیرقانونی دارد؛ اما قانونی برای مقابله و بازگرداندن اموال این فرد نداریم. 
قانونی نداریم که بگوید اگر بستگان درجه یک و دو وزیری رانت خواری 

کردند، می شود اموال نامشروع را برگرداند«.
به منظور پیگیری و بررسی بیشتر اقدامات نمایندگان مجلس برای مبارزه 
با اموال نامشروع مسئوالن به سراغ نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و 
چادگان رفتیم. اکبر ترکی در گفت و گو با زاینده رود گفت: به غیر از اموال 
نامشروع مسئوالن باید  به مســئله اموال غیرمتعارف هم توجه داشته 
باشیم؛ چرا که پس از بررسی از اموال یک مسئول می گویند، نامشروع 

نیست اما نامتعارف بوده و از طریق رانت خواری کسب شده است.
نماینده مردم چادگان و فریدونشهر با تاکید بر اینکه باید قید را وسیع تر 
از اموال نامشــروع گرفت، عنوان کرد:در بدنه دولت و مسئوالن افرادی 
وارد شدند و با رانت های مختلف توانستند اموال و سرمایه های سنگینی 
را جذب کنند. طی 40 سال گذشته شفافیت آن چنانی در بحث اموال 
نامشروع مسئوالن وجود نداشته است؛طبق قانون، همه مسئوالن اعم از 
سران قوا،مقامات و وزرا قبل و بعد از اینکه مسئولیتی را عهده دار شوند 
بایستی اموال خود را به قوه قضائیه اعالم کنند تا قوه قضائیه به بررسی  
آن بپردازد؛ اما این قانون به خوبی اجرا نشــده و اتفاق نیفتاده است. وی 
ابراز کرد: مسئوالن بهره مند از اموال نامشروع، توانمندی مردم و جامعه 
را ضعیف می کنند ؛ چرا که هنوز بسیاری از مردم دریافت ماهانه کمتر 
از 800 هزار تومان دارند؛ اما آن کسی که یکباره ثروت های انبوه ملی را 
 می تواند کسب کند، قدرت خرید اقشار مختلف را تحت شعاع قرار دهد.

ترکی در پایان گفت: اخیرا طرحی با عنوان »اعاده اموال نامشــروع« به 
امضای بیش از 100 نماینده رسیده که امیدواریم در صحن علنی مجلس 
 مطرح و تصویب شــود تا حداقل یک اقدامی در این حوزه صورت گیرد 
 کــه بــه دنبــال آن اطمینــان و اعتمــادی هــم بــرای مــردم 

به وجود آید.

پوتین:
  در دفاع از متحدانمان از سالح 

هسته ای استفاده می کنیم
رییس جمهوری روسیه اعالم کرد: دکترین نظامی 
ما این اجازه را به روسیه می دهد که در واکنش به 
حمله اتمی علیه روسیه و یا متحدانش و یا حمله علیه 
روسیه با تسلیحات معمولی در صورتی که تمامیت 
حکومت مورد تهدید قرار بگیرد، از سالح هسته ای 
اســتفاده کند.والدیمیر پوتین در پیام ساالنه خود 
در جمع ســران و نمایندگان مجلس فدرال افزود: 
فناوری ها و تســلیحات در دیگر ارتش های جهان 
هم پدید می آیند؛ اما این موضوع روســیه را نگران 
نمی کند چرا که نکته مهم این است که آنها هیچگاه 

افسرانی همچون رومان فیلیپوف نخواهند داشت.

 فایده سالح جدید روسیه
 از زبان آقای وزیر

وزیر دفاع روســیه اعالم کرد، ســالح جدیدی که 
پوتین از آن سخن گفته است، روسیه را از دور جدید 

مسابقه تسلیحاتی دور نگه می  دارد.
»سرگئی شویگو« درباره ســخنرانی پوتین گفت: 
با ســالح پیشــرفته جدید، امنیت ما تضمین و از 
حاکمیت روســیه طی ســال های آینده حمایت 
می شود ولی مهم تر اینکه با داشتن چنین سالحی 
ما از ورود به مسابقه تسلیحاتی جدید که کشورهای 
 عضو ناتــو خواهان آن هســتند، دور نگه داشــته

 می شویم.
شویگو افزود: آنچه که آمریکا برای استقرار سامانه 
دفاعی موشــکی خود در هلند، رومانی و آالســکا 
انجام داده و برای استقرار آن در کره جنوبی و ژاپن 
تالش می کند، به »چتری که سوراخ شده« تبدیل 

شده است.

پنتاگون:
 از صحبت های پوتین 

شگفت زده نشدیم
ســخنگوی وزارت دفــاع آمریــکا در واکنش به 
سخنرانی رییس جمهور روسیه گفت که واشنگتن از 
صحبت های پوتین درباره تسلیحات اتمی شگفت زده 
نشده اســت. پنتاگون در کنفرانس خبری خود به 
اوضاع در غوطه شرقی سوریه اشــاره کرد و گفت: 
روسیه در حال دامن زدن به آتش در غوطه شرقی 
است.وی همچنین از روســیه خواست تا با فشار بر 
نظام ســوریه از آن چیزی که در غوطه شرقی روی 
می دهد جلوگیری کند و مدعی شد: روسیه تنها به 
دنبال حفظ منافع خود در سوریه است و این کشور 
به نظام اسد برای کشــتار شهروندان سوری کمک 

کرده است.

 لوپن
 زیر تیغ دستگاه قضائی فرانسه

رهبر جبهه ملی فرانسه روز پنجشنبه به اتهام انتشار 
عکس هایی از گروه تروریستی داعش تحت تعقیب 

دستگاه قضائی این کشور قرار گرفت.
به گزارش شبکه تلویزیونی یورو نیوز؛ یک قاضی در 
شهر نانت فرانسه حکم تعقیب قضائی مارین لوپن، 
رهبر حزب راســت گرای »جبهه ملی فرانسه« را 
صادر کرد.اتهام رهبر حزب راست گرای »جبهه ملی 
فرانسه« این اســت که وی در دسامبر سال 2015 
میالدی تصاویری از اعدام های داعش را در صفحه 

فیسبوک خود منتشر کرد.

نماینده مردم فریدونشهر و چادگان در گفت و گو با زاینده رود:

شفافیتی در بحث اموال نامشروع مسئوالن وجود ندارد

 
نماینده مردم فریدونشهر  و چادگان در مجلس در گفت و گو با زاینده رود گفت: طبق قانون، همه مسئوالن اعم از سران قوا،مقامات 
و وزرا قبل و بعد از اینکه مسئولیتی را عهده دار شوند بایستی اموال خود را به قوه قضائیه اعالم کنند تا قوه قضائیه به بررسی  آن 

بپردازد؛ اما این قانون به خوبی اجرا نشده و اتفاق نیفتاده است.

 فشار بر استرالیا
 برای قطع روابط با ایران

یــک موسســه آمریکایــی که حامــی رژیم 
صهیونیستی است و مهم ترین نقش را در تدوین 
سیاست های ضدایرانی دولت آمریکا داشته از 
دولت استرالیا خواسته مراودات تجاری خود را 
با ایران قطع کنند.کارشناسان یک البی حامی 
صهیونیسم در آمریکا که نقش برجسته ای در 
جهت دهی به سیاســت های »دونالد ترامپ«، 
رییس جمهور آمریکا علیه ایران دارد با نگارش 
یادداشتی در یکی از رسانه های استرالیا از دولت 
این کشور خواسته اند با سیاست های واشنگتن 

علیه تهران همراه شود.
 »مارک دوبوویتز«، مدیر عامــل »بنیاد دفاع 
از دموکراســی ها« و معــاون او، »جاناتــان 
شانزر«، یادداشت روز پنجشــنبه در روزنامه 
»آسترلین« )The Australian( را با توصیف 
سیاســت های »دونالد ترامپ« علیــه ایران و 
مقایســه آن با دولت قبلی آغــاز کرده اند. آنها 
مدعی شــده اند کــه سیاســت های دو دولت 
 در قبال ایــران، با یکدیگــر تفاوت های زیادی

 دارند. 

رویترز گزارش داد:
 آغاز گفت وگوی اروپایی ها با 

ایران درباره مسائل منطقه ای
خبرگزاری رویترز مدعی شــده کشــورهای 
اروپایــی بــا نزدیک شــدن بــه ضرب االجل 
رییس جمهــور آمریــکا درباره برجــام، وارد 
گفت وگوهایی با ایران درباره مسائل منطقه ای 

شده اند.
رویتــرز مدعی شــده قدرت هــای اروپایی با 
نزدیک شدن به ضرب االجل »دونالد ترامپ«، 
رییس جمهور آمریکا درباره توافق هســته ای 
برجام، گفت وگــو با طرف هــای ایرانی درباره 
»نقش تهران در خاورمیانــه« را آغاز کرده اند. 
دونالد ترامــپ روز 22 دی ماه هنــگام تعلیق 
تحریم های هسته ای علیه ایران طبق تعهدات 
کشــورش در برجام بــه کشــورهای اروپایی  
ضرب  االجل داد تا فرارسیدن موعد بعدی تعلیق 
تحریم ها در 120 روز آینده، معایب این توافق 

هسته ای را  اصالح کنند.

محمد صادقی
نماینده مردم تهران  مطرح کرد:

پارلمان

دستیار و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: 
خون شهیدان دفاع مقدس و مدافع حرم موجب شد 
تا سامرا، کربال و حرم حضرت زینب)س( از تعرض 

تروریست های تکفیری در امان بماند.
سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی در ادامه با اشاره 
به برکات دفاع مقدس گفت: یکی از آثار دفاع مقدس 
تشکیل »حشدالشعبی« اســت که همان نیروهای 
لشکر »بدر « در دفاع مقدس است و اولین فرمانده آن 

شهید» اسماعیل دقایقی« بود. 
همچنین تشکیل حزب ا... در لبنان، مقاومت مردمی 
در سوریه از دیگر آثار خون شــهدای دفاع مقدس 
اســت. در ســوریه با آموزش های مستشاری ایران 
100 هزار نفــر از نیروهای مردمــی در کنار ارتش 
این کشور مقابل تروریســت های تکفیری مقاومت 
کردند؛ به نحــوی که در مدت 85 مــاه درگیری با 
تروریســت هــای داعش، هــزار نفــر از نیروهای 
 ارتــش و مقاومت مردمی این کشــور به شــهادت

 رسیدند. 

امنیت عراق و سوریه مرهون 
خون مدافعان حرم است

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا:

نیروهای مسلح

عکس  روز 

دیدار وزیر اوقاف سوریه 
با رهبر معظم انقالب

 شهادت، مرگ حسابگرانه و معامله ای پرسود با خداوند است

پیشنهاد سردبیر:

نماینده اصالح طلب مجلس شورای اسالمی از 
ورود مجلس به موضوع اخراج اساتید دانشگاه 
آزاد خبر داد.محمود صادقی درباره خبر اخراج 
برخی اســاتید دانشــگاه آزاد گفــت: در این 
خصوص جا دارد که کمیسیون آموزش مجلس 
ورود کند و در جلسه بعدی کمیسیون حتما این 
موضوع را مطرح خواهم کرد.صادقی درخصوص 
خبری که بر اساس آن مسئوالن دانشگاه آزاد در 
پی جذب بورسیه های غیرقانونی دوران احمدی 
نژاد هستند، گفت: شنیده ام که دانشگاه آزاد 
برنامه دارد این اشخاص را جذب کند.چندی 
پیش آقــای رهبر که به کمیســیون آموزش 
آمده بود، یکی از مشکالت دانشگاه آزاد را هرم 
هیئت های علمی عنوان کرد که باید تغییر کند.

ورود مجلس به موضوع 
اخراج اساتید دانشگاه آزاد

بهرام سرمست
مدیرکل سیاسی وزارت کشور:

 دیدگاه

بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
ایران عنــوان کرد: گزارش دبیرکل ســازمان ملل 
در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، با نادیده 
انگاشتن و بی توجهی کامل به پیشرفت ها و اقدامات 
حقوق بشری در جمهوری اسالمی ایران، گزارشی 
نامتوازن و جهت گیری خاصی داشته است. قاسمی 
افزود: گزارش انتشار یافته از سوی دبیرکل سازمان 
ملل دارای نقصان و ایرادات بسیاری است که عالوه 
بر مبنا قرار دادن قطعنامه ای ناعادالنه و سیاسی، 
در تنظیم مفاد آن از منابــع و اطالعات غیرموثق، 
نادرســت و سراســر فاقد اعتبار تهیه شده است؛ 
همچنین با نادیده انگاشتن و بی توجهی کامل به 
پیشــرفت ها و اقدامات حقوق بشری در جمهوری 
اسالمی ایران، گزارشــی نامتوازن و با جهت گیری 
خاص بوده است.  وی خاطرنشان کرد: عزم و اراده 
قاطع دولت جمهوری اسالمی ایران ارتقای جایگاه 
هر چه بیشتر حقوق شــهروندان بر اساس اصول 

مترقی اسالمی است.

عزم دولت، ارتقای جایگاه 
حقوق شهروندان است

سخنگوی وزارت امور خارجه:

سیاست خارجی

مدیرکل سیاسی وزارت کشــور با بیان اینکه 
اتفاقات دی ماه امسال کلیت نظام را هدف گرفته 
بود، تاکید کرد: از دبیران کل عضو خانه احزاب 
تشکر می کنم که در بحبوحه حوادث نشست 
هم اندیشی در این مورد با آنها در وزارت کشور 
انجام شد. سرمست با بیان اینکه احزاب باید بین 
دولت و ملت منازعات و اتفاقات را حل کنند، 
تاکید کرد: همچنین تبیین منافع ملی و ترجیح 
منافع حزبی به آن یکی از ایراداتی است که به 
ما آسیب می زند. در همین اتفاقات اخیر دیدیم 
که برخی از احزاب رقیب دولت به سیاه نمایی 
پرداختند و به کنش گری سیاسی پرداختند؛ از 
احزاب انتظار داریم به عنوان یک کارکرد اصلی 

به سیاست کشور کمک کنند.

اتفاقات دی ماه امسال، کلیت 
نظام را هدف گرفته بود

پیشخوان

بین الملل

حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار 
دســت اندرکاران کنگره روحانی شــهید صدوق و 372 شهید 
گلپایگان، شــهادت را مرگ حســابگرانه و معامله ای پرسود با 

خداوند دانستند.
بیانات رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار دســت اندرکاران 
کنگــره روحانــی شــهید صــدوق گلپایگانی و 372 شــهید 

شهرســتان گلپایــگان کــه در تاریــخ 16 بهمــن 96 برگزار 
شــده بــود، روز پنجشــنبه در محل ایــن همایش منتشــر 
 شــد.حضرت آیت ا... خامنــه ای در ایــن دیــدار، گلپایگان را 
منطقه ای عالم خیز خواندند و با اشاره به شهدای برجسته این شهر 
گفتند: از جمله شهدای برجسته گلپایگان، روحانی شهید صدوق 
است که خصوصیات برجسته ای همچون خدمت به مردم و مقابله 

با رژیم طاغوت داشت.ایشان، آمادگی برای بذل جان در راه خدا 
را فضیلتی بزرگ دانستند و افزودند: جان انسان در نهایت از بین 
خواهد رفت اما کار شهدا، کاری بسیار باارزش و زیرکانه است که 
با شهادت یعنی یک مرگ تاجرانه و حســابگرانه، در یک معامله 
پرسود جان از بین رفتنی خود را با خداوند معامله می کنند و در 

ازای آن، پاداش بهشت را می گیرند.

رهبر معظم  انقالب:
 شهادت، مرگ حسابگرانه و معامله ای پرسود با خداوند است

 فــرار مالیاتی 823 
میلیارد تومانی 4 برادر

ایران بــرای قدرت 
دفاعــی خــود مذاکره 

نخواهد کرد

 راه حل اقتصادی تنش 
سیاسی منطقه

 کارت زرد ایران به دالر

دبیر کل حزب کارگزاران ســازندگی گفت: ســازمان 
بازرسی تاکنون چندین بار به مســئله کارخانه رشت 
الکتریک ورود کرده و 2 بار هم گزارشی را در این مورد 
تنظیم کرده است.غالمحســین کرباسچی در واکنش 
به حاشــیه های مطرح شــده در مورد کارخانه »رشت 

الکتریک«، اظهار کرد: نکته مبهمی در مورد زمین رشت الکتریک وجود ندارد، زیرا در زمانی که چنین 
ابهامی مطرح شد سازمان بازرسی به مسئله ورود کرد و طبق بررسی ها، ادعاها و ابهامات مطرح شده در 
این زمینه را رد کرد.دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی بیان کرد: روند کار واگذاری زمین به صورت مزایده 
و قانونی انجام شده است.وی با بیان اینکه کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می کنند، مانع اصلی خرج 
زمین برای احیای دوباره کارخانه بودند، تصریح کرد: طبق قانون و ماده 7 مربوط به نوسازی صنایع، این 

زمین باید تاکنون فروخته می شد تا کارخانه دوباره احیا شود.

رییس کل دادگستری کل استان تهران گفت: پرونده محمد 
ثالث، راننده اتوبوس خیابان پاســداران به شعبه 9 دادگاه 
کیفری شماره یک استان تهران ارجاع شده و برای وی وکیل 
تسخیری در نظر گرفته شده است.غالمحسین اسماعیلی در 
خصوص رسیدگی به پرونده محمد ثالث، فردی که با یک 

اتوبوس ســه نفر از ماموران نیروی انتظامی را در خیابان پاسداران به شهادت رسانده بود، گفت: قاضی کشکولی 
رییس شــعبه 9 مقدمات تعیین وکیل برای این متهم را انجام داده و وکیل تسخیری برای محمد ثالث در نظر 
گرفته شد. اسماعیلی ادامه داد: وکیل ثالث، مهلتی 10 روزه دارد تا پرونده را مطالعه کرده و در صورتی که نسبت به 
پرونده اعتراضی داشته باشد، آن را به دادگاه اعالم کند.رییس کل دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: در 
اواخر هفته پیش رو مهلت 10 روزه وکیل ثالث به پایان می رسد و اگر از سوی وکیل اعتراض موجهی  به تحقیقات 

مقدماتی پرونده نداشته باشد، شعبه 9 دادگاه کیفری وارد مرحله تعیین وقت می شود.

واکنش کرباسچی 
به ماجرای کارخانه 
جنجالی

آخرین جزئیات از 
پرونده راننده اتوبوس 
خیابان پاسداران

 باک خالی برجام

پرونــده مرتضوی در 
اجرای احکام 

آیا امروز که 
شفافیت وجود 
ندارد نباید به 

اموال کسانی که 
هیچ نداشته اند و 
االن 1000 میلیارد 

تومان دارایی دارند، 
رسیدگی کنیم

حمید   وکیلی

رخت چرک هایی که روی 
بند همسایه پهن می شود

...ادامه از صفحه اول
در کانادا، آلمان و آمریکا وضع حمل می کنند، 
پرچمدار دفاع از آزادی و هویت ملی شده اند! 
دست دادن با بیگانه ها و بوسیدن روی رییس 
جشنواره خارجی و بیان تندترین صحبت های 
سیاســی در جمع خارجی ها را در کارنامه 
دارند و از »نبود آزادی« حرف می زنند. حق 
اعتراضی اگر باشد، شاید بهتر است آن را برای 
آن کارگری محفوظ بدانیم که شش ماه است 
حقوق نگرفته و شرمنده زن و بچه اش شده 
نه سرخوشانی همچون ســلبریتی ها که نه 

دغدغه نام دارند و نه دغدغه نان. 
ذکر این خاطره از نویســنده زن سرشناس 
کشورمان هم خالی از لطف نیست. سیمین 
دانشور از نویسندگان بنام کشورمان و همسر 
جالل آل احمد سال ها پیش توسط هوشنگ 
گلشیری به ســفارت آلمان دعوت شد؛ اما 
زمانی که متوجه شد قرار است درباره سانسور 
در ایران نیز صحبت کند، دعوت را رد کرد و 
پاسخ قابل تاملی داد. دانشور پس از اطالع از 
این دعوت، از گلشــیری می پرسد قرار است 
جز شعر و داستان چه مســئله ای را در این 

مراسم بگویید؟
گلشیری جواب می دهد اعتراض به سانسور 
در ایران را هم مــی خواهیم مطرح کنیم؛ اما 
سیمین دانشور جواب می دهد:» من رخت 
چرک هایم را در حیاط همسایه نمی شویم و 

به این برنامه نمی آیم.«

یادداشت

کافه سیاست
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تا عمق 100 متری زمین هم آب نیست
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

 توزیع اسکناس نو 
به مناسبت عید نوروز

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اعالم کرد: بانک 
مرکزی به مناســبت عید نوروز، از طریق شعب 
منتخب بانک های عامل اقدام به توزیع اسکناس 

نو در سراسر کشور می کند.
مســعود رحیمی در مورد نوع اسکناس های در 
نظر گرفته شــده برای توزیع به مناســبت عید 
نوروز، گفت: اسکناس هایی که توزیع خواهد شد 
از نوع یک هزار تومانی، دو هزار تومانی و پنج هزار 

تومانی است.
وی با بیان اینکه توزیع اسکناس ۱۰هزارتومانی 
و ایران چک ۵۰ هزار تومانی نیز از اوایل اســفند 
ماه در بین بانک ها آغاز شــده است، گفت: توزیع 
اســکناس ۱۰ هزار تومانی و ایران چک ۵۰ هزار 
تومانی در روزهای پیش رو بیشــتر می شود و از 
طریق شعبه های بانک ها و دستگاه های خودپرداز 

در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: توزیع 

اسکناس نو در اســتان تهران از روز یکشنبه ۲۱ 
اسفند ماه با مشارکت بانک های عامل و از طریق 
۷۰ شعبه منتخب مستقر در نقاط مختلف استان 
انجام خواهد شد. رحیمی گفت: اسامی بانک های 
عامل و شعبه های منتخب که برای توزیع اسکناس 
نو در نظر گرفته شده اند، در روزهای آینده اعالم 
خواهد شد.وی افزود: توزیع اسکناس نو در سایر 
استان ها تحت نظارت ناظران پولی بانک مرکزی 
مستقر در مراکز استان ها و از طریق شعب منتخب 

تعیین شده انجام می شود.

بازار

کیسه خواب

در نشست بررسی فرصت های 
سرمایه گذاری در اصفهان و آلمان مطرح شد؛

 گسترش روابط اقتصادی
 ایران و آلمان

روابط اقتصادی و همــکاری های تجاری ایران و 
آلمان سابقه ای طوالنی دارد.

رییس هیئت آلمانی و نماینــده وزارت اقتصاد 
ایالــت راینلنــد فالتس در نشســت بررســی 
فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در اصفهان 
و آلمان در اتاق بازرگانی گفت: حفظ این رابطه 
دیرینه، نیازمند گســترش همــکاری بازرگانان 
و تاجران ایرانی و آلمانی برای نزدیکی بیشــتر 
شهروندان دو کشور است. جو واینگارتن، ایالت 
راینلند فالتس را یکی ازکوچک ترین و قوی ترین  
ایالت های ۱6 گانه آلمان معرفی کرد و افزود:  این 
ایالت با چهار میلیون نفر جمعیت از درآمد ساالنه 
بیش از  ۱۵۰ میلیارد دالر برخورداراست. وی با 
تحت تاثیر قرا گرفتن در مقابل زیبایی ها، فرهنگ 
باالی مردم اصفهان و ظرفیت های اقتصادی  این 
شهر گفت: این هیئت تجاری عزم ویژه ای درصدد 
گســترش روابط  اقتصادی و تجاری با  اصفهان 
دارد.  جو واینگارتن، مشکالت نقل و انتقال مالی 
را یکی از چالش های اصلی ســرمایه گذاری در 
ایران دانست و تاکید کرد: تالش می شود با رفع 
این مشکل بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در 

ایران فراهم شود.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک اصفهان:
 بازار شب عید

 رونق الزم را ندارد
رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک اصفهان 
با بیان اینکه نیمی از تولیــدات داخلی با مارک 
خارجی راهی بازار می شود، بر لزوم فرهنگ سازی 

استفاده از تولیدات داخلی تاکید کرد.
ابراهیــم خطابخش اظهار کــرد: در صورتی که 
فرهنگ سازی الزم از سوی صدا و سیما به منظور 
استفاده از تولیدات داخلی انجام شود، می توان به 

رونق بازار داخلی امیدوار بود.
وی تصریح کــرد: در این صــورت قیمت ها نیز 
تعدیل می شود و تولیدات ایرانی گوی سبقت را از 
تولیدات خارجی می رباید. رییس اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک دوخته 
اصفهان با اشــاره به باال بودن قیمت پوشــاک 
داخلی نسبت به اجناس خارجی)چینی(، گفت: 
مالیات، افزایش هزینه نیروی انسانی، گرانی مواد 
اولیه و ... از جمله دالیل باال بودن قیمت پوشاک 
داخلی است. خطابخش ادامه داد: البته کیفیت 
پوشاک ایرانی با برندهای خارجی در یک سطح 
است، حتی تولیدات سال ۹6 نسبت به سال ۹۵ 
با کیفیت تر شده و این پیشرفت روزافزون است.

رییس اتحادیه پارچه فروشان استان:
ایران در تولید پارچه مبلی 

موفق عمل کرده است
رییس اتحادیه پارچه فروشــان استان اصفهان 
گفت: در حال حاضــر در زمینــه تولید پارچه 
مبلی موفق عمل کرده ایــم و پارچه های متنوع 
و با کیفیتی در حال تولید اســت و با حمایت از 
تولیدکننده،عمق بازار محصــوالت داخلی نیز 

افزایش یافته است.
احمد تقی زاده در رابطه با اوضاع اقتصادی صنف 
پارچه فروشان اظهار داشــت: پارچه فروشان در 
سال های گذشته وضعیت بهتری داشته اند و در 
حال حاضر با گذر زمان، اوضــاع این صنف بدتر 
می شود. وی افزود: چندی قبل مهم ترین بحث 
پیرامون این صنف مربوط به واردات و جنس های 
چینی بی کیفیت بود؛ اما االن معضل این صنف از 
این موارد فراتر رفته و به دلیل وضعیت اقتصادی 
نامناســب مردم، دیگر حمایتــی از محصوالت 
این صنف اعم از تولیــد داخل، چینی و ...صورت 

نمی گیرد.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: هم اکنون چهار هزار و ۵۰۰ طرح 
صنعتی تولیدی از صفر تا ۹۰ درصد در این استان 
در حال اجراست. اســرافیل احمدیه در اختتامیه 
دوازدهمین المپیاد فرش دســتباف کشــور در 
دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه این طرح ها ۱4۵ 
هزار شغل جدید ایجاد می کند، اظهارکرد: برای 
تکمیل و راه اندازی این طرح ها ۲6 هزار میلیارد 

تومان سرمایه گذاری نیاز است.
وی بابیــان اینکــه اســتان اصفهــان باالترین 
شــاخص صنعتی با فعالیت ۹ هزار و ۱۹۰واحد 
صنعتی در کشــور اســت، افزود: ۲ هزار میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری این تعداد واحد صنعتی با 

اشتغال زایی ۲46 هزار نفر همراه است.
 رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
اســتان اصفهان فعالیت 88۰ معدن در اســتان 
اصفهــان را یــادآور شــد و گفت: این اســتان 
بیشــترین تعداد معــدن را در کشــور دارد؛ اما 
به لحــاظ اســتخراج، پنجــم اســت. احمدیه 

با اشــاره به اینکه در سال گذشــته 36 میلیون 
تن مــواد اســتخراجی از این معادن در اســتان 
اصفهان به ثبت رســیده اســت، افزود: بیش از 
6۰ هزار واحد صنفی در این اســتان وجود دارد 
 که از این لحاظ نیــز در رده  های باالی کشــور 
قرار دارد. رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت 
استان میزان تسهیالت طرح رونق تولید را ۲ هزار 

و 6۰۰ میلیارد تومان اعالم کرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

4500 طرح صنعتی تولیدی در استان در حال اجراست
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: در شــرایط خشکسالی، 
کیفی ســازی تصفیــه پســاب های خانگــی برای 
بخش های کشاورزی و صنعتی ضروری است و باید 

در دستور کار قرار گیرد. 
حســینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد:در حالی  که 
میزان بارندگی و سطح سفره های زیرزمینی کاهش 
چشم گیری داشته است، مســئوالن آب منطقه ای 
اســتان اصفهان طرح های کیفی سازی پساب های 
خانگی شهرهای این اســتان به خصوص در حوزه 
شهرستان های شاهین شــهر، میمه و برخوار را باید 
در اولویت قــرار دهند.حاجی دلیگانــی ادامه داد: 
اگر از پساب های تصفیه شده اســتفاده شود، منبع 
ارزشــمندی از نظر آب و مواد مغذی در دســترس 
خواهد بود که به امنیت غذایی و آبی و بهبود معیشت 
مردم کمــک می کند و در غیر ایــن صورت امراض 
مختلف را شــایع خواهد کرد.وی خاطرنشان کرد: 
بیشــتر مصارف آب خانگی برای شــرب، استحمام 
و شست  و شــو بوده که تبدیل به فاضالب می شود 

و با شــیوه های تصفیه دوباره از فاضــالب می توان 
استفاده کرد. وی به بحرانی بودن وضعیت سفره های 
زیرزمینی دشت برخوار اشــاره و خاطرنشان کرد: 
وضعیت آب ســفره های زیرزمینی این دشــت در 
گذشته به  گونه ای بود که کشــاورزان با حفر کمتر 
از عمــق ۱۰ متری زمیــن به آب می رســیدند؛ اما 
 اکنــون بیــش از ۱۰۰ متر بایــد حفــاری کنند 

تا به آب برسند.

نماینده مردم شاهین شهر:

تا عمق 100 متری زمین هم آب نیست

مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: حجم صادرات استان در این مدت ۱۱ ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ 
درصد رشد داشته و ارزش دالری آن نیز 4۱ درصد افزایش را نشان می دهد.اسدا... احمدی ونهری در تشریح کارنامه 
۱۱ ماهه تجارت اســتان اصفهان اظهار کرد: در مدت مذکور، مجموعا 4/۵ میلیون تن کاال به ارزش یک میلیارد و 
۵4۰ میلیون دالر از استان اصفهان به مقصد بیش از ۱۰۰ کشور دنیا صادر شده است. وی همچنین تصریح کرد: در 
همین مدت، بیش از 8۲ هزار و ۵۰۰ تن کاال به ارزش 36۹ میلیون دالر از کشورهای مختلف دنیا به استان اصفهان 
وارد شده که حجم و ارزش آن به ترتیب و نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷ درصد و ۲۱ درصد رشد را نشان می دهد. 

رشد 41 درصدی 
صادرات استان اصفهان

مدیرکل گمرک استان مطرح کرد:

رک
گم

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،520،000
تومان

765،000نیم سکه
تومان

485،000ربع سکه
تومان

326،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

147،938
تومان

      قیمت سکه و طال

کیسه خواب کینگ کمپ 
Favourer 400 مدل

 699,000
تومان

کیسه خواب صخره مدل 
Dena 200 regular

 158,000
تومان

کیسه خواب کینگ کمپ 
Trail 800 مدل

 149,000
تومان

 خودروسازان ناتوان
 ولی پر زور!

کاریکاتور

پارلمانصنعت

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: تامین خســارت 
واقعی و حفظ حقابه کشاورزان برای سال زراعی آینده در 

پیگیری های استاندار اصفهان قرار گرفته است.
حیدرعلی عابدی اظهــار کرد: تالش همــه نمایندگان 
اصفهان، بررسی و رفع مشکالت کشاورزان و مسائل مرتبط 

با حوضه زاینده رود است و بارها نامه نگاری هایی در این خصوص به وزارت نیرو انجام شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود: تامین حقابه شرعی و قانونی کشاورزان و تغییر الگوی 
کشت از جمله برنامه هایی است که در رابطه با کشاورزان پیش بینی شده و برنامه هایی در این رابطه اندیشیده 

می شود.
عابدی تصریح کرد: با پیش بینی های صورت گرفته و حفظ حقابه، سال آینده در خصوص کشت پاییزه مشکلی 

نخواهیم داشت و این منوط به برنامه ریزی کافی برای حفظ سهم آبه کشاورزان شرق اصفهان خواهد بود.

 خبرهای خوب
  برای کشاورزان
 شرق اصفهان

وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه 
عمومی دولت از 46 درصد در پایان سال ۱3۹۱ به 34 درصد به واسطه 

افزایش درآمدهای مالیاتی در پایان سال ۱3۹۵ خبر داد.
مسعود کرباســیان اظهار کرد: پیش بینی ما این است که با توجه به 
افزایش درآمدهای وصولی مالیاتی در ســال جاری، شاخص مذکور 
در ســال رو به پایان ۱3۹6 از این رقم هم کمتر شــود.وزیر اقتصاد 

همچنین در خصوص شاخص »نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای« 
در کشور با بیان اینکه این شاخص از 44 درصد در پایان سال ۱3۹۱ 
به 4۹ درصد در پایان سال ۱3۹۵ افزایش یافته است، گفت: این البته 
رشد مناسبی است؛ اما مطلوب نیست زیرا این رقم به طور متوسط 
در کشورهای در حال توســعه معادل ۲۰ درصد است. وی وضعیت 
شاخص »نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی« در پایان سال ۱3۹۱ 

را نیز معادل ۵/4 درصد اعالم کرد که این رقم در پایان سال ۱3۹۵ به 
هشت درصد رسیده است. وزیر اقتصاد تکمیل پایگاه اطالعات مؤدیان، 
توسعه مشوق های مالیاتی برای بخش تولید و صادرات، اعمال نرخ 
صفر مالیاتی به منظور شفاف سازی مالیات ها و فعالیت های معاف از 
مالیات و در نهایت تقویت ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی را از جمله 

مهم ترین دستاوردهای نظام مالیاتی در سال های اخیر برشمرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد:
کاهش 1۲ درصدی درآمدهای نفتی در سال جاری

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه نخستین سامانه آبرسانی اصفهان شامل ۵6 شهر 
و 3۰۰ روستاست، گفت: با پیگیری جدی استاندار در 
روزهای آینده شاهد کلنگ زنی ســامانه دوم آبرسانی 
اصفهان خواهیم بود. هاشم امینی  اظهار داشت: سابقه 

ذهنی مقابله با کم آبی و شرایط بحران که در منطقه به ویژه در حوزه فالت مرکزی ایران وجود داشت همه 
ذهن های متخصصان را به سمت و سویی برده بود که ما باید با بحران خشکسالی مقابله کنیم و به نوعی 

تبعات ناشی از خشکسالی از جمله اجتماعی، اقتصادی و امنیتی و بهداشتی را تعدیل کنیم.
وی اظهار داشــت: در حوزه تامین آب شرب، ۲ ســامانه حوزه مدیریت آب تعریف شده است که سامانه 
نخست آبرسانی اصفهان شامل ۵6 شهر و 3۰۰ روستاست و نقطه شــروع آن تصفیه خانه بابا شیخعلی 

اصفهان)بزرگ ترین تصفیه خانه آب کشور( است.

سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان به زودی 
کلنگ زنی می شود

در این میان محسن مهرعلیزاده طرح های سلیقه ای و بدون پشتوانه علمی 
را مهم ترین عامل افزایش بدهی در شهرداری ها عنوان می کند .

شفاف شدن الیحه بودجه و انتشار جزئیات آن برای عموم، موضوع مهمی 
است. دولت از این طریق مســتقیم دخل و خرج کشــور را به مردم ارائه 

می دهد؛ این روند چاقوی دو لبه ای است که می تواند هم باعث روشنگری 
عموم مردم و هم ایجاد یک سری از حساسیت ها و فعالیت های مضاعف برای 
تشریح عموم باشد. به هر حال صرف نظر از اینکه بودجه باید با شفافیت تمام 
در اختیار رسانه ها قرار داده می شد؛ اما این موضوع چندان مورد توجه قرار 

نگرفت. بودجه سه هزار میلیارد تومانی سال ۹۷ اصفهان با تمام کش و قوس 
موجود با دو هزار نفر ساعت کار کارشناسی تنظیم شد و به تصویب رسید، 

بودجه ای که نیامده هزینه شده است!
بدون شک بودجه شهرداری ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی شهروندان 
دارد و چگونگی صرف این بودجه از اهمیتی ویژه تر برخوردار است و در کنار 
آن ارائه راه حل هایی برای به حداقل رساندن هزینه های غیر ضروری شاید 
بزرگ ترین راهکاری باشد که می توان در کنار مشارکت سرمایه گذاران به 

کار گرفت. 
به گفته کارشناســان اقتصادی؛ توجه 
به امر ســرمایه گذاری می تواند تا حد 
زیادی از روند روبه رشد اتکا به دولت کم 
کند. هنگامی که هزینه ها از دوش دولت 
برداشته شود و پای ســرمایه گذارها به 
میان آید می تواند تا حد زیادی به بهبود 
اوضاع از لحاظ اقتصادی کمک کند. در 
این میان نهادها و سازمان هایی همچون 
شــهرداری می توانند نقش حمایتگری 
خود را داشته باشند تا بتوانند درصدی 
از بدهی ها که هر ساله هم بر آن افزوده 

می شود را کاهش دهند.
شاید کم توجهی به بخش خصوصی که 
خود الزمه رونق اقتصادی اســت یکی 
عواملی باشــد که طی ســال های اخیر 
بسیار از آن غافل مانده ایم این در حالی 

است که با توجه به کمبود نقدینگی برای تولید و پایین آمدن قدرت نقدینگی 
واحدهای تولیدی، به نظر می رسد دولت باید فکری برای مطالبات خود به 
بخش  خصوصی بیندیشد تا این بخش هم بتواند متقابال، بدهی هایی که به 
دولت و دســتگاه های دولتی دارد را بپردازد و این تعامل دو سویه می تواند 
راهگشای اقتصاد پیش روی ما باشد. اصفهان با دارا بودن بهترین شرایط 
صنعتی و جذابیت های توریستی اگر تنها کمی در راستای اعتماد بخش 

خصوصی گام بردارد می تواند شاهد اتفاقات مثبتی در اقتصاد خود باشد.

 استاندار اصفهان می گوید : مدیریت های شهری جدید اصفهان بدهی های انباشته از قبل را به ارث برده؛ به گونه ای که شهری مانند 
اصفهان یک و نیم برابر بودجه سالیانه خود بدهی دارد و با توجه به اینکه شهرداری ها سال آینده به دلیل نحوه بودجه بندی ۹۷ نمی توانند 
توقع زیادی از محل کمک های دولتی داشته باشند باید روی کمک های بخش خصوصی فعال که توان سرمایه گذاری در پروژه های شهری را 

دارد، سرمایه گذاری صورت بگیرد.

فاطمه کاویانی

 این روند چاقوی 
دو لبه ای است 

که می تواند هم 
باعث روشنگری 
عموم مردم و هم 
ایجاد یک سری 
از حساسیت ها 

و فعالیت های 
مضاعف برای 

تشریح عموم باشد

بودجه ای که نیامده هزینه شد؛

اصفهاِن بدهکار !
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روایتی از انتظار دو دلقک
نمایش »در اســکله« به نویســندگی الن گرا با 
کارگردانی هادی مهرابی، آخرین نمایش ســال 

۱۳۹۶ است.
 در اسکله، روایتگر داســتان دو دلقک است که 
قصد ســفر به آن طرف دریا را دارنــد اما دیر به 
اسکله می رسند و از کشتی جا می مانند. آن دو، 
حین انتظار برای بازگشــتن کشــتی با یکدیگر 
هم صحبت می شوند و از آرزوها و خواب های خود 
درباره آن طرف دریا که به آرمان شهرشان تبدیل 

شده می گویند.
 این نمایش تا ۲۰ اســفندماه بجــز روزهای ۱۳ 
و ۱۷ اسفند، هر شــب رأس ساعت ۱۹ در سالن 
ســعدی روی صحنه می رود و عالقه مندان برای 
تهیه بلیت آن می توانند به سایت پارتاک تیکت 

مراجعه کنند.

 نمایش »ترور نافرجام«
در نگارستان امام خمینی

نمایــش »تــرور نافرجــام« به نویســندگی و 
کارگردانی محمدعلی عمادی، از هشتم اسفندماه 

به روی صحنه رفت.
محمدعلی عمادی، کارگردان این نمایش اظهار 
کرد: نمایشــنامه »ترور نافرجام« ترکیبی از دو 
داســتان واقعی اســت و همان طور که از نام آن 
 برمی آید، بــه ماجرای یک ترور نافرجام اشــاره 

دارد.
عالقه مندان برای دیدن این نمایش تا ۱۶ اسفند 
ماه فرصت دارند با تهیه بلیت از ســایت پارتاک 
تیکت، هر شب رأس ساعت ۱۸:۳۰ به نگارستان 
 امام خمینــی واقــع در میدان فیــض مراجعه 

کنند.

»روایت هایی از جنس خیال« 
در گالری گمان

نمایشــگاه گروهی تصویرســازی »روایت هایی 
از جنس خیــال« در گالری گمان افتتاح شــد. 
هنردوســتان می توانند برای بازدید از این آثار 
تا هفدهم اســفندماه همه روزه از ساعت ۱۶ تا 
۲۱:۳۰ به محل گالــری واقع در خیابان خاقانی، 

نبش بن بست شهپر مراجعه کنند.

 به تماشای نمایش 
»آوای فاخته« بروید

آوای فاخته به نویســندگی و کارگردانی هادی 
عسکری در سالن سوره حوزه هنری روی صحنه 
است.داستان نمایش آوای فاخته درباره شخصی 
به نام امیر علی مقدم است که از او می خواهند در 
مراسمی سخنرانی کند؛ اما هنگام سخنرانی همه 

چیز از خاطرش می رود.
در این نمایش هادی عســکری، مژگان کوهی، 
هومن حیدری و محمدحسن رحیمی بازی می 
کنند.این نمایش تا ۱5 اسفندماه هر شب درسالن 

سوره حوزه هنری اصفهان اجرا می شود.

 نمایش دوئت 
روی صحنه است

نمایش دوئت با طراحی و کارگردانی محمدجواد 
ســجادی در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان 

روی صحنه است.
دوئت در اصطالح موســیقی به دونوازی سازها 
گفته می شــود و اجــرای این نمایــش در دو 
 اپیزود، علت انتخاب نــام »دوئت« برای آن بوده

 است.
ایــن نمایش متشــکل از دو اپیــزود جداگانه و 
 مونولوگ اســت کــه توســط دو بازیگــر اجرا 

می شود.
گفتنی اســت نمایش دوئت تا ۱۸ اســفندماه 
هر شب در ســالن تماشــاخانه اصفهان واقع در 
 مجتمع فرهنگی هنری فرشــچیان روی صحنه 

می رود.

کارگردان سینما خبرداد:
آغاز اکران بین المللی 
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امیر احمــد انصاری کارگردان ســینما گفت: 
اکران بین المللی فیلم هاری از اردیبهشت ۹۷، 
در شهرهای مونترال، تورنتو و ایالت کالیفرنیا 

آغاز خواهد شد.
انصــاری دربــاره اکران بیــن المللــی فیلم 
ســینمایی»هاری« به خبرنگار حوزه سینما 
گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
اکران بین المللی این فیلم از اردیبهشت ۹۷، 
در مونترال و تورنتوی کانادا و ایالت کالیفرنیای 

آمریکا آغاز خواهد شد.
گفتنی است »هاری« به کارگردانی امیراحمد 
انصاری و تهیه کنندگــی مهدی مددکار آماده 

شده است.
این فیلم نوشــته امیرعلی محسنین، یک اثر 
اجتماعی است و در خالصه داستان آن چنین 
آمده: »من خطر کردم که همه چی درســت 
شــه یا هیچی! هر کاری می کنم واسه خاطر 
بچمونه که توی اون ســگدونی که من بزرگ 

شدم، بزرگ نشه.«

بازیگر تلویزیون و تئاتر:
 اعتقادی به وجود مافیا

در بازیگری ندارم
بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون عنوان کرد: 
اعتقادی به وجود مافیا در بازیگر شــدن ندارم 
و معتقدم پیشــرفت هر جوانی در این حرفه 
نیازمند تالش، دانش و کارایی خودش است، 
هر جوانی که این ویژگی ها را داشــته باشــد 

مسلما می تواند موفق شود.
افشــین ســنگ چاپ، بازیگر تئاتر، سینما و 
تلویزیون عنــوان کرد:  معضــل بازیگری، به 
وجود آوردن یک شخصیت است. من و خیلی 
دوســتانم در این عرصه تدریــس می کنیم و 
تالش می کنیم به جوانــان بگوییم کاراکتری 
که به آنها محول می شــود را دقیق اجرا کنند؛ 
چرا که در بازیگری خودشان نیستند بلکه آن 
کاراکتر هســتند و باید آن نقش را با تمام ریز 

و درشتش ایفا کنند تا تماشاچی لذت ببرد.
وی با اشــاره به زنده بودن هنــر تئاتر گفت: 
تماشاگر تئاتر، دوســت دارد تغییر و تحول را 
روی صحنه دقیق تر از سینما و تلویزیون ببیند 
برای همین تئاتر همیشه نو است، چرا که همه 
چیز جلوی چشم بازیگر اتفاق می افتد؛ از تغییر 

نگاه و لهجه گرفته تا لباس و چیزهای دیگر.

 نیکی کریمی 
بازیگر »ممنوعه« شد

نیکــی کریمی بــه ســریال »ممنوعــه« به 
کارگردانی امیر پورکیان پیوست. این نخستین 
نقش آفرینی نیکــی کریمی 
برای ســریالی ویژه شبکه 
نمایش خانگی است که 
در آن نقــش متفاوت و 
ویژه ای را ایفا می کند.

گــذاری  ســرمایه 
ممنوعه توسط صادق 
یاری صــورت گرفته 
است.پیش از این پژمان 
بازغی، خاطره اسدی، 
امیرحســین آرمــان، 
آناهیتــا درگاهی، الهه 
حصاری، مجید مظفری 
و آتیال پســیانی جلوی 

دوربین رفته بودند.

 آقای بازیگر 
در »گردان تک نفره«

 ســیروس گرجســتانی در روزهای 
اخیر مقابل دوربین ســریال 
»گــردان تــک نفــره« بــه 
کارگردانی وحیــد امیرخانی 
 و تهیــه کنندگــی ســید مرتضــی فاطمی

 رفت. تصویربرداری سریال »گردان تک نفره« 
از هفته گذشته در تهرانسر آغاز شده و اکنون 

در مدرسه متقین خیابان سی تیر ادامه دارد. 
این ســریال ۱5 قســمتی مضمونی  کمدی و 
اجتماعــی دارد که پیش تولیــد آن از دی ماه 

آغاز شده است.

کافه هنر

استان اصفهان؛ آماده پذیرایی از مسافران نوروزی

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

رییس دفتر تبلیغات اســالمی استان اصفهان، در 
نخستین ســمینار علمی فقه مضاف، با بیان اینکه 
پیکار فرهنگــی نیازمند توســعه ابزارهای دینی 

اســت، گفت: امــروزه جامعه لحظه بــه لحظه نو 
می شــود و پدیده های مختلفی در مقابل انســان 
قرار می گیرد کــه اگــر در فهم مســائل جامعه 

 کوتاهی کنیم میدان تبلیغی را از دســت خواهیم 
داد.

حجت االســالم محمد قطبی ادامــه داد: همه در 
فضای عمومــی جامعه به نوعــی در حال فعالیت 

فرهنگی هستند.
وی  اظهار کرد: اقتضائات عصــر حاضر به گونه ای 

است که فناوری های نو همه جامعه و زندگی افراد 
را دربرگرفته و همه را وارد مرحله دوم زندگی کرده 
اســت که اقتضا می کند هم در بعد مسئله شناسی 
و هم در پاسخ به این مســائل به صورت دقیق تری 
وارد شویم و کاوش های علمی و کوشش های عمیق 

افزایش یابد.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان:
پیکار فرهنگی نیازمند توسعه ابزارهای دینی است

استاد داریوش اسدزاده، با عکســی قدیمی از جوانی هایش 
صفحه اجتماعی خود را بــه روز کرد. عکــس آنقدر قدیمی 
اســت که با تکنیک خاص آن دوران، رنگی شــده اســت. اکثر 
پدربزرگ ها یک عکس اینطوری دارند که در آن چهره شان 

شبیه سوپراستار های هالیوود است.

خیلی ها میگن کاش ازدواجت رو پنهان می کردی!

ی
رد

اگ
ست

این

 بهاره رهنمــا بازیگر محبوب و پرحاشــیه ایرانی، با انتشــار 
عکســی از خود و همســرش در حرم امام رضا )ع( صفحه 
رسمی اینستاگرام خود را به روز رسانی کرد و نوشت: خیلیا 
می پرسن نمی ترســی از اینکه انقدر بی محابا از عشق حرف 
میزنی؟ خیلیا میگن کاش مثل بیشتر آدم ها، جدایی و ازدواجت 

رو پنهان می کردی!

خاطره بازی آقای بازیگر با  عکسی قدیمی

مالک ســینما ایران اصفهــان گفت: یک 
حرکت عمرانی در منطقه یک شــهرداری 
اصفهان و در خیابان چهارباغ در حال انجام 
است و سعی داریم که سینما را احیا کنیم. 
غالمرضا جهانگیری اظهار کرد: آتش نشانی 

بارها در خصوص این سازه به ما تذکر داده بود و شرکت مترو نیز درخصوص این سازه به ما نامه زد. تا اینکه 
سازمان آتش نشــانی طی نامه ای به ما اعالم و ابالغ کرد که این سازه خطرساز است و به تخریب آن باید 
اقدام شود.وی افزود: سوال این است که اگر این سازه تخریب می شد چه کسی پاسخگو بود؟ قطعا شخص 
مالک باید پاسخگو باشد و طبق ابالغ سازمان آتش نشانی ما به تخریب آن اقدام کردیم.مالک سینما ایران 
ادامه داد: هرکسی تصور می کند بنده مالک سینما ایران نیستم، بیاید و با مستندات اثبات کند.وی افزود: 

مدیریت شهری نیز به شدت پیگیر این موضوع هست که اینجا باید پردیس باشد.

معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهان 
درخصوص آمادگی بناهای تاریخی برای میزبانی از 
میهمانان نوروزی اظهار کرد: همه بناهای تاریخی 
اصفهان کامــال آمادگی پذیرایی از گردشــگران و 

میهمانان نوروزی را دارند و هیچ بنایی نیست که به خاطر مرمت یا دالیل دیگر پذیرای گردشگران نباشد.ناصر 
طاهری با اشاره به جمع شدن داربســت های ایوان عالی قاپو در میدان امام)ره( افزود: همان طور که قبال خبر 
داده شد داربست هایی که برای مرمت ایوان عالی قاپو نصب شده بود نیز جمع شده و این ایوان در نوروز امسال 
مورد بازدید گردشگران قرار خواهد گرفت.معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: قیمت بلیت های بناهای تاریخی ثابت است و اگر تغییر قیمتی صورت گیرد، 

از طرف تهران اعالم می شود.

مالک سینما ایران اصفهان:

مدیریت شهری، پیگیرتبدیل 
سینما ایران به پردیس است

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان:

قیمت بلیت های بناهای 
تاریخی ثابت است 

مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: برای میزبانی از 
مسافران و گردشگران نوروزی آمادگی خوبی در 

سطح استان داریم.
فریدون الهیاری اظهار کرد: اســتان اصفهان در 
نوروز، یکــی از مقاصد مهم گردشــگری داخلی 
کشــور به شــمار می رود و باید بــرای پذیرایی 
و میزبانــی از جمعیت چندمیلیونــی میهمانان 
نوروزی که از سراسر کشــور به اصفهان وارد می 
شوند آمادگی داشــته باشــیم و به همین دلیل 
فعالیت های ســتاد اجرایی خدمات سفر استان 
از ماه قبل به صورت گســترده آغاز شده است و 
گزارش گیری در جلسه اخیر ستاد اجرایی خدمات 
سفر نشــان دهنده این بود که ما برای میزبانی از 
مسافران و گردشگران نوروزی آمادگی خوبی در 

سطح استان داریم.
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهان ادامه داد: در ستاد 
سفر سال های گذشته نقاط ضعفی وجود داشت 
که همه اینها در جلسات گزارش و راهکارهای حل 

مشکالت نیز مطرح شــد و امسال آمادگی خوبی 
در سطح استان برای میزبانی از مسافران نوروزی 
وجود دارد.وی گفت: جلســه ای نیــز با حضور 

مدیران میراث فرهنگی 
استان داشتیم و گزارش 
های آنهــا درباره پیش 
بینی هــا و هماهنگی 
هــای انجام شــده در 
شهرستان های مختلف 
در زمینه برنامه های 
نــوروزی و میزبانی از 
مســافران را دریافت 

کردیم که گزارش های ارائه شــده 
نشــان می دهد در شهرســتان ها نیز با انگیزه و 
جدیت بیشتر، بحث ستاد نوروزی پیگیری شده 
اســت. الهیاری تصریح کرد: تــالش می کنیم تا 
توسعه گردشگری را به صورت متوازن در سطح 

اســتان ارائه دهیم و با ایجاد فرصت هایی برای 
شهرستان های مختلف استان این امکان را ایجاد 
کنیم که مسافران نوروزی عالوه بر شهر اصفهان 
بتوانند به شهرستان های استان 
نیز ســوق داده شوند و 
شهرستان ها نیز بتوانند 
از بحث گردشگری بهره 
بیشتری ببرند.مدیر اداره 
کل میــراث فرهنگــی، 
صنایع دستی و گردشگری 
استان با بیان اینکه امسال 
بحث نــوروزگاه بــا قدرت 
بیشتری در ســطح استان 
پیگیری می شــود، گفت: با شــهرداری اصفهان 
تعامالتی صــورت گرفته و خوشــبختانه برنامه 
های بســیار گســترده و مفصلی در سطح شهر 
اصفهان، ســایت ها، بناهای تاریخی، سایت های 

تفریحی و پارک های مختلف شــهر پیش بینی 
شــده اســت؛ همچنین در در شهرســتان های 
مختلف اســتان نیز نوروزگاه با قــدرت پیگیری 
می شود. الهیاری ادامه داد: تاکنون بیش از ۲۰۰ 
رویداد فرهنگی در سطح استان معرفی شده که 
البته گزارش گیری نهایی تعداد و انواع آنها تا پایان 
هفته جاری ازسوی شهرســتان ها ارائه خواهد 
شد. نمایشــگاه ها و بازارچه های صنایع دستی 
در سطح شهر اصفهان، شهرستان های مختلف و 
حتی روستاهای هدف گردشگری نیز دنبال می 
شود؛ همچنین برگزاری مسابقه چوگان در میدان 
امام)ره( اصفهــان جزو برنامه هــای ویژه نوروز 
خواهد بود. برگزاری جشنواره غذا نیز در اصفهان 

و برخی از شهرستان ها درحال پیگیری است.
وی اضافه کرد: همچنین درخصوص کمیته های 
دیگری که بایــد در جهت رفاه حال مســافران 
نــوروزی خدمــت کننــد، در بخش اســکان 
پیش بینی هــای خوبی، هم در شــهر اصفهان و 
هم در شهرســتان های مختلف اســتان صورت 

گرفته است.

الهیاری خبرداد:
استان اصفهان؛ آماده پذیرایی از مسافران نوروزی

یک فیلم خوب دیگر از »وحید جلیلونــد« و البته با تهیه کنندگی 
»احسان علیخانی« که در اولین گام، نشان 
داد مؤلفه هــای موفقیــت )چه در 
سینما و چه در تلویزیون( را خوب 
می شناسد. در روزهایی که »آینه 
بغل« و »خالتــور« و »دخترعمو 
پسرعمو« روی پرده های نقره ای 
جوالن می دادند، اثر قابل تحسین 
جلیلونــد از راه رســید و موفقیت 
پیش بینی ناپذیــر آن در نخســتین 
روزهای اکرانش، ســینمای ایران را 

شگفت زده کرد.
»بــدون تاریخ بدون امضــا« که با آن 
داســتان اجتماعی و فضای تلخش، به 
نظر می رســید یک دوره نمایشــی آرام با 
موفقیتی نسبی را پشت سر خواهدگذاشت، 
از همان نخستین دقایق آغاز اکران، طوفانی به پا 
کرد و رکوردهایی را به ثبت رســاند که پیش از این 
منحصر به آثار سطحی کمیک بود که همین هم موفقیت 

این فیلم را بیشتر جلوه می دهد.
فیلم جدید جلیلوند پیش از اکران در ایران، اکران های 
بین المللی مختلفی را پشــت سر گذاشــت و جوایز 
متعددی هم از فستیوال های خارجی گرفت و از آن 
به عنوان پرافتخارترین فیلم ایرانی  سال ۹۶ نیز نام 
برده می شــود. این فیلم در مراسم اکران مردمی 
در تهران و در روز اول نمایش،  توانست در مدت 
زمان ٤۰ دقیقه در ۹ سانس فوق العاده اکران شود 

که رکورد بی سابقه ای به حساب می آید.
»بدون تاریخ، بدون امضا« داستانی تکان دهنده 
دارد درباره یک پزشک شاغل در پزشکی قانونی 

که وقتی با جسدی در محل کارش مواجه می شود، به تردید می افتد 
که آیا او در مرگ این نوجوان نقشی داشته یا نه؟

 همین مضمون تلخ شــاید باعث شــد تا روزنامه »جوان« با انتشار 
مطلبی، به انتقاد از اکران این فیلم در ایام نزدیک به نوروز بپردازد و 

این فیلم را فیلمی »ضدخانواده« بداند.
نوروز ســال قبل »ابد و یک روز« بــا محوریت یک داســتان تلخ 
اجتماعی، توانســت بیش از یــازده میلیارد تومان فــروش کند. 
درباره »ابد و یک روز« هم مشــابه همین انتقــادات و اعتراضات را 
می شــنیدیم؛ اینکه این گونه فیلم ها، ماموریت »سیاه جلوه دادن 

فضای ایران« را دارند و امیدی به مردم نمی دهند!
البته در جشنواره سی و پنجم ، منتقدانی که این فیلم را دیده بودند، 
از وجود روح جوانمردی و خانواده دوســتی در »بدون تاریخ بدون 

امضا«، به عنوان یکی از نقاط قوت این فیلم یاد کرده بودند.
»ورایتی« رسانه معتبر خارجی هم پیش از این در یادداشتی درباره 
فیلم »بدون تاریخ، بدون امضا« و به مناســبت نمایش این فیلم در 
جشــنواره فیلم ونیز نوشــت: »بدون تاریخ، بدون امضا« یک درام 
ایرانی خوش ساخت با نقش آفرینی  های فوق العاده است و با وجود 
چند حفره داستانی، تا پایان خوب پیش می  رود. یک پزشک قانونی 
به شدت درگیر وسواســی ذهنی می شود چون فکر می  کند ممکن 
اســت باعث مرگ یک کودک شده باشــد... جذبه احساسی تمام 
شخصیت ها طی بحران  هایی که پشت ســر می گذارند قابل لمس 
اســت؛  مخصوصا اندوه پر از خشــم لیال و درد له  کننده موسی. هر 
چهار بازیگر اصلی فیلم درجه یک هســتند؛ اما محمدزاده است که 
با صحنه کارخانه مرغ، بهترین نقش آفرینی را به نمایش می  گذارد 
 و مونولوگ درمانده  اش یک کیفیت حماســی شکسپیری به خود 

می  گیرد.«
»بدون تاریخ، بدون امضا« این روزها در سینما فلسطین اصفهان به 
روی پرده رفته است. در هیاهوی روزهای مانده به عید، دیدن این 
فیلم تلخ اما خوش ساخت و خوش روایت با بازی فوق العاده »نوید 
محمدزاده« ارزش دیدن دارد. خوب است سینمای ایران »نوید«ی 
دارد که همیشه »خوب« است و نوید می دهد که سینمای ما از نسل 

بازیگران خوب هنوز خالی نشده است. 

امضا« در سینما فلسطین اصفهانبه بهانه اکران »بدون تاریخ، بدون 

 خیلی تـلخ، 
خیلی خـوب!

سمیه پارسا
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شگردجدیدسوءاستفادهگراندربازارگوشی
پیشنهاد سردبیر:

رونمایی از هدفون های بی سیم و هوشمند جدید
سونی در کنار رونمایی از دو پرچمدار جدید، از هدفون های بی سیم هوشمند خود تحت عنوان اکسپریا ایر دو نیز رونمایی کرد.

به گزارش وب سایت phonearena، کنگره جهانی موبایل، در شهر بارسلون اسپانیا برگزار شد و بدون شک، در زمینه علم 
و فناوری اتفاق بسیار مهمی است.سونی در نخستین روز از آغاز به کار رسمی این رویداد بزرگ، از دو پرچمدار جدیدش یعنی 
اکسپریا ایکس زد ۲ و نسخه کامپکت آن رونمایی و توجه بسیاری از طرفداران و کاربران را  جلب کرد. از آنجا که مدت هاست 
بازار هدفون های بی سیم هوشمند با قابلیت اتصال به دستیارهای صوتی هوشمند، داغ شده، سونی نیز با معرفی یک نسخه 

اختصاصی از این هدفون های بی سیم به جمع سازندگان و ارائه دهندگان این محصوالت نوین پیوست.
هدفون های بی سیم هوشمند سونی که اکسپریا ایر دو )Xperia Ear Duo ( نام دارد، به کاربران این امکان را می دهد تا 
با کیفیت باال به موسیقی های مورد عالقه خود گوش بسپارند، تماس های صوتی برقرار کنند و پس از اتصال به دستیارهای 

صوتی گوشی های هوشمند، دستورهای صوتی داده و به کارهای خود برسند.

هواوی از روند رو به رشد تجاری سازی ۵G می گوید
 ۵G یکی از مدیران ارشد اجرایی شرکت هواوی در حاشیه کنگره جهانی موبایل ۲۰۱۸ بارسلون از اهمیت و روند رو به رشد شبکه اینترنت

خبر داد.
به گزارش وب سایت تک کرانچ؛ »کن هو « ، یکی از مدیران ارشد اجرایی شرکت هوآوی  در جریان کنفرانسی در کنگره جهانی موبایل 
MWC ۲۰۱۸، خطاب به خبرنگاران و گزارشگران گفت که روند تجاری سازی فناوری شبکه اینترنت همراه ۵G با موفقیت و پیشرفت خوبی 

رو به رو بوده  و راه اندازی این شبکه اینترنت پرسرعت بسیار به واقعیت نزدیک شده است.
هواوی یکی از اپراتورهای مخابراتی پیشگام در جهان است که در عرصه توسعه و برقراری شبکه اینترنت ۵G تالش های فراوانی کرده 
است. این اپراتور فعال همچنین در این زمینه با بیش از ۳۰ اپراتور بین المللی دیگر به توافقات بزرگ و ارزشمندی دست یافته است. 
کن هو در ادامه سخنانش گفت که هوآوی نسبت به روند رو به رشد و گسترش فناوری نسل پنجم اینترنت بسیار امیدوار است و 

از هرگونه به چالش کشیده شدن، پرسش و ابراز نگرانی توسط دولت ها یا اپراتورها استقبال می کند. 

شگرد جدید سوء استفاده گران در بازار گوشی 
رییس صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه درباره شگرد جدید برخی از سوءاستفاده گران از 

عنوان رجیستری در بازار هشدار داد. مهدی میرمهدی کمیجانی با بیان اینکه افزایش قیمت دالر روی قیمت گوشی های تلفن 
همراه هم تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: از طرف دیگر کسانی که در بازار به عنوان فروشنده گوشی های موبایل فعالیت می کنند، 

از عنوان رجیستری به عنوان یک مزیت برای فروش کاالی شان استفاده می کنند. به این صورت که وقتی خریدار برای خرید 
به آنها مراجعه می کند، از او می پرسند که گوشی رجیستر شده می خواهد یا نه؟ این در واقع برخالف مقررات است ؛ چراکه 
اساسا گوشی رجیستر نشده نباید فروخته شود. وی با بیان اینکه اجرای ناقص طرح رجیستری می تواند از علت های این 
آشفتگی ها باشد، گفت: شاید اگر همه برندها مشمول طرح رجیستری می شدند، دیگر شاهد این اتفاقات در بازار نبودیم. 
هرچند از سویی نمی توان تاثیر افزایش نرخ دالر بر قیمت گوشی های تلفن همراه را نادیده گرفت زیرا حتی اگر کاالیی 

قبل از افزایش نرخ دالر خریداری شده باشد، باز هم با نرخ دالر روز،  به فروش می رسد.
او با اشاره به اجرای فاز جدید طرح رجیستری که گوشی های هوآوی، تکنو، سونی و نوکیا را شامل می شود، ادامه داد: 

در بازار گوشی های تلفن همراه اگر همه برندهای موجود منهای سامسونگ را تجمیع کنیم، مجموعا تا ۲۰ درصد بازار را 
تشکیل نمی دهند و تا زمانی که سامسونگ مشمول طرح نشود، این طرح ناقص می ماند. در حالی که سامسونگ همچنان در 

بازار مشغول یکه تازی است. میرمهدی در ادامه با بیان اینکه طرح رجیستری اساسا هیچ هزینه ای ندارد، اظهار کرد: متاسفانه 
اخیرا در بازار از کلمه رجیستر استفاده ابزاری می شود تا قیمت گوشی ها را اضافه تر کنند. رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه 

همچنین به یک شگرد جدید برخی از سوءاستفاده گران در بازار گوشی های موبایل هم اشاره و تاکید کرد: اخیرا به صورت پراکنده 
شنیده شده که برخی از فروشندگان کاالی رجیسترنشده را به خریداران می فروشــند و زمانی که فرد خریدار برای پس دادن گوشی 

خود مراجعه می کند، مبلغی را از او دریافت می کنند و جالب تر اینکه همان گوشی را دوباره بسته بندی کرده و به شخص دیگری می فروشند.

سامسونگ، تاریخ عرضه اسپیکر هوشمند بیکسبی را مشخص کرد
نخستین گزارش ها از تالش سامسونگ برای توسعه اسپیکر هوشمند بیکسبی سال گذشته منتشر شد و »دیجی کو«، مدیر 

بخش موبایل این کمپانی پس از رونمایی از گلکسی اس 9 تاریخ عرضه این محصول را مشخص کرد.
کمپانی کره ای سال گذشته و همراه با معرفی گلکسی اس 8 از دستیار هوشمند بیکسبی رونمایی کرد که به محصوالت دیگر 

از قبیل تلویزیون و یخچال نیز راه پیدا می کنند.
این اسپیکر احتماال به عنوان کنترلر مرکزی سیستم Connected Vision سامسونگ عمل کرده و کاربران از طریق آن 

اشیای متصل به شبکه از قبیل تلویزیون، یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و... را کنترل می کنند. 
دیجی کو در گفت وگو با »وال اســتریت ژورنال« تایید کرده که این کمپانی در نیمه دوم سال ۲۰18 از نخستین اسپیکر 

هوشمند مجهز به بیکسبی خود رونمایی خواهد کرد؛ اما فعال نمی تواند زمان دقیق آن را مشخص کند.
در حال حاضر بازار اسپیکرهای هوشمند در ســیطره بازیگران قدرتمندی مانند آمازون و گوگل قرار دارد و هر دو کمپانی 

امکان تعبیه دستیارهای خود را برای شرکت های دیگر نیز فراهم کرده اند.

افزایش تعرفه واردات لپ تاپ، سودی به حال تولید داخل نداشت
تنها تولیدکننده لپ تاپ در کشور پس از چهار سال، درخواست خود برای افزایش تعرفه واردات این محصول از ۵ به 1۵ 
درصد را پس گرفت. حسین مقدم با بیان اینکه چهار ســال پیش زمانی که صحبت از تولید لپ تاپ در ایران شد، همگان 
تصور می کردند این صرفا یک ادعای بی اساس است، گفت: بعد از گذشت اندکی و ورود اولین لپ تاپ های تولید داخل به 
بازار، این ادعا به واقعیت بدل شد. این تولیدکننده لپ تاپ در کشــور گفت: طبق قوانین جاری کشور و به منظور حمایت 
از تولیدات داخلی، تعرفه گمرکی کاالهای وارداتی که مشابه آن در ایران تولید شــود، افزایش می یابد؛ این اتفاق پس از 
راه اندازی خط تولید لپ تاپ در داخل کشور برای این کاال نیز رخ داد؛ اما افزایش تعرفه واردات این کاال تغییر چندانی در 

قیمت لپ تاپ های وارداتی در بازار ایجاد نکرد.
وی ادامه داد: به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانه با توجه به کم اظهاری 4۰ درصدی واردکنندگان این گروه کاالیی در 
گمرک که قیمت لپ تاپ های میان رده را حدود ۲1۰ دالر اعالم می  کنند، تعرفــه افزایش یافته تغییر چندانی در ارزش 

نهایی کاال برای مصرف کننده نداشته است.

اینترنت ماهواره ای برای هواپیما فراهم می شود
۵ شــرکت تصمیم دارند اینترنت وای فای ارزان و با کیفیت ماهواره ای را برای 
مسافران هواپیماها فراهم کنند. امروزه بسیاری از خطوط هواپیمایی وای فای را 
در هواپیماها فراهم می کنند؛ اما خدمت ارائه شده، کند و گران قیمت است. اکنون 
 OneWeb استارت آپ ماهواره ای  ،Sprint ایرباس و دلتا با  شرکت مخابراتی
و Bharti Airtel هند همکاری می کنند تا اینترنت وای فای را با ســرعت باال 
در هواپیما فراهم کنند.این پروژه  به نام Seamless Air Alliance در کنگره 
جهانی موبایل اعالم شد و به اپراتورهای خدمات موبایل اجازه می دهد با کمک 
ماهواره برای مسافران هواپیما اینترنت فراهم کنند. این همکاری در حالی انجام 
می شــود که هر روز شرکت های مخابراتی بیشتری ســعی می کنند خدمات 

اینترنت 5G را فراهم کنند.

دوربین فول فریم بدون آینه A7 III توسط سونی معرفی شد
سونی سال گذشته، بخش اعظم تالش هایش در زمینه دوربین های عکاسی را به عرضه دوربین های قدرتمند و 
گران قیمتی مثل A9 اختصاص داد؛ اما به نظر می رسد که امسال می خواهد مدل های ارزان قیمت تری را هم 

که یــک دوربین فول روانه بازار کند. در همین راستا، شرکت ژاپنی از A7R III رونمایی کرده 
فریم بدون آینه و مبتدی به شمار می آید. A7R III جانشین مدل 

A7S II محسوب می شود و درست مثل برادر بزرگ ترش 
برای عکاسی در نور کم و فیلمبرداری عملکرد خیره 

کننده ای را به نمایش می گذارد.
A7R III مجهز به یک سنســور قدرتمند ۲4.۲ 
مگاپیکسلی اســت و از یک لرزش گیر اپتیکال پنج 

محوره بهره می برد. سونی برای این دوربین پردازنده 
Bionz X را در نظر گرفته و ویژگی هایی مثل ثبت عکس 

 4K فیلمبرداری ،RAW و JPEG با سرعت 1۰ فریم بر ثانیه در فرمت های
HDR و رزولوشن ۱۰۸۰p با نرخ 1۲۰ فریم بر ثانیه و منظره یاب اولد ۲.۳ میلیون 

نقطه ای را در آن گنجانده است.
دوربین A7R III از یو اس بی نوع C پشتیبانی می کند، می تواند در فوکوس خودکار ۶9۳ نقطه را تشخیص 
داده و در مکان های تاریــک، تصاویری با ایزوی ۲۰48۰۰ برایتان بگیرد تا در بدترین شــرایط نوری هم تصاویر با 

کیفیت و واضحی از آن تحویل بگیرید.

کارآفرینی 
در بستر ICT در ۵٠ نقطه از کشور

مشاور امور زنان و خانواده وزیر ارتباطات از افزایش انتصاب زنان در سطح مدیران 
و فناوری اطالعات خبر داد.میانی به باال در وزارت ارتباطات 

و فنــاوری اطالعــات در همایــش نقــش ارتباطات 
ارتباطات و فناوری اطالعات توان افزایی زنــان در وزارت 

این همایش با بیان اینکه این برگزار شد. سودابه رادفر در 
کل خود طرح ملی کارآفرینی وزارت خانه با همکاری ادارات 
از کشور در ســال 9۶ اجرایی در بستر ICT را در ۵۰ نقطه 
در سال 9٧ نیز در ۲٧۰ نقطه کرده اســت، گفت: این طرح 

و روستاها اجرا خواهد شد. وی از مراکز استان ها، شهرستان ها 
طرح به شکل پایلوت در روستای در ادامه با اشــاره به اجرای این 

راهبردی امور زنان و خانواده زنان ابرکوه، اظهار کرد: بعد از اینکه سند 
شد، یکی از بندهای آن به توان افزایی تعلق وزارت ارتباطات در بیش از 1۵ جلسه تدوین 

گرفت.مشاور امور زنان و خانواده وزیر ارتباطات در ادامه تصریح کرد: این برنامه ها در برنامه 
ششم توسعه نیز لحاظ شده و به دنبال توسعه متوازن و پایدار هستند. توجه به اصل 

توازن باعث شده است تا نقاط شهری و روستایی به یک اندازه مورد 
توجه باشند.

ارزانترین
خودروهایتوربوشارژ

دربازارجهانی
موتورهای توربوشارژ کم حجم، طی چند سال گذشته به عنوان روشی برای بهبود عملکرد خودروهای ارزان 

بدون اعمال تغییرات گسترده در مدل و ساختار خودرو معرفی شده است. درحالی که تا چند سال پیش 
تکنولوژی توربو شارژ اغلب در خودروهای مسابقه ای ایاالت متحده به کار گرفته می شد؛ اما امروز 

این فناوری نقش موثری در خودروهای سواری دارد و شرکت های زیادی خودروهای خود 
را با این پیشرانه ها به بازار عرضه می کنند. در ادامه، ۵ خودروی ارزان قیمت مجهز 

به فناوری توربو شارژ را به شما معرفی می کنیم. 

فیات ۵٠٠L مدل ۲٠۱۷
قیمت مدل پایه ۲۱۹۹٠ دالر

فیات ۵۰۰L تااندازه ای یک خودروی عجیب وغریب پنج در بین هاچبک 
و استیشن واگن است. این یکی از ارزان ترین مدل های توربوشارژر در 
بازار ایاالت متحده به شمار می رود. موتور چهار سیلندر 1.4 لیتری 
این خودرو، 1۶۰ اســب بخار قدرت و ۲49 نیوتن متر گشــتاور 
تولید می کند. این مدل به صورت استاندارد با گیربکس ۶ سرعته 

اتوماتیک حتی در تریم pop به بازار عرضه می شود.

گلف ۲٠۱۸فولکس واگن 
قیمت مدل پایه ۲۱۷۶٠ دالر

 گلف شرکت فولکس واگن جزو پرفروش ترین مدل های این شرکت آلمانی است .مدل ۲۰18 
این خودرو را می توان از حیث ارائه امکانات و آپشــن های جدید حتی با خودروی آئودی ۳ 
مقایسه کرد. مدل کنونی آن یکی از ارزان ترین خودروهایی توربوشارژی است که شما می توانید 
خریداری کنید. پیشرانه 1.8 لیتری چهار سیلندر آن 1٧۰ اسب بخار نیرو و ۲۶9 نیوتن متر 

گشتاور تولید می کند و به صورت استاندارد با گیربکس ۵ سرعته دستی عرضه می شود.

هیوندای النترا اکو ۲٠۱۸
قیمت مدل پایه ۲۱۴۳۵ دالر

هیوندای النترا، یکی از پرفروش ترین خودروهای کره ای در بازار جهانی است.النترا ۲۰18 به صورت استاندارد با موتور تنفس 
طبیعی ۲ لیتری 4 سیلندر عرضه می شود؛ اما خریداران می توانند پیشرانه 1.4 لیتری توربوشارژ را همراه با تریم اکو انتخاب 
کنند. این موتور 1۲8 اسب بخار نیرو و ۲11 نیوتن متر گشــتاور تولید می کند و به یک گیربکس هفت سرعته دوکالچه 
مجهز شده است. عالوه بر قیمت پایین، مصرف سوخت النترا اکو به رقم ٧.۳ لیتر در صد کیلومتر برای مسیرهای شهری و 
۵.8 لیتر در بزرگراه می رسد و مصرف سوخت ترکیبی آن ۶.٧ لیتر در صد کیلومتر است که بهترین میزان مصرف سوخت 

در خط تولید النتراست.

فیات ۵٠٠X مدل ۲٠۱۷
قیمت مدل پایه ۲٠۹۹٠ دالر

 برخی خریداران کراس اوری را می خواهند که خیلی بزرگ یا کاربردی 
نباشد. فیات ۵۰۰X مدل ۲۰1٧ برای این افراد با بودجه ای در حدود ۲۰ 
هزار دالر مناسب است. این مدل با یک موتور 1.4 لیتری چهار سیلندر 
توربو با 1۶۰ اســب بخار قدرت و ۲49 نیوتن متر گشتاور و همچنین 
گیربکس شش سرعته دستی که توان موتور را به چرخ های جلو منتقل 

می کند، به بازار عرضه می شود.

جیپ رنگید
قیمت مدل پایه ۱۹۴۵٠ دالر

»رنگید« که یک شاسی بلند بسیار کوچک و مینی تلقی می شود؛ قابلیت های آفرود 
و عملکردی تحسین برانگیز دارد. جالب اینجاست که این شاسی بلند جمع وجور در 
ایتالیا ساخته شده و به بیش از 1۰۰ کشــور جهان صادر می  شود. شکل جعبه مانند 
خودرو با الهام از جیپ های رانگلر؛ اما باهیبتی خیابانی تر طراحی شده است. مواردی 
چون چراغ های گرد و هفت شکاف عمودی روی جلوپنجره را می توان امضای جیپ 
روی این مدل دانست. ارزان ترین جیپ جدید که در خیابان ها مشاهده می کنید یکی 
از ارزان ترین خودروهای توربو شارژی است که شما می توانید خریداری کنید. کراس 
اور کامپکت رنگید به موتور 1.4 لیتری چهار سیلندر توربو شارژر که 1۶۰ اسب بخار 
قدرت و ۲8۰ پوند فوت گشتاور تولید می کند، مجهز شده است. با این قیمت جیپ 
رنگید از یک گیربکس شش سرعته دستی بهره می برد که انتقال قدرت آن به چرخ های 
جلو است. بســیاری از قطعات جیپ رنگید با فیات ۵۰۰X مشترک است ولی جیپ 
باقیمت پایین تری به بازار عرضه می شود و مطمئنا زیباتر و بهتر از آنها به نظر می رسد.
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فقدان سند مالكيت
 12/423 نظر بــه اينكــه ســندمالكيت تمامت يكدانگ مشــاع ازششــدانگ پالك

 3382 -  فرعــي ازيك اصلي بخش يك ثبتي شــهرضا كه درصفحــه 382 دفتر373 
دفترامالك بنام نويدكاويانپور ثبت وسندصادروتسليم گرديده است اينك نامبرده باارائه 
درخواست كتبي به شماره وارده 960903661612893 – 29 / 11 / 96 به انضمام دوبرگ 
استشــهاديه محلي كه امضاء شهودآن ذيل شــماره 23111 – 26 / 11 / 96 به گواهي 
دفترخانه 330 -  شهرضارسيده است مدعي اســت كه سندمالكيت آن به علت جابجائي 
/ سرقت / سهل انگاري مفقودگرديده اســت ودرخواست صدورالمثني نسبت به مالكيت 
خودازپالك فوق رانموده است لذامراتب به استنادتبصره يك اصالحي ذيل ماده 120آئين 
نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي شود چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملك مرقوم ياوجود ســند مالكيت نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراكتبًاضمن ارائه اصل ســندمالكيت ياسندمعامله به اين اداره تسليم 
ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكيت به ارائه كننده سندمستردگردد 
بديهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت 
 ياســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

 م الف: 1051 موسوي رئيس ثبت شهرضا  )174 كلمه، 2 كادر(  
فقدان سند مالكيت

 12/424نظر بــه اينكه ســندمالكيت تمامــت يكدانگ مشــاع ازششــدانگ پالك
 3382 -  فرعــي ازيك اصلي بخش يك ثبتي شــهرضا كه درصفحــه 382 دفتر373 
دفترامالك بنــام حيدرعلــي كاويانپور ثبت وسندصادروتســليم گرديده اســت اينك 
نامبــرده باارائه درخواســت كتبــي بــه شــماره وارده 960903661612893 - 29 / 
11 / 96 بــه انضمام دوبــرگ استشــهاديه محلي كه امضاء شــهودآن ذيل شــماره 
23111 – 26 / 11 / 96 بــه گواهــي دفترخانه 330 -  شهرضارســيده اســت مدعي 
است كه ســندمالكيت آن به علت جابجائي / ســرقت / ســهل انگاري مفقودگرديده 
اســت ودرخواســت صدورالمثني نســبت به مالكيت خودازپالك فوق رانموده اســت 
لذامراتب به اســتنادتبصره يك اصالحي ذيــل ماده 120آئين نامــه قانون ثبت دريك 
نوبت آگهي مي شــود چنانچه كســي مدعــي انجام معامله نســبت به ملــك مرقوم 
ياوجود ســند مالكيت نزد خود مي باشــد ازتاريخ انتشــاراين آگهي ظرف مدت ده روز 
اعتــراض خودراكتبًاضمن ارائه اصل ســندمالكيت ياســندمعامله به اين اداره تســليم 
ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكيت به ارائه كننده سندمستردگردد 
بديهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت 
 ياســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 1053 موسوي رئيس ثبت شهرضا )174 كلمه، 2 كادر(  
فقدان سند مالكيت

 12/425نظــر بــه اينكــه ســندمالكيت تمامــت يكدانــگ مشــاع ازششــدانگ 
پالك  3382 -  فرعي ازيك اصلي بخش يك ثبتي شهرضا كه درصفحه 522 دفتر520 
دفترامالك بنام وحيدكاويانپور ثبت وسندصادروتسليم گرديده است اينك نامبرده باارائه 
درخواست كتبي به شماره وارده 960903661612893 - 29 / 11 / 96 به انضمام دوبرگ 
استشهاديه محلي كه امضاء شــهودآن ذيل شــماره 23111 - 26 / 11 / 96 به گواهي 
دفترخانه 330 -  شهرضارسيده است مدعي اســت كه سندمالكيت آن به علت جابجائي 
/ سرقت / سهل انگاري مفقودگرديده اســت ودرخواست صدورالمثني نسبت به مالكيت 
خودازپالك فوق رانموده است لذامراتب به استنادتبصره يك اصالحي ذيل ماده 120آئين 
نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي شود چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملك مرقوم ياوجود ســند مالكيت نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراكتبًاضمن ارائه اصل ســندمالكيت ياسندمعامله به اين اداره تسليم 
ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكيت به ارائه كننده سندمستردگردد 
بديهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت 
 ياســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 1054  موسوي رئيس ثبت شهرضا  )173 كلمه، 2 كادر(  
فقدان سند مالكيت

 12/426 نظــر به اينكــه ســندمالكيت تمامــت دودانگ ونيم مشــاع ازششــدانگ 
پــالك 3382 -  فرعــي ازيــك اصلــي بخش يــك ثبتي شــهرضا كــه درصفحه 
218 دفتــر41 امــالك بنــام ســيف الــه كاويانپــور ثبــت وسندصادروتســليم 
گرديده اســت ، ســپس مــع الواســطه وبــه موجــب ســند شــماره : 53539 دفتر 
چهارشــهرضا تمامــت نيمدانــگ مالكيت خودرابــه زهراغالمــي انتقــال گرديده 
 اينك نامبــرده باارائه درخواســت كتبي بــه شــماره وارده 960903661612893 -
 29 / 11 / 96 به انضمام دوبرگ استشــهاديه محلي كه امضاء شــهودآن ذيل شــماره 

23111 - 26 / 11 / 96 به گواهي دفترخانه 330 -  شهرضارسيده است مدعي است كه 
سندمالكيت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري مفقودگرديده است ودرخواست 
صدورالمثني نسبت به مالكيت خودازپالك فوق رانموده است لذامراتب به استنادتبصره 
يك اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي شــود چنانچه 
كسي مدعي انجام معامله نســبت به ملك مرقوم ياوجود سند مالكيت نزد خود مي باشد 
ازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتباًضمن ارائه اصل سندمالكيت 
ياسندمعامله به اين اداره تسليم ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكيت 
به ارائه كننده سندمستردگردد بديهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت 
اعتراض اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالكيت المثني طبق 

مقررات خواهدشد. م الف: 1055  موسوي رئيس ثبت شهرضا)196 كلمه، 2 كادر(  
فقدان سند مالكيت

 12/427 نظــر بــه اينكــه ســندمالكيت تمامــت يكدانــگ مشــاع ازششــدانگ 
پالك 3382 -  فرعي ازيك اصلي بخش يك ثبتي شهرضا كه درصفحه 469 دفتر190 
بنام فريبااميري ثبت وسندصادروتسليم گرديده است اينك نامبرده باارائه درخواست كتبي 
به شــماره وارده 960903661612893 - 29 / 11 / 96 به انضمام دوبرگ استشهاديه 
محلي كه امضاء شهودآن ذيل شــماره 23111 - 26 / 11 / 96 به گواهي دفترخانه 330 
-  شهرضارسيده است مدعي است كه سندمالكيت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل 
انگاري مفقودگرديده است ودرخواست صدورالمثني نسبت به مالكيت خودازپالك فوق 
رانموده اســت لذامراتب به اســتنادتبصره يك اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانون 
ثبت دريك نوبت آگهي مي شــود چنانچه كســي مدعي انجام معامله نســبت به ملك 
مرقوم ياوجود ســند مالكيت نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشــاراين آگهي ظرف مدت ده 
روز اعتراض خودراكتبًاضمن ارائه اصل ســندمالكيت ياســندمعامله به اين اداره تسليم 
ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكيت به ارائه كننده سندمستردگردد 
بديهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت 
 ياســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد . 

م الف: 1056 موسوي رئيس ثبت شهرضا)174 كلمه، 2 كادر(  
فقدان سند مالكيت

12/428نظر به اينكه سندمالكيت تمامت يكدانگ ونيم مشاع ازششدانگ پالك 3382 -  
فرعي ازيك اصلي بخش يك ثبتي شهرضا كه درصفحه 218 دفتر41 امالك بنام سلطان 
كاويانپور ثبت وسندصادروتسليم گرديده است ، سپس مع الواسطه وبه موجب سند شماره 
: 53539 دفتر چهارشهرضا مقدارنيمدانگ مشــاع ازمالكيت خودرابه زهراغالمي انتقال 
 گرديده اينك نامبرده باارائه درخواســت كتبي به شماره وارده 960903661612893 -
 29 / 11 / 96 به انضمام دوبرگ استشــهاديه محلي كه امضاء شــهودآن ذيل شــماره 
23111 - 26 / 11 / 96 به گواهي دفترخانه 330 -  شهرضارسيده است مدعي است كه 
سندمالكيت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري مفقودگرديده است ودرخواست 
صدورالمثني نسبت به مالكيت خودازپالك فوق رانموده است لذامراتب به استنادتبصره 
يك اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي شــود چنانچه 
كسي مدعي انجام معامله نســبت به ملك مرقوم ياوجود سند مالكيت نزد خود مي باشد 
ازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتباًضمن ارائه اصل سندمالكيت 
ياسندمعامله به اين اداره تسليم ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكيت 
به ارائه كننده سندمستردگردد بديهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت 
اعتراض اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالكيت المثني طبق 

مقررات خواهدشد. م الف: 1052 موسوي رئيس ثبت شهرضا )194 كلمه، 2 كادر(  
فقدان سند مالكيت

 12/429 نظــر بــه اينكــه ســندمالكيت تمامــت دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
پالك 3382 -  فرعي ازيك اصلي بخش يك ثبتي شــهرضا كه درصفحه 218 دفتر41 
امالك بنام طلعت خانم امين بيطرف ثبت وسندصادروتســليم گرديده است ، سپس مع 
الواسطه وبه موجب ســند شــماره : 89135 - 3 / 12 / 73 دفتر يك شهرضا مقداريك 
دانگ مشــاع ازمالكيت خودرابه حيدرعلي كاويانپورانتقال نمــوده كه اينك طلعت خانم 
امين بيطرف باارائه درخواســت كتبي بــه شــماره وارده 960903661612893 - 29 
/ 11 / 96 بــه انضمــام دوبرگ استشــهاديه محلي كه امضاء شــهودآن ذيل شــماره 
23111 - 26 / 11 / 96 بــه گواهــي دفترخانه 330 -  شهرضارســيده اســت مدعي 
است كه ســندمالكيت آن به علت جابجائي / ســرقت / ســهل انگاري مفقودگرديده 
اســت ودرخواســت صدورالمثني نســبت به مالكيت خودازپالك فوق رانموده اســت 
لذامراتب به اســتنادتبصره يك اصالحي ذيــل ماده 120آئين نامــه قانون ثبت دريك 
نوبت آگهي مي شــود چنانچه كســي مدعــي انجام معامله نســبت به ملــك مرقوم 
ياوجود ســند مالكيت نزد خود مي باشــد ازتاريخ انتشــاراين آگهي ظرف مدت ده روز 

اعتــراض خودراكتبًاضمن ارائه اصل ســندمالكيت ياســندمعامله به اين اداره تســليم 
ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكيت به ارائه كننده سندمستردگردد 
بديهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض اصل سندمالكيت 
 ياســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد.

 م الف: 1057 موسوي رئيس ثبت شهرضا )208 كلمه، 2 كادر(  
اخطار اجرایی

12/434 شماره: 552/96 حل 4 به موجب رای شماره 1007 تاريخ 96/6/8 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر كه قطعيت يافته است محكوم عليه 1- اعظم 
عرب دمانی 2- مهدی اكبری هر دو به نشانی مجهول المكان محكوم اند به پرداخت مبلغ 
8/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك 94/12/27 لغايت اجرای حكم در حق محكوم له محمد حسين زاده خوزانی فرزند 
محمد علی با وكالت سمانه نباتی به نشــانی بروجن بخش كندمان بلوار وليعصر روبروی 
دادگســتری و پرداخت 150/000 ريال بابت هزينه دادرســی و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه رای صادره غيابی و پرداخت نيم عشــر دولتی می باشــد. مــاده 34 قانون اجرای 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی 
كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قســمت 
اجرا تســليم كند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:6976 شــعبه چهارم 
 حقوقی مجتمع شماره يك شــورای حل اختالف شهرســتان خمينی شهر )203 كلمه، 

2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/435 مرجع رسيدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
كالسه پرونده 2933/96 حل 2 ، وقت رســيدگی ساعت 5/20 بعد از ظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1397/1/29، مشــخصات خواهان : مهدی ســبحانی فرزند حسينعلی با وكالت 
سمانه نباتی به نشانی خمينی شهر بلوار توحيد جنب مسجد امام صادق)ع( قرض الحسنه 
مهدوی، مشخصات خوانده: محمد كاووسی،  خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش كار: 
خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به 
وی از طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه های كثيراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذكور 
خالصه دادخواست و مســتندات يك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
حاضر گردد.م الف: 6974 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی 

شهر )مجتمع شماره يك( )170 كلمه، 2 كادر(
ابالغ رای

12/437 كالسه پرونده 96/956 شــماره دادنامه: 2404-96/11/30 مرجع رسيدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمينی شهر، خواهان: بانك مهر اقتصاد )سهامی عام( 
به مديريت آقای عليرضا زمانی باوكالت خانم محبوبه صفاريان به نشانی خمينی شهر خ 
مدرس ابتدای ك بهداری،  خواندگان: 1- محمد احمدی فرزند نادعلی 2- امراله احمدی 
فرزند محمود هر دو به نشانی مجهول المكان، 3- ابوذر فرهادی به نشانی خمينی شهر 
خ 17 شهريور روبروی مدرسه سعيدامامی درب سبز رنگ كوچك، خواسته: مطالبه وجه 
چك، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات 
قانونی و اخذ نظريه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی بانك مهر اقتصاد 
به مديريت آقای عليرضا زمانی با وكالت خانم محبوبــه صفاريان به طرفيت 1- محمد 
احمدی فرزند نادعلی 2- امراله احمدی فرزند محمود 3- ابوذر فرهادی فرزند رحمان به 
خواســته مطالبه مبلغ 48/375/933 ريال وجه يك فقره چك به شماره 504148 مورخ 
96/7/21 به مبلغ 135/000/000 ريال عهده بانك ســپه به انضمام خسارت دادرسی و 
خسارت تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چك و گواهينامه 
عدم پرداخت آ ن و با توجه به عدم حضور خواندگان در  جلسه مورخ 96/11/11  و عدم ارائه 
اليحه دفاعيه از جانب ايشان و با عنايت به نظريه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دين و با توجه به وصف تجريدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  
9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 
و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چك و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حكم  به محكوميت خواندگان به 

نحو تضامنی به پرداخت مبلغ چهل و هشت ميليون و سيصد و هفتاد و پنج هزار و نهصد و 
سی و سه ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 714/000  ريال بابت خسارات دادرسی 
و پرداخت حق الوكاله طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 
لغايت استهالك كامل دين برمبنای شاخص بهای كاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانك 
مركزی جمهوری اسالمی ايران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجديد نظر در محاكم عمومی حقوقی خمينی شهر 
می باشد. م الف:7045 شــعبه چهارم مجتمع شماره يك شورای حل اختالف خمينی 

شهر )434 كلمه، 5 كادر(
مزایده

12/438 در پرونده 961313 محكوم عليه شركت اسپادانا پليمر آقای امير كيوان صراف 
محكوم به پرداخت مبلغ 36/400/000 ريال بابت اصل خواسته در حق محكوم له و مبلغ 
1/000/000 ريال بابت نيم عشــر در حق صندوق دولت گرديده كه محكوم له در قبال 
خواسته خود يك سری اموال را توقيف نموده است مشــخصات مال توقيفی مذكور كه 
توسط كارشناس برآ ورد شده است بدين شــرح است. مشخصات مال توقيفی: 11 كيسه 
اتصال نر 50 در 20 پی وی سی كه هر كيسه حاوی 100 عدد اتصال كه جمعا تعداد 1100 
عدد اتصال كه قيمت هر اتصال 35000 ريال و جمعا 38/500/000 ريال ارزيابی شده است 
نظريه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است اين اجرا قصد فروش مال مذكور 
از طريق مزايده به ميزان محكوم به را دارد. محل مزايده: مجتمع قضايی خيابان پاسداران 
خمينی شهر، تاريخ مزايده: يكشنبه 96/12/27 ســاعت 10 صبح، محل بازديد: خمينی 
شهر خيابان كهندژ نبش كوچه 139 شركت اسپادانا پليمر، كسانی كه مايل به شركت در 
مزايده می باشند می بايست درخواست كتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزايده به اجرای 
احكام مدنی تحويل تا ترتيب بازديد از ملك مذكور داده شود و كسانی كه مايل به شركت 
در مزايده می باشند می بايست در روز انجام مزايده ده درصد از مبلغ مزايده را همراه داشته 
باشند تا در صورت برنده شدن در مزايده به حساب ســپرده واريز و ظرف مهلت يك ماه 
از تاريخ مزايده می بايست مابقی وجه را به حســاب واريز نمايند و اال ده درصد اوليه پس 
ازكسر هزينه های مزايده ضبط می گردد. م الف:7039 اجرای احكام حقوقی دادگستری 

شهرستان خمينی شهر )265 كلمه، 3 كادر(
مزایده

12/439 در پرونده 961494 محكوم عليه جی پخت حميــد محكوم به پرداخت حدود 
مبلغ 45/000/000 ريال بابت اصل خواسته در حق محكوم له محمد جواد مانيان و مبلغ 
1/000/000 ريال بابت نيم عشــر در حق صندوق دولت گرديده كه محكوم له در قبال 
خواسته خود يك دســتگاه پرس ضربه ای را توقيف نموده است مشخصات مال توقيفی 
مذكور كه توسط كارشناس برآ ورد شده است بدين شرح است. مشخصات مال توقيفی: 
يك دستگاه پرس ضربه ای 40 تن ساخت تبريز پرس سازی ميهن با موتور سه فاز چينی 
4 كيلو ولت- تيچ 4 عمر كاری حدود 2 سال كه ارزش آن 98/000/000 ريال برآورد شده 
است نظريه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است اين اجرا قصد فروش مال 
مذكور از طريق مزايده به ميزان محكوم به را دارد. محل مزايده: مجتمع قضايی خيابان 
پاسداران خمينی شهر، تاريخ مزايده: پنجشنبه 97/01/16 ساعت 10 صبح، محل بازديد: 
اصفهان خ بسيج خ پاكمن كوچه ورزشگاه جنب كمپ رهايی، كسانی كه مايل به شركت 
در مزايده می باشند می بايست درخواست كتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزايده به اجرای 
احكام مدنی تحويل تا ترتيب بازديد از ملك مذكور داده شود و كسانی كه مايل به شركت 
در مزايده می باشند می بايست در روز انجام مزايده ده درصد از مبلغ مزايده را همراه داشته 
باشند تا در صورت برنده شدن در مزايده به حساب ســپرده واريز و ظرف مهلت يك ماه 
از تاريخ مزايده می بايست مابقی وجه را به حســاب واريز نمايند و اال ده درصد اوليه پس 
ازكسر هزينه های مزايده ضبط می گردد. م الف:7038 اجرای احكام حقوقی دادگستری 

شهرستان خمينی شهر )265 كلمه، 3 كادر(

مفاد آراء
12/386 آگهی مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك زواره
آگهی مفاد آرا قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
كه در اجرای ماده يك قانون مذكور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك زواره صادر گرديده و در اجرای ماده 3 قانون مذكــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طريق روزنامه های كثيراالنتشار و محلی آگهی می شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رای هيئت با حضور نماينده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد 
تا شخص يا اشخاصی كه به آراء مذكور اعتراض دارند در شــهرها از تاريخ انتشار اولين 
آگهی  و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقديم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند، در اين صورت اقدامات ثبت موكول 
به ارائه حكم قطعی دادگاه است. در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا 
معترض، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند، اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالكيت می نمايد. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست: 
1- رای شماره 139660302021000194 مورخ 96/12/05- آقای ايرج رحيمی فرزند 
ميرزاآقا به شماره ملی 1189257998 ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بنای احداثی 
واقع بر روی قســمتی از پالك 1/6168 فرعی واقع در دهستان گرمسير بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 5392/74 مترمربع موروثی از ميرزا آقا رحيمی. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/12/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/27

م الف:506 ذبيح اله فدائی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره
تحدید حدود اختصاصی

12/380 شــماره صادره :1396/04/468770-1396/11/28 چون تمامی ششدانگ 
يكباب خانه پالك ثبتی 533 فرعی از 44- اصلــی واقع در ابيانه بخش 10 ثبت نطنز كه 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای مجيد علی ابوالقاسمی فرزند اسمعيل در جريان ثبت 
اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه 
مورخ 1397/01/18  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين 
آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاوريــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. م الف:612 اداره ثبت اســناد و 

امالك نطنز )136 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/381 شــماره صادره:1396/03/471426-1396/12/6 نظر با اينكه تحديد حدود 
ششدانگ قطعه ملك پالك شــماره 1667 فرعی واقع در اردستان يك اصلی دهستان 
گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم رويا اشرفيان 
فرزند ابوالقاسم و غيره در جريان است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده 
است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در روز شــنبه مورخ 1397/1/18  ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاوريــن اخطار می گردد كه در روز و 
ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تــا 30 روز پذيرفته خواهد 
 شد. م الف:504 خيراله عصاری  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان )143 كلمه، 

2 كادر(
ابالغ رای

12/382 شماره دادنامه: 9609973623501211 شماره پرونده: 9609983624700059 
شماره بايگانی شعبه: 960829 شــاكی: خانم سهيال پزشــك زاد فرزند ايرج به نشانی 
اصفهان اردســتان خ امام مركز ســاحل اميد، متهمين: 1- آقای ميالد البوغبيش فرزند 
لفيته 2- آقای سعيد شــيری فرزند قدرت اله همگی به نشــانی مجهول المكان، اتهام: 
كالهبرداری، دادگاه با رعايت تشريفات قانونی ختم رســيدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقايان 1- سعيد شيری فرزند قدرت اله به شماره ملی 387101935 متولد 1336/7/1 ، 

2- ميالد آلبوغبيش فرزند لفيته به شماره ملی 1890320145 متولد 73/10/20 دائر بر 
مشاركت در كالهبرداری به ميزان 8/100/000 ريال به اين صورت كه با تماس با خانم 
سهيال پزشك زاد به عنوان متصدی و مسئول كمپ ترك اعتياد باران مستقر در اردستان 
اعالم كرده قصد خريد وســايل و كمك به آن مركز را داشته و جهت هزينه ارسالی لوازم 
می بايست كرايه را به حساب ايشان واريز نمايند كه شاكی هم بر اساس شغل خود و اينكه 
اين پيشنهاد يا مشابه اين موضوع جهت كمك مالی نقدی يا به صورت اجناس و لوازم به 
صورت طبيعی به آن  مركز می شود و ايشــان هم به تصور واقعی بودن آن وجوهی را به 
كارت 5054161003180027 و به نام سعيد شيری واريز كرده اند و شماره كارت ديگر به 
شماره 6362141073586954 هم بنام آقای ميالد آلبوغبيش بوده است كه وجوه واريز 
شده ولی لوزام يا اجناسی برای شاكی ارسال نگرديده است كه با اين وضعيت شاكيه متوجه 
موضوع كالهبرداری و فريب از ســوی متهمين گرديده كه شكايت خود را مطرح كرده 
است كه با انجام استعالمات مربوطه از بانكهای مورد نظر و پرينت از مخابرات و مشخص 
كردن صاحبان حسابها، بازپرس محترم هم نيابهای الزم را برای دادسرای تهران ارسال 
نموده ولی موفق به شناسايی متهمين فوق الذكر نشده اند و مبادرت به صدور كيفرخواست 
غيابی كرده است و در دادگاه هم با انتشار آگهی در روزنامه متهمين حاضر نشده اند و فقط 
شاكی حاضر شده و شكايت خود را مطرح كرده است فلذا بزهكاری هر دو متهم محرز بوده 
به استناد ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری مصوب 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1367 و ماده 125 قانون مجازات اسالمی سال 
1392 هريك از متهمين را به تحمل يكسال حبس تعزيری و رد مال ماخوذه در حق شاكی 
محكوم می گردند رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی 
در اين دادگاه و سپس قابل تجديد نظرخواهی در مركز استان اصفهان است. م الف:501 

شعبه 101دادگاه كيفری دو شهر اردستان) 101 جزايی سابق( )423 كلمه، 5 كادر(
فقدان سند مالكيت

12/372 شــماره:1396/04/472147-1396/12/7 نظر  به اينكه سند مالكيت شش 
سهم مشاع از 14 سهم ششــدانگ قطعه زمين مزروعی پالك ثبتی شماره 1177 فرعی 
100- اصلی واقــع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذيــل ثبت 12953 در صفحه 
19 دفتر 104 امالك به نام سيمين موسوی نطنزی فرزند سيد حسين تحت شماره چاپی 
مسلسل 767258 ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس نامبرده با ارائه درخواست كتبی 
به شماره وارده 960407061600255 مورخ 1396/11/12 به انضمام دو برگ استشهاديه 
محلی كه امضا شهود آن ذيل شــماره 18352 مورخ 1396/12/05 به گواهی دفترخانه 
168 نطنز رسيده است مدعی است كه سند مالكيت آن به علت اسباب كشی مفقود گرديده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در يك نوبت آگهی می شــود 
چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 624 عباسعلی عمرانی رئيس ثبت اسناد 

و امالك نطنز)240 كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610103749110714 ابالغنامــه:  شــماره   12 /383
9609983749100423 شماره بايگانی شــعبه: 960706  خواهان خانم اعظم بدريان 
فرزند رمضان دادخواســتی به طرفيت خوانده آقای عبداله فروتن  زليوند فرزند فرامرز به 
خواسته طالق تقديم دادگاه های عمومی شهرستان دهاقان نموده كه جهت رسيدگی به 
شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان واقع در دهاقان ارجاع و به كالسه 960706 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1396/01/22 و ساعت 9 صبح تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن احدی از خوانده فوق الذكر و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادريس دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده فوق الذكر پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. ضمنا در جلسه فوق 
خواهان قصد معرفی شهود دارد. م الف:96/357  شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

دهاقان ) 165 كلمه، 2 كادر(

ابالغ رای
12/389 كالسه پرونده: 960798 شماره دادنامه: 96/9/25-9609976793803941 
مرجع رسيدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خوانده: آقای محمد علی زنگنه 
بهزادی فرزند خوان علی به نشانی اصفهان خ مسجد سيد چهار راه پنج رمضان روبروی 
شهيد سعيد آزادی فر باالی مطب دكتر رشــتيان، خوانده: خانم زينب رستمی بابادگانی 
فرزند جمال به نشانی مجهول المكان، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتی اعضا شورا ضمن ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی خواهان آقای 
محمد علی زنگنه بهزادی فرزند خوان علی به طرفيت خانم زينب رستمی بابادگانی فرزند 
جمال به خواسته الزام خوانده نسبت به حضور در يكی از دفاتر رسمی و قانونی در خصوص 
نقل و انتقال قطعی سند يك دستگاه سواری پرايد به شماره انتظامی 938 و 53 ايران 13 به 
انضمام هزينه دادرسی مقوم به 100/000/000 ريال با عنايت به دادخواست تقديمی مورخ 
96/6/22 شناســنامه مالكيت خودرو، تاييديه نقل و انتقال و اظهارات خواهان در جلسه 
رسيدگی مورخ 96/9/1 و نظر به اينكه دعوی مطروحه وفق قانون طرح نشده و تسلسل 
ايادی محرز نمی باشــد و بنا به اظهارات خواهان در جلسه رسيدگی قراردادی فی مابين 
خواهان و خوانده وجود ندارد لذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص نداده و مستندا 
به ماده 2 قانون آئين دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعالم می گردد رای 
صادره حضوری و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم عمومی 
حقوقی شهر اصفهان می باشد. م الف: 37152 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )264 كلمه، 3 كادر(
فقدان سند مالكيت

12/430 شــماره صــادره: 960720671616634 - 96/12/3 آقــای براتعلــی زارع 
ورنوسفادرانی فرزند محمدرضا به اســتناد يك برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضا 
شهود رسما گواهی شده مدعی است كه ســند مالكيت يك سهم و سه پنجم سهم مشاع 
باستثنای ثمنيه اعيانی از نه سهم  ششدانگ پالك شماره 258 فرعی از 117 اصلی واقع 
در خمينی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان كه در صفحه 93 دفتر 463 امالك ذيل شماره 
100996 بنام ايشان ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و به كسی واگذار نگرديده و اظهار 
داشته كه سند مالكيت مرقوم در اثر جابجايی مفقود شده است و معامله ديگری نيز انجام 
نگرديده است  چون درخواست صدور المثنی ســند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره 
يك اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه هركس مدعی 
انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده است( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را كتبا ضمن ارايه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی 
 تسليم خواهد شد. م الف: 7036  اداره ثبت اســناد و امالك خمينی شهر )227 كلمه، 

3 كادر(  
رد افراز

12/431 شــماره: 960705841477912 - 96/12/6 خواهان: خانم  نسرين هاشمی، 
خواندگان: خانمها محبوبه كرمی و طاهره محمدی و آقای رضا تركيان، گردشكار: خواهان 
نسرين هاشمی تقاضای افراز 2/5 دانگ مشــاع از ششدانگ پالك 170/4773 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان را به طرفيت خواندگان باال نموده اســت و چون افراز طی شماره 
96/4/10481- 96/9/25 رد گرديده و اخطاريه رد افراز شماره 960705841477912-
96/10/16 بعلت نبود خواندگان در  محل عودت داده شده لذا بدينوسيله آگهی رد افراز از 
طريق نشر آگهی در يك نوبت در روزنامه زاينده رود و به هزينه خواهان آگهی تا چنانچه 
شخص خواهان يا يكی از خواندگان نســبت به رد افراز اعتراض دارند وفق ماده 2 قانون 
 افراز ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا به دادگســتری خمينی شهر تسليم نمايد. 

م الف: 7041 اداره ثبت اسناد و امالك خمينی شهر )132 كلمه، 2 كادر(  
اخطار اجرایی

12/432 شماره: 867/96 حل 3 به موجب رای شماره 1477 تاريخ 96/10/5 حوزه سوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر كه قطعيت يافته است محكوم عليه سروش 
حسين پور فرزند عباس به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ يكصد 
ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت 2/300/000 ريال بابت خسارات دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك 95/8/30 لغايت زمان اجرای حكم 

و پرداخت نيم عشر دولتی در حق محكوم له حســن اسماعيلی فرزند عبدالرضا به نشانی 
خمينی شهر سه راه معلم ك ش خشتی فرعی 8،  رای صادره غيابی است. ماده 34 قانون 
اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی 
كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحاً اعالم نمايد. م الف:7043 شعبه سوم حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )190 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرایی

12/433 شماره: 589/96 حل 4 به موجب رای شماره 1005 تاريخ 96/6/8 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر كه قطعيت يافته است محكوم عليه سميه 
علی اكبری فردوئی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 87/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چكها 95/8/23 و 
95/9/5 و 95/9/21 و پرداخت مبلغ 1/257/500 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له محمد حسين زاده خوزانی فرزند محمد علی با وكالت 
سمانه نباتی به نشانی بروجن بخش كندمان بلوار وليعصر روبروی دادگستری رای صادره 
غيابی و پرداخت نيم عشر دولتی می باشد. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبی بــرای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفــی كند كه اجرای حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی 
ندارد، صريحاً اعالم نمايد. م الف:6977 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان خمينی شهر )200 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

12/440 آقای مهدی رفيعی فروشانی دارای شناسنامه شماره 12890 به شرح دادخواست 
به كالسه  1028/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان رمضانعلی رفيعی فروشانی به شناسنامه 318 در تاريخ 1396/7/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به1- زهرا رفيعی 
فروشانی فرزند رجبعلی، ش.ش 248 )همسر( 2- مهدی رفيعی فروشانی فرزند رمضانعلی، 
 ش.ش 12890 )فرزند( 3- علی رفيعی فروشانی فرزند رمضانعلی، ش.ش 979 )فرزند(

 4- محمد صادق رفيعی فروشــانی فرزند رمضانعلــی، ش.ش 1130130703 )فرزند( 
5- منيره رفيعی فروشانی فرزند رمضانعلی، ش.ش 955 )فرزند( 6- مريم رفيعی فروشانی 
فرزند رمضانعلــی، ش.ش 2681 )فرزنــد( و الغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7048 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )مجتمع شماره يك( )167 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرایی

12/436 شــماره: 328/92 حل 8 به موجب رای شــماره 415 تاريــخ 92/9/16 حوزه 
8 شــورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه 
1- سجاد مختاری به نشانی اصفهان خ باغ فردوس ك اسالمی پ 24 طبقه 2 روبروی 
پ 13 درب طوسی رنگ 2- قدرت اله شيروی به نشــانی مجهول المكان محكومند به 
پرداخت مبلغ 17/000/000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 100/000 ريال هزينه 
دادرسی و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ چك 92/2/3 لغايت اجرای حكم و حق 
الوكاله وكيل و پرداخت نيم عشــر دولتی در حق محكوم له موسسه قرض الحسنه مهر 
بسيجيان با مديريت غالمحسين تقی نتايج عكشاه با وكالت محبوبه صفاريان به نشانی 
اصفهان خ توحيد جنب تاالر فرشچيان ساختمان مديريت. رای صادره غيابی است. ماده 
34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:7046 شعبه 
 8 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرســتان خمينی شهر )219 كلمه،

 2 كادر(

اعالم مفقودی 
پروانه تاسیس شترمرغ پرواری به شماره 41091/530 
مورخ 83/9/3 به ظرفیت 100 نفر به نام احمد قاسمی 
موغاری با کدملی 1189561425 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.
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ابالغ رای
12/400 شماره دادنامه: 9609970350601505 شماره پرونده: 9509980350600726 
شماره بایگانی شعبه: 950874 خواهان: آقای مجید شمسیان فرزند فریدون با وکالت آقای 
مسعود شریفی تشنیزی فرزند منصور به نشــانی اصفهان خ نیکبخت مقابل دادگستری 
ساختمان ماکان 5 واحد 46 و آقای مهدی کشوری فرزند محمد به نشانی اصفهان خیابان 
نیکبخت مقابل دادگســتری نیکبخت مجتمــع ماکان 5 طبقه 4 واحــد 46، خواندگان: 
1- شهرداری اصفهان به نشانی اصفهان میدان امام حســین خیابان باب الرحمه کوچه 
جهان نما مدیریت حقوقی شــهرداری اصفهان 2- آقای مصطفی کلینی فرزند محمد به 
نشانی مجهول المکان 3- آقای ابوالقاسم طریقیت منش فرزند احمد به نشانی اصفهان 
ملک شهر خ مطهری ک بهار پ 10، خواســته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
2- مطالبه خسارت دادرســی، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
محمد شمسیان فرزند فریدون با وکالت آقایان مهدی کشوری و مسعود شریفی تشنیزی 
به طرفیت آقایان1- ابوالقاسم طریقیت منش فرزند احمد 2- مصطفی کلینی فرزند محمد 
3- شهرداری اصفهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین پالک ثبتی 
309 بخش 16 ثبت اصفهان و مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به جامع محتویات پرونده 
و رونوشت مبایعه نامه عادی مورخ 1395/4/28 که به موجب آن خواهان زمین مورد نزاع 
را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و به موجب قرارداد شماره 1379/3/4-4/11683 
از طرف شــهرداری ملک به خوانده ردیف دوم واگذار و ایشان نیز طی مبایعه نامه عادی 
مورخ 1397/6/12 ملک مورد نزاع را به خوانده ردیــف اول فروخته از توجه به دفاعیات 
خوانده سوم و اینکه ســایر خواندگان با وصف ابالغ اخطاریه و نشرآگهی در جلسه دادگاه 
حاضر نشده و دفاعی ننموده اند و جوابیه اســتعالم ثبتی و نظریه کارشناس که داللت بر 
منطبق بودن مبایعه نامه های مذکور با ملک واگذاری شده از طرف شهرداری و مالکیت 
شــهرداری دارد و مقداری که باید منتقل گردد را 253 سهم مشاع از 120000 سهم یک 
طاق از 28 طاق شش دانگ پالک 309 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان اعالم نموده و نظریه 
کارشناس مصون از ایراد و اعتراض موجه و موثرباقی مانده فلذا با توجه به مراتب فوق و 
اینکه خواندگان ردیف اول و دوم مالکیتی ندارند و دعوی متوجه آنها نمی باشد مستندا به 
بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد 
ودر خصوص خوانده ردیف سوم با توجه به اینکه ملک بصورت معوض واگذار شده و با وقوع 
عقد بیع خوانده ملزم به انتقال سند مالکیت بوده و ادعای اینکه رابطه قراردادی با خواهان 
ندارد و خوانده ردیف دوم به تعهدات خود عمل نکرده موجه نمی باشد زیرا خواهان جانشین 
خوانده ردیف دوم می باشد که ملک به وی واگذار شده و از طرفی شهرداری اگر ادعایی 
دارد می تواند با طرح دعوی اقدام کند فلذا دعوی خواهان وارد و ثابت بوده و مستندا به ماده 
220 قانون مدنی  198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف سوم به انتقال 
سند مالکیت 253 سهم مشاع از 120000 سهم یک طاق از 28 طاق شش دانگ پالک 
309 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و در خصوص 
دیگر خواسته خواهان و مطالبه خسارات دادرسی به جهت عدم احراز تقصیرخوانده و اینکه 
وی مسبب ورود خسارت باشد این قسمت از خواسته خواهان وارد و ثابت نبوده و مستندا 
به ماده 197 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به بطالن آن صادر و اعالم می گردد رای 
صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر اصفهان می باشد. م الف: 36588 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)600 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610100354709813 ابالغنامــه:  شــماره   12 /401
9609980362501186 شماره بایگانی شعبه: 961096 شاکی: سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان به نشانی اصفهان خ فردوســی خ منوچهری، متهم: آقای حمید برهانی 
فرزند احمد به نشــانی مجهول المکان،  اتهام: تغییر غیرمجــاز کاربری اراضی زارعی و 
باغها، گردشــکار: دادگاه با بررســی محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
حمید برهانی  مبنی بر تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغی از طریق دیوارکشی به میزان 
33/6 متر مربع) که بهای هر متر آن بعد از تغییر کاربری به مبلغ یک میلیون ریال توسط 
کمیسیون تقویم اراضی به شــرح صفحه یازده پرونده تقویم گردیده( بدون اخذ مجوز از 
کمیسیون موضوع تبصره )1( ماده )1( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 
1374 با اصالحات بعدی  آن دادگاه نظر به شکایت جهاد کشاورزی اصفهان و صورتجلسه 
بازدید از محل و گزارش مرجع انتظامی و معاینه محلی و مالحظه تصاویر موجود در پرونده 
و صورتجلسه تخریب دیوار همچنین صورتجلسه کمیســیون تقویم اراضی راجع بهای 

ملک پس از تغییر کاربری و عدم حضور و دفاع از ناحیه وی در جلســه رسیدگی دادگاه با 
وصف احضار از طریق نشر آگهی و اینکه برابر ماده یک دستور العمل تعیین مصادیق تغییر 
کاربری غیر مجاز مصوب 1385/8/1 یکی از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز دیوارکشی 
اراضی بدون مجوز از کمیسیون مربوطه می باشد و سایر محتویات پرونده بزهکاری وی 
را محرز و مسلم می داند لذا مستندا به ماده 3 اصالحی مصوب 1385 قانون حفظ کاربری 
اراضی زراعی وباغها عالوه بر قلع و قمع بنا احداثی )دیوار احداثی( و اعاده به وضع سابق 
نامبرده را به پرداخت جزای نقدی معادل یک برابر بهــای روز زمین با کاربری جدید که 
مورد نظر متهم بوده است به مبلغ 33/600/000 ریال در حق صندوق دولت محکوم می 
نماید رای دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
می باشد و پس از آن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 36586 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 121 

جزایی سابق( )348 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610100354709807 ابالغنامــه:  شــماره   12 /402
9609980354700088 شماره بایگانی شعبه: 961403 شاکی: سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان به نشانی اصفهان خ فردوسی خ منوچهری، متهم: آقای محسن مختاریان 
به نشانی اصفهان شیدان صحرای باریکه،  اتهام: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زارعی و 
باغها، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محسن 
مختاریان  مبنی بر تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغی از طریق دیوارکشی به میزان 56 
متر مربع) که بهای هر متر آن بعد از تغییر کاربری مبلغ یک میلیون ریال توسط کمیسیون 
تقویم اراضی به شــرح صفحه یازده پرونده تقویم گردیده( بدون اخذ مجوز از کمیسیون 
موضوع تبصره )1( ماده )1( قانون حفظ کاربری اراضــی زراعی و باغها مصوب 1374 با 
اصالحات بعدی  آن دادگاه نظر به شکایت جهاد کشاورزی اصفهان و صورتجلسه بازدید از 
محل و گزارش مرجع انتظامی و معاینه محلی و صورتجلسه کمیسیون تقویم اراضی راجع 
بهای ملک پس از تغییر کاربری عدم حضور و دفاع از ناحیه وی در جلسه رسیدگی دادگاه با 
وصف ابالغ قانونی و احضار از طریق نشر آگهی و اینکه برابر ماده یک دستور العمل تعیین 
مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز مصوب 1385/8/1 یکی از مصادیق تغییر کاربری غیر 
مجاز دیوارکشی اراضی بدون مجوز از کمیسیون مربوطه می باشد و سایر محتویات پرونده 
بزهکاری وی را محرز و مسلم می داند لذا مستندا به ماده 3 اصالحی مصوب 1385 قانون 
حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها عالوه بر قلع و قمع بنا احداثی )دیوار( و اعاده به وضع 
سابق نامبرده را به پرداخت جزای نقدی معادل یک برابر بهای روز زمین با کاربری جدید 
که مورد نظر متهم بوده است به مبلغ 56/000/000 ریال در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید رای دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
می باشد و پس از آن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 36585 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 121 

جزایی سابق( )339 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/403 شماره دادنامه: 9609970350501963 شماره پرونده: 9609980350500899 
شماره بایگانی شــعبه: 961064 خواهان: آقای همایون اســدپور فرنود فرزند جمشید با 
وکالت آقای رســول مرادی امام قیسی فرزند روانبخش به نشــانی اصفهان خ نیکبخت 
مجتمع اداری نیکبخت طبقه ششــم واحد 320، خوانده: آقای غالمحسن ایزدی فرزند 
اســداله به نشــانی اصفهان خ چهارباغ باال چهار راه نظر جنب ارمغان 90 سوپر مارکت 
چهارباغ پ 1، خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی خواهان آقای همایون اسدپور فرنود فرزند جمشید به طرفیت خوانده آقای 
غالمحسن ایزدی فرزند اسداله به خواســته مطالبه مبلغ 240/000/000 ریال به استناد 
4 فقره چک به شماره مندرج در دادخواست و گواهیهای عدم پرداخت بانک محال علیه 
دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده 
است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198، 515 و 519 قانون 
آئین دادرســی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 240/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 7/800/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 

و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان 
پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت 
روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 36581 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )317 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/404 کالسه پرونده: 1399/95 شماره دادنامه:533-96/4/22 مرجع رسیدگی: شعبه 
53 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مسعود خان محمدی به نشانی خ جی خ شهروند 
جنوبی فروشــگاه کناف ایران، خوانده: وحید کریمی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه یک فقره چک به ش 405543 به مبلغ 23/000/000 ریال نزد بانک شهر، با 
عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای مسعود 
خان محمدی فرزند عبدالحمید به طرفیت آقای وحید کریمی فرزند محمدرضا  به خواسته 
مطالبه مبلغ بیست و سه میلیون ریال وجه چک  به شماره 405543 به سررسید 95/10/20 
نزد بانک شهر به انضمام مطلق خسارت 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 اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم  ابالغ قانونی نشر آگهی 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 ننموه لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتنداً به مواد  310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
23/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/460/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی به میزان 120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخه 
95/10/20 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:36576 شعبه 53 

مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )308 کلمه،3 کادر(
ابالغ رای

12/398 شماره دادنامه: 9609970367800082 شماره پرونده: 9609980367800059 
شماره بایگانی شعبه: 960065 خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با نمایندگی 
آقای محمد غفاری به نشــانی اصفهان، خواندگان: 1- خانم طوبی کلیمه کوین کادول 
2- آقای ایمانوئیل کلیمی کوبن کادول همگی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: 
مصادره اموال، رای دادگاه:در خصوص دادخواست ستاد اجرائی فرمان امام)ره( به شماره 
228391 مورخ 96/7/10 مبنی بر تعیین تکلیف پنــج دانگ پالک ثبتی 3382 بخش 3 
اصفهان تحت مالکیت حق نظر کلیمی کهن کادول، نظر به اینکه به داللت استعالم ثبت 
احوال به شماره 2486 مورخ 95/11/28، مشــارالیه فوت نموده و دارای دو فرزند به نام 
های طوبی و عیمانوئیل کلیمی بوده که فوت ضربتی طوبی در سال 1391 گلپایگان ثبت 
و فاقد آدرس و تحوالت می باشد و از عیمانوئیل نیز هیچ تحوالتی از فوت یا فرزند به ثبت 
نرسیده است. بنابرپاسخ استعالم گذرنامه، مشارالیهم از نیمه سال 1374 تاکنون فاقد تردد 
می باشــند. با عنایت به تحقیقات معموله، ملک فوق، بصورت رها شده بوده و در معرض 
تضییع و سوء استفاده می باشد و نتیجه ای از نشرآگهی هم حاصل نگشته علیهذا با توجه به 
دایره شمول اموال در اختیار ولی فقیه و با استناد به بند 2 ماده 1 و تبصره آن از قانون نحوه 
اجرای 49 قانون اساسی و ابالغیه دفتر مقام معظم رهبری و بخشنامه ریاست محترم قوه 
قضائیه حکم به تملک سهام حق نظر کلیمی کهن کادول از پالک ثبتی فوق الوصف به 
نفع ستاد اجرائی فرمان امام)ره( صادر و اعالم می گرددتا پس از ارزیابی، در صندوق امانی 
نگهداری شده و در صورت مراجعه ذیحق و اثبات حقانیت خویش با کسر حق سرپرستی 
و سایر حقوق متعلقه قانونی، به وی مسترد گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی 
قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف: 36591 دادگاه ویژه اصل 49 ق.ا. قانون 

اساسی اصفهان )298 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

12/7 شماره درخواست: 9610460370200034 شماره پرونده: 9309983814500014  
شماره بایگاني شــعبه: 930405  نظر به اینکه خانم مهســا فرهودي پور فرزند سیروس 
شکایتي علیه آقاي نیما عیدي وندي فرزند علي مبني بر مشارکت در آدم ربائي و تجاوز و 
زنا به عنف در این دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930405 و این دادگاه ثبت 
و وقت رسیدگي براي روز 1397/01/20 ســاعت 9 صبح تعیین شده است نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان مي باشد لذا حســب ماده 394 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب 

دو نوبت و به فاصله ده روز در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشــار محلي طبع و نشر مي 
گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي را اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 36571 شــعبه 3 دادگاه کیفري یک استان اصفهان) 18 کیفري استان 

سابق( )150 کلمه، 1 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

12/329 شماره صادره : 1396/42/470732 - 1396/12/5 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4786/437 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام یداله فروتن دنبه فرزند محمد در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 97/1/20 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 37790 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان )141 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352910798 ابالغنامــه:  شــماره   12 /377
9609980366200701 شــماره بایگانــی شــعبه: 961700  آگهــی ابــالغ وقــت 
رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به  آقای امیر احمدی شــاکی آقای هادی داموری 
شــکایتی علیه متهم آقای امیــر احمدی با موضوع مشــارکت در ایــراد ضرب و جرح 
عمدی با چاقــو مطرح که به این شــعبه )اصفهــان خیابان جی چهار راه مســجد علی 
خ شهدای ســتار مجتمع قضائی شــهید بهشــتی واحد 102(  ارجاع و به شماره پرونده 
 کالســه 9609980366200701 شــعبه 103 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان

) 103 جزایی سابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/20 و ساعت 8/30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول 
المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی 
کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:38006 
 شــعبه 103 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان) 103 جزایــی ســابق( )161 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610106836510415 ابالغنامــه:  شــماره   12 /378
9609986836501466 شــماره بایگانی شــعبه: 961666  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  خانم نهال اکبری فرزند احمدرضا، خواهان  آقای صمد ترابی 
دادخواســتی به طرفیت  خوانده خانم نهال اکبری  به خواسته اعســار از پرداخت مهریه 
مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و 
پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوســی- طبقه 2 - اتاق 203(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9609986836501466 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع 
شهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/19 و ساعت 9/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:38021 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610106797201570 ابالغنامــه: شــماره   12 /379
9609986797200890 شــماره بایگانی شــعبه:960891 ابالغ شونده حقیقی: محمد 
علی کربالئی هرفته کدپســتی 3168938593 به نشــانی تهران شــهریار اندیشــه 
فاز 1 ارغــوان 8 پالک 116 )فعــال مجهول المــکان( ، تاریخ حضــور:1397/01/21 
سه شــنبه ســاعت: 17/30 ،محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله 
ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ســاختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی 
عبدالمهدی ذبیحی نائینی به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این 
 شعبه حاضر شــوید. م الف:38034 شعبه 42 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان

) مجتمع شماره یک( ) 89 کلمه، 1 کادر(

ابالغ رای
12/238 شماره دادنامه: 9609976836902248 شماره پرونده: 9609986836900602 
شماره بایگانی شــعبه: 960661 خواهان: آقای رسول توکلی فرزند مجید با وکالت آقای 
حسن محجوب مستهلکی فرزند رضا به نشــانی اصفهان خ نیکبخت پشت دادگستری 
ســاختمان اداری نیکبخت طبقه 4 واحد 101، خوانده: خانم سیما ذاکری فرزند حیدر به 
نشانی اصفهان خ عالمه امینی خ بازارچه )سه پله( ک ش دستغیب بن بست گلستان سمت 
چپ پ 102، خواسته: الزام به تمکین، گردشــکار: دادگاه پس از بررسی اوراق محتویات 
پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای رسول توکلی فرزند مجید با وکالت آقای حسن محجوب مستهلکی 
به طرفیت خانم سیما ذاکری فرزند حیدر به خواســته الزام به تمکین به شرح دادخواست 
تقدیمی، با توجه به دادخواست و مندرجات آن و احراز رابطه زوجیت دایم بین طرفین به 
موجب تصویر سند ازدواج به شماره ترتیب 16528-1385/3/10 دفتر رسمی ثبت ازدواج 
شماره 178 حوزه ثبت اصفهان و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی 1396/11/7 
و تکلیف قانونی زن جهت حضور در منزل مشترک و اینکه خوانده علی رغم اطالع از وقت 
دادرسی حاضر نشده و ایراد یا دفاع موثری بعمل نیاورده و دلیلی که خروج ایشان از منزل 
مشترک را موجه نماید به دادگاه ارائه نداده لذا  دادگاه با توجه به نظر موافق قاضی محترم 
مشاور خوانده را ناشــزه می داند به اســتناد مقررات مواد 1102، 1105 و 1114 از قانون 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به بازگشــت به منزل مشترک و ایفاء وظایف زناشویی 
در مقابل خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیســت روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد. م الف: 37190 
 شــعبه نهم دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان)مجتمع شهید قدوســی( )293 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

12/393 شماره دادنامه: 9609976836902278 شماره پرونده: 9509986836901415 
شماره بایگانی شــعبه: 951601  خواهان: خانم ســمیه کرمیان زاده چمگردانی فرزند 
محمدرضا به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان اتوبان چمران خیابان اشراق جنوبی 
خیابان پوریای ولی کوچه ســیاوش کوچه 31- پالک 24، خوانــده: آقای محمد نائینی 
تهرانی فرزند بهرام به نشــانی مجهول المکان، خواســته: طالق به درخواســت زوجه، 
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: در این پرونده خانم سمیه کرمیان زاده 
چمگردانی فرزند محمدرضا دادخواستی به طرفیت  آقای محمد نائینی تهرانی به خواسته 
طالق تقدیم و اظهار داشته همسرش مدتی است منزل و زندگی خانوادگی را ترک کرده 
و مراجعتی نداشــته لذا خواهان طالق است خواهان در جلســه دادرسی 1396/8/8 در 
شرح دعوی خود توضیح داده تا اردیبهشت ماه 94 زندگی مشترک داشته اند از این تاریخ 
همسرش به واسطه کالهبرداری از مردم و داشتن طلبکاران زیاد با وعده برطرف کردن 
مشــکالت و ادامه زندگی وی را به منزل مادرش برده و خود متواری شده است و پس از 
چند مکالمه تلفنی دیگر هیچگونه اطالعی از ایشان ندارد اقوام و بستگان همسرش نیز از 
وجود یا مکان احتمالی وی اظهار بی اطالعی می کنند با این شرایط و به لحاظ اینکه در 
این مدت نفقه ای نیز دریافت نکرده و به ناچار در منزل پدرش ساکن شده است و از خدمات 
حمایتی کمیته امداد امام)ره( استفاده می کند به استناد شرایط ضمن عقد نکاح و نیز وجود 
حالت عسر و حرج خواهان طالق است رابطه زوجیت دائم بین طرفین به موجب تصویر 
سند ازدواج به شــماره ترتیب 13678-1389/8/13 دفتر رسمی ثبت ازدواج 186 محرز 
است، نتیجه انجام تحقیقات محلی به موجب نامه شماره 5696/96-96/1/29 کالنتری 
20 اصفهان و نیز اظهارت شهود که خانواده و بستگان خواهان هستند در جلسه دادرسی 
1396/8/8 موید ترک منزل به مدت بیش از دو سال از ناحیه زوج و سکونت زوجه و تنها 
فرزند مشــترک به ناچار و از روی اجبار در منزل پدر می باشــد خوانده با وصف دعوت از 
طریق نشر آگهی در روزنامه در جلسات دادرسی حاضر نشده و داوری هم معرفی نکرده به 
موجب نظریه مکتوب داوران مطابق نامه شماره 576-1396/10/2 مرکز ارجاع و مشاوره 
خانواده دادگستری امکان سازش و ادامه زندگی به واسطه مشکالت ایجاد شده و غیبت 
زوج وجود ندارد، دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر موافق قاضی محترم مشاور و به استناد 
مقررات مواد 20، 24، 29 و 33 از قانون حمایت خانــواده و 1119 و تبصره ماده 1133 از 
قانون مدنی حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق صادر و به خواهان اجازه داده می 

شود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی به یکی 
از دفاتر رسمی ثبت طالق مراجعه و با بذل تمام یا بخشی از مهریه مندرج در سند ازدواج 
و قبول بذل به وکالت از خوانده خود را به طــالق بائن مطلقه نماید دادگاه حضانت فرزند 
مشترک به  نام آروشــا متولد 1394/11/16 را به مادر واگذار می کند حقوق مالی در این 
پرونده مطالبه نشده لذا موجبی جهت اظهار نظر وجود ندارد اجرای مقررات مواد 31 و 37 
قانون حمایت خانواده در هنگام اجرا و ثبت صیغه طالق الزامی است رای صادره غیابی و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت 20 روز از انقضا 
 مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد. 
م الف: 37196 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( 

)569 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

12/394 شماره دادنامه: 9609976836902261 شماره پرونده: 9509986836901581 
شماره بایگانی شعبه: 951783 خواهان: خانم شیوا منصوری شورابی فرزند ناصرقلی به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان امام خمینی شهرک قدس بلوک 75 واحد 7 
طبقه 4، خوانده: آقای فرهاد رضوانی فرزند کریم به نشانی مجهول المکان، خواسته: طالق 
به درخواست زوجه، 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: در این پرونده خانم شیوا 
منصوری شورابی فرزند ناصرقلی دادخواستی به طرفیت آقای فرهاد رضوانی فرزند کریم 
به خواسته طالق تقدیم و اظهار داشته خوانده که همسر دایم ایشان است بیش از یک سال 
اســت که ترک منزل کرده و از پرداخت نفقه وی و فرزند مشترک خودداری کرده و هیچ 
اطالعی از وی ندارد لذا با توجه به شرایط ضمن عقد نکاح خواهان طالق است و به دادنامه 
های صادره و اظهارات شهود استناد کرده است خواهان در جلسه دادرسی 1396/3/29 
توضیح داده که همسرش به خاطر بدهی و دیون متعدد در اواسط سال 94 به زندان رفت 
6 ماه در زندان بود پــس از آزادی از زندان مراجعتی به منزل نداشــت و ظاهراً به خاطر 
ترس از طلبکاران از کشور خارج شده اســت خواهان همچنین اظهار داشته در خصوص 
نفقه علیه همسرش طرح دعوی کرده که به موجب دادنامه شماره 95/10/7-951819 
صادره از این دادگاه به پرداخت نفقه محکوم شده لیکن به جهت عدم دسترسی درخواست 
اجرائیه نداده است با توجه به مراتب فوق مالحظه دادخواست و مستندات پیوست، تصویر 
سند ازدواج به شــماره 12232-1378/10/17 دفتر ازدواج 178 اصفهان حاوی پذیرش 
 کلیه شرایط ضمن عقد نکاح دادنامه صادره اشاره شــده، اخذ اظهارات شهود خواهان در
 جلسه دادرســی 96/6/12 دایر بر ترک منزل و زندگی خانوادگی از ناحیه خوانده دعوی 
به مدت طوالنی و استشهادیه پیوست و عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی با وصف 
دعوت از طریق نشــرآگهی و پاسخ اســتعالم از زندان اصفهان )برگ 57 پرونده( و عدم 
امکان سازش به موجب دادنامه شماره 564- 1396/9/29 مرکز ارجاع و مشاوره خانواده 
دادگستری دادگاه تخلف خوانده را از بند 8 از شــرایط ضمن عقد نکاح محرز می داند با 
توجه به نظر موافق قاضی محترم مشــاور و به اســتناد مقررات مواد 20، 24، 29 و 33 از 
قانون حمایت خانواده و 1119 و تبصره ماده 1133 از قانون مدنی حکم به احراز شــرایط 
اعمال وکالت در طالق صادر و به خواهان اجازه می دهد ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابالغ 
رای فرجامی یا انقضا فرجام خواهی به یکی از دفاتر اســناد رسمی ثبت طالق مراجعه و 
با بذل تمام یا قســمتی از مهریه مندرج در ســند ازدواج و قبول بذل به وکالت از خوانده 
و وکالت تفویضی خود بــه طالق بائن مطلقه نماید زوجین فرزنــد صغیر ندارند و حقوق 
 مالی در این پرونده مطالبه نشــده اســت اجرای مقررات مــواد 31 و 37 قانون حمایت

 خانواده از ناحیه سردفتر مجری طالق الزامی است رای صادره غیابی ظرف مدت بیست 
روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در ایــن دادگاه و ظرف مدت بیســت روز پس از انقضا 
 مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد. 
م الف: 37197 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( 

)516 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

12/395 شماره دادنامه: 9609976836802253 شماره پرونده: 9609986836800134 
شماره بایگانی شعبه: 960142 خواهان:خانم شیما سلمانی دهکردی فرزند اصغر با وکالت 
خانم هدی جمشیدی فرزند عبدالعلی به نشــانی اصفهان خیابان عبدالرزاق روبروی گز 
کرمانی ک 17 ساختمان صاحب الدوله طبقه2 واحد 21، خوانده: آقای حسن عزیزی ناغانی 
فرزند شنبه، خواسته: طالق به درخواست زوجه، 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 خواهان شیما سلمانی دهکردی فرزند اصغر با وکالت هدی جمشیدی به 
طرفیت حسن عزیزی ناغانی فرزند شنبه صدور حکم طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن 
عقد نکاح می باشد با توجه به سند نکاحیه شماره 6083 از دفترخانه شماره 67 حوزه ثبت 
اصفهان وجود علقه زوجیت دایم فی مابین زوجین محرز است. خواهان در جلسه دادرسی 
اظهار داشته حدود سه سال است که با شوهرش عقد کرده است لیکن زوج به مصرف انواع 
مواد مخدر مانند شیشه و هروئین اعتیاد داشته و حدود 2 سال است که همسرش را ترک 
کرده و از او هیچ اطالعی ندارد و نفقه ای نیز به وی پرداخت نکرده است و دارای سوابق 
متعدد کیفری می باشــد زوج نیز علیرغم ابالغ در جلسه دادرســی حاضر نشده و دفاعی 
ننموده است علی هذا با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه زوج طی دادنامه شماره 
901 مورخ 95/5/23 صادره از این شعبه به پرداخت نفقه به همسرش محکوم شده است 
و علی رغم صدور اجرائیه و جلب وی نفقه ای پرداخت ننموده است و طی استعالم از مرکز 
کمپ ترک اعتیاد زوج به دلیل اعتیاد به هروئین و شیشه در آن مرکز بستری شده است و 
طبق پاسخ استعالم از زندان به اتهام سرقت و اعتیاد دارای چهار فقره سابقه کیفری می 
باشد لذا از نظر دادگاه تحقق بندهای 1 و 7 و 9 از شروط ضمن عقد نکاح محرز می باشد و با 
توجه به عدم توفیق مشاوران مرکز مشاوره در اصالح ذات البین ونظر موافق قاضی محترم 
مشاور و مستند به مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده 
حکم به احراز شــرایط اعمال وکالت در طالق صادر و اعالم می گردد زوجه می توانند با 
مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طالق و انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید زوجه مدخوله 
است و زوجین فرزند مشترک ندارند. زوجه مهریه و نفقه خود را جداگانه مطالبه کرده است. 
مهلت اعتبار رای صادره 6 ماه از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی 
است. سردفتر طالق مکلف است قبل از اجرای صیغه طالق زوجه را جهت تست بارداری 
به پزشک ذیصالح معرفی نماید رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز قابل واخواهی در 
این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان است. م الف: 36528 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید 

قدوسی( )466 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

12/396 شماره دادنامه: 9609970351001779 شماره پرونده: 9609980351000489 
شــماره بایگانی شــعبه: 960596 خواهان: آقای احمدرضا اصفهانــی زاده حجار فرزند 
رمضانعلی باوکالت آقای مجتبی احدی فرد فرزند علی به نشــانی اصفهان خ مفتح غربی 
کوی مهرداد پــالک 26، خواندگان: 1- آقای ســعید حاصلی فرزند عزیزاله به نشــانی 
اصفهان ملک شهر خ رباط ســوم کوچه 17 )فرعی هفتم( بن بست شقایق انتهای کوچه 
سمت چپ درب زردرنگ )پالک 97( درب ســفید رنگ ) ساختمان آجرنمای قرمزرنگ( 
پالک 99، 2- آقای علی رضایی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه وجه 
چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقای مجتبی احدی فرد به وکالت از آقای احمدرضا اصفهانی زاده حجار فرزند 
رمضان علی به طرفیت آقایان 1- سعید حاصلی فرزند عزیزاله 2- علی رضایی به خواسته 
مطالبه مبلغ 350/000/000 ریال بابت وجه چک های شماره 344626 تا 344630 مورخ 
96/5/4، 96/5/10، 96/5/16، 96/5/24 و 96/5/30 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه، دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک ها و ظهر آنها و گواهینامه های عدم پرداخت 
صادر شــده از بانک محال علیه و بنابر وصف تجریدی چک و اینکه به موجب ماده 313 
قانون تجارت به محض ارائه باید کارسازی شــود و با توجه به اینکه مسئوولیت تضامنی 
خواندگان به لحاظ احراز صدور چکها و امضای ظهرشان به عنوان ضمانت محرز است، 
دعوی خواهان را وارد می داند و از آنجایی که خواندگان هیچ گونه دلیلی دال بر عدم حسن 
نیت دارنده چک و ید غیر قانونی و نامشروع وی ابراز نداشته اند، مستندا به مواد 249، 314 
و 315 قانون تجارت 198، 502، 515، 519 و 520 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده 
الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور چک حکــم به الزام تضامنی نامبردگان به پرداخت 
350/000/000 ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 11/641/000 ریال بابت هزینه دادرسی، 
مبلغ 9/600/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخســتین دادرسی و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی 
از ســوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. حکم صادر شده غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 
روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان 

 اصفهان است. م الف: 36574 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )384 کلمه، 
4 کادر(

ابالغ رای
12/397 شماره دادنامه: 9609970352902222 شماره پرونده: 9609980365500768 
شماره بایگانی شعبه: 961223 شاکی: خانم ناهید فرحانی فرزند عبدالساده به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ پروین 24 متری دوم داروخانه دکتر ناهیدخانی، متهم: آقای پویا 
خشنودی فرزند محمد باقر به نشــانی اصفهان الله شمالی خ عمان سامانی ک 12 پ 3، 
اتهام: ترک انفاق، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیرمبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای پویا خشــنودی فرزند محمدباقر دایر 
بر ترک انفاق نسبت به همسر موضوع شــکایت خانم ناهید فرحانی فرزند عبدالساده با 
توجه به مفاد شکایت شــاکی در کلیه مراحل تعقیب تحقیق و دادرسی- مودای گواهی 
شــهود و مطلعین- کیفرخواست صادره توســط دادســرای محترم عمومی و انقالب 
اصفهان- احضار متهم از طریق نشــر آگهی و عدم حضور جهت دفاع از اتهام انتســابی 
و جمیع محتویات پرونده بزهکاری وی محرز اســت به اســتناد ماده 53 قانون حمایت 
خانواده مصوب 1392 به یک ســال حبس تعزیری محکوم می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف بیست روز 
 پس از ابالغ قابــل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشــد. 
م الف: 36523 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)103 جزایی سابق( )204 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/399 شماره دادنامه: 9609970367800084 شماره پرونده: 9509980367800059 
شماره بایگانی شعبه: 950061 خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با نمایندگی 
آقای محمد غفاری به نشــانی اصفهان، خوانده: آقای مجهول المالک ثبتی به نشــانی 
مجهول المکان، خواسته: مصادره اموال، رای دادگاه:در خصوص دادخواست ستاد اجرائی 
فرمان امام)ره( به شــماره 354496 مورخ 95/10/13 مبنی بر تعیین تکلیف پالک ثبتی 
21/2699 واقع در بخش 10 ثبتی شهرکرد به نشانی فرخ شــهر جنب دبیرستان شهید 
بهشتی با عنایت به اینکه به داللت اســتعالم ثبتی از اداره ثبت اسناد و امالک شهرکرد 
به شــماره 270/2821 مورخ 95/4/1 پالک مذکور تاکنون تقاضای ثبت نشــده و بنا بر 
تحقیقات محلی معموله، بصورت یک قطعه زمین می باشــد و یک باب خانه می باشــد 
که بداللت نظریه هیات کارشناسی نیز ســابقه ای از ثبت آن بدست نیامده و جزء امالک 
مجهول المالک محســوب می گردد لهذا به جهت جلوگیری از تضییع و سوء استفاده و با 
توجه به شمولیت اموال در اختیار ولی فقیه با استناد به ماده 20 اصالحیه آئین نامه نحوه 
رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 ق. اساسی و ابالغیه مورخ 90/10/25 دفتر مقام 
معظم رهبری و بخشنامه مورخ 92/3/17 ریاست محترم قوه قضائیه و نظر به عدم حصول 
نتیجه از نشرآگهی در روزنامه، حکم به ضبط شش دانگ پالک ثبتی فوق الوصف به نفع 
ستاد اجرائی فرمان امام)ره( صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی 
قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف: 36590 دادگاه ویژه اصل 49 ق.ا. قانون 

اساسی اصفهان )244 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794701622 ابالغنامــه:  شــماره   12 /289
9609986794700803 شــماره بایگانی شــعبه: 960803  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت وضمائم به محمد رجالی، خواهان صفیه جمشــیدی زاده دادخواستی به 
طرفیت خوانده محمد رجالی به خواســته مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ 
صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای حل اختــالف( ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609986794700803 شــعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/01/22 ساعت 
15/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 37584 
 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )163 کلمه، 

2 کادر( 
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معاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفــت: عملیات جســت وجوی امدادگران 
از جبهــه جنوبی کوه دنــا برای یافتــن پیکر های 
جان باختگان حادثه ســقوط هواپیما متوقف شده و 

نیرو ها از جبهه شمالی مشغول به فعالیت هستند.

داریــوش کریمی گفت: شــرایط منطقه ســقوط 
هواپیمای آســمان در منطقه کوه دنا به طور مرتب 
رصد می شود و اکنون نیرو های هالل احمر اصفهان 
به عنوان پشتیبان آماده هستند که هر زمان نیاز شد 
وارد عملیات جست وجوی پیکر های جان باختگان 

حادثه شــوند.وی افزود: طی روز های گذشــته در 
منطقه شــاهد بارش برف بوده ایم و در این شرایط 
 عملیات جست وجوی نیرو های امدادی بسیار دشوار

 است.
معاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان با تاکید بر نگرانی هــای موجود در رابطه با 
خطرات منطقه ســقوط هواپیما بــرای امدادگران 
خاطرنشان کرد: نگران جان امدادگران هالل احمر 

هســتیم؛ به همین خاطر به طور دائــم تذکراتی به 
امدادگران ارائه می شــود. کریمی با اشاره به ادامه 
عملیات جســت وجو برای یافتن اجســاد از جبهه 
جنوبی کوه دنا اظهارکرد: جســت وجوی پیکر های 
باقی مانده از ســمت جنوب قله بــر عهده نیرو های 
هالل احمر اصفهان و فعالیت از ســمت شمالی قله 
 بر عهده نیروهای هالل احمر کهگیلویه و بویر احمد

 است. 

مدیرروابطعمومیکارخانهذوبآهن:
ذوب آهن، طرح کشت جایگزین 

را اجرا می کند
مدیــر روابط عمومــی کارخانــه ذوب آهن گفت: 
ذوب آهــن 16 هزار هکتــار فضای ســبز دارد که 
در ســال های اخیر مصــرف این کارخانــه از آب 
زاینده رود کم شده اســت و به مناسبت 15 اسفند 
روز درختکاری، ذوب آهن طرح کشــت جایگزین 
را اجــرا می کند.علیرضا امیری با اشــاره به اینکه 
شرکت ذوب آهن در سال 40 میلیارد عوارض زیست 
محیطی به منطقه پرداخت می کند، افزود: کارخانه 
همواره در راستای توجه به مسائل زیست محیطی 
حرکت کرده است، اما اســتانداردهای جهانی روز 

به روز باالتر می رود که باید مطابق آن پیش رفت.

 حفاظت از محیط  زیست 
در برابر زباله های آزمایشگاهی

ســرگروه آزمایشــگاه های علوم آموزش  و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: برای نخســتین بار کارگاه 
آموزشی حفاظت از محیط زیست در برابر زباله های 

آزمایشگاهی در اصفهان برگزار شد.
بهاره آزاد با بیان اینکه دولت توجه ویژه ای به حفاظت 
از محیط زیست داشته و آموزش و پرورش یکی از 
مهم ترین ظرفیت های تحقق اهداف زیست محیطی 
اســت، اظهار کرد: از ایــن رو بــا برنامه ریزی های 
صورت گرفته سعی بر آن داریم تا با توجیه معلمان، 
دانش آموزان را نسبت به حفاظت از محیط زیست 
حســاس کنیم. وی با بیــان اینکــه تدوین کتاب 
آزمایشگاه برای دانش آموزان دوره دوم متوسطه و 
همچنین  تولید پسماندهای آزمایشگاهی در همه 
مدارس، ما را بر آن داشــت تا آمــوزش حفاظت از 
محیط زیســت در برابر زباله های آموزشــگاهی را 
به دانش آمــوزان ارائه کنیم، افزود: بر این اســاس 
نخستین دوره آموزشــی حفاظت از محیط زیست 
در برابر زباله های آزمایشــگاهی را در دســتور کار 

قرار دادیم.

بررسی وضعیت پسماندهای 
الکترونیکی شهرستان اصفهان

وضعیت پسماندهای الکترونیکی ادارات و سازمان ها 
در سومین جلســه کارگروه پســماند شهرستان 
اصفهان بررسی شد. سرپرست اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان اصفهان به عنوان دبیر کارگروه، 
ضمن ارائه مــواردی از قانون مدیریت پســماند و 
تعریف مدیریت اجرایي پسماند، بر اجراي وظایف 
قانوني دستگاه هاي مســئول در مدیریت اجرایي 
پســماند تاکیدکرد. در این جلســه پس از بحث و 
تبادل نظر مواردی مطرح شــد که مصوباتي جهت 
پیگیري آنها به تصویب رسید. این موارد عبارت اند 
از: موانع انجام طرح جامع مدیریت پسماند، وضعیت 
نامناسب مدیریت زباله و نخاله ساختمانی در بخش 
ها و شهرهاي شهرستان اصفهان، ارائه گزارشي از 
سازمان مدیریت پسماند به منظور تصفیه شیرابه 
زباله و فاضالب انســاني کارخانه با سرمایه گذاري 
گروه صنعتي مپنا و شــرکت آلماني، درخواســت 
تحویل پسماندهاي الکترونیکي ادارات و سازمان ها 
به سازمان مدیریت پسماند و نیز تحویل و مدیریت 
کودهاي دامي توسط سازمان مدیریت پسماند که 
موجب مشکالت و اعتراضات زیست محیطي مردم 
شــده و همچنین الزام اداره راهداري و حمل و نقل 
جاده اي به استقرار ســطل هاي مخصوص زباله در 

پارکینگ هاي بین راهي.

 انتقال پسماند های ساختمانی 
به سایت بازیافت لنجان

وضعیت انتقال پســماندهای ساختمانی به سایت 
بازیافت لنجان در ششمین کارگروه مدیریت پسماند 

این شهرستان مورد بررسي قرارگرفت.
 فاطمه محمدی رییس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرســتان لنجان دراین باره اظهار کرد: ششمین 
کارگروه مدیریت پســماند شهرســتان لنجان در 
سال جاری  به ریاســت معاون فرماندار و با حضور 
اعضای مرتبــط درفرمانداری شهرســتان لنجان 
تشکیل شد. وی گفت: در این جلسه  ضمن بررسی 
مصوبات جلســات  قبل، از برخی شــهرداری ها و 
ادارات درخصوص اجرایی نمــودن مصوبات قبلی 
قدرداني شــد.رییس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان لنجان اضافه کرد:  در این جلسه مقررشد  
باتوجه به اینکه شهرداری چمگردان براساس مصوبه 
جلسه قبلی به انتقال نخاله های ساختماني شهري 
به ســایت بازیافت شهرســتان لنجان اقدام کرده 
است، سایر شهرداري ها و دهیاري ها نیز به منظور 
اجرایي کردن عملیات انتقال و تخلیه پسماندهاي 
ساختماني در سایت مذکور، در اسرع وقت اقدام هاي 

مقتضي  را انجام دهند.

یک روزنامه انگلیسی برای توصیف بدی آب و هوا در خوزستان نوشته 
است: »در خوزستان، آسمان آبی تیره شده و تقریبا مثل زرد طالیی پر 
گردوغبار است و بعد از آن می توان یک رنگ سبز درخشان را دید که 

تقریبا شبیه یک تاالب است. 
در یک لحظه ممکن است این طور تصور شود که قرار است باران ببارد، 
در حالی که دمای هوا کاهش می یابد و باد در سراسر شهر وزیدن می 

گیرد. اما در آن زمان طوفان گرد و غبار است که آغاز می شود. 
به زودی غبار تیره ظاهر خواهد شد و آسمان یا خورشید قابل مشاهده 
نخواهد بود. در اداره ها، خانه ها و مدارس، مردم به سرعت در و پنجره ها 

و همه دریچه ها را می بندند. 

تا حدودی همه وحشــتزده هســتند. آنها به آژیرهای هشدار در زمان 
جنگ عادت داشتند؛ چرا که خوزســتان واقع در جنوب غربی ایران، 
 در زمان جنگ با عراق )1980 تا 1988(، خط مقدم جبهه محســوب

 می شد.«
به دنبال آب و هوای بد استان خوزستان، دالیل زیادی برای این مسئله  
مطرح شده که یکی از آنها خشک شــدن  هورالعظیم، برای استخراج 
نفت است. اما بعد از خوزستان شهرهای دیگر هم یکی پس از دیگری 
به شــرایط بد آب و هوایی از لحاظ ریزگردها دچار شده اند که اصفهان 

یکی از این شهرهاست. 
اســتان اصفهان به دلیل خشکی زاینده رود در ســال های اخیر مورد 
حمله ریزگردهای سمی از ســوی گاوخونی قرار گرفته است. به دنبال 
خشکســالی مداوم تاالب گاوخونی و زاینده رود، این هشدار از سوی 

متخصصان علوم خاک داده شد که اصفهان به کانون اصلی ریزگرد برای 
شهرهای همجوارنیز تبدیل خواهد شد.

اصفهان که به خاطر ویژگی جغرافیایــی نیمه بیابانی خود، همواره آب 
و هوای معتدل و خشکی داشــت، اکنون اقلیم گرم و خشک را تجربه 
می کند و در اثر همین گرمای بی ســابقه که با چاشنی خشکسالی نیز 
همراه شده اســت، متخصصان علوم خاک در خصوص آلودگی خاک 
استان به انواع فلزات سنگین هشدار جدی داده و سرمنشأ آلودگی آب و 

هوا در اصفهان را آلودگی خاک دانسته اند.
برخــی از کارشناســان آب و هــوا در اســتان اصفهــان وضعیــت 
 ریزگردهــا را بحرانــی دانســته و راجع بــه آن هشــدارهای زیادی 

داده اند. 
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی نیز با انتقاد 
از اینکه مسائل جنوب اصفهان در طرح ها و برنامه های این استان دیده 
نشده است، در این باره گفت: اگر دولت به اصفهان توجه نکند، وضعیت 
مشابه دریاچه ارومیه و ریزگردهای خوزستان، با توجه به تاالب گاوخونی 

و ریزگردهای سمی، برای این استان تکرار می شود. 
محمودی با بیان اینکه مردم باید با صرفه جویی در مصرف آب، بحران 
کم آبی را مدیریت کنند، تاکید کرد: چاه های غیر مجاز باید مسدود شود 

و نوع کشت نیز تغییر پیدا کند. 
خاک شناسان اســتان بر این باورند که منشأ ریزگردهای اخیر و وزش 
شــدید گرد و غبار در هوای اصفهان، داخلی بود و سر منشأ آن تاالب 
گاوخونی اســت. شــخم های نامســاعد و وضعیت مدیریت کشت و 
جلوگیری از فرسایش خاک و نوع کاشــت و... از عوامل اصلی آلودگی 

خاک در غرب اصفهان است.
چندی پیش عضو هیئت علمی دانشکده کشــاورزی دانشگاه صنعتی 
اصفهان گفت: اگــر آب و هوای ســالم می خواهیم باید خاک ســالم 
داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه سالمتی آب و هوا منوط به سالمتی 
خاک اســت، ادامه داد: امروز آلودگی خاک در اصفهان آنقدر شــدید 
 اســت که اصفهان همواره شــاهد وزش گرد و غبارهای آلوده خواهد 

بود. 
حاج عباسی منشأ ریزگردهای اخیر و وزش شدید گرد و غبار در هوای 
اصفهان را داخلی دانست  و برخی از عوامل ازجمله شخم های نامساعد و 
وضعیت مدیریت کشت را از عوامل اصلی آلودگی خاک در غرب اصفهان 

است که رسیدگی به آن از واجبات است.

وضعیتمشابهدریاچهارومیهوخوزستانبرایاصفهان؛

ریزگردها؛ دشنه هایی ریز اما کشنده!

عکس  روز 

ریزگردها؛ دشنه هایی ریز اما کشنده!

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیرعامل سازمان بیمه ســالمت ایران گفت: ٣ 
میلیون مرد و زن در معرض ناباروری هســتند که 
هزینه »آی یو اف« هر کدام ٢ میلیون تومان است.

طاهر موهبتی در سفر به اصفهان هزینه های ساالنه 
بیمه سالمت اصفهان را ٧40 میلیارد تومان برشمرد 
و گفت: بخشی از مطالبات ارائه دهندگان خدمات در 

اصفهان تا پایان سال پرداخت می شود. 
وی ادامه داد: وزارت بهداشت ٢16 میلیارد تومان 
برای بیمــاری های خاص هزینه مــی کند که در 
مصوبه اخیر مجلس چهار گروه دیگر اضافه شدند اما 
منبع مالی برای آن در نظر نگرفتند. رییس هیئت 
مدیره سازمان بیمه ســالمت ایران، درباره ایجاد 
پروتکل های خرید راهبردی در ســال آتی گفت: 
بخش عمده آن براساس گایدالین های)راهنمای 
بالینی( وزارت بهداشــت انجام می شود و تا پایان 
امسال 50 رهنمود را وزارت بهداشت در این زمینه 
ابالغ می کند.مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت 

ایران با اشاره به اجرایی شدن دستورالعمل حذف 
همپوشانی در سه ماهه نخســت سال 9٧، گفت: 
حذف همپوشــانی، نظام برنامه ریــزی را اصالح 
می کند. رییس هیئت مدیره سازمان بیمه سالمت 
ایران اظهارکــرد: حذف همپوشــانی با صندوق 
نیروهای مسلح، تامین اجتماعی و کمیته امداد اجرا 
خواهد شد که این کار در رابطه با تامین اجتماعی 

شروع شده است.

مدیرعاملبیمهسالمت:

٣ میلیون ایرانی در معرض ناباروری قرار دارند
یازدهمین همایش سراسری سازمان های غیر دولتی 
ایران در محل اتــاق بازرگانی اصفهان برپا شــد. این 
همایش با محوریت مطالبه گری اجتماعی، مسئولیت 
و مشارکت اجتماعی وتوسعه پایدار، عصر چهارشنبه 
گذشته آغاز شد و تا روز پنجشنبه ادامه یافت.دبیردوره 
ای سازمان های غیر دولتی ایران در حاشیه برگزاری 
این همایش در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: هر ســاله 
با هدف همسوکردن مواضع ســازمان های مردم نهاد 
در حــوزه هایی که می توانند نقطه نظرات مشــترک 
داشــته باشــند، این همایش برگزار می شود. احمد 
قویدل توسعه پایدار، مطالبه گری اجتماعی، مشارکت 
ومسئولیت اجتماعی را از مهم ترین موضوعاتی دانست 
که دراین همایش مورد بررسی قرارمی گیرد. وی افزود: 
در شرایط کنونی، یکی ازکلیدی ترین موضوعاتی که 
می بایست محور توجه مردم و دولت قرار گیرد، توسعه 
پایدار مشارکت اجتماعی است و همه باید تالش کنیم 
تا مردم را در تشکل های متعلق به خودشان سازماندهی 

کنیم. با سازمان یافتن مردم ، امکان مشارکت آنها در 
تعیین سرنوشتشان فراهم می شود. وی با ابراز تاسف 
از اینکه در ایران تشکیل و نظارت برسازمان مردم نهاد 
سال هاست که براســاس آیین نامه، اجرایی می شود 
افزود: کمک به سلیقه و رویکردهای دولت ها در حوزه 
اجتماعی می تواند فعالیت ها را محدود کند یا توسعه 
بخشد. وی تاکید کرد: بزرگ ترین مطالبه ما تصویب 

قانون سازمان های مردم نهاد است. 

بامحوریتمطالبهگریصورتگرفت؛

برگزاری همایش سراسری سازمان های غیردولتی دراصفهان

آتش سوزی فروشگاه پوشاک در کاشان مهار شد

سخت ترین راه های رسیدن 
به مدرسه

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان، از مهار آتش سوزی فروشگاه پوشاک ورزشی در این شهر خبر داد.
روح ا... فدایی بیان کرد: این آتش سوزی در خیابان شهید رجایی به ستاد فرماندهی این ســازمان اطالع داده شد که پس از دریافت خبر، 

خودروهای آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به شرایط آتش سوزی که منجر به سوختن بخش قابل توجهی از مغازه شــده بود، اقدام هایی برای خاموش کردن آتش صورت گرفت تا از 

گسترش آتش و خسارت سنگین به مغازه ها و ساختمان های مجاور جلوگیری شود.
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان تصریح کرد: در این عملیات 9 نفر از آتش نشانان ایستگاه های یک و 4 عملیاتی این 

سازمان، با بهره گیری از سه خودروی آتش نشانی سنگین، سبک و پشتیبان، وارد عمل و موفق به مهار و خاموش کردن آتش شدند.

حادثه

هکر حرفه ای، در دام پلیس 
فتای اصفهان 

فرمانده انتظامی استان گفت: یک هکر ٢٢ساله 
با طراحی یک برنامه نرم افزاری فروش شــارژ در 
تلگرام، به اطالعات حساب بانکی دوهزار و 100نفر 
در کشور دسترســی پیدا کرد و با استفاده از یک 

روبات، اطالعات حساب بانکی را ذخیره می کرد.
سردار مهدی معصوم بیگی با بیان اینکه این هکر 
در بدو شروع سرقت از حســاب ها از 5٣حساب 
بانکی ٢00میلیون تومان برداشت کرد افزود: در 
ایام پایانی سال، شــیادان و سارقان حساب های 
بانکی فعال تر هســتند و مردم باید در مبادالت 
مالی در محیط اینترنت و فضــای مجازی دقت 

زیادی داشته باشند.
وی گفت: امسال جرایم اینترنتی حدود صد درصد 
رشد داشته؛ اما پلیس به کمک نیروهای متخصص 

و امکانات، 86درصد جرایم را کشف می کند.

 انهدام باند سارقان خودرو 
با ۱۵ پراید سرقتی در اصفهان

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان اظهار کرد: 
درپی شــکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بر 
سرقت خودروی پراید در شهر اصفهان،شناسایی 
سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ ستار خســروی تصریح کرد:با بررسی 
کارآگاهان مشخص شد ٢ سارق با پرسه زنی در 
نقاط مختلف شهر اصفهان ، خودروهای پرایدی که 

فاقد تجهیزات ایمنی هستند را سرقت می کنند.
این مقام انتظامی افزود: مامــوران اداره مبارزه با 
ســرقت پلیس آگاهی پس از هماهنگی با مقام 

قضایی، این ٢ سارق را دستگیر کردند.
ســرهنگ خســروی با اشــاره به اینکــه افراد 
دستگیرشده به سرقت 15 دستگاه سواری پراید با 
همدستی فرد دیگری اعتراف کردند بیان داشت: 
همدست سارقان نیز دســتگیر و پس از تشکیل 
پرونده، جهت اقدامــات قانونی به مراجع قضایی 

تحویل داده شدند.

اجرای طرح برخورد با حامالن 
سالح سرد در اصفهان

 سرهنگ حسن یاردوســتی، فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان اظهار کرد: به دنبال تصویب 
قانون ممنوعیت حمل ســالح ســرد در مجلس 
شورای اسالمی، به تمام کالنتری ها و پاسگاه های 
انتظامــی شهرســتان اصفهان ابــالغ کردیم با 
کسانی که هرگونه سالح سرد شامل قمه و قداره 
و چاقوهــای نامتعارف با خود حمــل می کنند، 
برخورد قانونــی انجام دهند و آنهــا را به مراجع 

قضایی معرفی کنند.
وی از اجرای طرح برخورد با حامالن سالح سرد در 
هفته اول اسفند ماه خبر داد و گفت: در این طرح 
که با هماهنگی و دستور دادستانی انجام  گرفت، 
تعدادی از حامالن سالح ســرد دستگیر شدند و 
سالح هایی شامل قمه، قداره و چاقوهای نامتعارف 

و... آنها نیز کشف شد.

برچسب جعلی معاینه فنی 
خودرو در اصفهان کشف شد

رییس پلیس راهور شهرســتان اصفهان گفت: 
برچسب جعلی معاینه فنی خودرو توسط پلیس 
تخصصی در شهر اصفهان مشاهده شده و مردم 

باید در این زمینه هوشیار باشند.
سرهنگ ابوالقاسم چلمقانی با اشاره به لزوم انجام 
معاینه فنی خودروها تا پایان ســال جاری اظهار 
کرد: باید توجه داشــت که بر اســاس ردیف 94 
آیین نامه راهنمایــی و رانندگی، هر گونه ایرادی 
در وضعیت ظاهری و موتــوری خودرو که باعث 
کاهش ضریب ایمنی و افزایش آالینده های زیست 
محیطی و ناهنجاری های صوتی شود را نقص فنی 
می گویند. وی با بیان اینکه در حال حاضر در شهر 
اصفهان 9 مرکز معاینه فنی خودرو فعال اســت، 
افزود: در این مراکز  پس از تست سالمت خودرو، 
برچسب معاینه فنی برای خودروهایی که چهار 
سال از ساخت آنها گذشــته، به مدت یک سال 

صادر می شود.

اخبار

 اتاق بازرگانیسالمت

مراســم روز علم ایــران و آلمان بــا تمرکز بــر افزایش 
همکاری های علوم پزشکی، در اصفهان برگزار شد.

مدیر روابط امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
هدف از برگزاری این مراسم را تقویت همکاری های علمی 
در زمینه سالمت میان ایران و آلمان دانست و گفت: تمرکز 

بر علوم پزشکی در دستور کار این مراسم بود.حمید میرمحمدصادقی افزود: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
مسئولیت برقراری ارتباطات و هماهنگی را با وزارت آموزش و تحقیقات آلمان برعهده دارد.

وی با بیان اینکه نمایندگان دانشگاه ها، وزارت بهداشت و وزارت تحقیقات آلمان در این مراسم حضور دارند، 
افزود: آموزش و پژوهش، محورهای اصلی  مراسم روز علم ایران و آلمان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است 

که در قالب دوکارگاه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

برگزاری روز علم 
ایران و آلمان در 
اصفهان

در بازرسی و کنترل یک محموله ترانزیتی که حامل پنبه 
بود، به کمــک تجهیزات کنترلی، مامــوران گمرک در ال 
به الی بار پنبه یک زوج را کشــف کردند که در داخل بار 
مخفی شده بودند و قصد داشــتند به صورت غیرقانونی از 
کشور خارج شــوند.این کامیون از ترکمنستان به سمت 

ترکیه در حرکت بود کــه در حین کنترل کامیون هــای ورودی و خروجی درمرز بــازرگان، ماموران به یک 
کامیون خروجی مشکوک شــدند و در حین بازرســی دقیق دو فرد ایرانی و اهل تهران را در کامیون کشف و 
دستگیر کردند. افراد دستگیر شده با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.تاکنون بیش از 500 مورد 
 قاچاق انسان به صورت فردی یا گروهی، از ســوی گمرک ایران، کشــف و در مراجع قضایی پرونده تشکیل

 شده است.

کشف یک زن و شوهر 
تهرانی از داخل 
محموله ترانزیتی

معاونامدادونجاتجمعیتهاللاحمراستاناصفهانبیانکرد:

حفظ جان امدادگران، مقدم بر کشف پیکر  جان باختگان

فرزانهمستاجران
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ابالغ رای
12/237 کالسه پرونده: 960407 شماره دادنامه: 96/11/3-9609976797903375 
مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای مجتبی شهبازی 
به نشانی خمینی شهر منظریه فاز 2 کوچه دانش 4 منزل شــخصی، خوانده: ابوالحسن 
برخورداری به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به استرداد مبلغ 140/000/000 ریال 
بابت یک دستگاه خودروی تیبا به انضمام خسارات دادرسی، 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: درخصوص دعوی آقای مجتبی شهبازی فرزند مرتضی به طرفیت آقای ابوالحسن 
برخورداری فرزند خداداد به خواسته الزام خوانده به استرداد مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال 
به دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع موضوع پرونده کالسه 960314 ک 114 به همراه 
خسارات دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق وکالتنامه رسمی شماره 
167762-95/12/17 دفترخانه اسناد رسمی 6 اصفهان مبنی بر تعویض وکالت خودروی 
مورد معامله به شماره انتظامی 822  ب 87- 53 از ســوی خوانده به خواهان، اظهارات 
خوانده در پرونده کیفری مبنی بر پذیرش فروش خودرو به خواهان که تصویر مصدق آن 
پیوست پرونده گردیده )ص 70( با تصویر مصدق دادنامه به شماره 530-94/6/4 صادره از 
شعبه 114 دادگاه کیفری 2 اصفهان که طی دادنامه شماره 473-96/9/23 شعبه 7 دادگاه 
تجدیدنظر اصفهان قطعیت یافته اســت دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته مستندا به 
مواد 390 و 391 و 392 قانون مدنی و 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون تومان بابت اصل خواسته و یکصد 
و نود و هفت هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
 سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. م الف: 37208 شعبه 45 شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )324 
کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
12/390 کالسه پرونده: 960702 شماره دادنامه: 96/10/16-9609976793903304 
مرجع رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خوانده: علیرضا شریف دستجردی 
به نشانی اصفهان خ سپیده کاشانی مجتمع توانگر بن توحید پ 25 طبقه 2 با وکالت سید 
حسین نیکویی به نشانی سه راه حکیم نظامی ابتدای خ ارتش کوچه ش عطایی ساختمان 
71 ط 2 واحد 3، خوانده: اکر بشیری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ یکصد 
و پنجاه و نه میلیون ریال بابت وجه الرهانه موضوع قرارداد اجاره، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای علیرضا شــریف دســتجردی فرزند محمد علی با وکالت آقای سید حسین 
نیکویی به طرفیت آقای اکبر بشیری فرزند نوروز به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و نه 
 میلیون ریال بابت وجه الرهانه موضوع قرارداد اجاره نامه عادی به انضمام مطلق خسارات

 قانونی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه اســتیجاری فی مابین به استناد 
یک قرارداد عادی اجاره که مورد اجاره عبارتند از یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان 
مدرس جدید ک مهرگان ک یاختر کوچه ش جوادی پالک سوم سمت چپ که از تاریخ 
93/2/20 لغایت 94/2/20 از قرار ماهیانه مبلغ شــصت هزار ریال به عنوان اجاره بها و با 
وجه الرهانه یکصد و شصت میلیون ریالی در اختیار خواهان به عنوان مستاجر قرار گرفته 
با توجه به انقضای مدت اجاره و اینکه خواهان مدعی هستند عین مستاجره به طور کامل 
تخلیه و مورد اجاره هم تحویل موجر گردیده ولی موجر از استرداد مبلغ وجه الرهانه به مبلغ 
یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال تاکنون امتناع نموده و خواهان جهت اثبات ادعای خود در 
خصوص تخلیه کامل مورد اجاره و عدم دریافت وجه الرهانه به شهادت شهود استناد نموده 
و اینکه شهود تعرفه شــده خواهان ضمن حضور در محل شعبه به ادعای خواهان صحه 
گذاشته و اظهارات شهود مفادا متحد بوده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی )نشرآگهی( 
 در جلسه دادرسی شرکت ننموده و نســبت به دعوی مطروحه خواهان هیچگونه ایراد و

 اعتراضی به عمل نیاورده بنابراین شــورا دعوی خواهان را علیه خوانده وارد دانســته و 
مســتندا به مواد 10 و 490 قانون مدنی و مواد 4 و 5 قانون ربواط موجر و مستاجر و مواد 
 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت

 مبلغ یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و چهل و هفت هزار 
و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و یکصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/6/6 لغایت تاریخ اجــرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مــی دارد رای صادره 

غیابی محســوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس 
 از آن قابــل تجدیدنظر خواهی درمحاکــم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف: 37135 شعبه 9 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان )499 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ رای

12/391 شماره دادنامه: 9509970351200966 شماره پرونده: 9409980351200818 
شــماره بایگانی شــعبه: 940915 خواهان: صندوق مهر امام رضا بــه نمایندگی آقای 
مهدی خلجی با وکالت آقای مهرداد کشــاورزیان فرزند عباســعلی به نشانی اصفهان 
روشن دشت شــهرک زاینده رود خیابان گلستان 8 درب دوم ســمت راست طبقه سوم 
کدپســتی8158307182، خواندگان: 1- آقای غالمرضا گودرزی به نشــانی اصفهان 
رباط سوم شــهرک نگین کوی شــماره 20 ســاختمان امید طبقه اول، 2- آقای فرهاد 
 یزدانی 3- خانم فرزانه کلینی 4- آقای اباذر ســپیانی همگی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت 
دادرســی، رای دادگاه: در خصوص دعوی صندوق مهر امام رضا با وکالت آقای مهرداد 
کشاورزیان به طرفیت آقایان غالمرضا گودرزی، فرهاد یزدانی، اباذر سپیانی و خانم فرزانه 
کلینی به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال قسمتی از وجه چک شماره 245179 
مورخ 90/6/1 بر عهده بانک صادرات مانده تســهیالت شماره 882300749 به انضمام 
مطلق خســارات قانونی با توجه به بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و با توجه به اینکه خواندگان دلیلی که حکایت 
از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته لذا دادگاه خواسته خواهان 
را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 
522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/8/19 
تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 6/065/000 
ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز 
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. م الف: 37145 شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )309 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/392 شماره دادنامه: 9609976825300627 شماره پرونده: 9509986825301032 
شــماره بایگانی شــعبه: 951280 خواهان: صندوق مهر کارآفرین امیــد به نمایندگی 
عبدالصمد شهبازی با وکالت آقای مهرداد کشاورزیان فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان 
روشن دشت شهرک زاینده رود خیابان گلستان، گلستان 8 درب دوم سمت راست طبقه 
سوم کدپستی 8158307182 همراه 09132148826، خواندگان: 1- آقای عیدی محمد 
جلیل پیران فرزند غریب 2- آقای اصغر بدیعی گورتی فرزند حســین 3- آقای قدمعلی 
قربانی فرزند عباس به نشــانی اصفهان خ جی گورت خ فرهنگ ک.پ 8165185361 
ک.م 5110156662، 4- آقای رسول خالقی قهجاورستانی فرزند حسن به نشانی مجهول 
المکان،  خواســته ها: 1- مطالبه وجه بابت ...2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 4- مطالبه وجه بابت ... 5- مطالبه خسارت دادرسی، رای دادگاه: در خصوص 
دعوی صندوق مهرکارآفرین امید با وکالت آقای مهرداد کشــاورزیان به طرفیت آقایان 
رسول خالقی قهجاورستانی فرزند حســن و اصغر بدیعی گورتی فرزند حسین و قدمعلی 
قربانی فرزند عباس و عیدی محمد جلیل پیران فرزند غریب مبنی بر مطالبه مبلغ هجده 
میلیون ریال بابت اصل وام شماره 29230005 و مطالبه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار 
ریال بابت کارمزد وام فوق و مطالبه مبلغ هشت میلیون ریال بابت جریمه تاخیر درپرداخت 
اقساط وام و مطالبه خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به مفاد دادخواست خواهان 
و تصویر قرارداد شــماره 29230005 مورخ 1389/4/3 که بــه موجب آن خوانده ردیف 
اول مبلغ بیست میلیون ریال وام از خواهان دریافت نموده و سایر خواندگان ضمانت وی 
را به عهده گرفته اند و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلســه دادرسی 
حاضر نشده اند و در قبال دعوی خواهان و مســتندات وی ایراد و دفاعی به عمل نیاورده 
اند و دلیلی بر پرداخت مبلغ بدهی ارائه ننموده اند لذا دعوی خواهان ثابت اســت و دادگاه 
با اســتناد به قانون اصالح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به 
آن و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبــات بانکها و ماده واحده قانون تســری امتیازات 
 خاص بانکها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین

 دادرســی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هجده میلیون 
ریال بابت اصل وام و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریــال بابت کارمزد وام فوق و مبلغ 
هشت میلیون ریال بابت جریمه تاخیر در پرداخت اقساط وام و مبلغ یک میلیون و نهصد 

 و پنجاه هزار ریال بابت هزینه های دادرســی و حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید و در مورد خســارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه خواهان 
خسارت تاخیر را در قالب جریمه تاخیر در پرداخت اقساط وام طبق قرارداد مطالبه نموده 
مطالبه مجدد خسارت به عنوان تاخیر تادیه فاقد وجاهت اســت و با استناد به ماده 197 
قانون  آیین دادرســی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعــالم می گردد این رای 
غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن 
 تا بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر اســتان اصفهان است.  
 م الــف: 37149 شــعبه 13 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان )503 کلمــه، 

5 کادر(
ابالغ رای

12/414 کالســه پرونده: 961137 ش 5 شــماره دادنامه: 9609976793504558-
96/11/25 مرجع رسیدگی: شعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد ترک 
خلخالی به نشانی اصفهان خیابان شاهپور جدید خیابان باباگلی روبه رو نمایندگی زامیاد 
فروشگاه سعادت ایویکو با وکالت حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده به نشانی اصفهان 
خ شیخ صدوق شمالی ســاختمان بانک تجارت)ارغوان( طبقه 3 واحد 18، خوانده: حمزه 
بالرک به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک،  با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
آقای جواد ترک خلخالی با وکالت حســین محمدیان و نفیسه عرب زاده به طرفیت آقای 
حمزه بالرک به خواســته مطالبه مبلغ 51/000/000 ریال وجه چک به شماره 718995 
به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و 
 بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه 
که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشــته 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 رســد که به اســتناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 51/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و 1/892/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
 از تاریخ سررســید چک موصوف )96/3/18(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
 و اعالم می نمایــد رای صادره غیابــی و ظرف مهلت بیســت روز پــس از ابالغ قابل
 واخواهی در این شــعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:37193 
 شــعبه 5 حقوقــی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان )330 کلمه،

3 کادر(  
ابالغ رای

12/405 کالسه پرونده:960669 شماره دادنامه:9609976795200972 مرجع رسیدگی: 
شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رضا زارع فارسانی فرزند محسن به نشانی 
اصفهان خیابان کاوه خیابان آل محمد کوچه سپاه واحد 2 با وکالت خواهان مائده فروغی 
دهنوی فرزند روح اله به نشانی اصفهان میدان فیض خ فیض جنب پزشکی قانونی پ 24 
ط فوقانی، خوانده: فرزین معصوم زاده فرزند سیفعلی به نشانی مجهول المکان، 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 شورا: در خصوص دعوای آقای رضا زارع 
فارسانی فرزند محسن با وکالت مائده فروغی دهنوی فرزند روح اله به طرفیت آقای فرزین 
معصوم زاده فرزند سیفعلی به خواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال وجه یک چک به 
شماره 9524/268045-2 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های 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 نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 
و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/400/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشرآگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک های موصوف )96/4/27( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابــل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:36578 شــعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )324 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/415 کالسه پرونده اصلی: 960595 شماره دادنامه: 9609976794703024 تاریخ 
رسیدگی:96/11/8 مرجع رســیدگی کننده: شعبه 17 شــورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: آقای حمید خلیلی به نشانی خ شیخ طوسی ) 24 متری اول( کوی مالکی بن بست 
رحمانی پالک 6، خوانده: آقای حسین بهشــتی بهشت آبادی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه، گردشــکار: شــعبه 17 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حمید خلیلی  
به طرفیت حسین بهشتی بهشت آبادی به خواسته مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره 
948275 جمعًا به مبلغ 20/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در 
جلسه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص 
دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی مطروحه را وارد 
و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد  198- 515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
چهارصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 96/08/21 
تا زمان وصول بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محســوب و ظرف مهلت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 
 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
م الف: 37176 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )299 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

12/388 کالسه پرونده: 961069 ش 51 شــماره دادنامه: 9609976805102518-
96/11/24 مرجع رسیدگی: شــعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
مجتبی زارعی به نشانی اصفهان اتوبان شــهید چمران بعد از خ محمد طاهر لوازم یدکی 
زارعی، خواندگان: 1- آقای علی جوهروی به نشانی اصفهان خ پل تمدن شهرک غدیر 
گلستان 12، 2- آقای مهدی وحدتی به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام خواندگان 
به انتقال سند خودروی ســواری پراید 141 مدل 1388 به شــماره انتظامی 628 ب 99 
ایران 53 مقوم به 60/000/000 ریال، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات 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 مجتبی زارعی فرزند حسن به طرفیت خواندگان 1- آقای علی 
جوهر وی فرزند حسین 2- آقای مهدی وحدتی فرزند علی به خواسته الزام خواندگان به 
انتقال سند رسمی خودروی سواری پراید 141 مدل 1388 به شماره انتظامی 628 ب 99 
ایران 53 مقوم به 60/000/000 ریال با توجه به شرح دادخواست که حاکی از خرید یک 
دستگاه خودروی سواری پراید 141 مدل 1388 به شماره انتظامی 628 ب 99 ایران 53 
توســط خواهان از خوانده ردیف اول طی مبایعه نامه خودرو شماره 305 مورخ 96/6/29 
می باشد و خوانده ردیف اول نیز طی قولنامه عادی مورخ 94/11/20 خودروی مورد ادعا 
را از خوانده ردیف دوم خریداری نموده اســت و خواهان طی وکالت تعویض پالک اقدام 
به تعویض پالک به نام خود به شماره 127 ب 47 ایران 43 نموده است و اینکه خواندگان 
 علی رغم ابالغهای قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند
 و پاسخ استعالم انجام شــده از معاونت راهور طی نامه شــماره 1413/6/99628 مورخ 
96/9/7 که ظهور در مالکیت خوانده ردیف دوم دارد فلذا شورا با عنایت به جمیع محتویات 
پرونده با اســتناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانــده ردیف دوم )آقای مهدی وحدتــی( به حضور در دفتر 
اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودروی سواری پراید 141 به شماره انتظامی 628 ب 
 99 ایران 53 تعویض شده به شــماره 127 ب 47 ایران 43 به نام خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
 شعبه و پس از 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

 م الف: 37150 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
)415 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
12/406 کالسه پرونده: 960593 شــماره دادنامه:96/7/25-9609976793502403 
مرجع رسیدگی: شــعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا بکرانی به 
نشانی اصفهان خ هاتف خ هارونیه پخش سیسمونی حمید با وکالت زهرا سعادت و مریم 
منعمیان به نشانی اصفهان خ حکیم نظامی جنب خ شهید قندی مجتمع کیمیا ط دوم واحد 
6، خوانده: قربانعلی حسینی کینکی به نشانی مجهول المکان، شورا 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 شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای حمیدرضا بکرانی 
به طرفیت آقای قربانعلی حسینی کینکی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه 
چک به شماره های 251296-95/9/30 و 251295-95/9/15 و 95/8/20-251294 
عهده بانک ملی 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 وجــه آن دارد و این که خوانــده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/815/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)فوق(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم 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:36544 شعبه 5 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) 307 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

12/408 کالسه پرونده: 960952 شماره دادنامه:96/11/19-9609976796304977 
مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مصطفی جعفری فشارکی 
به نشانی اصفهان خ پروین چهار راه صباحی بن بست بهار پالک 18، خوانده: امین مرادپور 
به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک شماره 
865374 مورخ 96/7/2 بانضمام هزینه دادرسی و خسارات وارده و خسارت تاخیر تادیه،  
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 
دعوی آقای مصطفی جعفری فشــارکی به طرفیت آقای امین مرادپور به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 865374-96/7/2 به عهده بانک تجارت 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 این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشــته 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 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/695/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال 
بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )96/7/2(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم 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:36559 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

) 312 کلمه، 3 کادر(   
ابالغ رای

12/409 کالسه پرونده:940947 شماره دادنامه:1776-94/10/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن کریمی به نشانی اصفهان خ کاوه ابتدای 
خ آزادی شرکت ماکان طرح ســپنتا، خوانده: نصرا... امینی کربکندی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته به شماره 727600 به مبلغ 50/000/000 ریال و هزینه 

دادرسی و نشر آگهی، تاخیر تادیه، 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 دعوی محسن کریمی به طرفیت 
نصرا... امینی کربکندی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه بخشی از سفته 
به شــماره خزانه داری کل 727600 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال 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 مبلغ یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشــرآگهی طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 94/8/25 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 نقض مهلت واخواهی قابل 
تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.م الف:36555 
 شــعبه 14 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان ) 302 کلمه،

 3 کادر(   
ابالغ رای

12/410 کالسه پرونده:960110 شــماره دادنامه:96/7/24-9609976795600819 
مرجع رسیدگی: شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای حمیدرضا عامری 
زاده به نشانی اصفهان خ جی خ شهید رجائی بن بست عالم مجتمع مسکونی عالم طبقه 4 
واحد 6 کدپستی 8156133696، خوانده: آقای حمید رضا فروغی ابری به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 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 حمیدرضا عامری 
زاده به طرفیت آقای حمیدرضا فروغی ابری به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 1405/644338/12-92/8/15 عهده بانک ملت به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه باتوجه 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 اشتغال ذمه خوانده به خواهان را دارند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی 
به استناد مواد 519، 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/855/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 92/8/15 لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و ســپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم حقوقی اصفهان 
 خواهد بود. م الف:36538 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) 274 کلمه،

 3 کادر(   
ابالغ رای

12/407 کالسه پرونده: 961142 شماره دادنامه:96/11/18-9609976805202034 
مرجع رسیدگی: شــعبه 52 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا آبیاری 
ریزی به نشانی خ امام خمینی جنب بانک ملی ایران تانک، خوانده: وحید کاهه به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال طبق رسید عادی به انضمام 
مطلق خســارات، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای محمدرضا آبیــاری ریزی به طرفیت آقای وحید کاهه 
به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال طبق رسید عادی مورخ 96/9/4  به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و اینکه خوانده علی رقم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و  هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود 

ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشــخیص داده و با استناد مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال  بابت اصل خواســته و 385/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)96/9/11(  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 بیســت روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:36543 شــعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف اصفهان ) 263 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/411 کالسه پرونده:960111 شــماره دادنامه:96/7/24-9609976795600818 
مرجع رسیدگی: شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای حمیدرضا عامری 
زاده به نشانی اصفهان خ جی خ شهید رجائی بن بست عالم مجتمع مسکونی عالم طبقه 4 
واحد 6، خوانده: آقای علی چنگیزی محمدی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
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 دادخواســت آقای حمیدرضا عامری زاده به طرفیت آقای علی 
چنگیزی محمدی به خواســته مطالبه مبلغ 101/125/000 ریال وجه دو فقره چک به 
شماره های 653853-90/9/7 و 241639-90/6/28 عهده بانک ملی و سپه به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه باتوجه 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 اشتغال ذمه خوانده به خواهان را دارند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی 
به استناد مواد 519، 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 101/125/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2/534/060 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ چکها لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم حقوقی اصفهان خواهد بود. 

م الف:36536 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) 274 کلمه، 3 کادر(   
ابالغ رای

12/412 کالسه پرونده: 960759 شــماره دادنامه:96/10/28-960997679384225 
مرجع رسیدگی: شــعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک قرض الحسنه 
رسالت سهامی عام به شــماره ثبت 420440 به مدیریت عاملی و حق امضا آقای محمد 
حسین حسین زاده با وکالت 1- حســین محمدیان فرزند یداله 2- مهری نمازیان فرزند 
جواد مجتمعا منفردا به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی ساختمان بانک تجارت 
)ارغوان( طبقه 3 واحد 18 ، خوانــدگان: 1- فیروز بازیاری فرزند خــداداد 2- علی مراد 
زمانی بختیاروند هر دو به نشانی مجهول المکان، شورا 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 شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  بانک قرض الحسنه رسالت با وکالت 
حسین محمدیان و مهری نمازیان به طرفیت 1- فیروز بازیاری فرزند خداداد 2- علی مراد 
زمانی بختیاروند به خواسته مطالبه مبلغ سیزده میلیون ریال وجه بخشی از چک به شماره 
695123-95/11/6 به عهده بانک صادرات ایران به انضمام مطلق خســارات قانونی با 
توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خواندگان متضامنًا به پرداخت بخشــی از چک 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
1/377/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)95/11/6(  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:36530 شعبه 8 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) 356 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

12/413 کالســه پرونده: 961136 ش 5 شــماره دادنامه: 9609976793504537-
96/11/24 مرجع رسیدگی: شــعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: احسان 
محمودیان اصفهانی به نشانی اصفهان خیابان صائب جنب مسجد امام صادق فروشگاه 
محمودیان با وکالت حسین محمدیان ونفیسه عرب زاده به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم واحد 18، خوانده: جالل یمنی اردکانی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک، 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 دعوی آقای احسان محمودیان 
اصفهانی با وکالت حســین محمدیان و نفیســه عرب زاده به طرفیت آقای جالل یمنی 
اردکانی به خواسته مطالبه مبلغ 18/500/000 ریال وجه چک به شماره 9513/591682 و 
9513/591685 به عهده بانک ملی 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 اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 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 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 18/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/536/250 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )96/1/20-95/9/25(  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:37194 شعبه 5 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )330 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

12/387 شــعبه 52 شــورای حل اختالف کالســه پرونده: 960953 شــماره دادنامه: 
9609976805201869-96/10/26 خواهان: بهرام جابری انصاری به نشانی خ مطهری 
ساختمان مهتا طبقه 4 واحد 8، خوانده: حسن شهناز به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 33/000/000 ریال بابت چک به شــماره 525404-96/7/16 به انضمام 
مطلق خســارات قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای بهرام جابری انصاری به طرفیت آقای حســن شهباز به خواسته 
مطالبه مبلغ 33/000/000 ریال وجه چک به شــماره 525404 عهــده بانک صادرات 
بانضمام مطلق خسارت قانونی باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطابه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که مســتندا به مواد 313 و 310 قانون تجارت و 519 و 515 و 198 
و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/442/500 ریال بابت 
هزینه های دادرسی و هزینه نشرآگهی طبق تعرفه قانونی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک مورخ 96/7/16 لغایت اجرای حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام میباشد در حق خواهان صادرو 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 تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 37146 
 شعبه 52 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )312 کلمه، 

3 کادر(
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عدم توجه مسئوالن ورزشی کشور به هشدارهای رییس فدراسیون 
کشتی درباره تعلیق ورزش اول کشور سبب شد تا رسول خادم در 
تصمیمی غیر منتظره از کناره گیری اش از ریاست این فدراسیون 
سخن به میان آورد و رسما استعفای خود را اعالم کند، تصمیمی 
که با اســتعفای اعضای شــورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد 
 و فرنگی و رؤســای هیئت های کشتی در سراســر کشور همراه

 شد.
ماجرا بــه باخت عمدی علیرضــا کریمی در جریــان رقابت های 
کشتی آزاد زیر 23 ســال جهان در لهســتان بر می گردد؛ جایی 
که کشتی گیر وزن 85 کیلوگرم کشــورمان در مسابقه با حریف 
روسی در حالی که با نتیجه سه بر دو از حریفش پیش بود با تذکر 
مربیانش در 30 ثانیه پایانی و رها کردن بــازی با نتیجه 14 بر 3 
از حریف روسی اش شکســت خورد تا رو در روی حریفی از رژیم 
صهیونیستی قرار نگیرد.  اتفاقی که با واکنش سریع اتحادیه جهانی 
کشتی همراه شد و این اتحادیه به فدراسیون کشتی ایران هشدار 
داد: از آنجایی که باخت کریمی از نوع باخت عمدی و خودخواسته 
بود و این حرکت ضد اخالقی و ضد ورزشی است این فدراسیون در 
خطر محرومیت از شرکت در مسابقات بین المللی قرار می گیرد. 
از همان زمان رسول خادم از مراجع ذی صالح مثل وزارت ورزش، 
کمیته ملی المپیک، وزارت امور خارجه و حتی شورای امنیت ملی 
خواست تا نسبت به این موضوع موضع مناسبی را در پی گیرند و 
دیپلماسی را در خدمت ورزش در آورند و با توجه به اینکه مسابقه 
دادن با رژیم صهیونیستی در ورزش ایران خط قرمز محسوب می 

شوند راهکار مناسبی در این باره ارائه دهند.
خادم معتقد بود که نباید نسبت به مســئله رویارویی ورزشکاران 
ایرانی با حریفان اسرائیلی رویکرد منفعالنه ای را در پیش گرفت و با 
راهکارهایی همچون باخت عمدی از اتخاذ تصمیمی صریح دراین 
باره خودداری کرد؛ چرا که نه تنها فدراسیون کشتی ایران بلکه سایر 
فدراسیون های ورزشی در خطر محرومیت از شرکت در مسابقات 

لمللی  بین ا
قرار گرفتــه اند و به خاطر توان دیپلماســی 

کشتی ایران محرومیت تیم های ملی در حضور در کلیه مسابقات 
صادر نشده است. رییس فدراسیون کشــتی خواستار  عزم جدی 
جهت اتخاذ راهکاری مشخص در زمینه مقابله ورزشکاران ایرانی 
با حریفان اسرائیلی شد و مدعی شد اگر سیاست کشور بر عدم به 
رسمیت شناختن ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس و عدم رویارویی 
با ورزشکاران تیم های منتخب این رژیم است پس پنهانی به حریف 
پیشــین باختن و برای تهیه گواهی بیماری یا ضرب خوردگی به 
درمانگاه ها و پزشکان خارج از کشــور مراجعه  کردن چه معنایی 

دارد؟
  انتقادات خــادم از بی توجهی مراجع ذی صــالح به این موضوع 
ادامه داشت  و هنگامی که رییس فدراسیون کشتی ایران دید که 
صحبت هایش ره به جایی نمی برد تصمیم به اســتعفا از ریاســت 
فدراسیون کشتی گرفت؛ اســتعفایی که با واکنش های مختلفی 
همراه شد. به طوری که رییس فدراســیون ورزش و جوانان خبر 
داد که وزارت ورزش با این استعفا مخالف است و همچنین رؤسای 
هیئت های کشتی خواســتار برگزاری مجمع فوق العاده برای باز 
گرداندن رسول خادم شدند ولی آنچه در این میان باید مورد توجه 
قرار گیرد توجه به این مسئله اســت که با اتخاذ راهکار مناسبی نه 
تنها از ورزش اول کشور حمایت کرد بلکه به گونه ای عمل شود که 

عزت نظام زیر سوال نرود.

  چراغ سبز »زالتان« 
برای حضور در جام جهانی 

زالتــان ایبراهیموویچ ، برترین گلــزن تاریخ 
فوتبــال ســوئد بعد از 
یورو 201۶ و ناکامی 
کشــورش از تیم  
 ملــی خداحافظی 
کرد. با ایــن حال 
صعود ســوئد به جام 
جهانی روسیه باعث شده تا 
این بازیکن نسبت به بازگشت دوباره و حضور در 
جام جهانی امیدوار باشد.  زالتان ایبراهیموویچ 
که فصل خوبی را به دلیل مصدومیت ســپری 
نمی کند، گفت : من دلم بــرای تیم   ملی تنگ 
شده است. وقتی 20 سال در تیم   ملی بازی کنید 
طبیعی اســت که جدایی از آن برایتان سخت 
باشد. دوست دارم بازی کنم ولی مصدوم شده ام. 
زندگی من در 20 سال گذشته همین بوده است 
و وقتی می بینم که نمی توانم بازی کنم شرایط 
خاصی به من دســت می دهد. باید بجنگم راه 

دیگری ندارم تا بتوانم خودم را اثبات کنم.

یک رقیب بزرگ برای رئال  
در راه جذب کورتوا

رئال مادرید تصمیم خــود برای جذب یک گلر 
جدید در فصــل آینده را 
گرفته و بــرای این 
منظور از بین دخیا 
یا کورتوا، احتماال 
پیراهــن  یکــی 
این باشــگاه را به تن 

خواهد کرد.
هفته گذشته یک تلویزیون بلژیکی ادعا کرد که 
مذاکرات رئال برای جذب کورتوا شروع شده و 
این گلر ارزشمند که سابقه بازی برای اتلتیکو را 
در کارنامه دارد، از آنجا که دو فرزندش در مادرید 
زندگی می کنند، مشتاق است به اللیگا بازگشته 
و برای رئال بازی کند، خــود او نیز در مصاحبه 
اخیرش، احتمال پیوســتن به رئال را رد نکرد. 
در همین رابطه وبسایت گل ادعا کرد که باشگاه 
پاری سن ژرمن نیز اخیرا مذاکراتی را با تیری، 
پدر تیبو کورتوا آغاز کرده و شدیدا تمایل دارد تا 
پیش از انتهای فصل، با این دروازه بان به توافقات 
نهایی برسد. در شرایطی که رئالی ها بین دخیا 
و کورتوا مردد مانده اند، به نظر می رسد که پی 
اس جی فرصتی طالیی برای نزدیک تر شدن به 

جذب کورتوا پیدا کرده است.

 تمجید اسطوره برزیلی
 از هری کین

رونالدینیو، فوق ستاره  سال های نه چندان دور 
باشگاه بارسلونا به تمجید 
از ستاره این روزهای 
تاتنهام یعنی هری 

کین پرداخت.
رونالدینیو در این 
بــاره توضیح گفت: 
هــری می تواند در هر 
تیم اروپایی موفق ظاهر شود و او بازیکنی است 
که هر تیمی آرزوی داشــتن چنین بازیکنی را 
می کند. هری بازیکن خوبی اســت؛ اما شکی 
در آن نیست که او امسال با سال های اخیر فرق 
کرده و در شرایط فوق العاده ای سپری می کند.

وی ادامه داد: سطح بازی او می تواند به هر تیمی 
کمک کند. فرقی نمی کند، رئال مادرید، بارسلونا 
و یا منچسترســیتی و تیم های قــوی دیگر. او 
یکی از بازیکنان فوق العاده این روزهای دنیای 

فوتبال است.

گالیه خادم از  عدم موضع صریح 
 

 در برخورد با ورزشکاران صهیونیستی؛

بودن یا نبودن؟

اخراج امید عالیشاه از تیم تراکتورسازی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

امید عالیشاه که روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی به عنوان 
کارشناسی بازی استقالل - پرســپولیس حاضر شده بود از تیم 
تراکتورســازی اخراج شد.عالیشــاه در حال حاضر ســرباز تیم 
تراکتورســازی اســت و حضور او در برنامه تلویزیونی به عنوان 
کارشناس پرسپولیســی، واکنش های تندی از سوی مسئوالن و 

هواداران تیم تراکتورسازی به همراه داشت.

اخراج امید عالیشاه از تیم تراکتورسازی

07
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس بعد از شکست در دربی گفت:  ما 
شرمنده هواداران شدیم و به شخصه عذرخواهی می کنم. کمال 
کامیابی نیا در پاسخ به این سوال که از نظر فنی، تیم پرسپولیس را 
خیلی شاداب ندیدیم، خاطرنشان کرد: ما مسابقات جام باشگاه ها 
و لیگ را داریم که باعث شده مسابقات چهار پنج روز یک بار برگزار 

شود، همین موضوع فشار زیادی روی بازیکنان وارد می کند. 

فشار زیاد باعث شکست پرسپولیس شد
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 قول فوتبالی رییس فیفا 
به وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات پس از تماشای 
دربی 8۶ در کنار رییس فیفا گفت: اینفانتینو،فضای 
ورزشــگاه را خوب ارزیابی کرد. جهرمی  در جمع 
خبرنگاران درباره دربــی 8۶ پایتخت اظهار کرد: 
بازی خوب و دیدنی بــود به خصوص در نیمه دوم 
و خدا را شــکر که تماشــاگران راضی بودند.او در 
پاسخ به این ســوال که طرفدار چه تیمی هستید 
گفت: من طرفــدار بازی خوب هســتم.جهرمی 
درباره صحبت هایی کــه در VVIP با رییس فیفا 
داشــت اظهار کرد: با اینفانتینو در رابطه با بحث 
تیم های ایرانی که با تیم های عربســتانی باید در 
زمین بی طرف رو به رو شــوند، صحبت کردم. او 
ارزیابی های میدانی درباره این موضوع داشــت و 
فضای اســتادیوم را خوب و جــذاب ارزیابی کرد. 
اینفانتینو گفت که حتما ایــن موضوع را پیگیری 

خواهد کرد.

کنایه جدید زمانی به منصوریان: 
حسرت هفته های اول

پیروزی اســتقالل در دربی باعث شــده تا حسن 
زمانــی، عضو خبرســاز هیئت مدیره اســتقالل 
دوباره یــاد منصوریان و انتقــاد از او بیفتد. زمانی 
که با خبرگزاری تسنیم صحبت کرده درباره دربی 
گفته:» در نیمه دوم هم آنچه را می خواســتیم به 
پرسپولیس تحمیل کردیم، چون آنها باید می آمدند 
که جبران کننــد. همین اتفاق هــم رخ داد، آنها 
آمدند، خســته شــدند، دویدند و از دقیقه 70 به 
بعد، پرسپولیس آن پرســپولیس قبل نبود. این 
چیزی بود کــه کادر فنی ما طراحــی کرده بود و 
من به آقای شــفر تبریک می گویم. االن حسرت 
هفته های اول را می خورم، حسرت آن هفته هایی 
که حرص می خوردم؛ اما حرفم به جایی نمی رسید. 
االن با آمدن شفر، تفاوت مربی ها را می بینیم. شفر، 
مربی است که تمام هم و غم اش شده رسیدگی به 
اســتقالل.« زمانی در ادامه صحبت هایش مدعی 
شــده اســتقالل می توانســت با تعداد گل های 

بیشتری پرسپولیس را شکست دهد.

در حاشیه

پیشخوان

استقالل – پرسپولیس، 
جنگ غول ها

 آقای پرسپولیس، آقای 
استقالل لطفا برای برد بازی 

کنید، نترسید، نلرزید

دربی 86، جنگ شفر و 
برانکو برای تصاحب نیمکت 

تیم ملی!

عجایب یک شهر آورد

به نقل از سایت ینی سافاک ترکیه؛ تیم اوسترشوندس پس از 
حذف گاالتاسرای ترکیه توانست تا مرحله گروهی لیگ اروپا 
راه یابد و سپس با صعود از این مرحله حریف آرسنال در دور 
حذفی شد. اوسترشوندس در بازی رفت شکست 3 بر صفر 
خانگی را پذیرا شد و در بازی برگشت با نتیجه 2 بر یک از سد 

آرسنال گذشت؛ اما از لیگ اروپا کنار رفت. این رسانه ترکیه ای در ادامه با اشاره به سامان قدوس و تمجید او توسط 
آرسن ونگر، سرمربی آرسنال نوشت: پس از 2 بازی میان تیم های اوسترشوندس و آرسنال پیشنهادهای زیادی 
برای سامان قدوس رسیده است.  وستهام یونایتد، برایتون، ساوتهمپتون و لستر سیتی خواهان به خدمت گرفتن 
سامان قدوس هستند. او که در سال 201۶ میالدی به تیم اوسترشوندس پیوست می تواند درآمد 10 میلیون 
یورویی برای باشگاهش ایجاد کند. اگر باشگاه اوسترشوندس با این قیمت قدوس را روانه لیگ برتر انگلیس کند 

تا 4 سال نفس راحتی از بابت هزینه هایش خواهد کشید.

فروش ۱۰ میلیون 
 یورویی قدوس 
به انگلیسی ها

فرشــاد احمدزاده در پایان دربی هشــتاد و شش یکی از 
بازیکنانی بود که از سوی هواداران خشمگین این تیم بابت 
شکست، مورد هدف قرار گرفت.احمدزاده که به شدت از 
انتقادات که نه، از فحاشی صورت گرفته علیه خانواده اش 
شاکی بود  با قبول انتقاد هواداران گفت: من قبول دارم که 

افتضاح بازی کردم و از همه عذرخواهی می کنم و هر انتقادی کنید حق دارید.
وی در ادامه با انتقاد به هواداران تیمش گفت: با این حال خانواده ام هیچ گناهی نکرده اند که الیق این ادبیات 
باشند. اگر مشکل من هستم، چشم و در پایان فصل خواهم رفت. اینکه در پرسپولیس باشم افتخار و آرزوی 
من بود و هیچ کس بزرگ تر از اسم پرسپولیس نیست. متاسفانه طی مدت اخیر فحاشی ها در صفحات رسمی 
سلبریتی ها   و شخصیت های ورزشی و سیاســی و اجتماعی با وجود تمام انتقاداتی که بوده به معضل بزرگی 
تبدیل شده و نکته غم انگیز اینجاست که با فحاشی به خانواده های این چهره ها وضعیت بحرانی را شکل داده اند.

 بازیکن پرسپولیس
  بعد از دربی تهدید
 به رفتن کرد!

اداره کل اوقاف وامور خیریه استان اصفهان

آگهی مزایده نوبت دوم
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در نظر دارد تعداد 6 دستگاه خودرو را از طریق مزایده کتبی و عنداللزوم حضوری بشرح زیر به متقاضیان واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10

 آگهی مزایده عمومی شماره 100961179000001 
)شماره مزایده مرجع( یک

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 در نظر دارد تعداد دو دستگاه خودروی خود را به شــرح مذکور و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir(  و  با شماره مزایده 1009۶1179000001 )شماره 

سیستمی( یک، به صورت الکتر ونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: 9۶/12/9 ساعت 13- مهلت دریافت اسناد مزایده 9۶/12/19

تاریخ بازدید: از تاریخ 9۶/12/10 لغایت 9۶/12/19 - آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 9۶/12/10 لغایت 9۶/12/19
زمان بازگشایی : 9۶/12/20 ساعت 8 صبح - زمان اعالم برنده 9۶/12/21 ساعت 8 صبح

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسنادمزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شر کت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم 

به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق می باشد.
2- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر  اســتانها ، در ســایت ســامانه www.setadiran.ir  بخش ثبت نام/ پرو فایــل »مزایده گر« 

موجود است.

قیمت پایه شماره موتورشماره شاسیشماره انتظامیرنگمدلنوع خودرو

927172004261248405014480/000/000 ن 33-23مدادی روغنی1384پژو جی ال ای

27772031077703320/000/000س18-13سفید روغنی1994 دوو ریسر

892815865731115818562625/000/000 ص11-13سفید روغنی1381پیکان سواری

766835047321128301325540/000/000/س57-13سفید روغنی1383پیکان سواری

929774391531112773678625/000/000 ل15-13سفید روغنی1377پیکان سواری

2477060352919471438/000/000 ن 42-13آبی تیره متالیک1370وانت مزدا

1-متقاضیان شرکت در مزایده می بایستی تقاضای کتبی خود را از تاریخ 9۶/12/3 بانضمام یک فقره چک  تضمینی مبلغ 10% پایه مزایده در وجه اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تا پایان وقت اداری 9۶/12/19 به دبیرخانه اداره واقع در خیابان میر خیابان آب 250 تحویل و رسید دریافت نمایند.

2-کمیسیون مزایده راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه 9۶/12/20 تشکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگی خواهد شد.
3-حضور شخص متقاضی در موعد مقرر الزامیست.

4-کمیسیون مزایده در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات ناقص و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5-برنده مزایده موظف است ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از اعالم نظر کمیسیون نسبت به واریز مبلغ مورد نظر بحساب مذکور اقدام نماید. در غیر 

این صورت بمنزله انصراف تلقی و ضمن ضبط سپرده برابر مقررات نسبت به واگذاری به نفر بعدی اقدام خواهد شد.
۶- سپرده نفر دوم و سوم پس از انتقال سند به نفر اول مزایده مسترد خواهد شد.

7- هزینه کارشناسی و نشر آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
ضمنا متقاضیان می توانند جهت بازدید و یا کسب اطالعات بیشتر در یکی از ساعات اداری به آدرس خیابان زینبیه واقع در پارکینگ امامزاده دو طفالن 

مراجعه و یا با شماره تلفن های 3۶۶19185 داخلی 3138 تماس حاصل نمایند.

م الف:149305م الف:149301

معاون توســعه ورزش همگانــی وزارت ورزش و 
جوانان در مجمع ســاالنه فدراسیون تیراندازی با 
کمان در اصفهان اظهار کرد: پــس از پایان دوره 
ریاست شجاعی در فدراســیون، از وی درخواست 

کردیم سرپرســتی هیئت تا زمان برگزاری مجمع 
را بر عهده داشته باشد که برخالف میل باطنی اش 

پذیرفت.
غالمرضا شــعبانی بهار ادامه داد: شجاعی با وجود 

 مسئولیت ســنگینی که در اســتانداری اصفهان
 بر عهده دارد، متقاعد به ماندن در فدراسیون شد.

وی با تشــکر از کمیته ملی المپیک بابت حمایت 
از رشــته های المپیکی متذکر شد: المپیکی بودن 
ویژگی مهم رشــته تیرانــدازی با کمان اســت، 
تیراندازی با کمان فدراسیون شلوغ و پرحاشیه ای 

نیست، اگر چه اثرات تعلیق همچنان پابرجاست.

شعبانی بهار با تاکید بر هماهنگی خانواده تیراندازی 
با کمان متذکر شــد: این رشــته موفق به کسب 
افتخاراتی آسیایی و جهانی شده و سهمیه المپیک 
نوجوانان را نیز کســب کرده است، از این رو انتظار 
می رود در المپیک هــای 2020، 2024 و 2028 
نمایندگان این رشــته افتخارآفرین باشــند زیرا 

ظرفیتش را دارد.

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان:
راه قهرمان پروری از ورزش همگانی شروع می شود

سمیه مصور
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یگان های زرهی سپاه؛ پیشگام در فتح خرمشهر

پیشنهاد سردبیر:

مراسم یادواره 500 شهید زرهی استان اصفهان برگزارشد؛

یگان های زرهی سپاه؛ پیشگام در فتح خرمشهر
در مراسم سالگرد شهادت شهید حسین خرازی مطرح شد:

جامعه شهادت طلب به امام زمان )عج( می رسد  

اجالس شهرداران کالن شــهرها در اصفهان همزمان با اجالس هیئت رییسه 
شوراهای کالن شهرها در مشهد برگزار شد. برای خیلی ها این سوال پیش آمد 
که چرا هردو اجالس در یک شهر )اصفهان یا مشهد( برگزار نشد و چه اصراری 
در جداگانه برگزارشــدن این دو اجالس بود؟ به هرحال نود و پنجمین نشست 
مشترک شهرداران کالن شــهرهای کشــور به میزبانی اصفهان در محل هتل 
عباسی با حضور شهردار اصفهان و شــهرداران 15 کالن شهر دیگر برگزار شد؛ 
اجالسی که شــهرداری اصفهان در فضاهای مجازی و تبلیغات شهری، تبلیغ 

زیادی روی آن کرده بود. 
» درآمدهای پایدار شهری، اصالح قوانین شــهرداری ها و سهم کالن شهرها از 
بودجه سال 97 « محورهای اصلی این اجالس بودند؛ موضوعی که مورد انتقاد 
»ایســنا« قرار گرفت و این خبرگزاری نوشــت: محورهای این نشست نشان 
می دهد ارتباط میان کالن شهرهای کشور هنوز به بلوغ الزم نرسیده است. گرچه 
قضاوت، بدون حضور در جلسات مشــترک و تحلیل و بررسی اظهارات و نقطه 
نظرات شهرداران منطقی به نظر نمی رسد اما کلیدواژه هایی همچون در آمدهای 

پایدار شهری یا بهبود فضای گردشگری، کلیدواژه هایی سطحی هستند که هر 
دانشجوی رشته  شهرسازی، مدیریت شــهری یا برنامه ریزی منطقه ای از آنها 

استفاده می کند.«
»رعایت حقوق شــهروندی« از موضوعات تازه و به روزی بود که در نشســت 
شهرداران با حضور استاندار اصفهان از آن سخن گفته شد.مهرعلیزاده با اشاره 
به اینکه کالن شــهرها وظایف بســیاری در خصوص رعایت حقوق شهروندی 
دارند گفت: »شهرداران، مسئولین رعایت حقوق شهروندی در شهرها هستند و 
رونمایی سند حقوق شهروندی توسط رییس جمهور اهمیت این مسئله را یادآور 
می شود.« البته منشور رونمایی شــده توسط رییس جمهور، فعال در حد همان 
»منشور« باقی مانده و کسی درباره مصادیق و شــیوه های دستیابی به رعایت 
حقوق شهروندی حرفی نمی زند. استاندار هم در این باره حرفی نزد . شهردارانی 
هم که در این نشست درباره حقوق شــهروندی حرف زدند، اشاره هایی گذرا و 

ساده به این موضوع داشتند. 
اما از حاشیه های این اجالس می توان به غیبت »شهردار قم« یا همان شهردار 
اسبق اصفهان اشاره کرد. »سقائیان نژاد« که با دلخوری و عناوین اتهامی مختلف 
از اصفهان رفت و سکان هدایت شهرداری قم را در دست گرفت، معاون خود را 

به اصفهان فرستاد. شهردار مشهد هم با تاخیر آمد و وقتی هم آمد، مجبور شد 
بازهم پاسخگوی سواالت خبرنگاران درباره تعامالت شهرداری مشهد و آستان 
قدس رضوی باشد. »خامسی« در پاسخ به این سوال که »با آستان قدس رضوی 
که قدرت در سایه اســت چکار می کنید؟«  گفت :»ما در مشهد قدرت در سایه 
نداریم و همه در آفتاب خورشــید عالم تاب، حضرت علی بن موسی الرضا )ع( 
هستیم.آستان قدس رضوی برای حل مشکالت شهر به مدیریت شهری کمک 
می کند، در عید امسال به کمک آستان قدس رضوی 30 هزار پارکینگ آماده 
کرده ایم تا پذیرای میهمانان عزیز و اصفهانی های با صفا باشیم .« نوروزی شهردار 
اصفهان هم در حاشیه این نشست با بیان اینکه دولت به سازمان شهرداری ها، 
وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارایی بدهی هایی دارد، گفت: اصفهان مطالبات 
بسیاری در ارتباط با مالیات ارزش افزوده و عوارض آالیندگی و درآمدهای حاصل 
از جرایم رانندگی دارد که امیدواریم در جلساتی مثل این نشست، بتوانیم آنها را از 
دولت، وصول و بدهی های خود را پرداخت کنیم زیرا اگر این دیون وصول نشود، 
شهرداری ها نمی توانند به خوبی به وظایف خود در قبال شهروندان عمل کنند؛ 
البته آقای نجفی در این خصوص پیگیری هایی داشتند و شهرداری اصفهان نیز 

جلساتی با نمایندگان دولت و مجلس داشته است.

نود و پنجمین نشست مشترک شهرداران کالن شهرهای کشور به میزبانی اصفهان برگزارشد؛

نشست ساده، کلیدواژه های سطحی!
زینب ذاکر

عبدالقادر پربار، شهردار زاهدان:
 دولت به شهرداری ها 

کمک کند
 پایبنــدی و رعایــت حقــوق شــهروندی 
در مدیریت شــهری و مدیریت روســتایی 
ازسوی دولت، در این اســت که در راستای 
ایجاد بستر و رســیدن به مدیریت یکپارچه 

شهری گام بردارد و کمک کند.
تاکنون متاسفانه مجموعه دستورالعمل هایی 
که از طرف دولت یا لوایحی که تقدیم قانون 
شده اســت، تالش دولت برای اعمال قدرت 
 بیشــتر در عرصــه مدیریت شــهری بوده

 است.
دولــت در راســتای رفــع ایــن موانــع و 
محدودیت هایی که در راستای ایجاد مدیریت 

یکپارچه شهری وجود دارد، کمک کند.

مسعود نصرتی، شهردار رشت:
با پول مردم، کار آزمایشی 

نکنیم
استفاده از تجربیات تمامی شهرها در زمینه 
محیط زیست شــهری، گردشگری شهری، 
پیشــاهنگ بودن صنعت گردشگری از نگاه 
دولت و وظایفی که برای 15 کالنشهر لحاظ 

شده، از اهداف برگزاری این برنامه است. 
بهره گیری از تجربیات کالن شهرها در حوزه 
بین الملل، از دیگر موارد در دستور کار است. 
با راه اندازی مجمع دبیرخانه کالن شــهرها 
زمینه الزم بــرای بهره گیــری از تجربیات 
بسیار ارزشمند شهرها همراه با راه حل های 
جهانی آن وجود دارد و دیگر نیازی به آزمون 
 و خطا و انجام کار آزمایشــی بــا پول مردم 

نیست.

داوود تاجران، شهردار اراک:
 رقابت را به رفاقت 

تبدیل کنیم
 با توجه به اینکه توســعه در شهرها زمان بر 
است با اقدام یکپارچه می توان به نتایج بهتر 
 دســت یافت و رقابت ها را بــه رفاقت  تبدیل 

کرد.  
تحقــق  مهــم  شــاخص های  از   یکــی 
درآمدهای پایدار، کاهش هزینه های شهری 
است که با مدیریت واحد شــهری می توان 
به آن دست یافت. تجربه نشان داده قدرت و 
زور »ما« بیشتر از »من« است؛ بنابراین الزم 
است از ظرفیت و تجارب تمام شهرداری های 
کالن شــهرها و مراکز اســتان ها به بهترین 
 شــکل و در راســتای هم افزایی اســتفاده 

شود.

ایرج شهین، شهردار تبریز:
مجبور به تراکم فروشی 

هستیم
شــهرداری ها، تافتــه جدابافتــه از مردم 
نیســتند اما وقتی درآمدهای شهرداری از 
جاهایی که الزم است قطع می شود مجبور 
به تراکم فروشی می شــود و عدالت شهری 

تحقق نمی یابد.
رضایتمندی مردم از دولــت، رضایتمندی 
مردم از شهرداری هاست و این گونه نیست 
 که شــهرداری ها و دولــت از یکدیگر جدا 

باشند.
 تا زمانی که درآمد شــهرداری هــا تامین 
نشــود، عدالت شــهری برقرار نمی شود و 
 شــهرداری ها مجبورنــد تراکم فروشــی 

کنند.

محمد حضرت پور، شهردار ارومیه: 
مردم باید به شهرداری ها 

کمک کنند
با توجه به اینکه محل درآمدهای شهرداری ها 
از خود مردم است، رسانه ها باید سمت و سوی 
نوشتاری خود را به ســمت مشارکت مردم 
ببرند. اینکه انتظار داشــته باشیم حکومت 
یا دولت هزینه زندگی شــهری را تامین کند 
یا شــهرداری ها به تنهایی تامین هزینه های 
شهر را عهده دار شــوند، امکان پذیر نخواهد 
بود.خود مردم با حکمرانی محلی و مشارکت 
در پرداخت هزینه های شــهری، باید کمک 
کنند و البته شهرداران نیز باید در هزینه کرد 
منابعی که از مردم دریافت می شود، امانت دار 
 باشند و در راستای توسعه زیرساخت ها هزینه 

کنند.

محمدعلی نجفی،شهردار تهران:
گرایش دولت به شهرداری ها 

مثبت شده است
محدودیــت های کشــور اجازه نــداد تمامی 
خواسته های مدیریت شهری برآورده شود، اما 
قانونی شدن مالیات ارزش افزوده در دستور کار 
مجلس است که در این خصوص نامه ای به آقای 
الریجانی نوشته ام و می توان نامه دیگری را در 
این خصوص با همیاری شهرداران کالن شهرها 
تنظیم کرد. منابع مالی مورد نیاز اداره شــهر از 
طریق حکومت مرکزی، مردم و مدیریت شهری 
تامین می شــود که در این موضوعات تکلیف 
سیاستمداران روشن نیست، البته ازسوی دولت 
گرایش مثبتی به شهرداری ها ایجاد شده و این 
درحالی اســت که شورای اســالمی شهرها در 

تصویب عوارض اختیاری ندارند.

مراسم یادواره 500 
شهید زرهی استان 
اصفهان روز پنجشنبه با حضور سردار 
سالمی جانشــین فرمانده کل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی برگزارشد. 
سردار ســالمی در این مراسم با بیان 
اینکه اصفهان سرزمین عالمان بزرگ 

است و همچون ستاره می درخشد، گفت: امروز افتخار حضور در سرزمین 
شهید پرور اصفهان را یافته ام که دارای شهیدان واالمقام و سرداران بزرگ 
و نام آشنایی اســت که هریک در تاریخ پر افتخار ایران نقشی ابدی ایفا 

کرده اند که جای شکرگذاری دارد.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه شهدا 
از جنس افتخار، کرامت، شرافت، استقالل و آزادی هستند، گفت: یادآوری 
این عزیزان، رجعت به تاریخ و بازخوانی یک داستان نیست؛ چون شهیدان 

متعلق به گذشته نبوده اند و سازنده راه ابدی ما هستند.
وی افزود: همه ما این را می دانیم که زندگی آرام، امن، عزتمندانه و عدم 
فکر حمله به کشور به برکت هنرنمایی شجاعانه مردانی است که درون 
تانک ها می نشستند و بدون ترس از آتش دشمن به پیش می رفتند و برای 
اسالم شمشیر می زدند، جهاد می کردند و امروز ما مدیون شجاعت آنها 
هستیم. وی بیان کرد: حقیقت این است که اگر شهیدان آن روزها آن گونه 
شجاعانه نمی درخشیدند سرنوشت امروز ما مثل بعضی کشورها که اکنون 
مشاهده می کنیم ویران شده بود و به راحتی به زن مسلمان ایرانی معارضه 

و هتک حرمت می شد.
سردار سالمی بااشــاره به بیان امام خمینی )ره( که فرمودند »شکست 
دشمن ابتدای کار است و ما نامالیمات بسیاری درپیش داریم«، گفت: 
اکنون اوضاع کشــور خیلی پیچیده تر شده و دشــمنان کارهایی برای 
مقابله با جمهوری اســالمی ایران انجام داده اند که در تاریخ بی سابقه 

بوده است و برای مثال می توان به بروز 
جنگ اقتصادی، انحصار 360 درجه ای 
کشور به وسیله اســتعمار کشورهای 
همسایه، ترور دانشمندان، ایجاد فتنه 
داخلی، ایجاد فتنه تروریسم تکفیری 

اشاره کرد.
وی با بیان اینکه اکنون همانند شرایط 
جنگ تحمیلی ما عالوه بر مقابله با دشمن، حرکتی رو به جلو داشته ایم، 
گفت: امروزه باوجود اینکه در محاصره علمی و فنی قرار گرفته ایم، همه 
نیازهای خود را در همه زمینه ها خودمــان تامین می کنیم و باید گفت 

همچنان سربلند و باصالبت هستیم.
یگان زرهی، یکی از کلیدی ترین یگان های سپاه در زمان دفاع 

مقدس بوده است
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان نیز در این مراسم گفت: 
در عملیات های دفاع مقدس، تانک  های یگان زرهی ســپاه نخســتین 
نیروهایی بودند که به یگان پیاده می  رسند و این نشان دهنده نقش مهم 

این یگان است.
سردار غالمرضا سلیمانی در مراســم یادواره 500 شهید زرهی استان 
اصفهان اظهارداشت: استان اصفهان در دوران دفاع مقدس عالوه بر اینکه 
نقش برجسته ای در عملیات ها داشت، بر تاسیس رسته های تخصصی 

همچون یگان زرهی نیز پیش قدم بوده است.
وی ادامه داد: بــه عنوان مثال به خاطــر دارم در عملیات بیت المقدس 
هنگامی که یگان های پیاده به مرزهای بین المللی رسیدند و خرمشهر را 
محاصره کردند، نخستین نیروهایی که به یگان پیاده رسیدند تانک های 
یگان زرهی سپاه بودند. فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
افزود: در حالت کلــی می  توان گفت یگان زرهی یکــی از کلیدی ترین 

یگان های سپاه در زمان دفاع مقدس بوده  است.

حجت االسالم سید حسین آقا میری در آیین سی و یکمین 
سالگرد شهادت سردار شهید حاج حسین خرازی در خیمه 
حســینی گلســتان شــهدا، اظهار کرد: چه فرآیندی طی شــده است تا 
شخصیت هایی همچون شهید خرازی به مرحله ای می رسند که گذشتن از 
زندگی دنیوی و جان برای آنها تا این حد در اولویت قرار می گیرد و در سوی 
مقابل باید بپذیریم که دشمنان قبل از اینکه از تجهیزات و امکانات ما بترسند 
از شخصیت های واالی انســانی ما و برای تضعیف روحیه شهادت طلبی در 

جوانان ما سرمایه گذاری های کالنی کرده اند و می کنند.
وی با بیان اینکه مهم ترین نقطه نفوذ دشمن در میان آحاد جامعه، تخریب 
سبک زندگی مذهبی آنهاســت ادامه داد:  با نگاه به زندگی افرادی همچون 
شهید خرازی خواهیم آموخت که اولین قدم برای تربیت فرزند، بنای اخالقی، 
اعتقادی و فکری اســت که پدر و مادر در دوران طفولیــت برای بچه ایجاد 

می کنند در کنار رزق حالل که تاثیر شگرفی دارد.
این کارشناس مذهبی شهادت را امری فردی نمی داند و می گوید: اگر پدر یک 
شهید نان حالل بر سر سفره نمی گذاشت و اگر دامان مادرش دامان ناپاکی بود، 
بنیان های اخالقی و اعتقادی شهید شکل نمی گرفت. نظام تربیتی مستمر 
در خانه و مدارس ما باید به گونه ای باشد که دشمنان  از نتیجه آن خشمناک 
شوند نه اینکه خوشحال باشند. وی به قسمت هایی از وصیت نامه شهید خرازی 
اشاره کرد و گفت: حرف زدن ایشان بر اساس نظام تربیتی  ایشان است که طی 
فرآیندی شهادت طلبانه و ایثارطلبانه رشــد کرده بودند و انصافا جوان های 
اصفهانی درخصوص شهید خرازی باید بیشــتر از این  کار کنند. شهید حاج 
حسین خرازی در قسمتی از وصیت نامه خویش، خطاب به بچه های لشکر 14 
امام حسین )ع( می فرماید: ما لشکر امام حسینیم، حسین وار هم باید بجنگیم.

حجت االسالم آقا میری با بیان اینکه فریاد حاج حسین خرازی در آن زمان 
دقیقا متعلق به حال امروز ماست، تصریح کرد: شهید خرازی در وصیت نامه 
خود گفته: »مطبوعات ما جنگ را درشــت می نویسد، درست نمی نویسد«؛ 
این گونه است که رهبری فرمودند بچه های ما هنوز یک روایت کامل از دفاع 
مقدسمان نشنیده اند؛  آقایان و جوانان، این همه ابزار رسانه ای در دسترس است؛ 
ما برای مدافعان حرممان چه کرده ایم؟ شهید خرازی در کالم خود فرموده »از 
مسئوالن عزیز و مردم حزب الهی می خواهم در مقابل آن افرادی که نتوانستند 
از طریق عقیده، مردم را از انقالب دور و منحرف کنند و االن در کشور دست به 
مبارزه دیگری از طریق اشاعه فساد و فحشا و بی حجابی زده اند، ایستادگی کنید 
و با جدیت هر چه تمام تر جلوی این فسادها را بگیرید.« این کارشناس مذهبی 
با بیان اینکه چنین انسان هایی ثمره همان فرآیند انسان ساز هستند، گفت: 
چشمانمان را باز کنیم؛ دیگر دوران دم از شهید زدن و برخالف شهید عمل 
کردن تمام شده است؛ به شرطی که ما شهید دوست واقعی را کسی بدانیم که 
در عمل، شهید این شهدا می شود. وی تاکید کرد: جامعه شهادت طلب به امام 
زمان )عج( می رسد؛ بخش هایی از وصیت نامه شهدا را بخوانید که وصیت نامه 

شهدا، مطالبه آنها از نسل بعد از خودشان است.
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امام رضا عليه  السالم :
به راستی كسی كه در پی افزایش رزق و روزی است تا با آن خانواده خود 

را اداره كند ، پاداشش از مجاهد در راه خدا بيشتر است.

شنبه12 اسفند 1396|14 جمادی الثانی 1439  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2370| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2370,  March  03
 2018 .  12 Pages

صاحب امتياز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

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

نشانی: اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين 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 Mناهید حاجی رضازاده

امروزه مدیران شــهری بــه روش های مختلف 
سعی در فرهنگ سازی رعایت حقوق شهروندی 
به وســیله بنرها و عکس نوشته های سطح شهر 
داشته و دارند، اما هنوز با رعایت کامل این موضوع 
در فضاهای عمومی مثل اتوبوس، تاکسی و مترو 

فاصله بسیاری داریم.
برای توضیح بیشتر این موضوع به تجربه شخصی 
خود در رفت و آمدهای روزانه با اتوبوس اشــاره 
می کنم. ســوژه امروز من مردی حدودا 60ساله 
اســت که تقریبا هــر روز صبح با من و بیشــتر 
شهروندان همسفر می شود. او از موقعی که سوار 
اتوبوس می شود، موزیک گوشی خود را طوری 
بلند می کند که افراد آخــر اتوبوس هم صدای 
آن را به وضوح می شــنوند. وقتی راننده از وی 
می خواهد صدای موزیک گوشی را کم کند، در 
جواب می گوید: مگر تعداد مسافران شما متناسب 
با صندلی ها هست که من صدای موزیک گوشی ام 
را کم کنم؟ هر موقع شما به اندازه تعداد صندلی 
ها مسافر ســوار کردید من هم دیگر موسیقی 
گوش نمی دهم. وی ادامه می دهد اصال به این 
دلیل صدای موزیک گوشی خود را بلند می کنم 
که شــما به حرف های من گوش کنید. راننده 
هم که می بیند حرف او غیرمنطقی نیســت و 
اساسا حرف زدن در این مورد با او فایده ای ندارد، 
سکوت می کند. نمونه  دیگر خانمی بود که داستان 
تصادف چند روز پیش خود را بــا صدای بلند و 
بدون توجه به اینکه مسافران دیگری هم در این 

اتوبوس هستند برای دیگری تعریف می کرد.
یکی از مواردی که بایــد به آن توجه کنیم نکات 
بهداشتی است؛ اینکه وقتی قرار است با وسایل 
حمل و نقل عمومی رفت و آمد کنیم، از خوردن 
مواد غذایی که بوی ناخوشایندی دارند، بپرهیزیم.

این مورد نیز از موارد دیگری بود که با آن برخورد 
داشتم؛ شخصی که بوی دهانش به خاطر خوردن 
ســیر به حدی نامطبوع بود که همه مسافران از 
او فراری شده بودند. امید اســت همه ما در این 
خصوص نیز تجدید نظر کنیــم؛ چرا که رعایت 
حقــوق شــهروندی از الزامات زندگــی در هر 

اجتماعی است.

یادداشت

وقتی در جامعه ای به بزرگی یک شهر 
زندگی می کنیم؛

رعایت حقوق شهروندی حق 
مسلم ماست

به جهت بزرگی شأن قناعت، اگر قانع قســم بخورد که مالک دنیا 
و آخرت شده اســت خدا او را تصدیق می کند. باید یقین داشت و 
تصدیق کرد که خداوند آنچه خواســته به بنده داده و همه داده ها 

عین حکم اوست.
سیره امام صادق

 قناعت در هر زمان پسندیده است و خداوند شخص قانع را دوست 
دارد، مخصوصا این صفت در زمانی که جامعــه از نظر مواد غذایی 
در تنگناست، بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. معتب که عهده دار 
خدمات منزل امام صادق)ع( بود می گوید: بر اثر کمبود مواد غذایی 
در بازار مدینه قیمت اجناس باالرفت. امام)ع( فرمود: در منزل چه 
مقدار خوار بار داریم؟ عرض کردم: به قدر مصارف چندین ماه! فرمود: 
همه آنها را در بازار برای فروش عرضه کن. معتب از سخن ایشان به 
شگفت آمد، عرض کرد: این چه دستور است که می فرمایید؟ امام)ع( 
سخن خود را دوباره تکرار کرد و با تاکید فرمود: تمام خواربار موجود 
درمنزل را ببر و در بازار بفروش. معتب گفت دستور امام)ع( را اجرا 
نمودم و خوابار موجود منزل را فروختم . به من فرمود: اینک وظیفه 
داری احتیاجات غذای منزل ما را مانند اکثر متوسط مردم روز به روز 
خریداری کنی، به عالوه فرمود: قــوت خانواده ام باید نیمی از جو و 

نیمی ازگندم تهیه شود.
 سلمان

 ابو وائل می گوید: من و رفیقم برسلمان وارد شدیم. سلمان فرمود: 
اگر پیامبر)ص( از تکلــف برای میهمان نهی نکــرده بود خود را به 
زحمت می افکندم و طعام خوبی برای شما تهیه می کردم. مقداری 

نان و نمک حاضر کرد. 
رفیقم گفت: اگر با این نمک قدری سبزی هم بود بهتر بود! سلمان 
آفتابه خود را گرو گذاشــت و مقداری ســبزی خرید. پس از صرف 
غذا رفیقم در مقام شــکر خدا گفت: خدا را حمــد می کنم که ما را 
به آنچه داده قانع گردانیده اســت. ســلمان فرمود: اگر قانع بودی 
آفتابه ام به گرو نمی رفت )البته ایــن حکایت با مختصری اختالف 
 که آن شــخص ابوذر بوده و به جای ســبزی نعناع بود نقل شــده

 است(.

باغ 
کاغذی

شاهراه، عنوان داستان بلند فارسی اثر »سینا دادخواه« است               
که انتشارات چشمه آن را چاپ کرده است.

  شاهراه، روایت پسر بودن است در تهران سال  های اخیر؛ در 
باب پرسه زدن در شهر و درک رازها و خاطرات گذشته  ای نه 

چندان دور.
رمان درباره پسری است جوان که مدام گذشته خود را به یاد 
می آورد؛ گذشته ای که بخشی از آن با پدری خاص گره خورده 
و البته مکان هایی که او آنها را دوست داشته است. دادخواه در 

روایتی بی وقفه، پیش رونده و مملو از تکه های ریز و درشــت 
داستانی، پازلی با قطعات فراوان ساخته که باید تکمیل شود. 
خواننده  شــاهراه با رمانی قصه  گو و شــهری روبه  روست که 
تالش می  کند از دل مکان  ها حافظه  یک دوران مملو از تغییر 
را بازیابی کند؛ حافظه دو دهه گذشته شاید. و این میان پسر 
در برخوردهایش با شــهر، گره می  خورد بــه آزادی ای که در 
پرسه  زنی  های جسمی و ذهنی اش می سازد تا به رهایی برسد 

و سوال این جاست که آیا رستگار خواهد شد؟

شاهراه قناعت

زندگی به سبک غار نشینی
»دانیل ســوئلو«مردی اســت که زندگی را به ســبک 
غارنشــینی ادامه می دهد. او ابتدا بــرای یک آزمایش 
یک ماهه از زندگی شهری دور شد اما چندین سال است 
که به همین حالت ادامه می دهد. او از هیچ پول یا وسیله 
شهری و مدرنی بجز اینترنت استفاده نمی کند. اینترنت 
هم فقط برای بارگذاری سایت زندگی اش است و همیشه 
برای این ســفر هیجان انگیز به زندگی جنگلی، مردم را 

دعوت می کند.
زندگی بدون آب و غذا

»پارهیــد جانــی« یک مرتــاض هندی اســت که اگر 
گفته هایش درست باشــد تمام دانسته های دانشمندان 
از بدن انسان به هم خواهد خورد. او می گوید از 12سالگی 
دیگر غذا نخورده و حاال او 85 ســاله اســت. این مرد تا 
به حال دوبار به طــور جدی تحــت آزمایش هایی قرار 

گرفته اســت که در اولی ســال 2003 توانســت بدون 
هیچ گونــه تغذیــه ای 10 روز در یک اتــاق خالی دوام 
بیاورد و همچنین در ســال 2010 نیز 15 روز با همین 
اوضــاع ادامه حیــات داد. پس از پایان هــر دو آزمایش 
دانشــمندان از این مورد شــگفت زده بودنــد که او به 
هیچ عنوان عالئم بیمــاری ندارد و یکی از ســالم ترین 
انسان های روی زمین است. این مرد از هوا تغذیه می کند 
 و هنوز دانشــمندان از نحــوه زنده ماندن او در شــوک

 هستند.
زندگی بدون محصوالت چینی

در یکــی از تصمیمــات جالــب، خانمی به نام »ســارا 
بونگیرونی« تصمیم گرفت دیگر هیچ جنس چینی برای 
خانواده اش خریداری نکند. او پس از شروع این آزمایش 
تمام اجناس چینی زندگی اش را فروخت و ســعی کرد 

همه چیز را از نو بخرد.

عجیب ترین آزمایش هایی که روی انسان انجام گرفته است)2(
دانستنی ها

حرف حساب

ارزش قلم از تفنگ بیشتر است
دکتر می گفت ارزش قلم از تفنگ بیشــتر است؛ 
انقالب مشروطیت این را نشان داد. کاغذ اگر زبان 
داشته باشــد، از هر چریکی، چریک تر است. قلم 

بهترین چریک هاست.
»چاه به چاه«
رضا براهنی

 خالقیت بی نظیر 
در ساخت خانه های کوچک 

امروزه افراد برای ساخت خانه های خود با توجه به  ضوابط و آیین های 
مربوط به محل زندگی خود از مصالح گوناگون اســتفاده می کنند  تا 

درنتیجه سرپناه امنی برای خود داشته باشند.
در این میان اغلب  زوج های جوان از جمله افرادی هستند که قدرت 
کمتری نسبت به دیگران برای تامین مســکن دارند و  برای داشتن 
مسکن شــخصی باید زمان زیادی را صرف کنند تا هزینه مناسب را 

جهت خرید آن به دست آورند. 
در همین زمینه  هنرمند هنگ کنگی برای حل این مشکل،  خانه هایی 
را با استفاده از لوله های سیمانی به قطر 2.5  متر ساخت.این هنرمند 
با توجه بــه اینکه در هنگ کنگ، شــهر محل زندگــی اش، یکی از 
پرجمعیت ترین شهر های جهان اســت، تصمیم به ساخت این گونه 
خانه ها گرفت و  لوله های سیمانی که برای انتقال آب از آن استفاده 

می شود را به واحدهای مسکونی کوچک تبدیل کرد.

جدول شماره 2370

 افقی 
1- از ارکان بانک ها طبــق الیحه اي که در 7 مهر 
1358 به تصویب شوراي انقالب اسالمي رسید- 

جهانگرد ونیزي
2- بسته بندي استوانه اي - پایتخت نروژ - رخساره

3-حکیم روحاني زرتشــتي - از طبقه بندي هاي 
اقتصــاد - واحــد اندازه گیــري و وزن معــادل 

28سانتي متر مکعب و 28 گرم - رغبت
4- آژانس انــرژي اتمي روســیه - آبراهه - گونه 

برجسته
5- خم پارچه - شــهر شــرقي آلمان - به آتش 

کشیدن
6- هر کار علمي و فني و تخصصي - از وســایل 

جانبي رایانه - جنس مذکر
7-  همنشین - تو در تو - ساز

8- نیم صداي حمار - کامل - بازرس - نت ســوم 
موسیقي

9- آزمون چهار جوابي - پیش پرداخت - پي در پي
10- عیــد ویتنامي هــا - بدون مصیبــت - از 

ورزش هاي رزمي
11- آماسیده - جایگاه - دیروز

12- رود اروپایي - لحظه اي - از مهم ترین عوامل 
تجارت

13- امر به یافتن - جدیــد - حیله گر - عالمت 
جمع فارسي

14-کالم استوار و عالي - سنجاق سر - زشت
15- دایــره وســط خیابــان - از راهکارهــاي 

صرفه جویي درمصرف بنزین
عمودی

1- تنگه جنوبي کشورمان- از اصلي ترین منابع 
درآمدزایي در قبرس

2- طوق اسارت- ســالم از لحاظ بدني- مشهور 
و پرآوازه

3- پهلوان - گوسفند چران - درخت لرزان
4- انس - تمام شد - دومین حرف از حروف الفباي 

یوناني - رمق آخر
5- بندري در فرانسه - از القاب خاص شاهنشاهان 

ایران
6- علم - رییس آژانس دفاع موشکي پنتاگون

7- عالمت تردید - حرف فاصله - انباشــته و پر- 
موي بلند

8-  صورتگر - خداي باستان - حلقوم - تاج عروس 
و داماد که بر سر مي گذارند

9- از میوه هاي هسته دار - تخم گیاهي دارویي- 
ناشنوا - اراده

10- چهارمین تامین کننده نفت ایاالت متحده - 
قصه و داستانسرا

11- از انواع بیــکاري در علم اقتصاد. عامل اصلي 
این نوع بیکاري، کاهش درازمدت و تدریجي عمر 

یک صنعت است- خالق اثر »کمدي الهي«
12- پایــه - مخفــف »بدتــر« - انگور ســیاه 

خشک شده - دست  تازي
13- چرک لباس و بــدن - از بخش هاي گوارش 

بدن انسان - از حروف الفباي انگلیسي
14-دعاي شب هاي جمعه - یأس - از هفت کشور 

شریک ایران در صادرات
15- مرکز مراکز دولتي شــیلي - مرکز اســتان 
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 زنانی که نزدیک نوروز همسران خود را 
کتک می زنند

در کشور هندوستان هرساله نزدیک بهار، مردم جشنی به نام »هولی« 
برپا می کنند که معادل همان مراسم نوروزی است؛ با این تفاوت که در 
آن مردان آماده کتک خوردن از همسران خود در مأل عام شده و حق 

هیچ گونه اعتراضی را ندارند.
منشأ این جشــن به روزگاری باز می گردد که زنی توسط همسرش 
شدیدا مورد ضرب و شتم قرار گرفت و زنان محله فردای آن روز مرد 
ضارب را با چوب، کتک جانانه ای زدند.پس از آن گروهی زنانه شکل 
گرفت که به حمایت از حقوق بانوان می پرداخت و همین موضوع به 
تدریج پایه های برگزاری چنین مراسمی را بنا کرد که تا امروز نیز ادامه 
داشته و هر سال شاهد آن هستیم.پیام این جشن، بازگرداندن حقوق 
از دست رفته زنان و همچنین حفظ استقالل در عین داشتن عالقه به 
همسر است.گفتنی است در روز هولی، یک هلیکوپتر مقدار بسیاری 

»گوالل« )پودر رنگی( روی سر شرکت کنندگان  می ریزد.

  قاب روز

تصاویر منتخب در مسابقه عکاسی سونی

سیره بزرگان
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