
حاشیه های نسل بی حاشیه تمامی ندارد؛

خام بدم، پخته شدم 
سوختم!

نسل دهه 60؛ نسلی است که سوخت و  زیر آوار بمب و موشک 
بزرگ شــد و الالیی شــبانه اش، صدای آژیر وضعیت قرمز 
 بود. نسلی که کودکی اش با جنگ گذشت و نوجوانی اش با 
سال های نداری و ویرانی پس از جنگ و سهم جوانی اش هم 
مرور همان خاطرات تلخ و شیرین دوران کودکی و نوجوانی 
بود و نوستالژی عروســک و مار و پله و عکس کارتی و توپ 
پالستیکی. نسلی که »َمرد« بار آمد و هم نفس مرداِن مردی 
بود که هشت سال، جان پناه این سرزمین و مردمانش شدند 

تا آرمان های خمینی کبیر روی زمین نماند...
 حاال دهه شصتی ها مشکل و معضل این سرزمین شده اند و 
وزرا و مدیران کهنسال همه کاره و مدیر و مدبر و نورچشمی! 
آمده اند حق شان را از ســفره انقالب بگیرند همان هایی که 
هیچ کجای این انقالب نبودند و هیچ ســهمی از پیروزی آن 
نداشتند و حاضر نیستند کنار بروند و کمی استراحت کنند تا 

این کشور با جوان ها کمی جان بگیرد. 
انرژی و توان دهه شــصتی ها هدر می رود تا مدیران هفتاد 
 ســاله و هشــتاد ســاله بعضا دوتابعیتی همچنان از سفره 
بیت المال بخورند و فربه تر شــوند و فرزندان شان آن سوی 
آب ها در بهترین دانشــگاه ها تحصیل کننــد و برگردند و 
سهم بخواهند و پدران شــان هم شاید روزی هوس کنند به 

»خاوری« و ...

وقتی دهه شصتی ها معضل مملکت می شوند؛

مشکل، مسئوالن پیر و کارنابلد 
هستند
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من دهه شصتی، باید تاوان فساد مسئوالن را پس بدهم

دبیر اسبق اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل در گفت و گو با زاینده رود:
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تنها وزیری که می توان از آن در لیست جوانان نام برد،  آذری جهرمی 
است که یک جوان دهه شصتی محسوب می شــود و وزیر ارتباطات 
 است. میانگین ســن وزاری دولت دوازدهم 57 سال اعالم شده ولی

 به گفته کارشناسان این سن برای دولت پیر است و برای جوان شدن 
آن باید میانگین را به حداقل 40 سال کاهش داد.

به منظور بررســی این موضوع به ســراغ میکائیل دیانی، دبیر اسبق 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل رفتیم و در این رابطه 

با وی به گفت و گو پرداختیم.

میکائیل دیانی در گفت و گو با زاینده رود اظهار کرد: اساســا جنس 
تفکر و بوروکراسی که در دولت حسن روحانی وجود دارد، اعتقادی به 
جوان گرایی در آن گنجانده نشده است. باید از آن چیزی که نمایندگان 
دولت در انتخابات ریاست جمهوری از آن سخن می گفتند، مردم به 
این جمع بندی رسیده باشند که دولت روحانی قرار نیست روی حوزه 

جوانان سرمایه گذاری کند.
دبیر اسبق اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل افزود: بر 
اســاس نحوه انتخاب وزرا در دولت دوازدهم، می توان به این موضوع 

پی برد که روحانی افرادی را انتخاب می کنــد که باتجربه اما در عین 
حال با جنس و تفکر خودش هم عقیده باشند. این مسئله برای دولت 
روحانی طبیعی اســت که در دوره جدید هم جوانان جایی در دولت 
ندارند؛ البته باید توجه داشت که میانگین سنی دولت دوازدهم باالتر 

از دولت یازدهم است.
دیانی با اشاره به صحبت اخیر جهانگیری مبنی بر اینکه »دهه شصتی 
ها هر کجــا پا می گذارند، مشــکل ایجاد می کننــد« گفت: صحبت 
جهانگیری تا حدودی می تواند صحیح باشــد؛ چرا که در دهه شصت 
ما یک پیچ جمعیتی داشــتیم اما باید یادآور شد، اگر ما در یک دوره 
ای تعداد جوانان زیادی داریم به این معنا نیســت که سیاست گذار و 
مســئول تصمیم گیر نتواند اقدامی انجام دهــد. اگر دولت مدیریت و 
تدبیر درستی را برای به کارگیری جوانان مدنظر قرار می داد، طبیعتا 

میدان برای مشغول شدن جوانان در دولت و کشور مهیا می شد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا هــم امکانــات باالیــی در کشــور 
داریــم و هــم جایــگاه بســیار واال بــرای جوانــان، ادامــه داد: 
طبــق اعــالم کارشناســان بــه ازای هــر یــک میلیــارد دالر، 
 660 هــزار فرصــت شــغلی در کشــور مــی ســوزد و از آن طرف
 بر اســاس منابع ارقامی مختلف، قاچاق 30 میلیارد دالری در کشور 
اعالم می شــود؛ با این اوصاف می توان نتیجه گرفت که چقدر فرصت 

شغلی برای جوان از بین می رود.
دبیر اســبق اتحادیه انجمن های اسالمی دانشــجویان مستقل اظهار 
کرد: در همین حال می بینیم در شرایطی هستیم که دختر یک وزیر 
که دهه شصتی هم هست، فرصت واردات دارد؛ همچنین برادر معاون 
اول رییس جمهور و برادر خود رییس جمهور درگیر فســاد هستند؛ 
تاوان همه فسادهایی که این افراد در کشور انجام می دهد را من دهه 

شصتی باید پس بدهم! 
وی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما به رییس جمهور چیست؟ 
ابراز کرد: از روحانی توقع به کار گیری جوانان را در دولت ندارم. باید 
بپذیریم که قرار نیســت از جوانان در دولت استفاده شود؛ اما حداقل 
این انتظار را به عنوان یک دهه شصتی از رییس جمهور دارم که فرصت 

برای کارآفرینی جوانان ایجاد کند.

 نگرانی کاخ سفید
 از سخنان پوتین

 کاخ ســفید روز جمعه بــا صدور بیانیــه ای، از 
گفت وگوهای تلفنی جداگانــه »دونالد ترامپ« 
رییــس جمهــوری آمریکا بــا »آنــگال مرکل« 
صدراعظم آلمــان و »امانوئل مکــرون« رییس 
جمهوری فرانســه خبــر داد و اعــالم کرد که 
رهبران این سه کشــور »نگرانی عمیق« خود را 
درخصوص اظهارات اخیر »والدیمر پوتین« رییس 
جمهوری روسیه ابراز داشتند.»والدیمیر پوتین« 
در سخنرانی خود در جمع ســران و نمایندگان 
مجلس فدرال این کشــور، از به کارگیری سالح 
هسته ای درصورت مورد تهدید قرار گرفتن سخن 
گفته بود؛ اظهاراتی که واکنش های متعددی را به 

دنبال داشت.

 افشای جزئیات جدید
 از فساد اخالقی ترامپ

به تازگی اطالعاتی فاش شــده است که مدرکی 
دال بر رفتار های فاسد و غیراخالقی رییس جمهور 
آمریکا محسوب می شود.به گزارش نشریه هیل، 
به تازگی مشــخص شــده اســت که »استفانی 
کلیفورد«، بازیگر فیلم های مبتذلی که با دونالد 
ترامپ، رییس جمهــور آمریکا رابطه غیراخالقی 
داشته است، با ارسال یک ایمیل به وکیل ترامپ 
پیش از انتخابات ریاســت جمهوری 2016، او را 
تهدید به افشــای اطالعات کرده است.گزارش ها 
حاکی از آن است که وکیل »استفانی کلیفورد« 
مشهور به »استورمی دانیلز«، در تاریخ 17 اکتبر 
2016 یــک ایمیل برای وکیل شــخصی ترامپ 
ارسال کرده است و به دلیل دریافت نکردن مبلغ 
حق الســکوت، او را تهدید به افشــای اطالعات 
درباره رابطــه موکلش با رییــس جمهور آمریکا 

کرده است.

آمریکا تحریم ها علیه ونزوئال را 
یک سال دیگر تمدید کرد

رییس جمهــوری آمریکا تحریم هــا علیه دولت 
کاراکاس را یک سال دیگر تمدید کرد.

دونالد ترامپ  در نامه ای به کنگــره برای اطالع 
درباره این تمدید تحریم هــا علیه دولت ونزوئال، 
آورده اســت: نقض حقوق بشر، فســاد دولتی، 
بحران انسانی و خشونت و ســرکوب سیاسی در 
ونزوئال، تهدیدی غیرمعمــول و فوق العاده علیه 
امنیت ملی و سیاســی خارجی آمریکاست. این 
تمدید یک ســاله تحریم ها علیه ونزوئال در حالی 
است که تحریم ها علیه این کشور در دوران ترامپ 
از اوت 2017 اعمال شده و در دوران باراک اوباما، 
رییس جمهوری ســابق آمریکا از مارس 2015 

وضع شده است.

۹۵۰ حمله علیه مسلمانان آلمان
یک روزنامه آلمانی گزارش داد که مقامات آلمانی 
دست کم ۹50 حمله علیه مسلمانان و نهادهای 
مذهبی- فرهنگی آنها مانند مساجد را در 2017 
ثبت کرده اند. این آمار به استناد اطالعات وزارت 
کشــور آلمان برای قانون گذاران به دست آمده 
است. روزنامه نویه اســنابروکه سایتونگ گزارش 
داد، ارتــش آلمــان می گوید 33 تــن حین این 
 حمالت زخمی شــدند و از میــان این حمالت،
 60 مورد علیه مساجد و اهانت به آنها بوده است. 

دبیر اسبق اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل در گفت و گو با زاینده رود:
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صحبت اســتفاده از جوانان در دولت، یکی از موارد پربحث از چندین ســال پیش تا کنون بوده است. حمید وکیلی
 رییس دولت دوازدهم در برنامه تبلیغاتی انتخابات 96 در شبکه خبر گفته بود: »وزرای کابینه  دولت دوازدهم 

جوان تر خواهند بود.« اما بر اساس واقعیت ها؛ بحث جوان تر شدن بدنه دولت در دوره دوازدهم اتفاق نیفتاد.

 عضو شورای مرکزی فراکسیون امید:
 فراکسیون امید به ایجاد 

عدالت، حساس است
احمد همتی، عضو شــورای مرکزی فراکسیون 
امید با تاکید بر اینکه فراکسیون امید و مجموعه 
مجلس به ایجاد عدالت حساس است، گفت: در 
جلسات شورای مرکزی فراکســیون امید و به 
صورت خصوصی با اعضا، در مــورد طرح اعاده 
اموال نامشروع مسئوالن صحبت شده است و نظر 
فراکسیون امید نسبت به این طرح مثبت است. 
پس از تعطیالت مجلس حتما اعضای فراکسیون 
امید هم به جمع امضاکنندگان این طرح اضافه 

خواهند شد.

نیویورکر ادعا کرد: 
دیدار جان کری و ظریف در 

حاشیه اجالس مونیخ
یک نشــریه آمریکایــی مدعی شــده »جان 
کری«، وزیر خارجه ســابق آمریکا در حاشــیه 
نشســت امنیتــی مونیخ بــا »محمــد جواد 
 ظریــف«، وزیــر خارجه ایــران دیــدار کرده 
اســت. نیویورکر ادعــا کرده اســت: »این زوج 
دیپلماتیک در خالل دو سال مذاکرات پر تب و 
تاب بر سر توافق هسته ای ایران به صورت علنی و 
به دفعات زیاد با یکدیگر دیدار می کردند.« رسانه 
آمریکایی در ادامه مدعی شــده اســت: »دیدار 
مونیخ، که سایر طرف های دخیل در مذاکرات هم 
در آنجا حضور داشتند، ممکن بود با واکنش های 
منفی هم در واشنگتن و هم در تهران مواجه شود.

 ایران یکی از محورهای
 نشست اتحادیه عرب

اتحادیه عرب اعالم کرد که صد و چهل و نهمین 
نشست اتحادیه عرب در سطح نمایندگان دائم 
امروز به ریاست عربســتان و با حضور دبیرکل 
اتحادیه عرب به منظور بررســی برخی مسائل 
مشــترک عربی برگزار خواهد شد.حسام زکی، 
معاون دبیرکل اتحادیه عرب گفت: در این نشست 
به آخرین تحوالت ســوریه، لبنان، لیبی، یمن، 
سودان، عراق و آنچه را که اشغال جزایر سه گانه 

توسط ایران خواند، پرداخته خواهد شد.

سهیال جلودارزاده
نماینده مردم تهران در مجلس:

دیدگاه

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( کشور 
در مراسم بیست و ششمین یادواره شهدای مسجد 
جواداالئمه پادادشــهر اهواز توضیح داد که چرا باید 

بگوییم  مرگ بر آمریکا.
سردار سرتیپ فرزاد اسماعیلی خطاب به دشمنان 
گفت: هرچقدر که قــدرت داری برای خودت داری 
اما ببین با چه کسی دســت وپنجه نرم می کنی. با 
کشوری که 40 سال روی پاهای خودش ایستاده و 
دست نیاز به طرف هیچ کسی جز خدای الشریک دراز 
نکرده است پس جمهوری اسالمی را بشناس. آمریکا 

همچنان برای ما شیطان بزرگ خواهد بود.
سردار اسماعیلی خاطرنشان کرد: آمریکا این دشمن 
بــزرگ در دوران پهلوی از شــاه حمایت می کرد و 
امسال در اغتشاشات از یک گروه خود فروش حمایت 
کرد. این دشمن از یک دولت خونخوار مثل منصور 
هادی حمایت می کند ولی از دولت سوریه که تماما 
مردمی است حمایت نمی کند. آمریکا هیچ وقت از 
مردم حمایت نکرده و حمایــت او از مردم فقط یک 

الف است.

 حمایت آمریکا از مردم 
فقط الف است

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص(:

نیروهای مسلح

یادداشت

عکس  روز 

ظریف در نماز جمعه سارایوو
احمدی نژاد برای کشور یک خطر محسوب می شود

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: احمدی نژاد از گذشته برای 

کشور خطر بوده است.
»ســهیال جلــودارزاده« دربــاره موضــع 
گیری هــای اخیر »محمــود احمدی نژاد« 
گفت: تصمیمات غلطی که در دولت احمدی 
نژاد گرفته شده، کشور را دچار مشکل کرده 
است. صندوق بازنشســتگی، سازمان های 
تامین اجتماعی و کارخانه های کشــور به 
خاطر تصمیم های غلــط دولت نهم و دهم 

هنوز دچار مشکالت زیادی هستند.
نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی در ادامه  افزود: اگــر حق جلوی 
باطل ایستادگی کند، باطل برای کشور هیچ 

خطری ندارد.

احمدی نژاد برای کشور 
یک خطر محسوب می شود 

آیت ا... محمد مومن
عضو مجلس خبرگان رهبری:

روحانیت

حسن رویوران، کارشــناس ارشد مسائل بین الملل 
اظهار کرد: در خصوص احتمال موفقیت آتش بس 
در غوطه شرقی و اینکه برخی کارشناسان معتقدند 
آمریکایی ها به دنبال سوءاستفاده از این فرصت برای 
احیای تروریست ها هســتند، گفت: غوطه شرقی 
بحثی عمدتا سیاسی است تا نظامی. به عبارت دیگر 
غرب به دنبال حفظ گروه های تروریستی در نزدیکی 

دمشق است.
وی افزود: در این موضوع غرب دوگانگی رفتار دارد؛ 
در غوطه شــرقی گروه هایی چون جیش االســالم، 
احرار الشام و جبهه النصره وجود دارد که جبهه النصره 
در نزدیک ترین نقطه به دمشق مستقر است. اینها به 
شهر خمپاره می زنند. از این رو غرب و آمریکا با مطرح 
کردن مسائل انسانی و کشــتار مردم و کودکان  در 
غوطه شرقی و طرح آتش بس، در حقیقت به دنبال 
حفظ این گروه های تروریستی است و از سوی دیگر 
امضایش پای تروریستی بودن آنهاست پس از یک 
طرف در جهت حفظ آنها تالش می کند و از ســوی 

دیگر داعیه مبارزه با تروریست را دارد.

برنامه، احیای تروریست ها 
در غوطه شرقی است

کارشناس ارشد مسائل بین الملل:

بین الملل

آیت ا... محمد مومن اظهار کرد: در رای گیری 
روز 14 خــرداد، برخی به دلیل شــبهه قانون 
اساســی که بر اساس آن می بایســت رهبر از 
»مراجــع تقلید« می بــود و در آن زمان هنوز 
مرجعیــت حضرت آیت ا... خامنــه ای فعلیت 
نیافته بود، احتیاط کردند  ولی حدود چهل روز 
بعد در رای گیری دوم پس از رفراندوم اصالح 
قانون اساسی، این مسئله هم مرتفع شد و تعداد 
آرای ایشان خیلی بیشتر از قبل نیز شده بود.
در این مدت چندین ساله پس از انتخاب ایشان 
به رهبری انقالب اسالمی، سر سوزنی در صحت 
این انتخــاب، تردید نکــرده ام و واقعا خداوند 
متعال بر این مردم لطف کرده که کسی را رهبر 
قرار داده که بزرگ  شده  اسالم و بزرگ  شده نظام 

اسالمی است.

در صحت انتخاب آیت ا...
خامنه ای تردید نکرده ام

پیشخوان

بین الملل

یک دادگاه فدرال در شــیکاگوی آمریکا با اســتناد به پرونده ای 
که وکالت آن را یک موسسه صهیونیســتی برعهده دارد، شرکت 
هواپیماسازی »بوئینگ« را مکلف کرده است جزئیات قراردادش با 
شرکت هواپیمایی »ایران ایر« را در اختیار قربانیان ادعایی تروریسم 

قرار دهد.
ظاهرا یک خانواده آمریکایی با وکالت موسســه صهیونیســتی 
فوق الذکر خواســتار دریافت غرامت 67 میلیون دالری از ایران به 

خاطر حمله تروریستی ادعایی ســال 2003 در فلسطین اشغالی 
شدند و قاضی دادگاه فدرال شیکاگو هم با استناد به همین موضوع 
چنین حکمی را صادر کرده است.  اگر شرکت بوئینگ به این حکم 
تن دهد و با افشای جزئیات قراردادش، پیش پرداخت احتمالی از 
جانب ایران را بر مبنای یک ادعای واهی در اختیار آمریکا قرار دهد، 
بار دیگر یک دزدی و دستبرد آشکار از جانب یانکی ها رخ داده است.

در ماجرای جدید نیز چنانچه حکم دادگاه فدرال شیکاگو عملیاتی 

شود، ایران نه تنها به سبب فشــار های دولت ترامپ از ۸0 فروند 
هواپیمایی که به موجب برجام و قرارداد منعقد شده با »بوئینگ« 
خریداری کرده، محروم می شود  بلکه باید از مبالغی هم که احتماال 

به عنوان پیش پرداخت ارائه کرده، چشم پوشی کند.
با توجه به این قرائن می توانیم امیدوار باشیم که هنوز پیش پرداختی 
از جانب ایران به بوئینگ داده نشده که به موجب آن دادگاه فدرال 

شیکاگو بتواند حکم به مصادره این مبلغ به نفع آمریکایی ها دهد.

این بار به واسطه قرارداد  »بوئینگ« صورت می گیرد؛
»دزدی مدرن«آمریکایی ها  

 به زودی در قدس نماز 
جماعت خواهید خواند

پاک کــردن صورت 
مسئله 

حمایت گســترده از 
طرح باز پس گیری اموال 

نامشروع
روز اقامه نماز در قدس 

دیر نخواهد بود

 دهــه شــصتی های 
مشکل ساز

 خط و نشــان پوتین 
برای آمریکا

ورشکستگی بانک ها 
دروغ است

محمود صادقی، رییس فراکســیون شفاف سازی مجلس 
از تشکیل پرونده قضائی برای حدود 50 دانشجو خبرداد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به 
تشکیل پرونده قضائی برای برخی دانشجویان بازداشتی 
گفت: شــنیده ام که برای حدود 50 نفر از دانشــجویان 

بازداشتی پرونده قضائی تشکیل شده است. صادقی با بیان اینکه از تشکیل پرونده برای 17 دانشجوی بازداشتی 
اطالع داشته، ادامه داد: پرونده دانشجویان بازداشتی با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت 

ملی تشکیل شده است.
وی افزود: دادگاه دانشجویانی مانند خانم لیال حسین زاده، روز چهارشنبه برگزار شد و دادگاه تعداد دیگری از 
دانشجویان بازداشتی در هفته های آینده برگزار می شــود. به گفته محمود صادقی دو شعبه از شعبات دادگاه 

انقالب مسئولیت رسیدگی به پرونده های دانشجویان بازداشتی را بر عهده دارند.

سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی 
در واکنش به تحریم شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی 
فضای مجازی و ایجاد اختالل در جریان آزاد اطالعات از سوی 
آمریکایی ها اظهار داشت: آمریکا با تحریم شورا و مرکز فضای 
مجازی سفسطه کرده و قصد داشته تا روی سیستم ها و پیام 

رسان های خارجی فشار ایجاد کند تا با جمهوری اسالمی ایران مذاکره  و همکاری نداشته باشند که همه این تالش ها 
در راستای ایجاد محدودیت برای حضور پرشور و سالم ملت ایران در فضای مجازی است تا در نهایت فضای مجازی 
کشور با فساد و شایعات مسموم شود.مدیران شرکت ها و سیستم های خارجی از جمله مدیر تلگرام در بسیاری از 
موارد با ایران همکاری سازنده ای دارند؛ اما همه این مدیران به دلیل سیاست های آمریکا در خصوص همکاری با ایران 
تحت فشار هستند. وی درباره میزان سهم ایران در بازار پیام رسان ها گفت: در حال حاضر پیام رسان های بومی 13 
میلیون کاربر دارند؛ در واقع توانسته اند سهم مناسبی از بازار را در کنار پیام رسان های خارجی به خود اختصاص دهند.

  تشکیل پرونده 
برای ۵۰ نفر از 
دانشجویان بازداشتی

 فشار آمریکا
  به مدیر تلگرام
 به خاطر ایران

وقتی دهه شصتی ها معضل مملکت 
می شوند؛

مشکل، مسئوالن پیر و کارنابلد 
هستند

... ادامه از صفحه اول
»خاوری«ها بپیوندند! همان ها که به صندلی ها 
چســبیده اند و با قوی ترین تینرها هم از این 
صندلی ها جدا نمی شوند! امام)ره( آینده نگر 
بود. خیلی هــا  ادعای پیــروی از حضرتش 
داشتند، اما به سخن امام )ره( لبیک نگفتند. 
نسل دهه شصت، نســلی خسته و ناامید شده 
است. نسلی که بیکار مانده و هنوز بسیاری از 
متولدین این نســل ازدواج نکرده اند  و حاال 
مشــکل بزرگ »مملکت داری« هم شده اند! 
جهانگیــری از سیاســت های غلط جمعیتی 
می گوید که تراکم نفوس در دهه 60  را به دنبال 
داشت و باعث شد به دلیل شمار باالی متولدین 
این دهه و کمبود منابع، ورود دهه شصتی ها 
به مدارس تا دانشــگاه و کار همراه  با تزاحم و 
بحران شود و حاال مسئوالن باید فکری برای 

این مسئله کنند.
دهه شصتی ها به دنیا آمدند تا جمعیت ایران 
در بحبوحه جنگ ۸ ساله، زیاد شود. این نسل 
باهم به مهدکودک رفتند و مدرسه و دانشگاه 
و  سربازی و  سرکار را با هم سپری کردند. تنها 
گناه این نســل این بود که باهم به دنیا آمدند 
بدون اینکه نقشی در این کار داشته باشند. از 
ما دعوت کرده بودند به دنیا بیاییم. آنهایی که 
برای ما دعوت نامه فرستادند باید فکری به حال 
زندگی ما می کردند که نکردند. حاال هم شده 
ایم مشکل مملکت! ولی واقعا ما مشکل نیستیم. 
مشــکل تصمیمات مسئوالن کشــور است. 
خودشان هم مشکل را حل کنند و اجازه بدهند 

ما همان نسل سوخته باقی بمانیم!

کافه سیاست

 اساسا جنس تفکر 
و بوروکراسی که 
در دولت حسن 
روحانی وجود 

دارد، اعتقادی به 
جوان گرایی در 

آن گنجانده نشده 
است
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همه مشکالت سیستم حمل و نقل، به تحریم ها 
برنمی گردد

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

وزارت اقتصاد اعالم کرد:
کاهش درآمد مالیاتی دولت 

نسبت به ۱۰ ماهه سال ۹۵
گزارش ۱۰ ماهه وضعیت درآمدهای مالیاتی 
دولت در سال جاری نشان می دهد که هدف 
کلی دولت، حرکت به ســمت کاهش فشــار 

مالیاتی بر تولید است. 
معاونت اقتصادی این وزارتخانه در گزارشــی 
درباره عملکرد شاخص های مالیاتی در دوره 
زمانی ۸۴ تا ۹۵ و همچنین ۶ ماهه نخســت 
امسال، اعالم کرد: نسبت عملکرد درآمدهای 
مالیاتی به منابع عمومی دولت، از ۲۸ درصد 
در ســال های ۸۴ تا ۹۱، به ۳۶ درصد در ۱۰ 
ماهه نخست امســال رسیده است. این میزان 
در ۱۰ ماهه نخست ســال گذشته ۴۴ درصد 

بود.
بر پایه این گزارش، بررســی نسبت عملکرد 
درآمدهای مالیاتی بــه تولید ناخالص داخلی 
در دوره زمانی ۸۴ تا ۹۱ به میزان ۵.۴ درصد و 
در دوره ۹۲ تا ۹۵ برابر با ۶.۶ درصد بوده است. 
در عین حال، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی جاری و رشــد درآمدهای مالیاتی در 
دوره زمانــی ۸۴ تا ۹۱ به صــورت ثابت ۲۱ 
درصد بود که این میزان طی سال های ۹۲ تا 

۹۵ از ۱۵ درصد به ۲۷ درصد افزایش یافت. 
بنابراین در سال های اخیر شاخص ها حاکی از 
بهبود عملکرد درآمدهای مالیاتی در راستای 
تحقق سیاست کاهش اتکا به درآمدهای نفتی 
است. انتظار می رود ســهم مالیات بر کاالها 
و خدمات در ســال ۹۶، نســبت به متوسط 

سال های اخیر افزایش یابد.
 بخش عمــده مالیات بر کاالهــا و خدمات از 
محــل مالیات بــر ارزش افزوده اســت که با 
توجه به مکانیســم اعتبار مالیاتی، قاعدتا بار 
 مالیاتی آن بر مصرف کننــده نهایی تحمیل 

می شود.

بازار

مبدل برق

 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

مطرح کرد: 
اولویت رعایت حقوق 

مصرف کنندگان در فوالد مبارکه
 مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان گفت: 
ما به این اصل اعتقاد داریم کــه مصرف کنندگان 
محصوالت فوالد مبارکه، عمدتا صنایع هســتند و 
کاالی ما خوراک واحدهای تولیدی است و بر این باور 
هستیم که این تولیدکنندگان حق و حقوقی دارند.
بهرام سبحانی نیا با اعالم این مطلب گفت: وظیفه 
ما این است که به حقوق مصرف کنندگان کاالهای 
خود احترام گذاشته و فرآیندهای تولید را به گونه ای 
طراحی کنیم تا نظرات مصرف کنندگان تامین شود؛ 
البته این کار را به صورت سیستماتیک انجام داده ایم.

وی افزود: تولیدات ما براســاس سفارش مشتری 
اســت بنابراین از ابتدا تا انتهای خط تولید که در ۵ 
کارگاه انجام می شود به دنبال تامین نظر مشتری و 
رعایت حقوق مصرف کنندگان هستیم و همواره این 
اطمینان را حاصل می کنیم که به نیازهای خریدار 
پاسخ مثبت داده ایم. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان خاطرنشان کرد: ما حقوق مصرف کنندگان 
را در عمل شناسایی کرده ایم و در عمل به آن اعتقاد 

داشته و در آن مسیر حرکت کرده ایم.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:
بدهی بانکی ذوب  آهن 
۳۵۰۰میلیارد تومان است

شرکت ذوب آهن با وجود تمامی مشکالت و مازاد 
نیروی انسانی، در تالش است تا در میزان صادرات 
رکــورد جدیدی را برای ســال جــاری ثبت کند. 
مدیرعامل این شــرکت می گوید: میزان صادرات 
ذوب آهن در سال جاری به ۱.۱ میلیون تن می رسد.

احمد صادقی در خصوص افتتاح ۴ پروژه اخیر این 
شــرکت و تاثیر آن بر آینده ذوب آهن، اظهارکرد: 
بخشی از پروژه های افتتاحی مربوط به محیط زیست 
بود؛  تکلیفی که ذوب آهن مدتی است آن را شروع 
کرده. مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به میزان صادرات این شرکت تا پایان سال جاری، 
تصریح کرد: صادرات این شرکت حدود یک میلیون 
و ۱۰۰ هزار تن است که در این زمینه رکورد خواهیم 
زد. وی در خصــوص تهاتر بدهی هــای ذوب آهن 
با مطالبات تامین اجتماعی، گفت: خوشــبختانه 
مجلس شــورای اســالمی این موضوع را تصویب 
کرده و در صورت تصویب شــورای نگهبان، دیگر 
مشکلی بر ســر راه آن وجود ندارد.صادقی با بیان 
اینکه بدهی هــای ذوب آهن بــه دو بخش بانکی و 
غیربانکی تقسیم می شود، افزود: بدهی های بانکی 
حدود ۳۵۰۰میلیارد تومان اســت که بخش عمده  

آن پرداخت می شود.

به مدت یک ماه صورت می گیرد؛
نظارت قضایی بر بازار شب عید

طرح ویژه نظارتــی متمرکز نوروز، از ۱۵ اســفند 
تا ۱۵ فروردین در اســتان اجرا می شود. مدیر کل 
تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: به منظور 
اجرای این طرح، چهار گروه شکل گرفته، ازجمله 
گروه کاال و خدمات صنفی و غیر صنفی، محصوالت 
بهداشتی، درمانی و دارویی، همچنین گروه قاچاق 
کاال و ارز و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی 
است. صالحی افزود: این طرح با هدف حفظ تعادل 
و تنظیم بازار و خدمات سفر و جلوگیری از تخلفات 

احتمالی اجرا می شود.
صالحی گفت: در بخــش کاال و خدمات، کاالهای 
پرمتقاضی در بازار مانند مرغ، تخم مرغ، گوشــت، 
شــیرینی، آجیل، تنقــالت، میوه و تره بــار، مواد 
پروتئینی، پوشــاک، کیف، کفش، سوخت و اقالم 
دارویــی در اولویت بررســی قرار مــی گیرند. وی 
گفت: شرکت های مســافرتی هوایی، پایانه های 
مسافربری، فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن، مراکز 
اسکان مسافران نوروزی، اقامتگاه  های گردشگری، 
زائرسراها، رستوران ها، جایگاه های سوخت و مراکز 

درمانی، مکان های هدف اجرای این طرح هستند.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت:اصفهان تامین کننده محصوالت کشاورزی 
چهار اســتان اســت و نمی توانیم به استان های 
همجوار بی تفاوت شویم که همین مسئله شاید ما 

را با کمبود محصول مواجه کرده است.
مهرداد مرادمند اظهار داشــت: بــه هم ریختگی 
قیمتی در بازار برنج، تخم مرغ، مرغ و... به خاطر 
تعیین نرخ ها از سوی شرکت پشتیبانی امور دام 
است؛ در حالی که برای ساماندهی بازار باید تعیین 

قیمت دست متولیان هر محصول باشد.
وی اعــالم کــرد: هرچنــد جهــاد کشــاورزی 
تنظیم کننده بازار است و ســعی دارد با واردات و 
حمایت از تولید کننده بتواند انســجام و نظم در 
بازار ایجاد کند اما همچنان نابســامانی در برخی 
بازارها وجود دارد.وی همچنین آنفلوآنزای مرغی 
را دلیل کمبود تخم مــرغ و افزایش چند برابری 
قیمت آن عنوان و بیان کرد: اگر قیمت مرغ امروز 
بیش از هفت هزار تومان اســت، قیمت نهاده ها 
هم به همین صورت است یا اگر با افزایش قیمت 

گوشــت مواجهیم به دلیل کمبود در بازار است و 
باید با واردات، بازار گوشــت را تنظیم کرد. قائم 
مقام ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان 
گفت: طرح استفاده بهینه از پساب، دومین اقدام 
در جهت کیفی ســازی محصوالت اســت که در 
طرح آمایش ســرزمین مصوب شــده و از پساب 
مطابق با اســتانداردهای مصرفی بــرای آبیاری 

استفاده می شود.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان عنوان کرد:

تامین محصوالت کشاورزی4 استان توسط اصفهان
تفاهم نامه ســرمایه گذاری ۲ میلیون یورویی ایتالیا 
در صنعت سنگ استان با ایجاد انستیتو سنگ، بین 
کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتــاق بازرگانی 
اصفهان و کنفدراسیون صنعت سنگ ایتالیا امضا شد.

با حضور سیدعبدالوهاب ســهل آبادی رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان و فالویو ماربلی رییس کنفدراسیون 
صنعت ســنگ ایتالیــا در اتاق بازرگانــی اصفهان، 
تفاهم نامه همکاری در ایجاد انســتیتو و آزمایشگاه 

سنگ در اصفهان به امضای دو طرف رسید.
فالویو ماربلی رییس کنفدراســیون صنعت سنگ 
ایتالیا، در حاشــیه امضای این تفاهم نامه گفت: این 
کنفدراســیون با توجه به ظرفیت تولیــد و فرآوری 
سنگ استان اصفهان، خواستار  سرمایه گذاری در  این  
بخش است. وی انتقال تکنولوژی، بازاریابی، فروش 
و راه اندازی آزمایشگاه و انســتیتوی تحقیقاتی را از 
موضوعات اصلی این تفاهم نامه عنوان کرد و گفت: 
برگزاری نمایشگاه مشــترک در اصفهان و ایتالیا، از 

دیگر  بخش های مهم همکاری دو طرف است.
وی با اشاره به همکاری این کنفدراسیون با سازمان 

توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( گفت: یونیدو از 
طرح این کنفدراسیون برای ساخت انستیتو  سنگ در 
اصفهان حمایت کرده و خواستار توسعه صنعت سنگ 

استان اصفهان شده است.
وی ســاخت انســتیتو ســنگ اصفهان را دو ساله 
پیش بینی کرد و گفت: برگزاری دوره های آموزشی 
تولید، فرآوری و صادرات سنگ، از فعالیت های این 

انستیتو است. 

 رییس اتاق بازرگانی اصفهان خبرداد:

سرمایه گذاری ۲ میلیون یورویی ایتالیا در صنعت سنگ اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: در حال حاضر فرودگاه ها و هواپیماهای کشور از فناوری ۳۰ سال قبل استفاده 
می کنند و از فناوری های جدید استفاده نمی شود که باید فناوری را با توجه به قراردادهایی که بعد از امضای برجام 
منعقد شدند فوری در حمل و نقل هوایی وارد و این ناوگان را مجهز و نوسازی کنیم تا فناوری قدیمی جای خود را به 
فناوری جدید دهد. حیدرعلی عابدی با بیان اینکه دلیل قسمتی از حوادث و سوانح اخیر کشور به موضوع تحریم ها 
و قسمتی دیگر به بحران مدیریت در سیستم حمل و نقل و وزارت راه مربوط است، اظهار کرد: تصادفات در داخل 
شهر و در جاده ها قابل قبول نیست و اگر مالک ها و استانداردها را رعایت کنیم حتی یک تصادف هم اتفاق نمی افتد.

همه مشکالت سیستم 
حمل و نقل، به تحریم ها 

بر نمی گردد

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

قل
 و ن

مل
ح

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،569،000
تومان

774،000نیم سکه
تومان

494،000ربع سکه
تومان

331،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

148،410
تومان

      قیمت سکه و طال

مبدل برق خودرو جي تي تي

 75,000
تومان

مبدل برق خودرو اتوکر 
DY-75 مدل

 85,000
تومان

مبدل برق خودرو اتوکر 
DY-100 مدل

 125,000
تومان

مداد رنگی به سبک 
المبورگینی!

عکس روز

بازرگانیجهاد کشاورزی

کاشت حدود ۴۰ هزار اصله نهال در ســال ۹۶ امسال طرح 
بیابان زدایی در ۳۰۰ هکتار از زمین های بیابانی کانون بحران 

فرسایش بادی در شرق و شمال شرق اجرا شد.
مسوول مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی بسیج سازندگی 
استان اصفهان گفت: با اجرای این طرح به همت جهادگران 

بسیج سازندگی  ۲۰۰ هکتار از زمین های کانون بحران فرسایش بادی منطقه فساران در شرق اصفهان و ۱۰۰ هکتار 
از زمین های بیابانی حبیب آباد برخوار نهال کاری شد.محسن دانشور هزینه اجرای این طرح را برای جلوگیری از 
فرسایش باد ۱۰ میلیارد ریال بیان کرد و افزود: در این بیابان ها حدود ۴۰ هزار اصله نهال های تاغ ، قره داغ و آتری 
پلکس از گیاهان مقاوم به کم آبی کاشته شده و آبیاری این نهال ها ازطریق کانال است. وی هدف از طرح جنگل کاری 
را مهار ریزگردها و جلوگیری از فرسایش بادی برشمرد و گفت:پارسال هم با چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال هزینه 

در ۴۵۰ هکتار از بیابان های سگزی و برخوار با آبیاری پساب نهال های تاغ ، قره داغ وگز کاشته شد.

اجرای طرح بیابان 
زدایی در شرق 
اصفهان 

رکورد ۱۴۷ هکتاری واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان اصفهان ثبت شد.

اســتان اصفهان با ۷۸ شــهرک وناحیه صنعتی به مساحت بیش از 
۱۲هزار و ۵۰۰ هکتار، رتبه نخســت تعداد و مساحت شهرک ها و 
نواحی صنعتی کشور را داراســت. مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان اصفهان رکورد قبلی واگذاری زمین را در شــهرک 

ها ونواحی صنعتی اصفهان ۱۴۲ هکتار در سال گذشته بیان کرد و 
گفت : رکورد جدید، نوید بخش فصل جدیدی از واگذاری ها وسرمایه 
گذاری در صنایع کوچک و متوسط این  استان است. محمد جواد بگی 
افزود: با موج جدید تقاضا برای زمین های شهرک ها و نواحی صنعتی، 
شاهد رونق روز افزون بخش صنعت در استان اصفهان خواهیم بود  
که رونق آن می تواند افزایش اشتغال زایی و ارتقای سطح معیشتی 

شهروندان را به دنبال داشته باشــد. وی با اشاره به حمایت ویژه این 
شرکت از سرمایه گذاری ها و ارائه  تخفیف مناسب به متقاضیان زمین 
بخصوص در شهرک ها و نواحی صنعتی مناطق کمتر برخوردار استان 
گفت: این گونه حمایت ها به همراه تالش این شــرکت برای تامین 
زیرساخت های مناسب شــهرک ها و  نواحی صنعتی این استان، در 

زمینه موفقیت در افزایش حجم  واگذاری ها بسیار موثر بوده است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان خبرداد: 
ثبت رکورد ۱47 هکتاری واگذاری زمین در نواحی صنعتی اصفهان

مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان گفت: ۷۰ درصد از 
آسانسورهای دولتی و اماکن عمومی هنوز غیراستاندارد 
اســت و اگر همکاری های الزم صورت نگیرد با همکاری 

استانداری، این آسانسورها سال ۹۷ پلمب می شود.
غالمحســین شــفیعی گفت: فعالیت هایی که در حوزه 

ارزیابی انطباق انجام می شود، کنترل و نظارت بر واحدهای تولیدی، خدماتی و مراکز عرضه است؛ در سال ۹۶ 
تاکنون ۲۶۰ پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری صادر کردیم؛ همچنین ۶۱ استاندارد تشویقی داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: پروانه هایی که صادر می شود پیش از این ســالی یک بار تمدید می شد اما از سال ۹۴ 
پروانه ها ۳ ساله شد و در سال گذشته فقط تمدید ۶ پروانه صورت گرفت و اکثر پروانه ها در سال آینده تمدید 
می شوند؛ کارگاه هایی که تولیداتشان را مطابق استاندارد انجام نمی دهند، پروانه شان باطل می شود که در 

سال جاری ۱۳۵ پروانه باطل شده است؛ ابطال پروانه نیز به معنی تعطیلی کارگاه است.

7۰ درصد آسانسورهای 
دولتی و اماکن عمومی 
غیراستاندارد است

اما اواخر پاییز سال جاری، حسین محمدرضایی رییس انجمن حمایت 
از کشاورزان شهرستان اصفهان، با انتقاد از اینکه با بودجه های فعلی، 
سد تونل سوم کوهرنگ تا ۵۰ سال دیگر هم ساخته نمی شود، خواستار 
مشارکت صنایع اســتان های اصفهان و یزد در ساخت و بهره برداری 
از این طرح شــد که بعد از گذشــت چند ماه رییس اتاق بازرگانی از 
ســرمایه گذاری صنایع اصفهان همچون فوالدمبارکه در ساخت این 

سد برای تســهیل در روند آبرسانی به اســتان خبر داد. این خبر نیز 
واکنش هایی را دربر داشــت که عده ای آن را حائز اهمیت دانستند و 

عده ای در جهت نقد آن برآمدند.
به هــر حال ماجــرای تامیــن بودجه این پــروژه آنچنــان در میان 
نمایندگان مــردم در مجلس و دولتمردان پاســکاری شــد و ادامه 
یافت که هنوز زمان دقیقی برای تکمیــل و بهره برداری و حتی ادامه 

 روند ســاخت و ســاز آن در هاله ای از ابهام باقی مانده؛ این درحالی
  اســت که رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در جدیدترین

  اظهار نظــر در ایــن خصوص عنــوان کــرد: در بودجــه ۹۷برای 
سد تونل ســوم کوهرنگ  ۷۴ میلیارد تومان مصوب شده. ۷۰ میلیارد 
تومان نیز پیــش از این اختصاص یافته بــود.۱۲ نماینده اصفهان نیز 
هرکدام بیش از ۵ میلیارد تومان برای ادامه این پروژه درنظر گرفته اند 
و در بخش صنایع، فوالد مبارکه هم بخشی از هزینه ها را تقبل خواهد 

کرد.
صنعت و شــرب در اصفهان از طریق حفر تونل دوم، چشمه لنگان و 
خدنگستان ساالنه ۴۴۰ میلیون مترمکعب سهم آب داشتند؛ اما طبق 
محاســبات باز هم از حقابه ها و آن هم در شرایط خشکسالی برداشت 
کردند که باید آب رفته تحت هر شرایطی به حقابه داران آن بازگردانده 

و جایگزین شود.
از ســوی دیگر حقابه اصفهان موضوعی اســت که ایــن روزها دچار 
چالش های زیادی شده که در این خصوص سید ناصر موسوی الرگانی 
می گوید: اســتان اصفهان با موضوع انتقال آب شرب به یزد از حقابه 
خود مشکلی ندارد؛ در صورتی که بهای آن را هم پرداخت کرده است. 
اما در حال حاضر شاهد هســتیم که حقابه اصفهان در بخش صنعت 
و کشــاورزی یزد مورد اســتفاده قرار می گیرد درحالی کــه باغ ها و 

زمین های مردم اصفهان هر روز درحال خشک شدن هستند.
وی با اشاره به اینکه قرار بود کارگروهی برای مطالبه ملی آب اصفهان 
تشکیل شود اما این موضوع در صحن مجلس رای نیاورد اضافه می کند: 
دســته ای از طرح ها برای اینکه بتوانند از صندوق توسعه ملی هزینه 
مورد نیاز خود را دریافت کند باید جزو مطالبات ملی قرار گیرند؛ این 

در حالی است که این روند برای اصفهان عملی نشد.
رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در پایان، بــا تاکید براینکه 
استان اصفهان با توجه به اینکه دومین استان از لحاظ پرداخت مالیات 
به کشور اســت، در ردیف ۲۸ و ۲۹ بودجه ای قرار دارد، ادامه داد: در 
ســال جاری در حالی که اســتان اصفهان باید ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان مالیات پرداخت کند، بودجه ۶ هــزار میلیارد تومانی برای آن 

درنظر گرفته شده است.

مشارکت جمعی برای تکمیل سد تونل سوم کوهرنگ ادامه دارد؛

بهای آب

دولت به منظور انتقال سالیانه 200 میلیون مترمکعب آب به سد زاینده رود، بخشی از اعتبار ساخت سد تونل سوم کوهرنگ را تامین کرد؛ 
اعتباری که قرار است یکی از بزرگ ترین و حیاتی ترین پروژه های کشور را به جریان اندازد.

فاطمه کاویانی

در حال حاضر 
شاهدیم که 

حقابه اصفهان 
در بخش صنعت 
و کشاورزی یزد 

استفاده می شود 
درحالی که باغ ها 
و زمین های مردم 
آن درحال خشک 

شدن است
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بلدیه
انقالب اسالمي  مديون شهامت و صبر مادران شهداست

پیشنهاد سردبیر:

نایب رییس شورای اسالمی شهر آران و بیدگل گفت: 
انقالب ما مدیون شــیر زنانی اســت که با بصیرت، 
شهامت و صبر خود ســربلندی جمهوری اسالمی را 

تثبیت کردند.
علی اکبر قندانی در حاشیه مراســم تکریم مادران 
شهدا در کانون ســردار شــهید عربیان اظهار کرد: 
شــهدا عصاره تفکر و باور مادرانی هستند که حفظ 
دین و اسالم و قرآن را از وجود جگر گوشه خود باالتر 
دیدند و چه بسا خود نیز در پشت جبهه عامل تقویت 
روحی و فکری جوانان این مرز و بوم بودند.وی افزود: 
در کنار مادران شهدا، بودند شیر زنانی که برای حفظ 
ناموس وطن، همسران خود را به مسابقه الهی ترغیب 
می کردند تا ناموس کشــور در امان باشد و جبهه ها 

را عطر آگین می کردند از یاد و نام زنان صدر اســالم 
که در جبهه های حق، دوشادوش پدران و همسران 
به کمک اسالم می آمدند و نشانه آن شهدایی است 
که در کوچه و محالت شهرســتان به سمبل و نماد 
محالت بدل شــده اند.قندانی تصریح کرد: تجلیل و 
تکریم مادران شهدا کوچک ترین کاری است که ما و 
نسل های بعد می توانند برای این عزیزان انجام دهند 
و به واقع شرمنده خون شهدا هستیم و باید با رهروی 
از راه این عزیزان یادشان را گرامی بداریم و در عمل 

جانشینان شایسته ای برای آنها تربیت کنیم.
نایب رییس شورای شــهر آران و بیدگل با اشاره به 
تفاوت های دیدگاهی نســل حاضر به جبهه و جنگ 
تصریح کرد: این مســئله را به خود و دوستان تذکر 

می دهم که دشمن با اســتفاده از تمام سرویس ها 
و دســتگاه های فرهنگی و تبلیغی خود سعی دارد 
فرهنگ مــا را عوض کند و نشــانه آن تغییر رویکرد 
برخی از خواص اســت که در مادیات بــا یکدیگر به 
رقابت می پردازند و این چیز جالبی نیست و آنها در 
پیشگاه خدا مسئول هســتند، زیرا الگوی جوانان و 

نسل های بعد به حساب می آیند.
قندانی ادامه داد: اگر برای نســل آینده می خواهیم 
کاری انجام دهیــم باید در مدارس و فرهنگســراها 
برنامه اجرا کنیم آن هم با مشــارکت باالی جوانان 
و استفاده از ظرفیتی که در این نسل وجود دارد. در 
ایران مشهود بوده وقتی به جوانان اعتماد شود، زودتر 

و بهتر جواب می گیریم.

رییس شورای اسالمی شهر مبارکه گفت: الیحه بودجه ۵۹۲ میلیارد 
و ۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریالی سال آینده شهرداری مبارکه تصویب 

شد.
ســجاد خالوزاده اظهار کرد: الیحه بودجه شهرداری مبارکه دو هفته 
پیش به شــورای اسالمی شهر ارائه شــد و این بودجه با بررسی همه 

جانبه به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه اعضای این شــورا با اکثریت آرای بودجه سال آینده 
شــهرداری را تصویب کردند، خاطرنشــان کرد: با توجه به وضعیت 
ناپایدار عوارض ارزش افــزوده و عوارض آالیندگی در ســال آینده، 
سعی شده است، میزان وابستگی شــهرداری به این گونه درآمدهای 
 ناپایدار محدودتر شود تا برنامه ها و اهداف بر اساس واقعیت ها محقق

 گردد.
خالوزاده تکمیل طرح های نیمه تمام، اســتفاده بهینه از ظرفیت های 
موجود، توجه به حفظ استقالل و تقویت بدنه کارشناسی سازمان ها 
برای خدمت رســانی بیشــتر به شــهروندان، عملیات زیرســازی، 
جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر و تامین هزینه های کارکنان 

را از جمله اولویت های بودجه سال ۹۷ برشمرد.
وی با بیان اینکه توزیع عادالنه پروژه ها در سطح محله ها و توسعه همه 
جانبه شهر رویکرد شهرداری و شورای شهر مبارکه است، گفت: برای 
تحقق بودجه ۹۷ الزم است، راهکارهایی مانند صرفه جویی و مدیریت 
صحیح منابع مالی و نیز جذب سرمایه گذاران برای انجام طرح های 

عمران شهری در دستور کار قرار گیرد.

اسالمی شهر در دفتر  شورای اسالمی شهر  سمیرم  برگزار شد. جلسه طرح  جامع  شهر سمیرم  با حضور مهندس صادقی و اعضای   شورای 

بازدید نماینده و شهردار شهرضا از پروژه فاضالب
نماینده مردم در مجلس شورای اســالمی، شهرداری، مدیر آبفا و تعدادی از مســئوالن شهرضا، از پروژه 
فاضالب شهرضا بازدید کردند.نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی در حاشیه این بازدید گفت: 
۱۱ میلیارد برای پروژه فاضالب شهرضا اختصاص دادیم و 4/۵ میلیارد تومان نیز برای فاضالب ابالغ شده 
و سال آینده کلنگ آن بر زمین زده می شود.ســمیه محمودی با بیان اینکه برای انتقال آب به شهرضا در 
حال پیگیری هستیم، اظهار کرد: تنها راه برای تامین آب شرب، چاه  های جایگزین است و باید مکان یابی 
شود تا قبل از فصل گرما مردم با مشکل مواجه نشوند.وی با بیان اینکه مردم باید با صرفه جویی در مصرف 
 آب بحران کم آبــی را مدیریت کنند، تاکید کرد: چاه های غیرمجاز باید مســدود و نوع کشــت نیز تغییر 

یابد.

رییس شورای اسالمی شهر مبارکه:

شهرداری ها نیازمند مدیریت صحیح 
منابع مالی هستند

شهردار سفیدشــهر، گفت: تالش هایی برای تجهیز و نوسازی نظام 
اداری و مالی شهرداری در جریان است تا ثبت رویدادهای شهردار از 

حالت دستی خارج شود.
مهــدی قنایی مقدم رســیدگی بــه فضای ســبز شــهری را یکی 
از اولویــت های شــهرداری سفیدشــهر برشــمرد و اظهــار کرد: 
خوشــبختانه با مســاعدت یکــی از شــهروندان یک حلقــه چاه 
 کشــاورزی برای آبیاری فضای سبز بوستان شــهدا اختصاص یافته

 است.
شهردار سفیدشهر به مشکل آرامستان سفیددشت اشاره کرد و گفت: 
نقشــه برداری الزم برای این مکان صورت گرفتــه و قطعه مربوط به 

شهدای مدافع حرم شهر تا پایان سال رونمایی خواهد شد.
وی تالش های شــهرداری برای تملک برخی منازل و بهسازی معابر 
را یادآور شــد و اضافه کرد: تالش هایی برای تجهیز و نوسازی نظام 
اداری و مالی شهرداری در جریان اســت که امیدواریم تا پایان سال 
 آینده به نتیجه برسد و ثبت رویدادهای شهردار از حالت دستی خارج 

شود.
قنایی مقدم با تاکید بر اینکه حداکثر تالش شــهرداری اســتفاده از 
نیروهای بومی سفیدشهر است، عنوان کرد: باید آموزش های مرتبط 
با وظایف هر کدام از نیروهای شهرداری ارائه شود تا بهره وری نیروی 

کار به حداکثر برسد.
سفیدشهر از توابع شهرســتان آران و بیدگل در شمال شرق اصفهان 

است.

شهردار سفیدشهر اعالم کرد:

نوسازی نظام اداری و مالی شهرداری 
تا پایان سال آینده

نایب رییس شورای اسالمی شهر آران و بیدگل:

 انقالب اسالمي
 مديون شهامت و صبر 
مادران شهداست

حصر وراثت
12/450  آقای سعید آزموده دارای  شناسنامه شماره 1356 به شرح دادخواست به کالسه  
3685/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان هوشنگ آزموده به شناسنامه 212 در تاریخ 95/3/19  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و چهار دختر و یک 
همسر: 1- سعید آزموده، ش.ش 1356 نسبت با متوفی فرزند 2- محبوبه آزموده، ش.ش 
1069 نسبت با متوفی فرزند 3- مینا آزموده، ش.ش 151 نسبت با متوفی فرزند 4- مریم 
آزموده، ش.ش 69993 نســبت با متوفی فرزند 5- مهناز آزموده، ش.ش 91226 نسبت 
با متوفی فرزند 6- فاطمه قهرودی، ش.ش 251 نســبت با متوفی همسر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 38004 شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/451  خانم هدیه جباری دیزیچه دارای  شناسنامه شــماره 1271195283 به شرح 
دادخواست به کالسه  3675/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان اکبر جباری دیزیچه به شناســنامه 2180 در تاریخ 96/8/22  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو 
دختر و همسر به نام ذیل: 1- لطیفه جباری دیزیچه، ش.ش 10350 فرزند 2- هدیه جباری 
دیزیچه، ش.ش 1271195283 فرزند 3- بهاره جباری دیزیچه، ش.ش 1272390683 
فرزند 4- فاطمــه غالمرضائی، ش.ش 1084 همســر متوفی و الغیــر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 38003 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )143 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/452  آقای ایرج خســروخواه دارای  شناسنامه شــماره 1321 به شرح دادخواست به 
کالسه  3681/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اصغر خسرو خواه به شناسنامه 382 در تاریخ 94/12/5  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و یک همسر: 
1- ایرج خسرو خواه، ش.ش 1321 نسبت با متوفی فرزند 2- سادات صفوی زاده، ش.ش 
662 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 38001 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )132 کلمه، 1 کادر(

حصر وراثت
12/453  آقای رسول صفوی زاده دارای  شناسنامه شــماره 141 به شرح دادخواست به 
کالسه  3683/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس صفوی زاده به شناسنامه 23499 در تاریخ 96/11/3  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و دو دختر 
و یک همســر: 1- جواد صفوی زاده، ش.ش 519 نســبت با متوفی فرزند 2- مصطفی 
صفوی زاده، ش.ش 2092 نســبت با متوفی فرزند 3- رسول صفوی زاده، ش.ش 141 
نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا صفوی زاده، ش.ش 622 نسبت با متوفی فرزند 5- طلعت 
صفوی زاده، ش.ش 9 نسبت با متوفی فرزند 6- اقدس قاسمی محمدآبادی، ش.ش 12 
نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 37999 شــعبه 10 شــورای حــل اختالف اســتان اصفهــان )176 کلمه، 

2 کادر(

حصر وراثت
12/454  آقای علیرضا شــیریان دارای  شناسنامه شــماره 1949 به شرح دادخواست به 
کالسه  3599/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صدیقه شــیریان به شناســنامه 126 در تاریخ 91/3/6  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پنج پسر و چهار دختر: 
1- علیرضا شیریان، ش.ش 1949 نسبت با متوفی فرزند 2- غالمرضا شیریان، ش.ش 
 873 نســبت با متوفی فرزند 3- محمدرضا شیریان، ش.ش 56 نســبت با متوفی فرزند 
4- غالمحسین شیریان، ش.ش 763 نسبت با متوفی فرزند 5- مجید شیریان، ش.ش 
705 نســبت با متوفی فرزند 6- فرنگیس شیریان، ش.ش 113 نســبت با متوفی فرزند 
7 - روح انگیز شیریان، ش.ش 279 نسبت با متوفی فرزند 8- زهره شیریان، ش.ش 534 
نسبت با متوفی فرزند 9- زهرا شیریان، ش.ش 363 نسبت با متوفی فرزند و الغیر.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37997 شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان )194 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/455  خانم فاطمه بهشــت نژاد دارای  شناسنامه شماره 1267 به شرح دادخواست به 
کالسه  3612/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بتول بهشتیان خباز به شناســنامه 294 در تاریخ 96/11/14  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر: 
1- رسول بهشت نژاد، ش.ش 250 نسبت با متوفی فرزند 2- فاطمه بهشت نژاد، ش.ش 
1267 نسبت با متوفی فرزند 3- اعظم بهشــت نژاد، ش.ش 834 نسبت با متوفی فرزند 
4- بتول بهشتیان خباز، ش.ش 294 نســبت با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37994 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/456 آقای محمد ابراهیمی چمگردانی دارای  شناســنامه شــماره 877 به شــرح 
دادخواست به کالســه  3613/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان رجبعلی ابراهیمی چمگردانی به شناسنامه 7250 در تاریخ 
96/6/17  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر و سه دختر و یک همســر: 1- محمد ابراهیمی چمگردانی، ش.ش 877 
نسبت با متوفی فرزند 2- محمدرضا ابراهیمی چمگردانی، ش.ش 1064 نسبت با متوفی 
فرزند 3- عباســعلی ابراهیمی چمگردانی، ش.ش 2059 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا 
ابراهیمی چمگردانی، ش.ش 16 نســبت با متوفی فرزند 5- مریم ابراهیمی چمگردانی، 
ش.ش 1398 نسبت با متوفی فرزند 6- طوبی ابراهیمی چمگردانی، ش.ش 681 نسبت با 
متوفی فرزند 7- فاطمه سلیمیان ریزی، ش.ش 222 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37995 شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان )186 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/457  آقای رســول زارعی باطانی دارای  شناسنامه شــماره 6 به شرح دادخواست به 
کالسه  3615/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبدالعلی زارعی باطانی شناسنامه 28 در تاریخ 94/5/26  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و یک دختر و 
یک همسر: 1- رسول زارعی باطانی، ش.ش6 نسبت با متوفی فرزند 2- عصمت زارعی 
باطانی، ش.ش154 نسبت با متوفی همسر 3- حسن زارعی باطانی، ش.ش 24 نسبت با 

متوفی فرزند 4- علی اکبر زارعی باطانی، ش.ش 7367 نسبت با متوفی فرزند 5 - فاطمه 
زارعی باطانی، ش.ش 2 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37993 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)163 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/458  آقای رسول شــفیع زاده دارای  شناسنامه شــماره 387 به شرح دادخواست به 
کالسه  3616/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ایران مسجدیان به شناسنامه 255 در تاریخ 96/6/20  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر و یک همسر: 
1- احمد شفیع زاده، ش.ش 1433 نســبت با متوفی فرزند 2- رسول شفیع زاده، ش.ش 
387 نسبت با متوفی فرزند 3- محمود شــفیع زاده، ش.ش 127 نسبت با متوفی فرزند 
4- اقدس شفیع زاده، ش.ش 912 نســبت با متوفی فرزند 5- محمد شفیع زاده، ش.ش 
271 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 37991 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )165 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/459  آقای علی سماواتیان دارای  شناسنامه شــماره 46949 به شرح دادخواست به 
کالسه  3614/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرتضی سماواتیان به شناســنامه 1185 در تاریخ 96/1/26  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و پنج دختر 
و یک همسر: 1- محمد سماواتیان، ش.ش  32034 نســبت با متوفی فرزند 2- حسین 
سماواتیان، ش.ش 558 نســبت با متوفی فرزند 3- علی ســماواتیان، ش.ش 46949 
نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه سماواتیان، ش.ش 320 نسبت با متوفی فرزند 5- زهره 
سماواتیان، ش.ش 32035 نســبت با متوفی فرزند 6- زهرا سماواتیان، ش.ش 46948 
نســبت با متوفی فرزند 7- محبوبه سماواتیان، ش.ش  46951 نســبت با متوفی فرزند 
8- منصوره سماواتیان، ش.ش 46950 نسبت با متوفی فرزند 9- عزت میسمی، ش.ش 
1188 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 37990 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )195 کلمه،2 کادر(
حصر وراثت

12/460  آقای محمد رضائی کیا دارای  شناســنامه شماره 97 به شــرح دادخواست به 
کالسه  3618/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباسعلی رضائی کیا به شناسنامه 359 در تاریخ 1394/2/1  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر 
و یک همسر: 1- محمدرضائی کیا، ش.ش 97 نســبت با متوفی فرزند 2- مریم رضائی 
کیا، ش.ش 2831 نسبت با متوفی فرزند 3- مینا رضائی کیا، ش.ش 656 نسبت با متوفی 
فرزند 4- مینو رضائی کیا، ش.ش 25443 نسبت با متوفی همسر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37989 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/461  آقای مجید کاردان پور دارای  شناسنامه شــماره 2556 به شرح دادخواست به 
کالسه  3677/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرتضی کاردان پور به شناسنامه 329 در تاریخ 96/10/24  اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر و همسر 
به نام ذیل: 1- مجید کاردان پور، .ش 2556 فرزند 2- مهدی کاردان پور،ش.ش 2605 
فرزند 3- زهرا کاردان پور،ش.ش 711 فرزند 4- صدیقه کاردان پور، ش.ش65756 فرزند 
5- صفورا کاردان پور، ش.ش4859 فرزند 6- ملک السادات عالمه، ش.ش 348 همسر 
متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37998 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/462  آقای رسول سلیمی بنی دارای  شناسنامه شماره 1436 به شرح دادخواست به 
کالسه  3687/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فرخنده حسین میرزائی بنی به شناسنامه 31 در تاریخ 95/6/3  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و یک دختر 
و یک همسر: 1- بهرام سلیمی بنی، ش.ش 43 نسبت با متوفی همسر 2- رسول سلیمی 
بنی، ش.ش 1436 نســبت با متوفی فرزند 3- فرزان سلیمی بنی، ش.ش 111 نسبت با 
متوفی فرزند 4- مهران سلیمی بنی، ش.ش 6272 نســبت با متوفی فرزند 5- فروزان 
سلیمی بنی، ش.ش 84 نسبت با متوفی فرزند 6- محمد سلیمی بنی، ش.ش 3387 نسبت 
با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

37996 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/463  آقای حمید خان احمد دارای  شناســنامه شــماره 600 به شرح دادخواست به 
کالسه  3591/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن خان احمد به شناســنامه 86  در تاریخ 91/12/8  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر و یک 
همسر: 1- محمد خان احمد، ش.ش29 نسبت با متوفی فرزند 2- احمدرضا خان احمد، 
ش.ش 2186 نســبت با متوفی فرزند 3- حمید خان احمد، ش.ش 600 نسبت با متوفی 
فرزند 4- مهناز خان احمدی، ش.ش 1270430041 نســبت با متوفی فرزند 5- سمیه 
خان احمدی، ش.ش 2944 نسبت با متوفی فرزند 6- صدیقه کاظمی کردآبادی، ش.ش 
4 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 37992 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/550 مرجع رســیدگی: شعبه هشــتم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1617/96 حل 8 ، وقت رســیدگی ساعت 5/45 بعد از ظهر روز 
سه شنبه مورخه 1397/1/19، مشخصات خواهان: محمد جواد نجاری به نشانی اصفهان 
محمودآباد خ انقالب ک ش نصیری پ 532،  مشــخصات خوانده: علیرضا خواجه پور،  
خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال و خسارات دادرسی اعم از هزینه 
دادرســی و حق الوکاله و خســارت تاخیر تادیه،  گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 7085 
شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)181 کلمه، 2 کادر(
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امکان ذخیره سازی پست ها در توئیتر فراهم شد

پیشنهاد سردبیر:

سامسونگ 
به پای اپل نمی رسد

تست های اخیر پرچمداران جدید سامســونگ، نمایشگر S9 و 
دوربین +S9 را باالتر از iPhone X قرار داده بوده اما وقتی نوبت به 
عملکرد می رســد iPhone X همچنان برنده میدان است. در تست های 
بنچمارک که توسط وبسایت AnandTech انجام شده، گوشی سامسونگ 
گلکسی اس9 دارای چیپســت Exynos 9810، با گوشی های iPhone X و 
 iPhone X موجود در A11 مقایسه شده است. در این تست چیپست iPhone 7
در تمامی مقایسه ها دارای بهترین عملکرد بود و گوشی گلکسی اس9 حتی در اغلب 
موارد از گوشی آیفون 7 با چیپست A10 نیز ضعیف تر عمل کرد. شرکت سامسونگ 
 Snapdragon و Exynos 9810 در گلکسی های جدید از دو چیپســت مختلف
845 استفاده کرده است. چیپســت Exynos 9810 دارای عملکرد بهتری نسبت 
 A11 است اما همچنان به پای عملکرد چیپست بیونیک Snapdragon 845 به
 ،Geekbench 4 گوشی اپل نمی رسد. برای مثال در بنچمارک تک هســته ای
چیپست اگزینوس 9810، امتیاز صحیح 3,724 و امتیاز اعشاری 3,440 را کسب 

کرد که به ترتیب کمتر از امتیازات کســب شده  4,630 و 3,958 توسط چیپست 
A11 و حتی کمتر از امتیاز صحیح 4,007 توســط 0 اســت. حوزه دیگــری که همچنان 

سامسونگ در آن قادر به رقابت با اپل نیست، تشخیص چهره است. طبق گزارشات 
گوشی های گلکســی اس9 و اس9 پالس از سیستم شناسایی دو بعدی 

iris استفاده می کنند که امنیت آن قابل قیاس با تکنولوژی 
اسکن سه بعدی چهره  اپل نیست.

ضدعفونی کننده بیمارستانی نانویی تولید شد
بررسی محصوالت نانو و ارائه تاییدیه نانو مقیاس به آنها، از جمله فعالیت های مهم ستاد توسعه فناوری نانو از ۳ سال گذشته بوده است. در واقع 
بررسی مواد و محصوالت تولید و عرضه شده در حوزه فناوری نانو، سبب شفافیت بازار محصوالت نانو شده و به  ارتقای کیفی این محصوالت و 

افزایش اعتماد مصرف کنندگان کمک می کند.
یکی از این محصوالت که توسط یک شرکت دانش بنیان به تولید رسیده، ضدعفونی کننده بیمارستانی آنتی باکتریال است. این محصول توسط 

محققان به نتیجه رسیده و در یک شرکت ایرانی تولید شده است.
نانو نقره به شکل نقره کلوئیدی بیشتر از ۱۰۰ سال است که مورداستفاده قرار می گیرد. نقره کلوئیدی که حاوی نقره با غلظت ها و اندازه های ذره ای 

مختلف بوده، در طول تاریخ برای درمان زخم ها و عفونت ها مورداستفاده قرارگرفته است.

پس از کــش و قوس های فراوان ســرانجام 
چندی پیش به طور رســمی اعالم شــد که 
 P20 رونمایی از مدل هــای مختلف هواوی
به 27 مارس )هفتم فروردیــن ماه( موکول 
شده اســت. اما مراســم رونمایی از لپ تاپ 
Matebook X Pro در حاشــیه برگزاری 
کنگــره جهانی موبایل فرصت مناســبی بود 
تا ســران هواوی برای رقبای خــود و به طور 
خاص اپل خط و نشان بکشــند. ریچارد یو با 
اشــاره ای طعنه  آمیز به قیمت 1000 دالری 
آیفون X ، پرچمــدار بعدی هــواوی را بهتر 
از پرچمدار اخیــر آیفون توصیــف کرد که 
این می تواند بــه منزله شــکاف عمیق بین 
قیمت هــواوی P20 و آیفون X باشــد. وی 
 Huawei افزود: مــا کارهای بزرگــی روی
P20 انجام دادیم و به ویــژه روی تکنولوژی 
دوربین آن با خالقیت بیشتری عمل کردیم؛ 
به طوری که با فاصله  بعید، بهتر از دوربین هر 
گوشی هوشــمند دیگری عمل خواهد کرد. 
این اظهارات می تواند بــه طور تلویحی مؤید 
گمانه زنی ها و گزارش های متعددی باشد که 
از وجود دوربین ســه گانه در مدل های پرو یا 

پالس هواوی P20 حکایت دارند.

خط و نشان مدیرعامل هواوی 
برای اپل

ال جی با نمایشگر جدیدش دنیای موبایل را تکان می دهد؟
هرچند این روزها سازندگان گوشی درگیر ناچ )Notch( یا شکاف باالی اسکرین هستند، اما ال جی اختراعی را ثبت کرده است که این مشکل را 

برای همیشه حل خواهد کرد. همه چیز با آیفون 10 شروع شد که شکاف باالی نمایشگر اذیت کننده شد و برخی برنامه ها و دیدن نوتیفیکیشن و... 
را مشکل کرد تا اینکه اپل آپدیت نرم افزاری را ارائه داد و بعدا قول داد شاید این مشکل را برای همیشه حل کند، هرچند این روزها سایر سازندگان به 

تقال افتاده و دست به کپی کاری از اپل زده اند که نمونه آن زنفون 5 است که به تازگی رونمایی شد.این تِِرند به این زودی ها کنار گذاشته نمی شود 
چرا که »ال جی دیسپلی« اختراعی را به ثبت رسانده که در آن شاهد یک ماژول اسکرین تمام صفحه هستیم که به دالیل محدودیت، 
تنها جای اسپیکر برای مکالمه را در باالی آن می بینیم. منهای این موضوع، شاهد یک اسکرین تمام صفحه هستیم که 
مشکل ناچ را برطرف می کند.رویکرد خاص ال جی، تنها نصب یک حفره تقریبا گرد در باالی پنل است که 
اولویت با اسپیکر بوده و البته برخی فکر می کنند جای دوربین باشد. در این ثبت اختراع جزئیات 
زیادی دیده نمی شود تا مثال ابعاد و... مشخص شود. برخی حدس می زنند ممکن 
است جی 7 ال جی با این پنل عرضه شــود اما از آنجایی که قرار است 
نمایشگر آیفون های 2018 اپل را ال جی تولید کند)دست 
کم دو آیفون از 3 آیفون 2018(؛ بعید نیست 
که این پنل تمــام صفحه را روی 
گوشــی های امسال 

ببینیم.

ios اندروید بهتر است یا
بدون توجه به هر ترجیح شــخصی، احتماال تفاوت بین این دو را از لحاظ 

کارهای روزانه به دســت می آورید، زیرا هر دو وظایف تلفن های هوشمند معمولی 
را به شیوه ای مشــابه انجام می دهند. اما اگر شما عالقه مند به دریافت 

کنترل های بیشتری هستید، باید سیســتم عامل اندروید را برای خود 
انتخاب کنید چراکــه بر خالف سیســتم عامل iOS که از ســوی اپل 

محدود شده اســت، اندروید با چنین مشــکلی مواجه نیست و گوگل به 
هیچ عنوان این محدودیت را برای آن قائل نشده است. طبیعت متن باز بودن 
سیستم عامل اندروید فقط به این معنی اســت که سازندگان می توانند این 
سیستم عامل را برای دستگاه های خود سفارشی کنند و این سفارشی سازی 
را در اختیار کاربران قرار دهند. اکثر دستگاه های استاندارد اندرویدی نیز 

توانایی اجرای قابلیت custom launcher را دارند. 
این سفارشی سازی درواقع برنامه ای اســت که به جای صفحه اصلی 

معمولی شما اجرا می شود و این امکان را می دهد که ظاهر دستگاه 
خود را تغییر دهیــد؛ از امکانات ســاده مانند نحــوه نمایش 

آیکون ها، تا تصمیم گیری در مورد چگونگی حرکت کشویی 
برنامه ها و تعداد آیکون ها در یک صفحه، شــامل این 

سفارشی سازی می شود.

امکان ذخیره سازی پست ها در توئیتر فراهم شد
توئیتر امکان ذخیره کردن پست ها را برای کاربران خود در سراسر جهان فعال کرد.

 )bookmark (توئیتر روشی جدید برای ذخیره کردن پست ها فراهم کرده است. این شبکه اجتماعی ویژگی جدید نشان کردن
 share را برای کاربران خود در سراسر جهان ارائه کرده است. کاربر برای نشــان کردن یک پست باید روی گزینه
کلیک کرده و گزینه Add Tweet to Bookmark را انتخاب کند. با کمک این قابلیت کاربر می تواند 
پست های مورد نظر را ذخیره کند و سر فرصت آنها را بخواند. همچنین فقط خود کاربر قادر 

است توییت های ذخیره شده خود را رصد کند.
 Share عالوه براین توئیتر قصد دارد چند قابلیــت جدید به دکمه
اضافه کند؛ از جمله گزینه اشتراک گذاری یک پست به 

وسیله ایمیل یا پیامک.

اینستاگرام به تماس صوتی و ویدئویی 
مجهز می شود

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که اینســتاگرام احتماال در آینده ای 
نزدیک به تماس های صوتی و تصویری مجهز خواهد شد.

به گزارش وب ســایت تک کرانچ، از آنجاکه رقابت میان شــبکه های اجتماعی و 
پیام رسان های مشهور در جهان بسیار شدت گرفته است، هر کدام از آنها قصد دارند 

با معرفی قابلیت و امکانات جدید، به جذابیت و میزان طرفداران خود بیفزایند.
حاال کدهای جدید مخفیانه ای در اپلیکیشن شبکه اجتماعی اینستاگرام رؤیت شده 

است که نشان از قابلیت های جدید تماس صوتی و ویدئویی دارد.
این مســئله به وضوح نشان می دهد که شــبکه اجتماعی پر طرفدار اینستاگرام 

که تاکنــون به عنوان جایــی برای به 
اشــتراک گذاشــتن تصاویر و نهایتا 
متون نوشــتاری بود، تصمیم گرفته 
به پیام رســانی همه گیر و عامه پسند 
تبدیل شود و به همین خاطر نیز امکان 
تماس صوتی و ویدئویــی را احتماال 
در آینده ای نزدیــک معرفی کرده و 
 برای کاربرانــش به ارمغــان خواهد 

آورد.

حلزون دریایی سایبری ساخته شد
محققان دانشــگاهی یک حلزون دریایی بدون پوسته »سایبری« 

ساخته اند که مجهز به هوش مصنوعی است.
به گزارش تلگراف، محققان یک حلزون دریایی بدون پوسته سایبری 

ساخته اند که رفتاری مشابه نمونه واقعی دارد.
این حیوان با توجه به Pleurobranchaea californica ساخته شده 
و مجهز به هوش مصنوعی است. واکنش این حیوان سایبری درمقابل 
طعمه، مشابه نمونه واقعی اســت. همچنین نسبت به حلزون های 

بی پوسته واقعی نیز واکنش نشان می دهد.
رانور گلیت استاد دانشــگاه ایلینوی در این باره می گوید: حلزون 
بی پوسته دریایی سایبری با موجودات مصنوعی دیگر کمی متفاوت تر 
و آگاه تر اســت. به عبارت دیگر حرکات این گجت با توجه دنیای 
خارجی انجام می شود و حافظه آن نیز به همین شیوه شکل می گیرد.

اوبر برای بیماران 
خدمات تاکسی فراهم می کند

یک شرکت تاکسی آنالین خدمت جدیدی برای بیماران ارائه کرده است. 
پزشکان با کمک این خدمت برای بیماران خود آنالین تاکسی خبر می کنند و الزم 

نیست بیمار حتی موبایل داشته باشد.شرکت اوبر تصمیم دارد خدمت جدید Uber Health را 
ارائه کند. پزشکان با کمک این خدمت می توانند برای بیماران به طور آنالین تاکسی خبر کنند. هزینه 

این خدمت نیز از پزشک یا تهیه کننده خدمات درمانی تهیه می شود و نه بیمار.
این خدمت را می توان چند روز یا چند ساعت قبل درخواست کرد. در همین راستا نیازی نیست بیمار 

برای استفاده از این خدمت به موبایل دسترسی داشته باشد.

قیمت گلکسی S9 و S9 پالس در ایران
پیش فروش گلکسی های S9 و +S9 در برخی از فروشگاه های ایرانی 
آغاز شده است. جدیدترین گوشی های سری S سامسونگ با قیمت 3 
میلیون و 895 هزار تومان برای گلکســی S9 و 4 میلیون و 395 هزار 

تومان برای گلکسی  +S9 پیش فروش می شوند.
این گوشی ها در سه رنگ مشــکی )Midnight Black(، خاکستری 
 تیتانیــوم )Titanium Gray( و رنــگ جدیــد بنفــش یاســی 

)Lilac Purple( عرضه می شود.

تصور دنیای بدون گوشی هوشمند؛

شما انتخاب کنید
به این فکر کنید که حدود ۱۰ ســال پیش جهان بدون اندروید بوده است. شاید یک زمان 
حرف زدن از این طرف کره خاکی با طرف دیگر آن جزو عجایب به حساب می آمد؛ اما درحال 
حاضر نداشتن گوشی موبایلی که سیستم عامل اندروید روی آن باشد یک اتفاق غیر معمولی 
است. تصور دنیای بدون اندروید بسیار سخت است. تقریبا یک دهه از زمان انتشار رسمی 
این سیستم عامل گذشته است؛ سیستم  عاملی که از ابتدای کار بسیار ساده و بی آالیش کار 
خود را شروع کرد و در حال حاضر به محبوب ترین سیستم عامل هوشمند در جهان با بیش 

از ۲ میلیارد کاربر تبدیل شده است.
دنیای فناوری دنیای بسیار شیرینی است. درست است  که زمانمان خیلی محدود است اما 
به نظرمی رسد هیچ وقت برای یاد گرفتن و تجربه کردن دیر نیست، کافی است فقط شروع 
کنیم . در این مقاله نیز چند نکته از دنیای سیستم عامل ها را با هم بررسی می کنیم که برای 

شروع یادگیری می تواند نقطه خوبی باشد.

فرزانه مستاجران

تعریفی از اندروید
اندروید یک سیستم عامل منبع باز به شمار می آید؛ زیرا 

کد اصلی آن برای استفاده رایگان است و هر کس بخواهد آن 
را برای دستگاه خود سازگار کند، می تواند از آن استفاده کند. 
باتوجه به ماهیت منبع باز و پایه آشنای اندروید، این سیستم عامل 
در تعدادی از دســتگاه های شــخصی و فراتر از گوشــی های 

هوشمند استفاده می شود. 
شــما می توانید اندرویــد را در کنســول های بازی 

ویدئویی، ماشــین، تلویزیون و بســیاری از 
موارد دیگر پیدا کنید.
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رییس سازمان اوقاف کشور خبرداد:
بیش از ۴ میلیون مترمربع 

ساخت و ساز در بقاع متبرکه
گلپایگان نماینده ولی فقیــه و رییس 
سازمان اوقاف کشــوردر آیین افتتاح ۱۵ واحد 
مســکونی موقوفه حاج حســن شــهریاری در 
گلپایگان گفت: از ابتدای پیروزی انقالب تا سال 
۸۸ بر اساس آمار چهار میلیون و ۴۰۰ هزار متر 
مربع ساخت و ســاز در بقاع متبرکه انجام شده 

است.
حجت االسالم علی محمدی اظهار کرد: برگزاری 
مسابقات قرآنی استانی، کشــوری و بین المللی 
و آمــوزش قــرآن و قرائــت  و تــالوت  و حفظ 
 قرآن، از وظایف ســازمان اوقــاف و امور خیریه

 است.
وی افزود: با تاکید مقام معظم رهبری بر تربیت 
۱۰ هزار نفر حافظ قرآنی در کشور، اکنون ۵۰هزار 
دانشجو در دانشگاه علوم قرآنی مشغول تحصیل 

هستند.
نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف کشور 
تصریح کرد: در کشــور بیش از هشت هزار بقعه 
وجود دارد، اما بعضــی بقاع متبرکــه امامزاده 
نیستند و به علما و بزرگان و مشاهیر کشور تعلق 
دارند. محمدی تاکید کرد: موقوفات سرمایه های 
مردم هســتند که برای امور خیر وقف کرده اند 
و سازمان اوقاف کشــور با قاطعیت تمام  در امر 

احیای وقف تالش دارد.
نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف کشور 
گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه به یک سازمان 
پویا و با برنامه تبدیل شده و از حالت انفعال بیرون 

آمده است.

معاون فرماندار تیران و کرون:
بیش از نیمی از جان باختگان 
حوادث رانندگی بومی هستند

معاون فرماندارشهرســتان  تیران و کرون
تیران و کرون گفت:6۵ درصــد از جان باختگان 
تصادفــات این شهرســتان بومی هســتند که 
نشــان دهنده ضــرورت افزایــش فعالیت های 
فرهنگی و آموزشــی برای اهالی و ساکنان این 

خطه است.
عبدا... بنهــری با بیــان اینکه امســال ۱7 نفر 
در جاده های تیــران و کرون جــان باخته اند، 
خاطرنشــان کرد: با این حال آمار تصادفات این 
شهرستان در 9 ماهه امســال در مقایسه با سال 

قبل 2۵ درصد کاهش داشته است.
وی همچنین به علت عمده بروز سوانح رانندگی 
در این شهرســتان پرداخت و گفــت: بی دقتی 
به جلو در رانندگی، عامــل 6۰ درصد تصادفات 
 امســال در شهرســتان تیــران و کــرون بوده

 است.
بنهری تاکید کــرد: رعایت نکــردن حق تقدم، 
عامل ۱۵ درصــد دیگر تصادفــات، و ناتوانی در 
کنترل وســیله نقلیه نیز عامل ۱۰ درصد دیگر 
سوانح ترافیکی در این شهرستان بوده که نشان از 

خطای زیاد انسانی دارد.

نماینده مردم کاشان در مجلس شورای 
اسالمی:

فارغ التحصیالن، کارجو هستند 
نه کارآفرین

کاشان نماینده مردم کاشان، آران و 
بیدگل در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه 
ارتباط دانشگاه با صنعت منجر به استفاده از دانش 
در بازارکار، اشتغال زایی و ثروت آفرینی می شود، 
گفت: تبدیل علم به ثروت یکــی از چالش های 
جهان امروز در حوزه علم و فناوری است؛ یافتن 
راهی مناسب برای تبدیل ایده های دانشگاهی به 

ثروت، یکی از ضروریات جامعه است.
سیدجواد ساداتی نژاد اضافه کرد: کاربردی شدن 
علم، کلید موفقیت کشورهای قدرتمند دنیاست 
و استفاده از فناوری روز و گسترش شرکت های 
دانش بنیان، از جمله دالیل توســعه هر روزه این 

کشورهاست.
وی بیان کرد: اگرچه وضعیت آموزش و ســطح 
دانش در دانشــگاه ها از کیفیت خوبی برخوردار 
اســت، اما کشــور از نظر به کارگیری این دانش 
ضعیف اســت؛ بنابراین الزم اســت دانشگاه ها 
 بــه ســمت تربیــت دانشــجوی کارآفریــن 
حرکت کننــد. ســاداتی نژاد در پایــان افزود: 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی باید مهارت محور 
شوند و پس از خروج از دانشــگاه با کارآفرینی، 
نه تنهــا برای خــود بلکه بــرای ســایرین نیز 
اشتغال زایی کنند؛ بزرگ ترین رسالت دانشگاه، 
تربیت افراد کارآفرین است چراکه امروز بیشتر 

فارغ التحصیالن کارجو هستند نه کارآفرین.

مسئول پیگیری امور آب شرب فریدن 
تاکید کرد:

ضرورت نگاه به آب به عنوان 
کاالی اقتصادی کمیاب

مسئول پیگیری امور آب شرب  فریدن
از منابــع پایــدار و غیرپایدار فریــدن گفت: 
مسئله ای که بســیار اهمیت دارد این است که 
باید به آب به عنــوان یــک کاالی اقتصادی 
کمیاب نگاه کرد و در شهرســتان به ســمت 

اقتصاد بدون آب پیش رفت.

ایزد ابوالحســنی ضمن اشــاره بــه اینکه در 
ســال جاری تا این لحظه فقط ۴۵ میلی متر 
بارندگی در فریدن داشتیم اظهار کرد: امسال 
۸۰درصد کاهش بارندگی نسبت به سال قبل 

در شهرستان فریدن وجود دارد.
وی گفــت:  ۱3۸ تا ۱۴۰ میلــی متر بارندگی 
تا این لحظه داشــتیم و این نشان می دهد که 
در فریدونشهر نیز ۸۰ درصد کاهش بارندگی 
نســبت به ســال قبل وجود دارد و البته این 
مقایسه بارندگی نسبت به سال قبل در حالی 
اســت که اوضــاع بارندگی در ســال قبل نیز 

مناسب نبود.

رییس اداره اوقاف مبارکه:
درآمد طرح »مهر تندرستی« 
در حوزه  درمان صرف می شود

رییــس اداره اوقــاف مبارکه  مبارکه
گفت: طرح »مهر تندرســتی« برای کمک به 
بیماران نیازمند، اجرا و از درآمد موقوفات برای 

حوزه دارو و درمان هزینه می شود.
علی مبشــری با اشــاره به اجرای طرح »مهر 
تندرســتی« در مبارکه، تصریح کرد: یکی از 
وظایف ســازمان اوقاف، اجــرای امینانه نیات 
واقفان است که در زمینه های مختلف اجرایی 

می شود.
وی گفت: بر اساس برنامه ریزی سازمان اوقاف 
برای اجرای متمرکز و یکپارچه نیات موقوفات، 
طرح »مهر تندرستی« برای کمک به بیماران 
نیازمند، اجرا و از درآمــد موقوفات برای حوزه 
دارو، درمان و مســاعدت به بیمــاران نیازمند 

هزینه می شود.

مدیر اداره پست شاهین شهر خبر داد:
تحویل 70 هزار کارت ملی 

هوشمند در شاهین شهر
پســت  اداره  مدیــر  شاهین شهر

شاهین شهر اظهار کرد: بیش از 7۰ هزار کارت 
ملی هوشمند امسال به شهروندان شاهین شهر 

و گز تحویل شده است.
اکبر ترابی افزود: روزانه ۴۰۰نفر از شهروندان 
برای تعویــض کارت ملــی به ایــن اداره در 
شاهین شــهر و خدمات پســتی در شــهر گز 
مراجعه می کننــد و مــدارک الزم را تحویل 
می دهنــد. مدیر اداره پســت شاهین شــهر 
خاطرنشــان کــرد: مراجعات مردمــی درماه 
اسفند به قدری زیاد شده است که به شهروندان 
برای تحویل کارت ملی جدیــد برای ماه های 
 فروردین و اردیبهشت ســال آینده نوبت داده 

می شود.

رییس اداره منابع طبیعی تیران و کرون:
500 دانش آموز تیران و 

کرون، همیار طبیعت شدند
رییس اداره منابع طبیعی  تیران و کرون
و آبخیزداری شهرســتان تیران و کرون گفت: 
۵۰۰ دانش آموز مقطع ابتدایی این شهرستان 
به منظور فرهنگ سازی و حفظ منابع طبیعی 

همیار طبیعت شدند.
مهدی عالیپــور افــزود: کارت همیار طبیعت 
به این دســته از دانــش آمــوزان اختصاص 
یافته تا اینکه با مســئوالن برای حفظ مراتع و 
فرهنگ ســازی حفظ منابع طبیعی همکاری 
داشته باشــند. وی بیان کرد: سرمایه گذاری 
برای حفظ مراتع از ســنین کودکی باید انجام 
شود و مشارکت مردمی دغدغه های مسئوالن 
منابع طبیعی را برای حفظ این عرصه ها کاهش 

می دهد.
 رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرســتان تیران و کرون ادامه داد: تعامل و 
همکاری بین سازمان های مردم نهاد دوستدار 
طبیعت و گردشــگری در این شهرســتان در 
راستای حفظ منابع طبیعی وجود دارد و یک 
نفر روحانی به عنوان ســفیر انفال برای تبیین 
اهمیت و جایگاه حفظ مراتع، فعالیت تبلیغی 

انجام می دهد.

پاالیشگاه نفت اصفهان به دلیل مجاورت با شــاهین شهر نیز آلودگی 
بسیاری را به این شــهر تحمیل می کند که این موضوع نیاز به توجه و 
رسیدگی بیشــتر مدیران دارد. ما نیز به منظور بررسی وضعیت فضای 
سبز شاهین شهر و سرانه آن برای هر شهروند، با سهیل اکبرشهریاری، 
سرپرست ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری شاهین شهر به 

گفت و گو نشستیم.
سرانه فضای سبز شاهین شهر برای هر شهروند 20 مترمربع  

است
سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر با اشاره 

به اینکه بنده از آبان ماه سال جاری در این سازمان مشغول به کار شدم، 
اظهار داشت: در این مدت مساحت فضای سبز شاهین شهر از 33۰هکتار 

به 33۴ هکتار افزایش پیدا کرده است.
اکبر شهریاری ســرانه هر شــهروند از فضای ســبز را حدود 2۰ متر 
مربع عنــوان و تصریــح کرد: بــه دلیل اینکــه هوای شاهین شــهر 
 آلوده اســت، این ســرانه تا 2۵ متر مربع هم می توانــد افزایش پیدا 

کند.
توزیع 10هزار اصله درخت بین شهروندان

وی ادامــه داد: بــا همکاری ســازمان رفاهــی، تفریحی و ســازمان 

پارک ها و فضای سبز شــهرداری شاهین شــهر، در راستای افزایش 
فضای ســبز و به مناســبت روز درخت و درختکاری تعــداد ۱۰ هزار 
 اصلــه درخت خریــداری کردیم کــه در ایــن روز بین شــهروندان

 توزیع می کنیم.
سهیل اکبرشهریاری با اشاره به اینکه شهروندان می توانند با مراجعه به 
سایت shahinshahr-sabz.ir به ثبت نام و انتخاب درخت دلخواه و 

خرید رایگان آن اقدام کنند.
وی افزود: ثبت نــام کننــدگان در روز ۱۵ اســفندماه همزمان با روز 
درختکاری به سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر واقع 
در خیابان دهخدا، فرعی یک شرقی، مراجعه و با ارائه فیش ثبت نامی، 

نهال خود را دریافت کنند.
 افتتاح فاز دوم فضای سبز در سال آینده

سرپرست ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری شاهین شهر با 
اشاره به در نظر گرفتن دو پروژه فضای 
ســبز در مســکن مهر، از کلنگ زنی و 
احداث فاز اول آن در قســمت جنوبی 
مســکن مهر با حضور مسئولین شهر، 
علیرضا بصیری فرماندار، حجت االسالم 
ملکیان، امام جمعه و نماینده شهر در 
مجلس شورای اســالمی و همچنین 
اعضای شورای شــهر خبرداد و افزود: 
شروع این مراسم ســه شنبه ساعت 9 

صبح است.
شهریاری در ادامه اظهارات خود گفت: 
فاز دوم فضای ســبز نیز ســال آینده 
در قسمت شمالی مســکن مهر کلید 

می خورد.
وی از اصــالح درختــکاری بلــوار 
خیابان های اصلی مسکن مهر خبرداد 

و یادآورشــد: تمرکز ما در طرحی که به این منظــور ارائه دادیم، روی 
کاشت درختان جدید و شکیل است.

سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر خبرداد:

افتتاح فاز اول فضای سبز مسکن مهر شاهین شهر 

فضای سبز، یکی از کاربری های مهم در شهرها محسوب می شود که نقش بسزایی در تلطیف هوا و افزایش روحیه نشاط و شادی شهروندان 
ایفا می کند. این سرانه برای شهرهای بزرگ و صنعتی مساحت بیشتری را در بر می گیرد.

 به دلیل اینکه 
هوای شاهین شهر 
آلوده است، سرانه 

فضای سبزتا 
2۵ متر مربع هم 
می تواند افزایش 

پیدا کند

اخبار

افتتاح فاز اول فضای سبز مسکن مهر شاهین شهر

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

نماینده مردم شاهین شــهر،  شاهین شهر
میمه و برخواردرمجلس شــورای اسالمی گفت: 
برخی واحدهای پتروشیمی ازجمله در محدوده 
این شهرستان حاضر نیســتند به صنایع داخلی 

مواد اولیه بدهند. 
حســینعلی حاجی دلیگانی  اظهار کــرد:  واحد 
پتروشیمی می گوید تولیدات خود را صادر می کنم 
و به صنایع ریسندگی مستقر در شهرک صنعتی 

شمال هم مواد اولیه نمی فروشم.
وی افزود: این نوع عملکرد این واحد بزرگ صنعتی 
منجر به آن شده است که واحد ریسندگی فقط ۱۵ 
روز در ماه تولید داشــته باشد، در صورتی که اگر 
این واحد پتروشــیمی متعلق به بخش خصوصی 
با صنایع زیردســتی در این شهرستان همکاری 
می کرد واحد ریسندگی موجود می توانست 2۰۰ 
نیروی کار جدید جذب کنــد و تمام وقت تولید 
الیاف داشته باشد.نماینده مردم شاهین شهر، میمه 
و برخوار در مجلس شورای اســالمی، در ادامه از 
کمک نکردن پاالیشگاه و نیروگاه اصفهان )مستقر 

در شهرستان شاهین شهر و میمه( به شهرهای این 
شهرستان انتقاد کرد که این واحد بزرگ صنعتی 
متعلق به بخش خصوصی در سال های اخیر حتی 
یکی مدرسه، واحد فرهنگی و عام المنفعه نیز در 
شهرهای نزدیک خود نســاخته است؛ درصورتی 
که حتی وزیر صنعت نیز معتقد است این واحدها 
باوجود خصوصی بودن می بایســت به توســعه 

شهرهای اطراف خود کمک کنند.

حاجی دلیگانی تاکید کرد:

واحدهای پتروشیمی به صنایع داخلی مواداولیه نمی دهند
فرماندار چــادگان از تشــکیل ۸  چادگان
کمیته در ستاد سفر چادگان برای ارائه خدمات به 
 مســافران نوروزی در شهرســتان چــادگان خبر 
داد.مهدی اسدپور افزود: افرادی که در ستاد خدمات 
نوروزی خدمت می کنند نوروزبانان بی نوروز هستند. 
وی بیان داشــت: جلســه ســتاد نوروزی توسط 
بخشــداری های مرکزی و چنارود، برگزار و قرار بر 
این شد که زیباسازی روستاها و رفع نقاط حادثه خیز 
در ایام نوروز را انجام دهند.نوراله عبدالهی سرپرست 
اداره میــراث فرهنگــی چــادگان نیز گفــت: کار 
برنامه ریزی ویژه عید نوروز توســط این اداره از دی  
ماه آغاز شــد که درنتیجه آن، ساماندهی خانه های 
مســافر صورت گرفت و در جهت رفاه میهمانان هم 
دفتر راهنمای گردشــگری تاسیس شد؛ همچنین 
چهار هزار نسخه بروشور راهنمای گردشگری توسط 
موسسه گل نرگس با نظارت مستقیم این اداره، چاپ 

و توسط ستاد توزیع می شود.
غالمعلی حاجی عرب مدیر شبکه بهداشت چادگان 
نیز در ادامه عنوان کرد: سامانه سراسری ۱۵9۰ برای 

اعالم شــکایات در این حوزه، شماره۵772۴9۱۵ 
برای ارتباط با بهداشت محیط، ۵77۱2۵۰۰ شماره 
ارتباطی پایــگاه اورژانس علی آباد و ۱۱۵ شــماره 
پشتیبان چادگان است. مجتبی بیات مدیر جمعیت 
هالل احمر شــهر چادگان، ضمن گله مندی از عدم 
همکاری بعضــی مجتمع های تفریحی در ســطح 
شهرســتان در نصب موارد پیشــگیری و تبلیغات، 

خواستار اهتمام بیشتر مسئوالن در این زمینه شد.

فرماندار چادگان خبرداد:

استقبال از مسافران نوروزی با تشکیل 8 کمیته  

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان، از تامین اقالم مورد نیاز مردم این شهرستان  اردستان
شامل برنج، روغن، گوشت قرمز و مرغ در ایام نوروز خبر داد. محمدرضا باقری افزود: اقدام های مناسب با هدف 
ذخیره سازی گوشت سفید و قرمز انجام شده و در حال توزیع است و این روند تا آخر فروردین سال آینده ادامه 
می یابد. وی گفت: با همکاری جهاد کشــاورزی ۴۰ تن پرتقال و 2۰ تن سیب درختی برای توزیع خریداری 
شــده و در روزهای آینده وارد شهرســتان خواهد شــد. به گفته وی، ۱9 تن برنج خارجی خریداری شده و 

پیش بینی های الزم نیز به منظور تامین کاالهای مورد نیاز مردم اندیشیده شده است.

اقالم مورد نیاز مردم در 
ایام نوروز تامین است

رییس اداره صنعت، معدن و 
تجارت: خبر

فرمانداریپارلمان

فرمانــده انتظامی خمینی شــهر از  خمینی شهر
دستگیری سارق حرفه ای مغازه و کشف اموال سرقتی از 

وی خبر داد.
علی جعفری نژاد اظهار کرد: جمعه شــب ماموران گشت 
کالنتری ۱3 خمینی شــهر حین گشــت زنی در منطقه 

مربوطه متوجه شدند شیشه یکی از مغازه ها شکســته شده و فرد مشــکوکی داخل مغازه است. وی افزود: 
ماموران سارق را دستگیر کردند که در بازرسی بدنی از وی مقدار یک میلیون ریال وجه نقد و تعداد 6 بکس 
سیگار خارجی به مبلغ یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ادامه 
افزود: متهم به همراه پرونده متشکله جهت تحقیقات بیشتر و کشف ســرقت های احتمالی دیگر در اختیار 
پلیس آگاهی شهرســتان قرار گرفت.جعفری نژاد در پایان از  مالکان مغازه ها خواست اصول ایمنی را هنگام 

ترک مغازه رعایت کنند.

فرمانده انتظامی خمینی شهر 
خبرداد:

دستگیری سارق مغازه 
در حین سرقت

مدیر شــبکه بهداشت و  بویین میاندشت
درمــان بویین میاندشــت گفــت: ۵۰ درصد 
سرطان ها قابل پیشگیری هستند و 7۰ درصد 
سرطان ها نیز با تشخیص زودهنگام کامال قابل 

درمان خواهند بود.
رضا کیخائی  اظهار داشت: مردان به خاطر مسئولیتی که در نهاد خانواده بر عهده دارند و به عنوان ستون 
خانواده قلمداد می شوند، سالمت آنان با کیفیت زندگی خانواده مرتبط است و عدم سالمتی آنان لطمات 

زیادی را برای خانواده در پی خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به بار بیماری ها در کشور و شهرســتان افزود: بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها 
بیشترین عامل مرگ و میر در کشور ما به شــمار می روند ولی با مراجعه به موقع و تشخیص زودهنگام، 

می توان از بروز این بیماری ها جلوگیری کرد.

مدیر شبکه بهداشت بویین میاندشت 
مطرح کرد:

درمان 70 درصد سرطان ها 
با تشخیص زودهنگام

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس  نطنز
در مراسم مجمع بسیج شهرستان نطنز که با حضور 
اقشار مختلف نیروهای بســیج و سپاه برگزار شد، 
گفت: حضور بســیج در عرصه های مختلف کشور 

موجب قطع امید استکبار از نظام جمهوری اسالمی 
شــده اســت.مرتضی صفاری اظهار کرد: در دهه 
چهارم انقالب، نهاد مقدس بسیج جهت حفظ نظام  
در حوزه هایی غیر از حوزه امنیتی ورود پیدا کرده 

است که این موضوع باعث خرسندی و خوشحالی 
مردم و مسئوالن اســت.صفاری با اشاره به نقش 
بســیج در دفاع از هویت دینی و ملی مردم گفت: 
وظیفه خطیر بسیج در عرصه سازندگی نیز از جمله 
وظایف این تشکل مردمی اســت که بسیار موفق 
عمل کرده اســت.رییس کمیتــه روابط خارجی 
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: حفظ آمادگی 

دائمی بسیج به دلیل جایگاه امنیتی و دفاعی آن، 
دشــمن شناســی در صحنه های غبارآلود فتنه و 
هدف قرار دادن دشــمن اصلی و همچنین دوری 
گزیدن  از حاشیه ها، ازجمله ضرورت های این نهاد 
مقدس است.وی گفت: امروزه حفظ فضایی سالم 
در کشور و جلوگیری از چند شقه شدن جامعه و از 

بین رفتن یکپارچگی، از وظایف بسیجیان است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

حضور بسیج، باعث قطع امید استکبار از انقالب شده است

ناهید  حاجی رضازاده
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اقبال عباسی اظهار داشت: بهره گيري از ظرفيت هاي بخش خصوصي 
براي اجراي پروژه هاي دولتي در اين استان ضروري است. وي عنوان 
کرد: مشــارکت بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي عمراني دولتي 
زمينه ساز بهره برداري اين پروژه هاســت و زمينه خدمات رساني آنها 
فراهم مي شــود. اســتاندار چهارمحال و بختياري بيان کرد: اعتبارات 

دولتي جوابگوي تکميل پروژه هاي نيمه تمام نيست.
عباسی با اشاره به اينکه توسعه و پيشــرفت چهارمحال و بختياري در 
پي ورود ســرمايه گذار محقق مي شــود، تاکيد کرد: بايد ظرفيت ها و 

فرصت هاي قابل سرمايه گذاري چهارمحال و بختياري معرفي شوند تا 
زمينه ورود سرمايه گذار به سطح استان افزايش يابد.

ایجاد اشتغال، با مشارکت بخش خصوصی محقق می شود
استاندار چهارمحال و بختياري اظهار داشت: توانمندي ها و فرصت هاي 
ســرمايه گذاري در اين اســتان بي شــمار اســت و بايد موانع سد راه 
سرمايه گذاران در اين اســتان برداشته شود.عباســی ادامه داد: براي 
واگذاري پروژه هاي دولتي به بخش خصوصي تسهيل گري صورت گيرد 
و تسهيالت نيز پرداخت شــود.وی تصريح کرد: ايجاد اشتغال در اين 

استان با مشارکت بخش خصوصی و ورود سرمايه گذار محقق می شود.
ایجاد اشتغال با ورود سرمایه گذار به چهارمحال وبختیاری 

محقق می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار چهارمحال 
و بختياری گفت: ايجاد اشتغال با ورود ســرمايه گذار به چهارمحال و 
بختياری محقق می شود.سيامک سليمانی در ادامه اين نشست با اشاره 
به اين موضوع، اظهار داشت: حل مشکل بيکاری و کاهش نرخ بيکاری 
در چهارمحال و بختياری با ورود بخش خصوصی به اين استان محقق 
می شود.وی عنوان کرد: بهره گيری از ظرفيت های بخش خصوصی در 

چهارمحال و بختياری برای ايجاد اشتغال ضروری است. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار چهارمحال و 
بختياری تاکيد کرد: هم اکنون زير ســاخت ها در بخش های مختلف 
صنعت، کشاورزی، گردشــگری  و... برای ورود بخش خصوصی توسعه 

يافته است.
شناســایی ۴۰۱ پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی در 

استان
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی اســتان چهارمحال و بختياری 
نيز در ادامه اين جلسه با اشــاره به شناسايی ۴۰۱ پروژه قابل واگذاری 
به بخش خصوصی در چهارمحال و بختياری، اظهار داشت: ۵۱ درصد 
پروژه های قابــل واگذاری دولتی در چهارمحــال و بختياری به بخش 

خصوصی واگذار شده است. 
حبيب ا... وفايی عنوان کرد: ۱۹۷ پروژه در استان چهارمحال و بختياری 

آماده واگذاری به بخش خصوصی است.
وی تاکيد کرد: ورود بخش خصوصی برای تکميل پروژه های دولتی در 
اين استان ضروری است و زمينه خدمات رسانی پروژه های نيمه تمام را 

در سطح استان فراهم می کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

اعتبارات دولتی، جوابگوی تکمیل پروژه های نیمه تمام نیست

 استاندار چهارمحال و بختیاري گفت: 2۰۰ پروژه بخش دولتي چهارمحال و بختیاري به بخش خصوصي واگذار شد.

۶۰ اکیپ راهداری در ایام نوروز فعال می شود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

فرماندار کیار:
۵۰ تن میوه شب عید در 

شهرستان کیار توزیع می شود
فرماندار کيار از توزيع ميوه مــورد نياز اهالی 
شهرستان کيار در آســتانه نوروز ۹۷ خبرداد. 
قدمعلی مردانی در ســتاد تنظيم بــازار نوروز 
۹۷ شهرســتان کيار گفت: ۵۰ تن ســيب و 
پرتقال جهت توزيع در شهرستان کيار در نظر 
گرفته شده که در سطح شــهرها و روستاهای 

شهرستان کيار توزيع می شود.
وی افــزود: جهت کنتــرل قيمت بــازار هر 
کيلو پرتقــال ۳۱۰۰تومان و هر کيلو ســيب 
۲۵۰۰تومان قيمت گذاری شــده اســت که 
اميدواريم اين پيش بينی بتوانــد تا اندازه ای 
از مشکالت اقتصادی خانواده ها در ايام پايانی 
ســال بکاهد.گفتنی است شهرســتان کيار با 
داشتن ۵۴ روستا و ۴شــهر و سکونت بيش از 
6هزار نفر در آن، يکی از ۹شهرســتان استان 
چهارمحال و بختياری اســت که در ايام نوروز 
يکی از اهداف گردشگری از اقصی نقاط ايران 

اسالمی به شمار می رود.

رییس جهاد کشاورزی استان خبر داد:
فعالیت ۱۰مزرعه تکثیر ماهی 

قزل آال
رييس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختياری 
از فعاليت ۱۰مزرعه تکثيــر ماهی قزل آال در 

چهارمحال و بختياری خبر داد.
ذبيح ا... غريــب اظهار داشــت: چهارمحال و 
بختياری در بخش توليد بچه ماهی قزل آال وارد 
شده است و هم اکنون بخشی از نياز بچه ماهی 

مورد نياز در خود استان توليد می شود.
وی بيــان کرد: در حــال حاضــر چهارمحال 
توليدکننــده  بزرگ تريــن  بختيــاری  و 
 ماهــی قزل آال در ســطح کشــور به شــمار 

می رود.
رييس جهاد کشاورزی اســتان ادامه داد: در 
استان ۴۲۹ مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال 
و بختياری فعال است و ساالنه بيش از ۲۴هزار 
تن ماهی قزل آال در اين استان توليد می شود. 
رييس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختياری 
تاکيد کرد: بيشــترين مزارع پرورش ماهی در 
شهرســتان اردل چهارمحال و بختياری واقع 

هستند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرکرد 
خبر داد:

وقوع 38۵ حریق در ده ماهه 
نخست سال جاری

مديرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی 
شهرداری شــهرکرد از وقوع ۳8۵ حريق طی ده 
ماهه ابتدايی سال جاری در شــهرکرد خبر داد 
و اظهار کرد: از اين تعداد آتش سوزی، ۹۹ مورد 
عمدی و ۲8۹ مورد غيرعمد بوده اســت.مجيد 
عليپور، با اشــاره به اينکه ماموريت های امداد و 
نجات آتش نشان های شهرکرد نيز در اين مدت 
6۴۵ مورد بوده است، افزود: از اين تعداد ۲ مورد 
ريزش آوار، يک مورد ســقوط اشيا و اجسام، 66 
مورد حادثه آسانسور، ۲۳۲ مورد باز کردن درب، 
6 مورد برق گرفتگی، يک مورد سقوط و ريزش در 
چاه، ۱۰۴ مورد تصادف، ۳8 مورد چرخ گوشت و 
انگشــتر و ۱۳8 مورد گرفتن حيوانات وحشی و 

موذی بوده است.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری 
خبر داد:

کشف ۱۵میلیارد ریال خودکار 
و روان نویس قاچاق

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختياری از کشف 
محموله روان نويس و خودکار خارجی قاچاق به 
ارزش ۱۵ ميليارد ريال در محور بروجن- شهرکرد 
خبر داد.غالمعباس غالمزاده تصريح کرد: در پی 
کسب خبری مبنی بر انتقال يک محموله بزرگ 
لوازم التحرير از محور  بروجن- شهرکرد  به مقصد 
اســتان های مرکزی کشــور، موضوع در دستور 
کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق پليس آگاهی 
استان قرار گرفت. وی افزود: ماموران پس از اخذ 
مجوز قضايی طی عمليات ايست و بازرسی، يک 
دستگاه کاميون مشکوک به حمل کاالی قاچاق 
را در اين محور متوقف کردند. فرمانده انتظامی 
چهارمحال و بختياری ادامه داد: در بازرسی از اين 
کاميون، يک ميليون و ۵۹۰ عدد انواع روان نويس 
و خودکار خارجی فاقد مــدارک مثبت گمرکی 

کشف و راننده خودرو نيز دستگير شد.

مديرکل راهداری و حمل و نقل جــاده ای چهارمحال وبختياری 
اظهار داشــت: بيش از 6۰ اکيپ راهداری در ســطح استان برای 
خدمات دهی مطلوب به مســافران نوروزی در ســطح جاده های 
استان پيش بينی شده و در حال سازماندهی شدن هستند. احمد 
جمشيدی با تاکيد بر اينکه خدمات اين طرح، طی دو مرحله قبل از 
شروع نوروز و در طول تعطيالت است، افزود: طرح راهداری نوروزی 
از ۲۴ اسفند ماه آغاز می شود و تا ۱۷ فروردين سال نو ادامه دارد.

وی بيان کرد: در ايام نوروز و اوج سفرهای برون شهری، مديريت 
ترافيک جاده ها موضوعی است که الزم است با به کارگيری تمام 
ظرفيت ها برنامه ريزی، ســازماندهی و محقق شود.جمشيدی از 
کنترل و نظارت بر يگان های امداد خودرو، ناوگان حمل و نقل کاال 
و مسافر و ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد و خاطرنشان کرد: 
تامين ناوگان مورد نياز در ايام پيک سفر و همچنين مسافران در راه 
مانده، نظارت بر ارتقای سطح خدمات پايانه مسافربری با همکاری 

پايانه های شــهرداری و تعيين ليست کشــيک نوروزی، ازجمله 
اقداماتی بوده که برای انجام تمهيدات الزم و ايمن سازی مسيرهای 
تردد و ارائه خدمات مناسب به مسافران نوروزی انجام شده است.وی 
گفت: رسيدگی و نظارت بر وضعيت خدمات مجتمع های رفاهی بين 
راهی و برگزاری کميسيون های رسيدگی به تخلفات شرکت های 
مسافری و رانندگان در ايام نوروز برای ايمن کردن سفرهای نوروزی 

شهروندان انجام می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبرداد:
۶۰ اکیپ راهداری در ایام نوروز فعال می شود

ابالغ رای
12/548 کالسه پرونده: 353/96 شماره دادنامه: 3409-96/12/2 مرجع رسیدگی: شعبه 
دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: محمود صافی به نشانی خمینی شهر خ 
شریعتی جنوبی کوچه نکویی مهر پ 16، خوانده: امید عیسی پره به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از  ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست خواهان 
محمود صافی به طرفیت خوانده امید عیســی پره به خواسته مطالبه مبلغ 12/500/000 
ریال وجه دو فقره چک به شماره 604875 مورخ 94/8/25 و 604866 مورخ 94/7/10 
عهده بانک ملی شعبه بازار خمینی شهر به شــماره جاری 0110237385008 بانضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان، مالحظه 
اصل چک ها و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهــور در مدیونیت خوانده دارد و 
اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت 
ذمه خود بعمل نیاورده است شــورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 198، 
515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را به 
پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 246/250 ریال بعنوان 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان پرداخت مطابق 
با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز 
 از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 7067 شعبه دوم مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر)293 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/551 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2021/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 8/30 بعد از ظهر روز دوشنبه 
مورخه 1397/3/7، مشخصات خواهان: سید مســعود نوربخش فرزند سید ابوالقاسم به 
وکالت سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شــریعتی شمالی کوچه 136 
پالک 2 طبقه سوم، مشخصات خوانده: 1- حسن مالیری پور 2- نعمت صالحی،  خواسته 
و بهای آن:  مطالبه وجه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 7084 شعبه 12 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )179 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/552 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 2158/96 حل 4 ، وقت رســیدگی ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1397/1/20، مشخصات خواهان:  آقای محمد حسین عاملی فرزند علی با وکالت 
آقای میر حسن بنی هاشمی فرزند کریم به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده 
به سه راه معلم کوچه 136 پالک 2 طبقه سوم، مشــخصات خوانده: 1- ابراهیم گشول 
ممزایی 2- محمد حسین شیرازی، خواســته و بهای آن:  مطالبه یک فقره وجه چک به 
شماره 800174 بانک صادرات به مبلغ 68/000/000 ریال و یک فقره وجه حواله شماره 
806879 قرض الحسنه الزهرا به مبلغ 44/000/000 ریال جمعا به مبلغ 112/000/000 
ریال به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه،  دالیل خواهان: فتوکپی مصدق چک و حواله و گواهینامه عدم برگشت آن، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 

خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 7083 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )245 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/549 کالسه پرونده 96/1368 شــماره دادنامه: 1785-96/11/28 مرجع رسیدگی: 
شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: نادر رجبی پیروز فرزند حبیب به 
نشانی خمینی شهر خ امیرکبیر خ 85 جنب آرایشگاه رضایی،  خوانده: حمید عابدی فرزند 
عبدالصمد  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آ قای نادر رجبی پیروز فرزند حبیب  به طرفیت آقای حمید 
عابدی فرزند عبدالصمد به خواسته مطالبه مبلغ 13/700/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 9313/391701 مورخ 94/4/30 عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام خسارت 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلســه مورخ 96/11/3  
و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضا شورا  و احراز 
اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، 
مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و 
مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم   به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/221/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی 
اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس 
ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف:7065 شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )363 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/547 شــماره صادره: 960720671620709 - 96/12/8 موسســه قرض الحسنه 
بسیجیان- بانک مهر اقتصاد به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت شــش دانگ پالک شماره 56/19 واقع 
در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 366 دفتر 297 امالک ذیل ثبت 
32586 به نام محمد پناهی درچه فرزند عباس ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
سند رسمی شماره 13339-1386/10/15 دفترخانه  اسناد رسمی شماره 137 اصفهان 
نسبت به پالک 56/19 باقیمانده طبق صورت مجلس تفکیکی 3/572-1371/04/23 به 
او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند در رهن است نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 7064 اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر )244 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/544 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 223/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ســاعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 

1397/1/21، مشخصات خواهان:  آقای محمدرضا حیدری فرزند عبداله به نشانی خمینی 
شهر بلوار آیت ابوالبرکات کوچه بهار پ 116،  مشخصات خوانده: سید نوراله موسوی فرزند 
سیاوش و مجید حسین پور،  خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 7066 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )170 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

12/543 شماره اجراییه:9610423633600426  شماره پرونده:9609983633600565 
شــماره بایگانی شــعبه:960572 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610093633602763 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609973633601136 محکوم 
علیهم 1- عبدالرضا آجیلی 2- کبری مهدی قلی فرزند احمد 3- ایمان یزدانی هر سه به 
نشانی مجهول المکان متضامنا محکوم هســتند به پرداخت مبلغ 370/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 12/500/000 ریال و خسارت تاخیر 
تادیه طبق شاخص اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سررسید 
چکها )مبلغ 300/000/000 اصل خواسته از تاریخ 95/6/25 و مبلغ 70/000/000 ریال از 
تاریخ 95/7/15( تا تاریخ وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای حکم 
توسط اجرای احکام و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق محکوم له اسداله ملک زاده 
فرزند عبدالعلی به نشانی اصفهان شهر خمینی شهر 700 دستگاه گاز اول نیایش، نیایش 
2 با وکالت زهرا عسگری ورنوسفادرانی فرزند اســداله به نشانی خمینی شهر خ آزادگان 
روبروی ایران خودرو ساختمان اطلس طبقه دوم و پرداخت مبلغ 18/500/000 ریال بابت 
نیم عشر در حق صندوق دولت تبصره 2 ماده 304 ق.آ.د.م اعمال شود. محکوم علیه مکلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 7056 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمینی شهر )485 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/542 شماره نامه: 9610113634002489 شماره پرونده: 9509983634601003 
شــماره بایگانی شــعبه: 961073 نظر به اینکه متهم آقای پیام حاجی پور فرزند الماس 
که مجهول المکان اعالم شــده اســت حسب شــکایت آقای علی نقی ســلیمانی و به 
موجب کیفرخواســت صادره ازســوی دادســتان محترم دادســرای عمومی و انقالب 
خمینی شــهر شــما متهم هســتید به بی احتیاطی در امر رانندگی منتهــی به صدمه 
بدنی غیرعمدی که جلسه رســیدگی به اتهام شــما مورخ 1397/1/26 ساعت 11/30 

تعیین شده اســت لذا به این وســیله به شــما ابالغ می گردد که جهت شرکت در جلسه 
رســیدگی در وقت مقرر در این دادگاه حاضر و یا نســبت به معرفی وکیل اقدام و یااینکه 
دفاعیات خود را به صورت کتبی قبل ازحلول وقت رســیدگی بــه دادگاه ارائه نمایند در 
صورت عدم حضــور یا عدم معرفی وکیل بصــورت کتبی دادگاه بصــورت غیابی اقدام 
به رســیدگی خواهد نمود این آگهی وفق مــاده 180 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
 عمومی و انقالب درامــور کیفری برای یک نوبت درروزنامه زاینــده رود درج می گردد. 
م الف: 7082 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر)103 جزایی سابق( )171 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

12/541 شماره: 96 /704 حل 12 به موجب رای شماره 1052 تاریخ 96/8/13 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه مصطفی 
زال فرزند غالم به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هشتاد و چهار 
میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه ازتاریخ 
سررســید چک لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصــد هزار ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله در حق محکوم له اسداله ملکزاده فرزند عبدالعلی با وکالت 
خانم زهرا عسگری به نشــانی خمینی شــهر خ آزادگان روبروی ایران خودرو ساختمان 
اطلس طبقه دوم و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی اســت. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:7057 شعبه 
 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )206 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

12/540 کالسه پرونده 96/1605 شــماره دادنامه: 2313-96/11/23 مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: علی زمانی به نشانی خمینی شهر 
خ شریعتی شمالی کوچه شهید علیشاهی پ 9، خواندگان: 1- سعید نوروزی فرزند محمد  
به نشانی مجهول المکان 2- حبیب اله شمس خوزانی فرزند رحیم به نشانی خمینی شهر 
کهندژ جنب بهداری قدس ابراز فروشی شمس، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای علی زمانی فرزند حیدر  به طرفیت 
آقای 1- سعید نوروزی فرزند محمد 2- حبیب اله شمس فرزند رحیم به خواسته مطالبه 
مبلغ 129/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 032799 مورخ 96/7/25 عهده 
بانک مسکن به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با توجه به عدم حضور 
خواندگان در  جلسه مورخ 96/11/7  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت 
به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به 
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 
522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان 
را ثابت دانســته و حکم   به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد 
و بیســت و نه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/692/500 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک 
کامل دین برمبنای شــاخص بهــای کاال و خدمات مصرفی اعالمــی از بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد. م الف:7058 شــعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی 

شهر )385 کلمه، 4 کادر(
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بازدید روزانه ۱۰ اکیپ از مراکز 
تهیه و توزیع موادغذایی

کارشناس بهداشــت مواد غذایی مرکز بهداشت 
استان اصفهان گفت: روزانه ۱۰ اکیپ از مراکز تهیه 
و توزیع موادغذایی در استان بازدید کرده و بر روند 

تهیه و توزیع مواد غذایی نظارت می کنند.
مهدی میرجهانیان بابیان اینکه بازدیدهای مراکز 
بهداشت از اول بهمن ماه آغازشده است، اظهار کرد: 
این بازدیدها در ســطح مراکز تهیه و توزیع مواد 
غذایی به ویژه اقالم مصرفی مــردم در عید نوروز 

انجام می شود.
کارشناس بهداشــت مواد غذایی مرکز بهداشت 
استان اصفهان با بیان اینکه طرح ویژه نوروز تا ۱۵ 
فروردین ۹۷ اجرا می شود، اظهار کرد: با توجه به 
اینکه امسال برنامه های نظارتی مرکز بهداشت از 
دی ماه آغاز شد، وضعیت استان در خصوص میزان 
تخلفات بســیار بهتر از ســال های گذشته بوده و 
توقیف مواد غذایی کاهش چشمگیری داشته است.

هدفمندی فعالیت مسئوالن 
با مرکز »کاهش آسیب های 

اجتماعی«
عضو کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری 
اصفهان سال هاســت به حوزه کاهش آسیب های 
اجتماعی وارد شــده و تاکنون اعتبارات زیادی را 
نیز در این بخش هزینه کرده است، اظهار کرد: این 
در حالی است که فعالیت های صورت گرفته طی 
دوره های گذشته به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب 

خروجی خوبی نداشته است.
کوروش محمدی، با بیان اینکه در جلسه شورای 
هماهنگی مبــارزه با مواد مخدر، طــرح احداث و 
راه اندازی مرکز آموزش و توانمندسازی شهروندان 
آسیب دیده اجتماعی و معتادان متجاهر با حمایت 
استانداری اصفهان و اهتمام شهردار و شورای شهر 
و دستگاه های مرتبط به تصویب رسید، گفت: این 
مرکز طبق برنامه ریزی ها، در بازه زمانی چهار ماهه 

به بهره برداری خواهد رسید.

پس از انتشار این صحبت ها بازار ساخت لطیفه ها و کاریکاتورها در این 
خصوص رونق گرفت؛ چرا که معاون اول رییــس جمهور در مورد امری 
ســخن به میان آورده که موضوعی بدیهی اســت و متولدین این دهه 
سال هاســت با مشــکالت و کمبودهای موجود برای این قشر دست به 

گریبان هستند و به نوعی به آن خو گرفته اند.
تحصیل، اشتغال، ازدواج و مســکن دغدغه همیشگی متولدین این دهه 
طی سال های اخیر بوده و هســت. متولدین این دهه پرحاشیه، کودکی 

خود را در پناهگاه های زیرزمینی و همراه با رنگ موشک و خمپاره پشت 
سرگذاشتند و دلخوش بودند به تلویزیون هایی با دو کانال و کارتن های 
همیشه غمگین آن سال ها. در مدرسه و کالس های شلوغ و نیمکت های 
حداقل سه نفره با کمترین توقع بزرگ شدند. عاشق شدند و رویا بافتند؛ 
اما در زندگی واقعی چیزی برای بافتن نداشتند. درس خواندند و پشت 
درهای دانشــگاه صف گرفتند. با هر ضرب و زوری بود مدرک گرفتند و 
مدرک به دست به دنبال کاری برای امرار معاش بودند؛ اما در این امر هم 

چندان موفق نبودند. عده ای به طنز می گویند متولدین این دهه حتی 
پس از مرگ هم با کمبود فضا برای دفن مواجه خواهند بود.

دهه شصتی ها اما همیشــه ســایه جنگ و اثرات سیاست های افزایش 
جمعیتی را بر ســر خود داشــته اند. دهه شــصتی هایی که حاال متفق 
القول می گویند نه از زندگی بی دغدغــه و آرام دهه چهل و پنجاهی ها 
بهره برده اند و نه از زندگی راحت طلبانــه و پر از تکنولوژی دهه هفتاد و 
هشتادی ها. آنها تنها نظاره گر بودند بر زندگی دهه های قبل و بعد از خود 
و اکنون شده اند سوژه اظهارنظرهایی که نه تنها دردی از آنها درمان نمی 
کند، بلکه نمکی است بر زخم هایی که هر کدام از این معضالت بر پیکر 

آنها زده است.
دولت ها و سیاســت های مختلف آمدند و رفتنــد و هیچ کدام اندکی از 
مشکالت این دهه را کم نکرد و متولدین این دهه با وجود اینکه هزینه های 
گزافی ازجمله جوانی خود را پرداخت کردند تا مدرکی دریافت کنند، اما 
ماندند پشت درهای بسته اشــتغال و در حال حاضر حتی شاهد اشتغال 
متولدین دهه هفتادی ها هستند و آنها به دلیل باال رفتن سن، در حسرت 

شغلی متناسب با رشته تحصیلی خود مانده اند.
در این خصوص محمد اســماعیل ســعیدی عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس با اشــاره به مشــکالت دهه شصتی ها که ســن جوانی را پشت 
ســر می گذارند می گوید: زمانی که موج زادوولد در کشور رخ داد، باید 
برنامه ریزی ها جهت اشــتغال این افراد که جزو متولدین دهه 6۰ بودند 
صورت می گرفت که متاســفانه از آن غفلت شــد. تغییر قانون مدیریت 
خدمات کشوری برای باالرفتن سن استخدام، شــدنی و قابل اجراست 
 و مجلس و دولت نیز بــا همکاری یکدیگر باید ایــن موضوع را پیگیری
 کنند. وی ادامه می دهد: تعیین شرایط ســنی برای موارد استخدامی 
دستگاه ها، مانع از اشتغال جوانان دهه 6۰ می شود و لذا این ظلمی است 
که درحق این گروه از جوانان شــده؛ زیرا در رده ســنی باالتر از شرایط 
استخدامی قرار گرفته اند بدون اینکه موفق به کسب شغل مناسب شده 
باشــند. در این میان باید نســبت به اعمال تبصره ای در قانون مدیریت 
خدمات کشوری در جهت باال بردن سن استخدام اقداماتی انجام شود؛ 
چراکه سن این افراد در دوره ای به 24 تا 34 سال رسید که شرایط خودش 
را به این افراد تحمیل کرده بود. شاید این دهه آنچنان هم که می گویند 
نسل سوخته نباشند؛ اما نقطه قوت این نسل را می توان میزان امیدواری 
آنها دانست که هنوز هم چشــم انتظار زندگی بهتر با رویکردهای جدید 

دولت هستند.

حاشیه های نسل بی حاشیه تمامی ندارد

خام بدم، پخته شدم، سوختم!

معاون اول رییس جمهور چندی پیش در همایش روز جهانی آینده، طی صحبت هایی به مشکالتی اشاره  فاطمه کاویانی
کرد که دهه شصتی ها و تراکم جمعیت آنها به وجود آورده است و در ادامه گفت: متولدین دهه 60 در هر 
مقطعی وارد شدند با مشکل مواجه شدیم؛ از زمان ورود به دبستان تا دبیرستان و دانشگاه و االن هم بحث اشتغال و در آینده موضوع سالمندی 

آنها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

عکس  روز 

محکومیت برای جراح زیرمیزی بگیر

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

لقمه بزرگ تر از دهان
تصویری از لحظه بلعیدن ماهی بزرگ توسط 

یک پرنده ماهی خوار را مشاهده می کنید.

محکومیت برای جراح 
زیرمیزی بگیر

پزشک متخصص جراحی عمومی در اصفهان 
محکوم شد. مســئول روابط عمومی تعزیرات 
حکومتی استان اصفهان گفت: جراح متخلف از 
بیمار هزینه ای بیش از تعرفه قانونی به عنوان 
زیر میزی دریافت کرده بود که با شکایت شاکی 
و گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و تایید کمیســیون ماده ۱۱ تعزیرات 
حکومتی، پرونده متخلف در شــعبه رسیدگی 
به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات بررسی 

شد. 
شکیب راد افزود: تخلف این پزشک متخصص 
متخلف اثبات شد و وی عالوه بر محکومیت به 
بازگرداندن 4 میلیون تومان اضافی به شاکی، به 
پرداخت مبلغ 8 میلیون تومان جریمه درحق 

دولت نیز محکوم شد.

انهدام باند ۹ نفره قاچاقچیان 
افیونی در اصفهان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهــان گفت: اعضــای ۹ نفره بانــد قاچاق 
مواد مخدر که از گلســتان به سمت اصفهان 
در حرکت بودند شناســایی و دستگیر شدند.

ســرهنگ جهانگیر کریمی اظهار داشــت: در 
بازرســی به عمل آمــده مقــدار ۱۵4 کیلو و 
8۰۰ گرم تریاک که در صنــدوق عقب و زیر 
صندلی های یکی از خودروها جاســازی شده 

بود، کشف شد.

اخبار

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اصفهان گفت: 
حدود یک هــزار خانوار تحت حمایــت این نهاد، در 
ده  ماهه امسال بر اســاس ضوابط و دستورالعمل های 
توانمندســازی، از چرخه دریافت کمک معیشــت 

خارج شده اند.

حمیدرضا شیران اظهار داشت: 84 هزار و 4۱۵ خانوار 
با جمعیتی نزدیک به ۱48 هزار نفر در ده  ماهه سال 
جاری از خدمات حمایتی این نهاد بهره  بردند و تعداد 
۵2 هزار و ۵۹3 خانوار معادل 62 درصد از مددجویان 
تحت پوشش این نهاد را هم خانوارهای با سرپرست 

زن تشکیل می  دهند.وی با اشاره به اصلی ترین دالیل 
مراجعه افراد برای دریافت خدمات حمایتی این نهاد 
افزود: فوت سرپرست با 44 درصد، بیشترین آمار را به 
خود اختصاص داده است؛ به  نحوی  که در سال جاری 
38 هزار و ۵۱6 خانوار به علت فوت سرپرست تحت 
حمایت این نهاد هستند. مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان اصفهان ادامه داد: ازکارافتادگی 
سرپرست با 3۵درصد، طالق و متارکه با ۱2درصد و 

بیماری سرپرست با 4 درصد، عمده ترین دالیل تحت 
حمایت واقع شــدن مددجویان کمیته امداد استان 
هســتند. وی با تاکید بر برنامه گسترده کمیته امداد 
برای خودکفایی و توانمندســازی مددجویان، اظهار 
کرد: حدود یک هزار خانوار تحت حمایت این نهاد در 
ده  ماهه امسال بر اساس ضوابط و دستورالعمل های 
توانمندســازی، از چرخه دریافت کمک معیشــت 

خارج شده اند.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان:
۱۰۰۰ خانوار از چرخه حمایتی کمیته امداد اصفهان خارج شدند

فقدان سند مالکیت
12/532 شــماره: 96/2027008480 - 96/12/6 چون آقای شــاپور محمدی فرزند 
قاسمعلی به شماره شناسنامه 339 چهارمحال با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 111 اصفهان رسیده مدعی شده که سند 
مالکیت 154 سهم مشاع از 3000 سهم مشاع از سه ســهم از دویست و سی و پنج سهم 
ششدانگ پالک 15201/237 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 3/288731  
در صفحه 91 دفتــر 442 امالک ذیل ثبت 73951 بدوا به نام علی شــیرقائدی ارجنکی 
فرزند غالمرضا ســابقه ثبت و صدور سند داشته و به موجب ســند انتقال شماره 33596 
مورخ 62/5/31 دفتر 47 اصفهان به نامبرده فوق ) شاپور محمدی( انتقال یافته و در تاریخ 
1370/02/28 و پس طی تشریفات قانونی یک جلد ســند المثنی به شماره 419582 در 
خصوص مالکیت نامبرده صادر گردیده است و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشت 
نمی باشد. به علت جابجایی ســند مالکیت المثنی مفقود گردیده است و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 37941 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان  )279 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/533 شــماره صادره: 1396/42/471934- 1396/12/7 نظر به اینکه سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 69 فرعی از 4859 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهــان دارای چاپی شــماره 0243404 و  دفتر 1279 صفحه 305 و شــماره ثبت 
237137 به نام آقای محســن نوراله نجف آبادی ثبت و صادر و تســلیم گردیده است و 
سپس به خانم شهال دستوار فرزند اصغر به شماره 10314 مورخ 1385/9/9 توسط دفتر 
133 اصفهان انتقال قطعی گردیده است و مقداری از آن نیز توسط دفتر 217 اصفهان به 
 شماره 29297 مورخ 1394/11/27 به شهرداری انتقال شده است، سپس نامبرده با ارائه

 درخواست کتبی به شــماره وارده 1396/24039897 و به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 34730 مورخ 1396/12/3 به گواهی دفترخانه 133 
اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
 انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت

 یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
 نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به

 صــدور ســند مالکیــت المثنی طبــق مقــررات خواهد شــد. م الــف: 38425 
 قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک جنــوب اصفهــان )270 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/534 شــماره صادره: 1396/42/471943- 1396/12/7 نظر به اینکه سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ  پالک ثبتی شماره 69 فرعی از 4859 اصلی واقع در بخش 5 
اصفهان دارای چاپی شماره 3/065189 و  دفتر 392 صفحه 227 و شماره ثبت 64038 به 
نام اصغر حقدانی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است که مع الواسطه پس از نقل و انتقاالت 
متعددی ) انتقال دو دانگ آن به غیر( به موجب سند انتقال شماره 10314 مورخ 1385/9/9 
توسط دفتر 133 اصفهان مقدار یک دانگ آن به خانم شــهال دستوار فرزند اصغر انتقال 
قطعی گردیده و سند مالکیت اولیه در سهمش واقع شده و سپس مقداری از مالکیت نامبرده 
توسط دفتر 217 مورخ 1394/11/27 به شماره 29297 به شهرداری انتقال قطعی گردیده 
است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1396/24039897 و به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 34729 مورخ 1396/12/3 به 

گواهی دفترخانه 133 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب  
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 38433 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )296 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/535 شــماره صادره: 1396/42/471910- 1396/12/7 نظر به اینکه سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 69 فرعی از 4859 اصلی واقع در بخش 5 
اصفهان دارای چاپی شماره 525732 و  دفتر 553 صفحه 134 و شماره ثبت 100857 به 
نام خانم بتول سلیمانی نجف آبادی ثبت و صادر گردیده و سپس توسط دفتر 92 اصفهان به 
شماره 60827 مورخ 1361/05/17 به آقای مهدی نوراله فرزند غالمعلی بذل مهر گردیده 
است و مقداری از آن نیز توسط دفتر 217 اصفهان به شماره 29297 مورخ 1394/11/27 
به شهرداری انتقال شــده است، سپس نامبرده با ارائه  درخواســت کتبی به شماره وارده 
1396/24039897 و به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
34733 مورخ 1396/12/3 به گواهی دفترخانه 133 اصفهان رســیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 38427 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )269 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/536 شــماره صادره: 1396/42/471948- 1396/12/7 نظر به اینکه سند مالکیت 
دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 69 فرعی از 4859 اصلی واقع در بخش 5 
اصفهان دارای چاپی شماره 232370 و  دفتر 509 صفحه 439 و شماره ثبت 90671 به نام 
آقای مهدی نوراله فرزند قربانعلی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است که مقدار یک دانگ 
مشاع آن طبق ســند انتقال 50489 دفترخانه 92 اصفهان به غیر و مقداری از یک دانگ 
دیگر آن نیز طبق سند انتقال شماره 29297 توسط دفتر 217 اصفهان مورخ 1394/11/27 
به شهرداری انتقال گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
1396/24039897 و به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
34732 مورخ 1396/12/3 به گواهی دفترخانه 133 اصفهان رســیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 38429 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )269 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/537 شــماره صادره: 1396/42/471921- 1396/12/7 نظر به اینکه سند مالکیت 

دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 69 فرعی از 4859 اصلی واقع در بخش 5 
اصفهان دارای چاپی شماره 023010 و  دفتر 392 صفحه 230 و شماره ثبت 100857 به 
نام آقای حمیدرضا نوراله نجف آبادی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و سپس توسط 
دفتر 133 اصفهان به شــماره 13800 مورخ 1386/5/9 به آقای مهــدی نوراله فرزند 
غالمعلی)نسبت به یک دانگ( و شهال دستوار فرزند اصغر )نسبت به یک دانگ(، انتقال 
قطعی گردیده است و مقداری از مالکیت دو نامبرده اخیرالذکر نیز توسط دفتر 217 اصفهان 
به شماره 29297 مورخ 1394/11/27 به شهرداری انتقال شده است،  سپس نامبردگان با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1396/24039897 و به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 34731 و 347728 مورخ 1396/12/3 به گواهی 
دفترخانه 133 اصفهان رسیده است مدعی اند که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 38431 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان )287 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/539 کالســه پرونده: 977/96 شــماره دادنامه: 1509 تاریخ رسیدگی: 96/10/30 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: جواد عظیمی به نشانی 
خمینی شهر دستگرد قداده ک امامزاده ابوالحسن ک 22 با وکالت حمید شفیعی به نشانی 
میدان امام اول امام جنوبی پاســاژ لطفی طبقه اول، خوانده: سیف اله مرادی و اسماعیل 
قدری هر دو به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه، 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی جواد عظیمی با وکالت حمید شــفیعی به طرفیت 
اسماعیل قدری به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال به استناد سه فقره سفته به 
شــماره های 247839 و 9505191 و 950519 با توجه به خواسته خواهان و با توجه به 
وجود اصل مستند دعوی در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه آنرا دارد و با توجه با اینکه خوانده علی رغــم ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در 
قبال خواسته خواهان به عمل نیاورده فلذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به 
مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
خوانده را به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/500/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 3/600/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریــخ مطالبه 96/5/24 لغایت اجرای حکــم در حق خواهان محکوم می 
نماید در خصوص دعوی خواهان به طرفیت آقای ســیف اله مرادی به خواســته مطالبه 
مبلغ دویست میلیون ریال به استناد ســفته های فوق الذکر نظر به اینکه خواهان سفته 
های مورد استناد را واخواست ننموده تا بتواند از ظهرنویس مطالبه نماید بنابراین دعوی 
متوجه خوانده نبوده شورا قرار رد دعوی خواهان صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا وپس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر است.م الف:7080 
 شعبه 12 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف خمینی شــهر ) 350 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/545 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1746/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 5/20 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/2/17، مشخصات خواهان: روح اله حیدری فرزند حسن به نشانی اصفهان شهرک 
 صنعتی محمودآباد آخر خیابان 28 صنایع ســنگ مهتاب نو، مشــخصات خوانده: عماد 
نبی زاده قرانی فرزند حسین،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه 

یک فقره چک به شــماره 2382/652800-95/2/30  عهده بانک تجارت و گواهینامه 
عدم پرداخت بانضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای 
حکم، دالیل خواهان: 1- کپی چــک 2382/652800-95/2/30 عهده بانک تجارت و 
گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6984 شعبه سوم 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )212 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

12/546 کالسه پرونده 96/1558 شــماره دادنامه: 1848-96/11/30 مرجع رسیدگی: 
شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: حسین حاجی هاشمی فرزند اصغر به 
نشانی خمینی شهر خ شهید عرفی غربی روبروی اداره گاز امالک دوستان، خوانده: کوروش 
رهبر خشکنودهانی فرزند قدرت اله  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حسین حاجی 
هاشمی  به طرفیت آقای کوروش رهبر خشکنودهانی فرزند قدرت اله به خواسته مطالبه 
مبلغ 12/700/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 042917 مورخ 93/7/25 عهده 
بانک تجارت به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با توجه به عدم حضور 
خوانده در  جلســه مورخ 96/11/10  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و با عنایت به 
نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف 
تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل 
اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از 
قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت 
دانسته و حکم   به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و هفتصد هزار ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/208/750 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد. م الف:7071 
 شــعبه ســوم مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف خمینی شــهر )365 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ تجدید نظر 

پرونــده:  شــماره   9610100350413165 ابالغنامــه:  شــماره   12 /573
9409980350400948 شــماره بایگانی شــعبه: 941021 آگهی ابالغ دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای جواد اعتباریان - رســول رحمانی- حسن رضا خانی، 
تجدیدنظرخواه بانک ملت دادخواســت تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده 
آقای جواد اعتباریان - رســول رحمانی - حســن رضا خانی نســبت به دادنامه شماره 
9509970350401438 در پرونده کالســه 941021 شــعبه 4 حقوقی تقدیم که طبق 
موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر 
خوانده مراتب تبادل لوایح یــک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا 
تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و 
چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت 
مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. م الف:37362 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )151 کلمه، 2 کادر(
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مفاد آراء
11/615 برابــر آراء صادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 
2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سودآباد به مساحت 213/22 مترمربع.
20. رای شماره 139660302008005023 – 96/09/20-  عباس باقري فرزندحسین 
10 حبه وچهــار- پنجم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعي 
مفروزی از پــالک 148  فرعــی از 76 اصلی مهیــار درازاء تمامت 10 حبــه وچهار- 
 پنجم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ انتقال عادي مع الواســطه ازطرف وراث ایران

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

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

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

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

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

مترمربع.
26. رای شــماره 139660302008005104 – 96/09/25-  مسعودرضائي فرزندعلي 
ششــدانگ یک باب مغازه وفوقاني احداثي مفروزي از پالک 364  فرعی از 1 اصلی ابنیه  

به مساحت 126  مترمربع.
27. رای شــماره 139660302008005105 – 96/09/25-  ماریاعبدالهــي فرزنــد 
رمضانعلي ششــدانگ یکباب مغازه باطبقه تحتاني وفوفاني آن مفروزی از پالک 5607 

فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 62/40 مترمربع.

28. رای شــماره 139660302008005110 – 96/09/26-  عبدالرحمن پارســائي 
فرزندخالق ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 6  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مترمربع.
39. رای شــماره 139660302008005243 – 96/09/30-  محمدمهــدي کاویاني 
فرزند احمدرضا ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3805 
 )که به شــماره 8452 تبدیل شــده( فرعــی از 1 اصلــی ابنیه به مســاحت 203/92 

مترمربع.
40. رای شماره 139660302008005244 – 96/09/30-  فرحنازجلي فرزند علیرضاسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3805 )که به شماره 8452 تبدیل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 495. 100 انتقال عادي ازطرف علي اکبرکیخایي یلمه.
51. رای شماره 139660302008005442 – 96/10/07-  امین گالبي فرزندعبدالرضا 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1552  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت 131/42 مترمربع.
52. رای شــماره 139660302008005574 – 96/10/13-  حجت اله حیدرپورفرزند 
فتح اله سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 440 فرعی  از 21 
اصلی رشکنه به مساحت 188/20 مترمربع درازاء 10 حبه مشاع به استثناء ثمنیه اعیاني 

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

یک – شانزدهم اعیاني 40 حبه ششدانگ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

754/28  مترمربع.
67. رای شــماره 139660302008005838 – 96/10/30-  موقوفه مســجددوازده 
امام بــه تصــدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شــهرضا ششــدانگ یک باب 
 مســجددوازده امام مفروزی از پالک 950 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 304/50  

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

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

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

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

169/80  مترمربع.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/11/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/13

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

12/441 شماره صادره: 964202511622239- 96/12/9 سند مالکیت ششدانگ  پالک 
ثبتی شماره 2194/467 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 45301 در صفحه 232 
دفتر 177 بنام آقای حمزه رحیمی سرشبادرانی فرزند ولی اله سابقه ثبت و صدور سند به 
شماره چاپی 266372 دفترچه ای ثبت  و صادر تسلیم شــده است  سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 12959 
مورخ 1396/11/11 که به گواهی دفترخانه 384 اصفهان رســیده مدعی است که  سند 
مالکیت آن بعلت جابجائی مفقود گردیده و درخواســت صدور سند مالکیت المثنی ملک 
فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. ضمنا به موجب 
 ســند رهنی 44038 مورخ 1389/5/25 دفتر 113 اصفهان نزد بانک ملت در رهن است. 
م الف: 38302 میرمحمدی ثبت اســناد و امالک جنوب شرق اصفهان)236 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/304 شــماره صادره : 1396/42/471134-1396/12/6 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک قطعه زمین پالک شــماره 4348/183 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حیدر پاکروان لنبانی 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 
97/01/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 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: 37765 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)142 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

445 /12  خانم سکینه مؤیدی دارای شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسه 
818/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه بیگم میرعالئی میرآبادی به شناسنامه 705 در تاریخ 1379/07/22 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جعفر شجاعی، 
ش.ش 27، 2- ناصر شجاعی ورپشــتی،ش.ش 53 )فرزندان ذکور( 3- سکینه مؤیدی، 
ش.ش19 )فرزند اناث( و به غیــر از نامبردگان فوق ورثه دیگری نــدارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 523 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف تیران)138 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

446 /12  خانم سکینه مؤیدی دارای شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسه 
816/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید ابراهیم مؤیدی ورپشتی به شناسنامه 706 در تاریخ 1366/08/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه بیگم میر عالئی 
میرآبادی، ش.ش 705 )همسر متوفی( 2- سکینه مؤیدی، ش.ش 19 و به غیر از نامبردگان 
فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 521 شعبه 

اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران)136 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

447 /12  آقای سید میرزا مؤیدی ورپشتی دارای شناسنامه شماره 710 به شرح دادخواست 
به کالسه 819/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان فاطمه بیگم مؤیدی ورپشتی به شناســنامه 708 در تاریخ 1347/05/11 
 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:
 1- سید محمود مؤیدی ورپشتی، ش.ش 707 )همســر متوفی( 2- سید میرزا مؤیدی 
ورپشــتی، ش.ش 710 )فرزند ذکور( 3-  نصرت بیگم مؤیدی ورپشــتی، ش.ش 709 ، 
4- جمیله بیگم مؤیدی ورپشتی، ش.ش 712 )فرزندان اناث( و به غیر از نامبردگان فوق 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 524 شعبه 

اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران)138 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

448 /12  آقای سید میرزا مؤیدی ورپشتی دارای شناسنامه شماره 710 به شرح دادخواست 
به کالسه 817/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید محمود مؤیدی ورپشتی به شناسنامه 707 در تاریخ 1348/8/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید میرزا 
مؤیدی ورپشــتی، ش.ش 710 )فرزند ذکور( 2- نصرت بیگم مؤیدی ورپشتی، ش.ش 
709 ، 3- جمیله بیگم مؤیدی ورپشتی، ش.ش 712 )فرزندان اناث( و به غیر از نامبردگان 
فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 522 
 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف تیران)149 کلمه، 

2 کادر( 
اخطار اجرایی

449 /12 بــه موجب رای شــماره 678 مورخه 96/10/2 شــعبه اول حقوقی شــورای 
حل اختالف تیران  که در پرونده کالســه 96-528  قطعیت یافته اســت محکوم علیه 
آقای مجتبی کریمی فرزنــد محمد مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 190/000 ریال بابت هزینه دادرســی 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/8/6 لغایت اجرای حکم در حق خواهان به اســتناد 
ماده 34  قانون اجرای احکام محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد درغیر این صورت پرونده جهت اقدام قانونی به اجرای احکام تحویل خواهد 
 شد. م الف:276 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان تیران )105 کلمه،

 1 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610106836509692 ابالغنامــه:  شــماره   12 /569
9609986836500399 شــماره بایگانی شــعبه: 960460  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای روح ا... کریمــی، خواهان  خانم گلــی رحیمی ریگی 
دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقــای روح اله کریمی به خواســته تنفیذ طالق مطرح 
که به این شــعبه ) اصفهان خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار بــاغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 2 - اتاق 203(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986836500399 شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شهید 
قدوســی( ثبت 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:38528 شعبه 5 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )174 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/553 شــماره: 96/2027037935 - 1396/12/12 نظر به اینکه احد از ورثه حاجیه 
خانم حاجی رضایی فرزند محمد تقی و قنبرعلی کاظمی نیا فرزند قاسم با تسلیم سه برگ 
استشهاد شهود شــماره 96/2022737935 مورخ 1396/12/08 دفترخانه 12 اصفهان، 
مدعی مفقود شدن سه جلد اسناد مالکیت به مقدار چهار دانگ از ششدانگ پالک شماره 
15190/7264 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که در ذیل ثبــت 38224 و 126585 و 
13087 به ترتیب صفحات 558 و 88 و 139 دفاتر جلد 303، 753، 64  که به ترتیب مقدار 
دو و نیم دانگ به نام قنبر کاظمی نیا فرزند قاسم و مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ بنام 
حاجیه خانم حاجی رضایی و مقدار نیم دانگ بنام قنبر علی کاظمی نیا فرزند قاسم امالک 
تحت شماره چاپی 2/2837600 و 392766 و 660423 بنام نامبردگان ثبت و سند صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب اسناد رهنی شماره های 126645 مورخ 83/7/9 دفترخانه 15 
و 133426-83/11/1 دفترخانه 15 و 145431 مورخ 86/5/4 دفترخانه 15 اصفهان در 
رهن بانک ملی ایران می باشد سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی از بین رفته و تقاضای  
صدور سند مالکیت المثنی نموده است چنانچه ســند مالکیت اولیه جهت انجام هر گونه 
معامله به آن دفترخانه ارائه شد از انجام معامله خودداری و سند مالکیت را جهت ابطال به 
این اداره ارسال دارید بعد از انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول با استعالم 
قبلی از این اداره می باشــد.   م الف: 38483  شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان  )244 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/538 کالسه پرونده: 1111/96 شماره دادنامه: 1474مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای 
حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: جواد عظیمی فرزند حیدر به نشــانی خمینی شهر 
دستگرد قداده ک امام زاده ابوالحســن ک 22، خوانده: حاج سیف اله مرادی و اسماعیل 
قدری هر دو به نشانی مجهول المکان، گردشــکار: پس از  ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی جواد عظیمی با وکالت حمید شفیعی به طرفیت اسماعیل قدری به خواسته 
مطالبه مبلغ دویســت میلیون ریال به استناد پنج فقره ســفته به شماره های 142365 و 
128878 و 705564 و 247838 و 335733 با توجه به خواسته خواهان و با توجه به وجود 
اصل مستند دعوی در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه آنرا دارد و با توجه به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در قبال 
خواسته خواهان به عمل نیاورده فلذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 
198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی رادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده 
را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/500/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 96/7/23 لغایت 
اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید در خصوص دعوی خواهان به طرفیت حاج 
سیف اله مرادی به خواسته مطالبه مبلغ دویســت میلیون ریال به استناد سفته های فوق 
الذکر نظر به اینکه خواهان سفته های مورد استناد را واخواست نکرده است بنابراین دعوی 
متوجه خوانده نبوده شورا قرار رد دعوی خواهان صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا وپس از نقضای مهلت واخواهی ظرف 
بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر است.م الف:7081 
 شــعبه 8  حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شــهر ) 328 کلمه، 

4 کادر(
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 پشت پرده دعوای عالیشاه 
و تراکتورسازی

امید عالیشــاه که بــه عنوان بازیکن ســرباز 
تراکتورســازی  در 
تــوپ مــی زد، روز 
در  پنجشــنبه 
ویژه برنامه دربی 
شبکه ســه حضور 
یافت و همین مسئله 
مشکالتی را ایجاد کرد. بعد 
از این اتفاق مسئوالن تراکتورسازی عالیشاه را 
به دلیل غیبت در تمرینات و حضور در برنامه 
دربی از تیم کنــار گذاشــتند.موضوع اصلی 
عالیشاه و تراکتورسازی بر سر کسری خدمتی 
است که این بازیکن دریافت کرده است.قاعدتا 
عالیشاه تا مهرماه 97 سرباز است؛ اما او اخیرا 
توانسته 9 ماه کســری خدمت بگیرد و بر این 
اساس همین حاال هم سربازی اش تمام است. 

واکنش باشگاه پرسپولیس به سپاهانی شدن »مسلمان«

پیشنهاد سردبیر:
اتفاق روز

وریا غفوری: 
اسفندی رویایی برای 

هوداران استقالل می سازیم
وریا غفوری به عنوان برتریــن بازیکن دربی و 
گلزن این بــازی، از عصر 
پنجشــنبه بــه بعد 
مصاحبــه هــای 
زیــادی داشــته 
کــه یکــی از این 
مصاحبــه ها مربوط 
به گفت وگــوی او با 
روزنامه شهروند اســت. وریا در این مصاحبه 
به تبدیل شدن اسفند به ماه رویایی استقالل 
اشــاره کرده و گفته:»یادم هســت می گفتند 
اســفندی جهنمی و وحشــتناک در انتظار 
استقالل است. آنهایی که آن حرف ها را می زدند 
حاال چه حرفی برای گفتن دارنــد. امیدوارم 
العین امارات را هم شکست دهیم تا هم شکست 
پارسال جبران شود و هم بتوانیم به هواداران 
یک عیدی خوب بدهیم. هدفمان این اســت 
که اســفندی رویایی برای هواداران بسازیم و 

ان شاءا... به این مهم می رسیم.« 

ادعای روز

خط و نشان حامد حدادی 
برای بسکتبال آسیا

سایت فدراسیون جهانی بسکتبال در گزارشی 
به پنجره دوم مسابقات 
جــام  مقدماتــی 
جهانی در آســیا 
پرداختــه و در آن 
بــه 5 بازیکن برتر 
آسیا اشاره کرده است.

در این گزارش نــام حامد 
حدادی به عنــوان یکی از 5 بازیکــن برتر به 

چشم می خورد.
در حالــی که ایــران با اضافه شــدن حدادی 
توانست تیم های قزاقستان و عراق را از پیش رو 
بردارد، سایت فدراســیون جهانی در این باره 
نوشته است: »کامال مشــخص است که ایران 
با حــدادی تیمی متفاوت بــود. او یک رکورد 
قابل توجه مقابل قزاقستان داشت و 20 امتیاز 
و 20 ریبانــد نتیجه کار او بــود. عملکرد قابل 
توجه  حدادی در پنجره دوم آسیا یک یادآوری 
سخت برای سایر تیم های آسیا بود که او چطور 

بازیکنی بوده و می تواند باشد.«

خبر روز

  قاب روز

دعوت بارسلونا از قهرمان فاجعه فلوریدا 
در حادثه تیراندازی ایالت فلوریدا در یک مدرسه، انتونی برگس 15 ساله به همکالسی های 

خود برای پناه گرفتن کمک فراوانی کرد و به همین دلیل 5 گلوله به وی اصابت کرد.
در راستای تقدیر و تشکر از این اقدام شجاعانه، بازیکنان باشگاه بارسلونا لباس امضا شده 
خود را برای او ارسال کردند. همچنین باشــگاه بارسلونا به آنتونی بورگس وعده داد بعد از 
بهبودی، وی را برای تماشای یکی از بازی های بارسا به استادیوم نوکمپ دعوت خواهد کرد. 

پدر بورگس، فرزندش را طرفدار سرسخت بارسا معرفی کرده است.

بازیکن الهالل عربستان از ناحیه رباط صلیبی دچار آسیب دیدگی 
شد و دیدار برابر استقالل را از دست داد.باشگاه الهالل اعالم کرد 
که عبدا... الحافظ، بازیکن این تیم از ناحیــه رباط صلیبی دچار 
آسیب دیدگی شــده و فصل برای این بازیکن به پایان رسید.تیم 
فوتبال اســتقالل در دیدار رفت موفق شــد با یک گل نماینده 

عربستان را از پیش رو  بردارد.

کام آبی ها شیرین تر می شود

17
وینفرد شفر در بازی های حســاس اخیر استقالل از جمله بازی 
با نفت آبادان، بازی با الهــالل و داربی 86 به رحمتی برای تجربه 
باالیش میدان داده و ظاهرا در بازی با العین نیز قصد دارد همین 
رویه را در پیش بگیرید.رحمتی البتــه با التهاب زانو مواجه بوده؛ 
اما ظاهرا می تواند مانند داربی، دربازی با العین نیز به میدان برود 

و احتماال باز هم سید حسین حسینی نیمکت نشین خواهد بود.

تجربه رحمتی برای حسینی دردسر ساز شد

01

 ساسان انصاری 
به دنبال کفش نقره ای

لیگ هفدهم برای ســپاهان و ساســان انصاری 
خیلی خوب نبوده؛ اما مهاجم اهل ممســنی در 
هفته های اخیر درخشیده و سپاهان نیز با کسب 
نتایج قابل قبــول، چند رده در جــدول صعود 

داشته است.
انصاری تا اینجای فصل 9 بار توپ را به تور دروازه 
حریفان رسانده و با رکورد فصل قبل، 7 گل دیگر 
فاصله دارد. او در لیگ شــانزدهم و پس از ترک 
پرسپولیس، 16 گل زد و کفش نقره ای را باالتر 
از گادوین منشا از آن خود کرد. انصاری تا طارمی 
تنها 2 گل فاصله داشت و در نهایت عنوان آقای 

گلی را از دست داد.
این مهاجم ســرعتی در نیم فصــل دوم مقابل 
تیم های گسترش فوالد، ذوب آهن، سیاه جامگان، 
پدیده و ســایپا گلزنی کرده تا بیــش از نیمی از 
گل هایش را در نیم فصل دوم ثبت شده باشد. اگر 
همین روند را ادامه دهد، می تواند بار دیگر کفش 

نقره را از آن خود کند.

 آبی ها، بی خیال
 شهردار بابلسر شدند

اســتقاللی ها بی خیال جواب دادن به شهردار 
بابلسر شــدند. شهردار بابلســر در اظهار نظری 
عجیب، قضیه مصدومیــت پادوانی را به اختالف 
امتیاز استقالل و پرسپولیس ربط داده بود. اظهار 
نظری که واکنش های زیادی را در شــبکه های 
اجتماعی در پی داشــت و باعث شد که شهردار 

بابلسر مجبور به عذرخواهی شود.
نامه نیوز با اشاره به این ماجرا نوشته:» استقاللی 
ها تصمیم گرفته بودند در صــورت پیروزی در 
دربی، همگــی عکس این شــهردار را در فضای 
مجازی منتشر کرده و برد در دربی را با کنایه به 
وی تقدیم کنند.بزرگان تیم امــا بعد از پیروزی 
اســتقالل در دربی با اســتناد به اینکه شهردار 
مذکــور عذرخواهی کــرده از دیگــر بازیکنان 
خواســتند از تصمیم خود منصرف شــوند و به 
جایش برد را به طــرق مختلف به پادوانی تقدیم 

کنند.«

در حاشیه

پیشخوان

وریا غفــوری : اگر االن 
پرسپولیس صدر نشین است 

تقصیر خودمان است

 استقالل، استعاره ای از 
نام کردی وریــا؛ باهوش و 

زرنگ

 اســتقالل بــالی جام 
پرسپولیس 

مسلمان با  2 میلیارد، 
سپاهانی شد

توئیتر عربی لیگ قهرمانان آسیا قبل از دیدار تیم فوتبال 
اســتقالل برابر العین، فیلم پیروزی قاطع تیم اماراتی در 
فصل قبل را منتشر کرد.در یکی از حساس ترین دیدارهای 
دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال 
استقالل باید در امارات به مصاف العین امارات برود. این 

دیدار در حالی برگزار می شود  که تیم اماراتی فصل قبل توانست استقالل را تحقیر کند و با نتیجه  شش بر یک 
به پیروزی برسد و به دور بعد راه پیدا کند.

 توئیتر عربی لیگ قهرمانان آسیا با منتشــر کردن فیلمی از گل های العین در  دیدار سال قبل نوشت:» به یاد 
می آوریم با هم آخرین دیدار العین برابر تیم فوتبال استقالل را. شبی که کمترین چیزی که درباره آن می توان 
گفت  شب کشتار است. شبی که در آن العین با نتیجه  شش  بر یک به پیروزی رسید و عمر اماراتی هنرنمایی 

کرد«.

اقدام تحریک آمیز 
توئیتر عربی لیگ 
قهرمانان 

خبر رسید که محسن مسلمان، هافبک نیمکت نشین 
پرسپولیس برای پیوستن به سپاهان با مبلغ 2 میلیارد 
تومان با این باشگاه به توافق رسیده است.پندار خمارلو، 
مدیر روابط عمومی باشگاه پرســپولیس در مورد این 
مسئله اظهار داشــت: ما در این مورد چیزی نمی دانیم 

و خود مسلمان باید پاسخگو باشد. ضمن اینکه باشگاه ســپاهان هم در این مورد هیچگونه مکاتبه ای با 
باشگاه پرسپولیس انجام نداده است.

وی در خصوص تمدید قرارداد بازیکنان پرسپولیس هم گفت: چند بازیکن قراردادشان را تمدید کرده اند 
و قرارداد دیگران هم به زودی تمدید می شود. منتها ما االن در شــرایط پرفشاری هستیم و بعد از دربی 
برنامه فشرده ای داریم. فعال باید به فکر بازی رفت با الوصل باشیم و بعد از آن کارها را انجام می دهیم. واقعا 

االن فرصت نفس کشیدن هم نداریم.

واکنش باشگاه 
پرسپولیس به سپاهانی 
شدن »مسلمان«
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پایان خوش اصفهانی ها در سال 96؛

سپاهان و ذوب آهن امیدوار به روزهای آینده

در این هفته که آخرین هفته رقابت های لیگ برتر در سال جاری بود، تیم ذوب آهن در حالی در جم به 
مصاف تیم شگفتی ساز این دوره از مسابقات رفت که در بازی دیدار رفت در ورزشگاه فوالد شهر  با 3 گل 
از این تیم شکست خورده بود ولی در دیدار برگشت با ارائه یک بازی نسبتا خوب توانست با  تساوی مقابل 

پارس جنوبی و کسب یک امتیاز  خود را 42 امتیازی کرده و جایگاه دومی اش  را استمرار بخشد.
سبزپوشان اصفهانی که این دوره از رقابت ها را خوب شروع نکرده بودند و در پایان نیم فصل اول در جایگاه 
دهم قرار داشتند،  در نیم فصل دوم توانستند جبران مافات کنند و با کسب پیروزی های متوالی به رتبه 
دوم جدول رده بندی راه یابند. جایگاهی که مدیر عامل این باشگاه معتقد است که سبزپوشان اصفهانی 
لیاقت آن را دارند و شاگردان قلعه نویی برای رسیدن به این رتبه سختی های زیادی را متحمل شده اند .

شاگردان قلعه نویی در هفته های اخیر همچنین توانستند با نتایجی که کسب کردند قهرمانی پرسپولیس 
را عقب بیندازند. 

پیروزی سبزپوشان مقابل تیم پدیده در هفته گذشــته و تساوی مقابل پارس جنوبی سبب شد تا سرخ 
پوشان تهرانی قهرمانی شان در این دوره از لیگ برتر را در سال آینده جشن بگیرند.   

 تیم ذوب آهن در ادامه رقابت های لیگ برتر برای حفظ جایگاه دوم، رقابت سختی با تیم استقالل تهران 
دارد و از آنجایی که  حضور  هر دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا شرایط مشابهی را برای دو تیم رقم زده، این 
تیم می تواند با شکست حریفانش در بازی های باقی مانده ضمن قرار گیری  در رتبه دوم، سهمیه ورود 

در بازی های آسیایی را کسب کند.
دیگر تیم اصفهانی که این فصل از رقابت های لیگ برتر نتوانسته بود در حد پر افتخار ترین تیم ادوار لیگ 

برتر عمل کند و به جمع تیم های فانوس نشین راه یافته بود با شکست تیم گسترش فوالد و کسب 3 امتیاز 
این دیدار 27 امتیازی شد و  با جدایی از منطقه سقوط سال 96 را با خوشی به پایان رساند.

 طالیی پوشان نصف جهان توانستند با برتری بر تیم گســترش فوالد برای اولین بار در این فصل  به دو 
پیروزی متوالی دســت یابند. آنها در این دوره از رقابت های لیگ برتر پیش از حضور ابراهیم زاده، تنها 
توانسته بودند مقابل تیم های ذوب آهن، تراکتورســازی، پدیده مشهد و سیاه جامگان در دیدار رفت به 
برتری دســت یابند  که  با شکست تیم های سیاه جامگان و گســترش فوالد تعداد بردهای سپاهان به 
شش عدد رسید و این تیم امیدوار است همان طور که در روزهای پایانی سال 96 با سکان داری ابراهیم 
زاده توانست روزهای خوبی را برای هواداران ســپاهان رقم بزند در سال آینده نیز در بازی باقی مانده با 
کسب حداقل 13 امتیاز از 15 امتیاز ممکن خود را به میانه های جدول برساند و سبب می شود تا کلید 
 نیمکت این تیم در فصل آینده نیز به ابراهیم زاده سپرده شود، موضوعی که سرپرست باشگاه سپاهان  در

 گفت و گو با مهر به آن اشاره می کند و می گوید:» خوشــبختانه نتایجی که آقای ابراهیم زاده گرفتند 
قابل دفاع است و می توان نگاه مثبتی به آن داشت؛ اما موضوع مهم تر این است که توانستیم  خودمان را 

به بردن عادت بدهیم«.  
مسعود تابش در این گفت وگو در خصوص بحث تمدید قرار داد با منصور ابراهیم زاده برای فصل آینده  
 مدعی شد که» ابراهیم زاده از بدنه باشــگاه است و اگر روند بازی های خوب ســپاهان ادامه پیدا کند
  قطعا با او پای میز مذاکره می نشــینیم و او گزینه جدی برای ماندن به عنوان سرمربی طالیی پوشان

 است.«

پرونده هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس در سال 96  در شرایطی عصر دیروز با برگزاری دیدار استقالل خوزستان- نفت تهران به پایان رسید   سمیه مصور
که تیم های اصفهانی توانستند با توجه به نتایجی که در هفته بیست و پنجم کسب کردند، سال 96 را با خوشی به پایان برسانند.
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مدیر مرکز مدیریت کنترل و نظارت ترافیک شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: در ماه پایانی ســال، جنب و جوش خاصی را در شــهرها شاهد 
هستیم. شهروندان به دنبال ســاماندهی امور خود و خرید شب عید 
بوده و به همین دلیل میزان سفرهای درون شهری و ترافیک حاصل 

از آن افزایش می یابد.
احمدرضا طحانیــان افزود: در شــهر اصفهان بیــش از یک میلیون 
خودرو شماره گذاری شده که در صورت اســتفاده تمام شهروندان از 
خودروی شــخصی، قفل ترافیک در بسیاری از خیابان ها و معابر شهر 

اتفاق می افتد، از این رو شهروندان باید استفاده از وسایل حمل و نقل 
عمومی را در اولویت قرار دهند.

مدیر مرکز مدیریــت کنترل و نظارت ترافیک شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه مدیریت سفر، بسیاری از مشکالت ترافیکی شهر را کاهش 
می دهد، گفت: اســتفاده از پارکینگ های احداث شده در سطح شهر 
نیز باید جدی گرفته شــود و رانندگان از پارک های دوبل خودداری 
کنند، زیرا بستن یک الین از خیابان می تواند ترافیک را تا ۳۵ درصد 

افزایش دهد.
وی ادامه داد: به هر حال زندگی شهرنشــینی فواید زیادی دارد؛ اما 
در عین حال با مشــکالتی رو به رو اســت که دلیل عمده آن به خود 
شــهروندان باز می گردد، اســتفاده بیشــتر از خودروهای شخصی، 
عدم توجه به قانون و ســرعت در معابر مشــکالت زیادی را به وجود 
می آورد.طحانیــان از رانندگان خواســت بــه عابران پیــاده احترام 
گذاشــته و در چهارراه ها روی خطوط ویژه عابران پیاده توقف نکنند 
 تا ضمن ایجاد نظم عمومی، عابران امنیت بیشــتری در عبور و مرور 

داشته باشند.
وی با بیــان اینکه بخش مهمی از عمر مفید شــهروندان اصفهانی در 
ترافیک سپری می شود، اظهارکرد: مدیریت سفر بسیاری از مشکالت 
ترافیکی را در شهر کاهش داده و آرامش بیشتری را عاید شهروندان 

می کند.

مدیر مرکز مدیریت کنترل و نظارت ترافیک شهرداری:

پارک دوبل، افزایش ۳۵ درصدی ترافیک را به دنبال دارد

دستگیری نوجوان طراح روبات جعلی در تلگرام
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

مدیر فرهنگسرای کوثر اعالم کرد:
برگزاری کارگاه آموزشی 

تکنیک گل و مرغ در میناکاری 
مدیر فرهنگسرای کوثر گفت: کارگاه آموزشی 
تکنیک گل و مرغ در میناکاری با تدریس استاد 
رضا بدر الســماء، امروز در فرهنگســرای کوثر 
برگزار می شــود.  حمیدرضا مکارمــی افزود: 
با هدف ارج نهــادن به صنایع دســتی و ترویج 
هنر، ایــن کارگاه آموزشــی  به بهانــه برپایی 
 نمایشــگاه نقش و نگار آثار اســتاد بدرالسماء، 

در فرهنگسرای کوثر برگزار می  شود.
مدیر فرهنگســرای کوثر در رابطــه با معرفی 
استاد این کارگاه گفت: رضا بدر السماء، نگارگر 
اصفهانی در پنجم آذرماه سال 1۳28 در اصفهان 
 به دنیا آمد و از همان ســنین کودکی به وادی
 پر رمز و راز نقاشی سوق پیدا کرد و پس از آن به 

نگارگری ایرانی روی آورد.
وی تصریح کــرد: اکنون قریب به پنجاه ســال 
اســت که این هنرمند اصفهانی در عرصه نور و 
رنگ عاشقی می کند و با چرخش سر انگشتان 
آثار بدیعی می آفریند؛ بدرالسماء در سال 1۳87 
موفق به اخذ درجه یک هنری از وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی شده است.
مکارمی خاطرنشــان کرد: این کارگاه از سوی 
فرهنگسرای کوثر وابســته به معاونت فرهنگی 
اجتماعی منطقه 1۵ شهرداری اصفهان برگزار 

می شود .

مدیرکل استاندارد استان خبر داد:
 معدوم شدن پنج تن

 پنیر پیتزای غیراستاندارد
پنج تن پنیر پیتزای غیر اســتاندارد در استان 

اصفهان معدوم شد. 
مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: بازرسان 
استاندارد در بازرسی از واحد تولیدی این مقدار 
 محصول غیــر اســتاندارد را کشــف ومعدوم 

کردند.
غالمحسین شفیعی سالمت وامنیت غذایی مردم 
را یکی از اولویت های این اداره دانست و افزود: در 
نمونه برداری و آزمایش محصول مشخص شد در 
تولید این محصول  استاندارد های الزم و سالمت 

غذایی رعایت نشده است.
وی گفت: متصدی واحد متخلف هم به مراجع 

قضایی معرفی شد.

»عالی قاپو« امسال میزبان 
گردشگران نوروزی است

 معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان در 
خصوص آمادگی بناهای تاریخی برای میزبانی از 
میهمانان نوروزی اظهار کرد: همه بناهای تاریخی 
اصفهان کامال آمادگی پذیرایی از گردشــگران و 
میهمانان نوروزی را دارند و هیچ بنایی نیست که 
به خاطر مرمت و یا دالیل دیگر پذیرای گردشگران 
نباشد. وی با اشــاره به جمع شدن داربست های 
ایوان عالی قاپو در میدان امام)ره( افزود: همان طور 
که قبال خبر داده شــد، داربســت هایی که برای 
مرمت ایوان عالی قاپو نصب شــده بود نیز جمع 
شــده و این ایوان در نوروز امســال مورد بازدید 

گردشگران قرار خواهد گرفت. 

دستگیری نوجوان طراح 
روبات جعلی در تلگرام

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از شناســایی 
نوجوانی که با طراحی روبات جعلی در تلگرام اقدام 
به ســرقت اطالعات بیش از 2 هزار و 1۰۰ کاربر 
اینترنت در کشور کرده بود، خبر داد.سردار مهدی 
معصوم بیگی با اعالم این خبر اظهار داشت: در پی 
شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر برداشت غیر 
مجاز از حساب آنها، بررسی موضوع در دستور کار 
کارشناســان این پلیس قرار گرفت.وی افزود: در 
تحقیقات صورت گرفته مشخص شد مال باختگان 
از یک روبات جعلی در تلگرام اقدام به خرید شارژ 
تلفن همراه و یا شارژ بسته های اینترنتی کردند که 
بالفاصله ماموران، عملیات شناسایی سازنده این 
روبات جعلی را در دستور کار قرار داده و با انجام 
یک سری اقدامات علمی و تخصصی و جمع آوری 
ادله های دیجیتالی، عامل این برداشت ها در یکی 
از استان ها شناسایی شد.فرمانده انتظامی استان 
اصفهان ادامه داد: ماموران پلیس فتای استان پس 
از شناسایی محل سکونت مجرم طی هماهنگی با 
مقام قضائی به استان مربوطه اعزام و متهم را در 

مخفیگاه خود دستگیر کردند.

معاون عمران شهری شهردار خبر داد:
اجرای ۱۹۰هزار تن آسفالت در سطح شهر اصفهان

معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهارکرد: سیاست شهرداری اصفهان در راستای اقتصاد مقاومتی 
لکه گیری اصولی، نگهداری و افزایش دوام آسفالت است.

ایرج مظفر با بیان اینکه ایجاد بسترهای توسعه ای در شهر نیاز به گذراندن پروسه های متعدد دارد که یکی 
از مهم ترین آنها منظر شهری است، افزود: توجه به سیما و منظر شهری از جنبه معماری و زیبایی شناسی 
همچنین از نظر ارتقای کیفیت رسیدگی به اسباب و اثاثیه شــهری در فرآیند مدیریت شهری از اهمیت 

بسیاری برخوردار است.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان تاکید کرد: وصله های نامتناسب آسفالت عالوه بر نازیبابودن، تردد 
عابران پیاده و خودروها را با مشــکل مواجه می کند، از این رو آسفالت معابر یکی از موارد مهمی است که 
تاثیری زیادی در منظر شهری دارد. وی گفت: تا پایان بهمن ماه سال جاری 1۹۰ هزار تن آسفالت در سطح 
شهر اصفهان با هزینه ای بالغ بر 2۵ میلیارد تومان در قالب حدود یک میلیون و 2۳2 هزار و 2۴8 متر مربع 
شامل روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی، لکه گیری با دستگاه آسفالت تراشی، زیرسازی و آسفالت معابر 

با هزینه ای بالغ بر 2۵ میلیارد تومان در مناطق 1۵ گانه شهرداری اصفهان انجام شده است.

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان:
در اصفهان حدود 24۰ هزار نفر معلول زندگی می کنند

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه یکی از فعالیت های  حائز اهمیت سازمان 
بهزیستی، کمک به توانمند سازی شغلی افراد تحت پوشــش و خروج از چرخه وابستگی به حمایت های 
دولت است، اظهار داشت: در راستای رسیدن به این اهداف، سازمان بهزیستی برنامه های مختلفی دارد. 
علی اصغر شاه زیدی  افزود: پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغال زایی به مددجویان و کارفرمایانی که 

مددجویان را به کار می گیرند از جمله اهداف بهزیستی است.
وی  با بیان اینکه 1۰2 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته  به اســتان اصفهان در حوزه اشــتغال زایی و 
پرداخت تسهیالت بوده است، تصریح کرد: تا کنون 17 میلیارد و ۵۰۰ میلیون  تومان اعتبار جذب شده که 

به یک هزار و ۳۰۰ نفر تسهیالت تا سقف 2۰میلیون پرداخت شده است.
شاه زیدی با بیان اینکه در استان اصفهان حدود 2۰۰هزار نفر از خدمات مستمربهزیستی استفاده می کند 
که 12۵ هزار نفر معلول هستند، خاطرنشان کرد: در اصفهان حدود 2۴۰ هزار نفر معلول زندگی می کنند 
که 12۵ هزار نفر از آنها از خدمات مستمر و غیر مســتمر بهزیستی استفاده می کنند و امیدواریم بتوانیم 

تعداد بیشتری را تحت پوشش بگیریم.

در شهر اصفهان 
بیش از یک میلیون 

خودرو شماره گذاری 
شده که در صورت 

استفاده تمام 
شهروندان از 

خودروی شخصی، 
قفل ترافیک در 

بسیاری از خیابان ها 
و معابر شهر اتفاق 

می افتد

حصر وراثت
12/464  خانم مهین اشراقی دارای  شناسنامه شماره 703 به شرح دادخواست به کالسه  
3588/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ابوالقاسم داوری دولت آبادی به شناســنامه 4171 در تاریخ 96/9/15  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک 
دختر و همســر به نام ذیل: 1- مهدی داوری دولت آبادی، ش.ش 741 فرزند 2- زهره 
داوری دولت آبادی، ش.ش 537 فرزند 3- مهین اشراقی دولت آبادی، ش.ش 703 همسر 
متوفی و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37988 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )143 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/465  خانم فرزانه توکلی دارای  شناسنامه شماره 145 به شرح دادخواست به کالسه  
3624/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حبیبه محبی به شناســنامه 18 در تاریخ 96/11/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر و پدر: 1- علی 
توکلی، ش.ش 1272968596 نســبت با متوفی فرزند 2- محمد توکلی، ش.ش 534 
نســبت با متوفی فرزند 3- فاطمه توکلی، ش.ش 512 نســبت با متوفی فرزند 4- زهرا 
توکلی، ش.ش 14 نسبت با متوفی فرزند 5- فرزانه توکلی، ش.ش 145 نسبت با متوفی 
فرزند 6- خدابخش محبی، ش.ش 9 نسبت با متوفی پدر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37987 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)165 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/467  خانم اکرم مهیاری ده سرخی دارای  شناسنامه شماره 6984 به شرح دادخواست 
به کالسه  3689/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدرضا اسالمی نسب به شناسنامه 366 در تاریخ 96/10/7  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و 
یک همسر و یک مادر: 1- مهران اسالمی نسب، ش.ش 1273306694 نسبت با متوفی 
فرزند 2- اکرم مهیاری، ش.ش 6984 نســبت با متوفی همسر 3- زهرا دادخواه تهرانی، 
ش.ش 108 نســبت با متوفی مادر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. م الف: 38002 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )146 کلمه،

 1 کادر(
حصر وراثت

12/468  آقای رحمان وصالی دارای  شناسنامه شــماره 89535 به شرح دادخواست به 
کالسه  3690/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی وصالی به شناسنامه 398 در تاریخ 93/4/10  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فرشته وصالی، ش.ش 1953 
خواهر متوفی 2- لیال وصالی، ش.ش 769 خواهر متوفی 3- زهرا وصالی، ش.ش 14026 
خواهر متوفی 4- رحمان وصالی، ش.ش 89525 برادر متوفــی و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 38000 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )134 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/469 آقای علیرضا گنجعلی دارای شناسنامه شماره 586 به شرح دادخواست به کالسه  
1059/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ابوالفضل گنجعلی به شناسنامه 1130523454 در تاریخ 1396/10/30 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- علیرضا 
گنجعلی فرزند رحمن، ش.ش 586 پدر 2- رضوان عموشاهی فرزند محمدرضا، ش.ش 
96)مادر( و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 7054 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )126 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/466  آقای محمد کاظمی اسفه دارای  شناسنامه شماره 4457 به شرح دادخواست به 
کالسه  3676/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد حسین کاظمی اسفه به شناسنامه 1275972667 در تاریخ 96/4/17  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پدر 
و مادر به نام ذیل: 1- راحله ابوطالبی کرکونــدی، ش.ش 2933 مادر 2- محمد کاظمی 
اسفه، ش.ش4457 پدر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 38005 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )128 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106836310772 ابالغنامــه: شــماره   12 /287
9609986836301315 شماره بایگانی شــعبه:961451 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواســت و ضمائم به  آقای شــهرام میرالوند فرزند نقی، خواهان  خانم مهناز شفیعی 
دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای شــهرام میرالوند به خواســته طالق مطرح که به 
این شــعبه ) اصفهان خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ بــاال و پل میر- 
مجتمع قضایی شهید قدوســی- طبقه 3 - اتاق 304(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986836301315 شــعبه 3 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شهید 
قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/22 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی 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 انتشــار 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.  الزاما در تاریخ فوق آقای شهرام میرالوند داور خود را معرفی 
نماید. خواهان مهناز شفیعی دادخواستی به طرفیت خوانده شــهرام میرالوند به خواسته 
طالق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره بایگانی 961451 شعبه 
3 دادگاه خانواده اصفهان) مجتمع شــهید قدوسی( ثبت و قرار داوری صادر گردیده است 
تا داور واجد الشرایط خود ) مسلمان، متاهل و اشتهار به فساد نداشته باشد( در مهلت مقرر 
هفت روز به این دادگاه اعالم نماید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
 های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حساب کاربری
) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائــی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین واحــد قضائی مراجعــه نمایید. 
م الف:37153 شعبه 3 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( 

) 323 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106805103135 ابالغنامــه:  شــماره   12 /288
9609986805101181 شماره بایگانی شــعبه: 961181   خواهان آقای حسین نصری 
دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای محســن زمانی فکری فرزند مصطفی  به خواسته 
مطالبه مطرح که به این شعبه) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان 
آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شورای حل اختالف(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986805101181 شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 
3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/01/22 ساعت 12/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 

طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
دادگاه حاضر گردد. م الف: 37133 شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شماره سه( )160 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/95 در خصوص پرونده کالسه 961547 خواهان سید حســین مسعودیان با وکالت 
ابراهیم رحیمی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 171/000/000 ریال به طرفیت محمد 
محمدی بادجانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/1/26 ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 45 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 36115 شعبه 45 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )124 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/96 در خصوص پرونده کالسه 961529 خواهان مرتضی علیشاهی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت محمد علی شمس کهریزسنگی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 97/1/26 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شــعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 36104 شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/97 شماره ابالغنامه: 9610100353606488 شماره پرونده: 9509980359400949 
شماره بایگانی شــعبه: 961556  محاکم کیفری دو دادگســتری شهرستان اصفهان به 
موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 9509980359400949 برای مجید مسعودی به 
اتهام سرقت  تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شعبه) اصفهان خیابان 
شریعتی حد فاصل بیمارستان شــریعتی و چهار راه پلیس(  ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1397/01/26 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در وقت مقرر  در دادگاه  حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف: 35543 شعبه 110 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 110 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی )140 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/98 شماره ابالغنامه:9610100350113100 شماره پرونده:9609980350100783 
شــماره بایگانی شــعبه:960956 ابالغ شــونده حقیقی: زهرا جعفــرزاده فرزند کریم 
کدملــی 1140157531 و محمد جعفرزاده هر دو به نشــانی مجهــول المکان، تاریخ 
حضور:1397/01/26 یکشنبه ساعت: 9/45 ،محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333، در 
خصوص دعوی غالمحسین صابری  به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می 
شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از 
طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( 

دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت 
عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:35795 شعبه 1 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106836710947 ابالغنامــه:  شــماره   12 /471
9609986836701275 شــماره بایگانی شــعبه: 961391  خواهان خانم نجما نبوی 
دهکردی فرزند مصطفی و آقای علی هژبری نمین فرزند  جواد دادخواســتی به طرفیت 
خوانده آقای جواد هژبری نمین فرزند داوود به خواسته تقاضای اجازه خروج طفل از کشور 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میرفندرسکی)خ 
میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 2- اتاق 205 
ارجاع و به کالسه 961391 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/01/26 و ساعت 9 
تعیین شده است جهت  اســتماع گواهی گواهان به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام 
خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و اســتثناء انجام می شود بنابراین 
ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه 
اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده 
اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، 
به نزدیکترین واحد قضائــی مراجعه نمایید.  م الف:38011 شــعبه 7 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )270 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/472 در خصوص پرونده کالسه 961646 خواهان شهرام عباسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه خسارت ماشین به طرفیت پویا دانا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
97/1/26 ساعت 10/45 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 45 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 37563 
 شعبه 45 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )116 کلمه،

 1 کادر(
احضارمتهم

12/444 باتوجه به عدم پیگیري ازناحیه شــاکي وجنبه عمومــي جرم ومجهول المکان 
بودن متهم بدینوســیله به آقاي عبدالحسین دره شــوري وفق ماده 115 قانون دادرسي 
کیفري به نامبرده ابالغ مي گردد درخصوص شکایت خانم فرزانه جانقربان علیه شمامبني 
برتوهین درپرونده کالسه 960223 که ظرف 5 روز ازتاریخ ابالغ جهت رسیدگي درشعبه 
 اول دادیاري شهرضا حاضرشــویددرغیراینصورت وفق مقررات اتخاذتصمیم خواهدشد. 
م الف: 1059 دفترشعبه اول دادیاري دادســراي عمومي وانقالب شهرضا )68 کلمه، 

1 کادر(
احضارمتهم

12/470 باتوجه به مجهول المکان بودن متهم بدینوســیله به آقــاي امیرعباس رفیعي 
مکان وفق ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري ابالغ مي گردد درخصوص شکایت خانم 
افروزجلیلي علیه شمامبني بر ترک انفاق درپرونده کالسه 960145 شعبه سوم دادیاري 
شهرضا الزم است جهت رسیدگي ودفاع ازخودظرف مهلت یکماه پس ازنشرآگهي دراین 
شعبه حاضرگردید. درغیراینصورت وفق مقررات قانوني اقدام خواهدشد. م الف: 1058 
محمدرضاعسگري زاده دهاقاني دادیارشعبه ســوم دادیاري دادسراي عمومي وانقالب 

شهرضا )70 کلمه، 1 کادر(
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امام علی عليه  السالم :
 اگر از كارى هراس دارى، خود را در آن بينداز؛ چرا كه دلهره و هراس

 از خطر  از خوِد خطر، دشوارتر است.
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Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

سمیه مصور

پرتقال را پوســت می گیرم و هسته هایش را 
با نوک چاقو جدا می کنم. ماه آخر زمســتان 
اســت و کم کم می توان حال و هوای تنفس 
زمین و نزدیک شدن بهار را حس کرد. امسال 
برای سبزه عید زودتر دست به کار شده ام، می 
خواهم برگ های کوچک جوانه پرتقال را سبز 
ببینم. گرچه تا چند هفته و بلکه چند روز دیگر 

شکوفه های زیادی را  اطرافم خواهم دید.
 احساس می کنم مثل مادرها که دمدمه های 
صبح با ناز و نوازش کودکان را آرام آرام از خواب 
بیدار می کنند، خداونــد مهربان هم درختان 
را از خواب زمســتانی بیدار مــی کند. درخت 
تنومند روبه روی حیاط، عجب بیدار شــدنی 
خواهد داشــت! زیبا و قدرتمند... برای بهاری 
شدن طبیعت، باید صبر کنیم و انتظار بکشیم، 
برای جوانه زدن دانه ها، شکیبایی نیاز است. من 
که عاشق بهارم هستم، هرسال این موقع چشم 
انتظار می شوم تا خداوندی آ ن قدر مهربان که 
هوای همه را از کوچک و بزرگ دارد، طبیعت 
را بهاری کند، هم  او که هــر چیزی را بهاری 

قرار داده است.
 سبزه کاشــتن فقط بهانه یک تغییر کوچک و 
شاد درخانه است، بهانه دمیدن روح سرزندگی 
در خانه، به دلم فکر می کنــم و اینکه باید در 
آن هم ســر زندگی ، نشــاط و ذوق زندگی را 

میهمان کنم.
 اصال دل ها هم بهار دارند؟ انتظار برای بهاری 
شــدن دلم، چندان کوتاه اســت کــه از فرط 
شــادمانی لبخند می زنم؛ بهاری که رسیدن 
به آن، در اختیار تــالش و همت خودم و لطف 
 خداوند است. بهاری که با خواندن قرآن، دلم را 
فرا خواهد گرفت و مگــر نفرموده اند که  قرآن 

بهار دل هاست؟ 
هسته های کوچک پرتقال را در ظرفی تا نیمه 
 آب می گذارم،آهســته و شــمرده می خوانم:

» پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین 
را پس از مرگش زنده مــی گرداند در حقیقت 
هموست که قطعا زنده کننده مردگان است و 
اوست که بر هر چیزی تواناست«) روم، آیه 5 ( 
و بعد زمزمه می کنم: » خدایا! دلم را با کالمت 

بهاری کن«.

یادداشت

دل ها هم بهار دارند؟

 به قناعت، نفس ذلیل می شود
 یکی از عالئم شخص قانع، زهد اســت و به هرچه که باعث مهار نفس 
 شود، اکتفا می کند. اسود و علقمه گفتند: بر حضرت علی علیه السالم 
وارد شــدیم . در پیش آن حضرت طبقی از لیف خرما بود که در آن دو 
گروه نان جوین قرار داشت و نخاله آرد جو روی نان ها آشکارا دیده می 
شد.  حضرت نان ها را برداشت و روی زانوی خود گذاشتند تا شکسته 
شــد و بعد با نمک میل فرمود. به فضه خادمه گفتیم: چه می شد اگر 
نخاله این آرد را برای حضــرت می گرفتی ؟ فضه گفــت: نان گوارا را 
علی علیه الســالم بخورد گناهش بر گردن من باشــد. در این هنگام 
امیرالمومنین) ع( تبسم کرد و فرمود: من خودم دستور داده ام نخاله 
اش را نگیرد! گفتیم: برای چه یا علی! فرمود: زیرا این طور نفسم بهتر 
ذلیل و قانع می شود و مومنان از من پیروی خواهند کرد تا وقتی که به 

اصحاب ملحق  شوم.
 غذای خود یا سلطان

 سعدی در گلســتان در فضلیت قناعت، قریب بیست وچهار حکایت 
نقل کرده است که آخرین آنها حکایت عابدی است که با خوردن غذای 
سلطان صفت پارسایی و قناعت را رها و به آزمندی دلبسته شد. سعدی 
گوید: عابد پارسایی، غارنشین شــده بود و در آنجا دور از جهانیان به 
عبادت به سر می برد و به شاهان و ثروتمندان به دیده تحقیرمی نگریست 
و به زرق وبرق دنیا اعتنایی نداشت. یکی از شاهان آن سامان برای آن 
عابد چنین پیام داد:» از بزرگواری خوی نیک مردان توقع و انتظار دارم، 
میهمان ما بشوند و با شکستن پاره نانی از سفره ما با ما همدم گردند.« 
عابد، فریب خورد و دعوت اورا جواب مثبت داد و در کنار ســفره شام 
آمد و از غذای او خورد، تا سنت او را به عمل آورده باشد. فردا شاه برای 
عذرخواهی و تشکر خود به سوی غار عابد روانه شد . عابد همین که شاه را 
دید به احترام او برخاست و او را در کنارش نشانید. پس شاه خداحافظی 
کرد ورفت! بعضی از یاران عابد از روی اعتراض گفتند: چرا آن همه در 
برابر شاه کوچکی کردی و برخالف سنت عابدان وارسته اظهار عالقه به 
او کردی ؟ گفت: مگر نشــنیده اید که گفته اند: به کنار سفره هرکسی 
بنشینی بر تو الزم شود که به چاکری او برخیزی و حق نمک را ادا کنی.

باغ 
کاغذی

کتاب »شانه؛ علی نشانه؛ شجاعت« اثر سیدمهدی شجاعی از               
سوی نشر کتاب نیستان روانه کتاب فروشی ها شد.

قصه کتاب »شانه؛ علی نشانه؛ شجاعت« داستان شأن نزول یکی 
از سوره های مبارکه قرآن کریم است. سوره والعادیات یکی از 
سوره های کوچک قرآن بوده که آن را عادیات نیز می نامند، زیرا 
خداوند در آیه اول، به آنها سوگند یاد کرده و از آنها سخن گفته 
است. سوره عادیات با توصیف جهادگران و ترسیم صحنه نبرد، به 
ناسپاس بودن انسان در برابر پروردگارش و بخیل بودن او به دلیل 

مال دوستی و دنیاپرستی اش اشاره می کند و احوال روز قیامت و 
چگونگی روز جزا را یادآور می شود. این سوره بعد از جنگ »ذات 
السالسل« نازل شد.در بخشــی از کتاب می خوانیم:»پیامبر از 
جای خود حرکت می کند. نفس ها در ســینه حبس می شود. 
چشم ها نگاه پیامبر را دنبال می کند. نگاه پیامبر بر چهره علی 
که می ماند شور عجیبی بر دل ها می نشیند. تنها اگر علی )ع( به 
فرماندهی انتخاب شود امیدی به پیروزی هست. پیامبر دست 

علی را می گیرد و او را تا کنار منبر با خود می آورد«. 

شانه؛ علی نشانه؛ شجاعت قناعت

روز عروسـی، یکـی از مهم تریـن روزهـای زندگـی هـر 
فـردی اسـت. زوج هـا در چنیـن روزی همه تالش شـان 
را مـی کننـد تـا بـر خوشـبختی خـود بیافزاینـد. در 
سـنت های مختلـف جهـان، خوشـبختی سـمبل هـای 
مختلفـی دارد، به عنـوان مثـال در مکزیک روبـان رنگی 
یـا در تایلند نخ سـفید تعیین کننده خوشـبختی اسـت. 
اگر شـما هـم دوسـت دارید کـه با نمـاد خوش شانسـی 
در جشـن عروسـی مناطـق مختلف جهان آشـنا شـوید، 

در ادامـه مطلـب بـا ما همـراه باشـید.
در چین، تاریخ عروسی حرف اول را می زند

در عروسـی های چینـی، تاریخ حـرف اول را مـی زند. در 
واقـع تاریخ عروسـی اسـت کـه خوشـبختی یا شکسـت 
زوج هـا را رقـم مـی زنـد. اگـر زوجـی در انتخـاب تاریخ 
اشـتباه کننـد، زندگـی خوشـی نخواهنـد داشـت یـا 
برعکـس، اگـر روز عروسـی شـان را در تاریخـی درسـت 
برگـزار کننـد، زندگی مشـترک خوبی را تجربـه خواهند 

کـرد؛ امـا از کجـا تشـخیص مـی دهند کـه چـه تاریخی 
درسـت و چه تاریخی اشـتباه اسـت؟ در واقع آنها قبل از 
تعیین تاریخ عروسـی، نزد فالگیر، راهب چینی یا سـتاره 
شـناس می رونـد تـا مطمـن شـوند کـه تاریخ عروسـی 
شـان خوشـبختی آنهـا را تضمیـن مـی کنـد. آنچـه در 
تعیین ایـن تاریخ موثر اسـت، تاریـخ تولد عروس اسـت. 
از ایـن رو برخـی از روزهـا و ماه های سـال شـانس خوبی 
همراه با خـود ندارند و بهتر اسـت که از برگزاری مراسـم 

عروسـی در آن روزهـا، خـودداری کنند.
در اسپانیا، کراوات داماد شانس می آورد

مـردم اسـپانیا اعتقـاد دارنـد کـه کـراوات داماد شـانس 
می آورد. از ایـن رو داماد پس از مراسـم، کـراوات خود را 
تکه تکـه کـرده و آن را میان دوسـتانش پخـش می کند. 
هـر کسـی کـه تکـه ای از کـراوات او را داشـته باشـد، 
خوشـبختی از آن او خواهد بـود؛ البته در برخی مراسـم، 

ایـن کار را بـا جـوراب عـروس نیز مـی کنند.

نماد خوش شانسی در جشن عروسی مناطق مختلف جهان
دانستنی ها

حرف حساب

داشتن قلب به چه دردی می خورد؟
بعضی آدم ها، چیزی دارنــد که به آن می گویند 
قلب و این قلب، جز اینکه همــه چیز را پیچیده 

کند، به هیچ دردی نمی خورد.
»بنانا براوا«

ژوزه مائورو ده واسکونسلوس 

عشقی که سرطان نیز حریفش نشد!

شاید شــما نیز زوج هایی را بشناسید که عشــق آنها بسیار کم دوام 
است و پس از کوچک ترین اختالف نظر از هم جدا و از زندگی یکدیگر 
خارج شده اند؛ اما برخی زوج ها نیز هســتند که مشکالت زندگی و 
مصیبت های سخت نتوانسته آنها را از یکدیگر جدا کند و با یکدیگر به 
جنگ زندگی و مشکالت آن رفته اند. زن جوان تایلندی با نام» آتیتایا 

چامکیو« یکی از همین افراد است.
این زن با وجود اینکه نامزدش»پوه«  با یک تومور سرطانی وحشتناک 
دســت و پنجه نرم می کند و ســرطان تمام صــورت و به خصوص 
چشم های مرد مورد عالقه اش را پوشانده و به شکلی عجیب در آورده؛ 
اما حاضر نیست او را ترک کند. با وجود اینکه پزشکان اعالم کرده اند 
که ســرطان عجیب این مرد جــوان هیچ گونه درمان شــیمیایی یا 
رادیو تراپی ندارد؛ اما 
نامزدش امیدوار است 
معجزه ای رخ دهد و 
مرد مورد عالقه اش 
از این بیماری مهلک 
جان سالم به در ببرد.

جدول شماره 2371

افقی
1- اقتصاددان فرانســوي متولد 1727 صاحب 
رساله »بازتاب هایي در باب خلق و تقسیم ثروت«

2- مفارقت - آدم - به جز
3- از پرفروش تریــن محصــوالت شــرکت 
خودروسازي رنوي فرانسه - قدم و فاز - سختگیر

4- صدمه - حقه - رجل
5- آزمون - حیوانات وحشي - عایدي از کار

6- از شرکت هاي قطعه سازي زیرمجموعه موتورز 
آمریکا - برزخ - کالبد

7- از توابع استان فارس - از استان هاي کشورمان 
که در ســال 1380 از 100 رتبه 96 را به لحاظ 

توسعه یافتگي صنعتي به دست آورد
8- پشت - پشیمان - خانه کنار دریا - باال آمدن 

آب دریا
9- نماینده ارشد تجاري ایاالت متحده - چپاول

10- معشوقه رامین - از القاب اشــرافي اروپا - 
انتقام جویي

11- سنگیني و وقار - جوانمردي - تربیت
12- از نوشت افزار - مقواي نازک ثبت مشخصات 

- نفس خسته
13- نادان - استخر - جمع »ماده«

14- نوعي باالپــوش - اصلي ترین بازار صادرات 
ایران خودرو - تمامي

15- نام کتابــي از آلفرد )مارشــال( اقتصاددان 
انگلیسي متولد 1842 که این کتابش را در سال 

1923 انتشار داد
عمودی

1- اقتصاددان آمریکایي متولد 1921 که موفق به 
دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد - چنگ

2- نام آذري - توفــان دریا که باعــث تالطم و 
خیزش امواج شود - دریاي عرب - امر به دویدن

3- نیشکر - واحد شمارش شتر - داشتن اختیار 
حقوقــي در اداره امور شــخصي یا انجــام امور 

اجتماعي و اقتصادي و سیاسي کشور
4- تازه و شاداب - هذیان - فتنه انگیز

5- ظلم و ســتم - رییس ترکــي - اثر رطوبت - 

خداي آفتاب
6- کشوري آســیایي که ایران ســرمایه گذاري 
میلیارد دالري در آن کرده است - از رئوس اصلي 
تصمیم گیري در مورد بودجه هر کشــور - میوه 

ریز بهاري
7- عالمــت مفعولــي - گشــوده - کارهــا - 

تولید کننده و فروشنده
8- کتاب مصور ماني - فراموشي - بشر - دختر 

شعیب پیامبر
9- از شهرهاي دیدني و توریستي هند - قلب ها 

- حرف صریح - گربه تازي
10- دهان - زنگ بزرگ - پایداري

11- هزار کیلوگرم - تلخ عــرب - افرادجامعه - 
رواج دادن

12- رتبه دوم به لحاظ نرخ تورم در جهان با نرخ 
تورم 39درصدي - تیم فوتبــال یوناني - واحد 

پول بنگالدش
13- بازده کار - تزویر - بعد از غذا مي خورند

14- قرمز رنگ - میراث - عریان
15- بســیار فراوان - عبارت اســت از تنظیم و 
پیشــنهاد اجرایي طرح هاي مالي براي عملیات 

آینده موسسه بازرگاني
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طراحی رستوران شیک جنگلی

توکیو از نظر دارا بودن رســتوران های منحصربه فــرد و فوق العاده، 
یکی از شهرهای بی نظیر دنیاست. این شــهر که یکی از قطب های 
آشپزی در جهان محسوب می شود، توان جلب رضایت تمام مشتریان 
خود را دارد و اکنون با افتتاح رســتورانی آرام و طبیعی در قلب محله 
زیبای روپونگی )Roppongi(، می توانید در یک جنگل سرپوشیده 
حیرت انگیز از صرف غذاهای گوشــتی و کبابی لذت ببرید. در طبقه 
پایین نیکونوتوریکو )Nikunotoriko(، یــک میز طویل قرار دارد 
 )Antelope Canyon( که با الهام گیــری از دره آنتلوپ آریزونــا
ساخته شده است. این رســتوران که در فاصله سه دقیقه ای ایستگاه 
روپونگی قرار دارد، همــه روزه برای ناهار و شــام میزبان میهمانان 
بوده و یاکینیکــوی )yakiniku( آن از محبوبیت خاصی برخوردار 
است.مشــتریان باید 
تکه هــای کوچــک 
گوشت و سبزیجات 
را روی گریل هایی که 
روی میزشــان تعبیه 

شده، طبخ کنند. 

  قاب روز

محوطه تاریخی طاق بستان

سیره بزرگان
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