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معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: سیر صعودی حوادث چهارشنبه پایان سال نگران کننده است

»سور« باشد، نه »سوز«
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 جاده های آدمکش!

راه هایی که دیر در دست تعمیر قرار گرفته اند؛

8

اینجا ترجمان راستینی از حقیقت ارائه می شود
حضور در ضلع جنوبی میدان امام)ره(، حوزه علمیه ناصریه همراه با گردشگران خارجی؛
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 مدیرعامل شرکت آبفای استان در چهارمین جلسه سازگاری
 باکم آبی عنوان کرد: 

دو راهبرد اساسی برای عرضه و تقاضای 
آب شرب پایدار اصفهان وجود دارد

مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان در چهارمین جلسه 
سازگاری باکم آبی عنوان کرد: دو راهبرد اساسی برای عرضه و 

تقاضای آب شرب پایدار اصفهان وجود دارد...

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292:تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/12/26
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/12/27

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

)داخلی 335(

نوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1396/12/16

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اجرای عملیات توسعه شبکه فاضالب 96-4-375
خیابان معراج به قطر 1000 میلیمتر 
منطقه 1 اصفهان )با ارزیابی کیفی(

33/023/122/5841/652/000/000جاری

حفر یک گمانه آزمایشی و تبدیل 96-4-376
به چاه درسازند سخت در شهر 

دامنه شهرستان فریدن 

2/522/977/275127/000/000عمرانی )اسناد خزانه اسالمی(

نماینده اصفهان در مجلس، روز گذشــته در پایان 
جلسه بهارســتان خطاب به رییس جمهور گفت: 
»شما در مقاطع مختلف، مخالفین خود را بی عقل، 
بی سواد،ترسو ، بزدل و جاهل به دین معرفی می کنید. 
این روند مناسبی در شأن ریاست جمهوری نیست. 
اگر این روند را دنبال کنید یا پای استیضاح شما و یا 
اجرای عدم کفایت سیاسی شما را وسط می کشیم.«

دیروز، روز تهدید بود! معــاون اول رییس جمهور، 
رییس جمهور ســابق را تهدید به افشاگری کرد و 
حجت االسالم احمد سالک نیز رییس جمهور را به 

استیضاح و رای به عدم کفایت سیاسی تهدید کرد. 
این اولین باری نیســت که مجلســی هــا تصمیم 
می گیرند تا رای به عدم کفایت رییس جمهور بدهند. 
پیش از این و در ســال های گذشته نیز این موضوع 
مطرح شــده بود. طرحی که البته بی نتیجه ماند و 
برخی معتقد بودند پیش کشیدن این موضوع نه با 
توجه به منافع ملی بلکه صرفا به واسطه منافع گروهی 
است و البته هربار نیز به دالیل متعدد از جمله زیرکی 
و سابقه امنیتی رییس جمهور این طرح ها با شکست 

مواجه شده است.
آخرین بار، دی ماه امسال بود که متنی با این عنوان 
که هــواداران دولــت احمدی نــژاد مخالف دولت 
روحانی هستند، در کانال های تلگرامی منتشر شد. 
مطالبه شان هم رای مجلس به عدم کفایت سیاسی 

رییس جمهور بود!  ...

 رای به عدم کفایت رییس جمهور
 از احمدی نژاد تا روحانی

طرح های بی نتیجه!

ادامه در صفحه 2

سمیه یوسفیان

 فرماندار اصفهان ایمن ســازی جاده های اســتان را امری مهم تلقی می کند و

 
 می گوید: طی دو هفته آینده شــاهد افزایش حجم تردد در جاده های اســتان 

خواهیم بود و ضروری اســت که احیا و بازســازی جاده های پرخطر موردتوجه 

 

قرار گیرد.
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ذوب آهن 2 - الوحده 0؛ 
سبزپوشان در مسیر صعود
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مدتی اســت که موضوعی تحت عنوان »حجاب اختياری« در برخی از 
رســانه ها به خصوص رســانه های خارجی و ضد انقالب مطرح است و 
نظرات متفاوتی درباره این موضوع بيان شده است. عده ای معتقدند که 
نباید ناجا با این موضوع به صورت اجباری برخورد کند؛ اما کارشناسان 
مسائل سياسی اعتقاد دارند دشــمن با هدف قرار دادن حجاب، اهداف 
دیگری برای نظام جمهوری اســالمی ایران در نظر دارد که باید به آن 

توجه کرد.
رهبر معظم انقالب در این باره در دومين اجالس فعاالن مردمی عرصه 
عفاف و حجاب کشــور فرمودند:» بحث های انحرافــی همانند اینکه 
حجاب الزامی، اجباری یا اختياری اســت، وجود دارد.این حرف ها به 

نظر من در جمهوری اسالمی جا ندارد. اگر چنانچه معلوم شد چيزی از 
نظر شرع حرام است، حکومت اســالمی موظف است که در مقابل این 

حرام بایستد.«
 علی مطهــری، نایب ریيس دوم مجلس شــورای اســالمی هم گفته: 
»کســاني که این روزها بر طبل حجاب اختياری مي کوبند در تقسيم 
اول دو دســته اند؛ یکي گروهي که هدف سياســي دارند و رسانه هاي 
خارجي پيگير کار آنها هســتند، گروه دوم کســانی که هدف سياسی 
ندارند و خود به دو دســته تقسيم مي شــوند: افرادي که در امور دیني 
سهل انگار و به دنبال راحتی و بي قيدی هستند و دسته دیگر کسانی که 
 از روی حسن نيت و اعتقاد، فکر می کنند حجاب اختياری به نفع جامعه

 است«.
اما نظر افرادی مانند عباس عبدی، فعال سياسی اصالح طلب در خصوص 

حجاب اختياری متفاوت است. عباس عبدی اظهار کرد: »توصيه بنده 
این اســت که پيش از ورود به توصيف وضع حجاب در جامعه و علت و 
ریشه یابي آن، باید نگاه کلي خود به موضوع را روشن کنيم. آقاي وزیر 
کشور گفته اند که نگاه ما به حجاب جرم انگارانه و مجرمانه نيست. خوب 

اگر چنين است مواجهه پليس دیگر چه معنایي دارد؟«
به منظور پيگيری و بررســی بيشــتر این موضوع سراغ حجت االسالم 
طباطبایی نژاد، نماینده مردم اردســتان در مجلس رفتيم و در این باره 
با وی به گفت و گو پرداختيم. طباطبایی نژاد در گفت و گو با زاینده رود 
گفت: قانون در خصوص حجاب و حفظ حریم شئونات اسالمی تعيين 
تکليف کرده است؛ اما متاسفانه درست به قانون عمل نمی شود وگرنه 
آنچه در قانون است برای این موضوع کفایت می کند و کسی نمی تواند 

در این باره اظهار نظری داشته باشد.
وی افزود: قانون، فصل الخطاب اســت؛ اما به لحــاظ و جهات مختلفی 
امکان اجرا شدن درست آن نيست یا باید قانون به صورتی اصالح شود 
که بحث حفظ حریم شئونات اسالمی اجرایی تر شود و یا اینکه همين 

قانون به صورت جدی اجرا شود. 
نماینده مردم اردســتان در مجلس شــورای اســالمی تاکيد کرد: با 
ناهنجاری های بی حيایی و بی عفتی که فارغ از حدود شــرعی حجاب 
اســت باید برخورد های قانونی صورت گيرد تا عفــت و حيای عمومی 
شکسته نشــود باید حيای جامعه ای که در آن زندگی می کنيم حفظ 
شود. این بدان معنا نيست که هر کسی حدود شرعی را رعایت نمی کند 

حيا ندارد؛ اما جوامع غربی به دنبال از بين بردن عفت هستند.
وی با بيان اینکه  قطعا در جوامع  اســالمی حيا و عفت عمومی اقتضای 
پوشش بهتری نسبت به بقيه جوامع دارد که آن را باید حفظ کرد، ادامه 
داد: بحث حجاب فــارغ از اینکه یک قانون و موضوع اجتماعی اســت، 
مسئله ای اســت که می توان از آن به عنوان شناسنامه برای موضوعات 
دینی و ارزشی یاد کرد؛ به همين دليل دشمن این موضوع را مورد هجمه 
قرار داده است. به نظر بنده دشمن حجاب را به خاطر حيا و عفت جامعه 

ایرانی هدف گرفته است.
طباطبایی نژاد در پایان با تاکيد بر اینکه حجاب وسيله ای برای دشمن 
برای از بين بردن حياســت، ابراز کرد: قطعا خود مســئله حجاب برای 
دشمنان به خودی خود اهميتی ندارد؛ بلکه حياست که جزو ساختار و 

ارکان هر شخصيتی در هر دینی است. 

 اتهام زنی نیکی هیلی
به سازمان ملل

نيکی هيلی، نماینده آمریکا در ســازمان ملل در 
سخنانی متناقض در دفاع از رژیم صهيونيستی از 
یک سو توان نظامی این رژیم اشغالگر را بسيار باال 
دانست و از سوی دیگر سازمان ملل را به زورگویی 

به تل آویو متهم کرد.
نيکی نيلی در نشست ساالنه البی صهيونيستی در 
آمریکا موسوم به کميته عمومی آمریکایی- اسرائيلی 
)ایپک( گفت: قدرت نظامی اسرایيل بسيار باالست؛ 
اما در سازمان ملل به تل آویو زورگویی می شود و 

من هرگز آن را تحمل نخواهم کرد.
وی ادامه داد: کمی بعــد از انتخابات 2016 آقای 
ترامپ از من خواســت در دولتش به عنوان سفير 
آمریکا در سازمان ملل کار کنم. به او گفتم که من 

یک استاندارم و از سازمان ملل چيزی نمی دانم.

اولویت های دولت جدید 
آلمان

صدراعظم آلمان گفت که کشــورش با فرانسه در 
خصوص مسائلی مانند سياست های تجاری اتحادیه 
اروپا، رقابت با چين و تحــوالت خاورميانه به ویژه 

جنگ سوریه همکاری می کند.
»آنگال مرکل« صدراعظم آلمان با استقبال از رای 
قاطع حزب سوسيال دموکرات به تشکيل ائتالف با 
حزب وی بر لزوم آغاز به کار هر چه سریع تر دولت 

جدید تاکيد کرد.
وی در گفت وگو با خبرگزاری رویترز گفت: چيزی 
که هر روز می شــنویم این است که اروپا باید رشد 
کند و آلمان به همراه فرانسه و دیگر اعضا باید صدای 

رساتری در این ميان داشته باشد.

 فشار امارات بر ترامپ
 برای برکناری تیلرسون

شبکه بی بی سی، ایميل های هک شده یک بازرگان 
را که به سود امارات عربی متحده بر ریيس جمهوری 

آمریکا فشار وارد کرده بود، منتشر کرد.
مجموعــه ای از ایميل هــای درز کــرده حاکی از 
البی گری امارات متحده عربی بــرای قانع کردن 
دولت »دونالد ترامپ« ریيس جمهوری آمریکا به 
اخراج »رکس تيلرسون« وزیر خارجه این کشور، 
به خاطر عدم حمایت از امارات در مقابل قطر است.

براســاس این ایميل ها که بی بی سی به آنها دست 
یافته اســت، »اليوت برویدی« بازرگان مرتبط با 
امارات متحده عربی که برای مبــارزات انتخاباتی 
دونالد ترامپ کمک جمــع آوری می کرد، در اکتبر 

201۷ از او خواست تيلرسون را کنار بگذارد.

 توهین آشکار بن سلمان
 به یک ملت

ولی عهد عربستان در سخنانی که به بحران در خليج 
فارس دامن می زند، اعالم کرد که تعداد ســاکنان 
قطر حتی با تعداد ساکنان یکی از خيابان های مصر 

هم برابری نمی کند!
محمد بن ســلمان، ولی عهد عربســتان در قاهره 
عنوان داشت: ما با بحران قطر به همان روشی عمل 
می کنيم که آمریکا با مسئله کوبا عمل کرد؛ یعنی 
قطر را به هميــن اوضاعی کــه دارد رها می کنيم 
حتی اگر سال ها به طول انجامد تا دوحه دست از 

سياست های مخرب خود در قبال منطقه بردارد.

نماینده مردم اردستان در گفت و گو با زاینده رود:

جوامع غربی  به دنبال از بین بردن عفت  هستند

سخنگوی دولت: 
زبان انقالبی یک رسانه، دراز 

است!
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روز گذشته  
در نشست خبری خود با اهالی رسانه با بيان 
اینکه مرکز آمار، مرکز رسمی است و هرکس 
سوالی دارد باید بياید و از آنان بپرسد، گفت: 
به نظرم این قابل پيگيری است که رسانه ای 
بياید و در آمار رسمی نظام که صرفا آمار دولت 
هم نيست، تشکيک  کند و البته این رسانه که 
می گویم و از آن نام نمــی برم نيز ادعایش به 
انقالبی گری است و صدایش در این زمينه هم 
بلند است؛ اما عادت به سياه نمایی و تيره و تار 
نشان دادن اوضاع کشور و لجن پراکنی دارد 
که من حتی ميلی به پرداختن به این رسانه و 
کارهایی که کرده ندارم و وقت این جلسه را به 

آن اختصاص نمی دهم.

عالءالدین بروجردی
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

سیاست خارجی

عضو شورای مرکزی فراکســيون نمایندگان والیی با 
بيان اینکه طرح »اعاده اموال نامشروع«را از نمایندگان 
مجلس شروع می کنيم، گفت: پس از آن که توانستيم 
تزکيه کنيم باید به ســمت اموال دیگری که دیگران 

دست اندازی کردند، برویم.
عبدالرضا مصری با بيان اینکه ان شاءا...  پس از تکميل 
امضاها، طرح در صحن علنی اعالم وصول خواهد شد، 
تصریح کرد: این طرح نقطه عطفی در تاریخ کشــور 
است. اینکه بتوانيم همه اموال مسئوالن گذشته را مورد 
بررسی قرار دهيم؛ آنچه که از راه حالل بوده متعلق به 
خودشــان و اگر خدای نکرده  مال  مــن غير حقی از 
طریق نامشروع کسب شده را به بيت المال بازگردانيم.

وی گفت: مــردم در انتخابات مختلــف اعتماد خود 
را نسبت به نظام نشــان داده اند؛ اما متاسفانه ما این 
اعتماد را از آنها سلب کرده ایم. مردم به ریيس جمهور 
و نمایندگان  اعتماد کردند که رای دادند. اکنون ما باید  

به وظيفه خودمان در قبال اعتماد مردم عمل کنيم.

 پاسخ اعتماد مردم را باید 
با تزکیه مسئوالن داد

عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

پارلمان

ویژه

جهانگیری، احمدی نژاد را تهدید کرد

پیشنهاد سردبیر:

ریيس کميسيون امنيت ملی مجلس با اشاره 
به همکاری  ایران و روســيه برای ایجاد ثبات 
در منطقه گفت: همــکاری ایران و روســيه 
باعث شکست تروریست ها در سوریه و حفظ 
تماميت ارضی این کشور شــد. وی برجام را 
نمونه دیگری از همکاری هــای موفق ایران و 
روســيه در عرصه بين المللی دانست و افزود: 
این اتفــاق در واقع پيروزی دیپلماســی و به 
نوعی مقابله با یکجانبه گرایــی آمریکا بود که 
نه تنها به حفظ صلح در جهان کمک کرد بلکه 
می توان آن را به عنوان الگویی برای حل و فصل 
مهم ترین مناقشات بين المللی در نظر گرفت.

ایران و فدراسيون روســيه در شرایط کنونی 
دارای تهدیدهای مشترکی هستند که همدلی 

نزدیکی ميان دو کشور را ایجاب می کند.

برجام، الگوی دیپلماسی 
است

آیت ا... جوادی آملی
استاد حوزه:

روحانیت

حميدرضـا ترقـی در پاسـخ به این سـوال کـه این 
امـکان وجـود دارد کـه احمـدی نـژاد دسـت بـه 
افشـاگری عليه نظـام بزنـد؟ اظهـار کرد: کسـانی 
کـه ایـن مسـائل را دامن مـی زننـد، مـی خواهند 
اصـل نظـام را زیـر سـوال ببرنـد. نظـام چيـزی 
 ندارد کـه احمـدی نـژاد بخواهـد افشـاگری کند. 
احمـدی نـژاد مشـکلی بـرای نظـام نيسـت، نظام 
خيلـی مسـتحکم تـر از ایـن حـرف هاسـت کـه 
بـا افشـاگری کسـی بخواهـد آسـيب ببينـد. ثانيا 
احمدی نـژاد چيـزی برای افشـاگری نـدارد، اینها 
همـه اش تحریک اسـت که بيایـد حرفی بـی مبنا 
بزند. عضو شـورای مرکـزی حزب موتلفه اسـالمی 
ادامـه داد:در واقـع او را تحریـک مـی کننـد کـه 
بگوینـد حتمـا چيزی هسـت و ایـن احمـدی نژاد 
لولـو خورخـوره اسـت و همـه بایـد از او بترسـند. 
اینها بـه نظر مـن جوسـازی روانی در جامعـه بوده 

و بـرای تشـویش افکارعمومـی جامعـه اسـت.

 احمدی نژاد مشکلی
 برای نظام نیست

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

احزاب

آیت ا... جوادی آملی اظهار کرد: همه امکانات در 
اختيار سليمان و داوود )ع( بود، اما با آن شمشير 
و سالح کشتار نساختند بلکه از آن وسيله دفاع 
و رفاه زندگی تهيه کردنــد. اینکه ما در برجام 
می گویيم قصد توليد ســالح کشــتار جمعی 
نداریم ریشه در این آموزه ها دارد.انسان پروری، 
ساده زیســتی و اســتفاده صلح آميز از قدرت 
در جهت حفظ مردم، درس هایی اســت که از 
داستان حضرت ســليمان )ع( گرفته می شود 
و باید بر آنها تاکيد شــود. اینها باید در سينما 
عرضه شود که جهان با کشتن و خون ریزی و 
حيوانيت مدرن اداره نمی شود بلکه با عدل و 
محبت اداره می شود. اینها پيام داستان حضرت 
سليمان است که سينما می تواند و این ظرفيت 

را دارد که این مفاهيم را عرضه کند.

حرف ما در برجام، ریشه در 
آموزه های انبیا دارد

پیشخوان

بین الملل

نشریه آمریکایی نوشت: جنگنده های »اف-14« ایران که در دفاع 
از این کشور نقش مهمی ایفا می کنند، با گذشت سال ها هنوز در 

شرایط مساعد پروازی هستند.
»نشنال اینترســت« در تحليلی پيرامون ادامه پرواز و عملياتی 
ماندن جنگنده هــای »اف -14 تامکت« نيــروی هوایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران با وجود تحریم هــای آمریکا و توقف 
خط توليد و پــرواز این جنگنده در ارتش آمریکا نوشــت: ایران 

 موفق شــده باقی مانده ناوگان اف-14 خود را کماکان به پرواز 
درآورد.

این رســانه آمریکایی با اشــاره به نحوه حفظ این جنگنده ها و 
خدمات آن ها در طول هشت ســال دفاع مقدس و نبرد با نيروی 
هوایی ارتش بعث عراق به ویــژه جنگنده های »ميراژ«، و »ميگ 
-25« عراقی نوشت: ایران، چه درحال توليد قطعات یدکی این 
جنگنده باشد یا آنها را از خارج تهيه کند، آشکار است که در تجهيز 

اسکادران اف-14 خود موفق عمل کرده است.
این نشــریه به نقل از یک کارشــناس صنایع هوایی نوشت که 
براســاس آخرین ارزیابی هــای صورت گرفتــه )اکتبر 2013(، 
ایران بيش از 40 فروند اف-14 با قابليت پرواز دارد. این کشــور 
بروزرســانی تامکت های خود را با قطعات راداری و سامانه های 
ناوبری جدید شروع کرده و حتی آنها را به موشک های »آر-۷3« 

و »هاوک« تجهيز کرده است.

اعتراف نشریه آمریکایی به قدرت نیروی هوایی ارتش ایران

مذاکــره مجــدد با 
ناقضان برجــام تدبیر یا 

انفعال؟

معاون اول ریيس جمهور گفت: وقتی رشــد اقتصادی 
منفی هفت درصد بود، می گفتند دوره خوبی است االن 
که رشد اقتصادی به شش درصد رسيده می گویند رکود 
ایجاد شده است. برادر عزیز! می دانيد رکود یعنی چه؟ 

یک بار رکود را برای مردم تعریف کنيد.اسحاق جهانگيری در همایش استانداران با بيان اینکه من راجع 
به دوره بد کشور خيلی صحبت کرده ام، بيان کرد: از مقطعی به من توصيه به سکوت کردند و من هم گفتم 
چشم، ولی االن ســر تا ذیل حکومت را به بحث گرفته و می گویند انتخابات زودهنگام و بدون مهندسی 
برگزار شود. وقتی نگذاشتيد اقدامات او گفته شــود االن باید به این حرف ها جواب بدهيد؛ البته اگر الزم 

باشد من موتور را مجدد روشن می کنم.

وزیر راه برای شــرکت و ســخنرانی در مراسمی با عنوان 
»بحران ورشکستگی موسسات مالی و تاثير آن بر احساس 
اعتماد و حق خواهی مســالمت آميز« در دانشکده علوم 
اجتماعی دانشــگاه تهران حضور یافته بود که با اعتراض 

دانشجویان در این دانشگاه مواجه شد.دانشجویان معترض که اعتراض خود را با نوشتن پالکارد و شعار ابراز 
کردند، در حين برنامه و سخنرانی آخوندی نيز پالکاردهای حاوی مطالبات از وزیر راه را در مقابل وی گرفتند 
که با واکنش آخوندی روبه رو شد.عباس آخوندی پس از مشاهده شــعار دانشجویان گفت: »کار ما مبارزه با 
مفسدین است و شما مفسد هستيد.«عصبانيت وزیر راه البته اولين بار نيست که اتفاق می افتد. وی در موارد 

متعددی از قبيل برخورد با یک خبرنگار در نهاد ریاست جمهوری، به وزیر عصبانی معروف شده است.

جهانگیری، احمدی نژاد 
را تهدید کرد

 عصبانیت آخوندی
 از اعتراض دانشجویان

حمید وکیلی

 ســرزنش لودریان 
توسط دریابان

پاسخ تهران به توهم 
ترامپی پاریس

 جای مردان سیاست 
بنشانیم درخت؟

  پاسخ های ایرانی به 
دغدغه های فرانسوی

 از موانع »اعاده اموال 
نامشــروع« تا برخورد با 

دانه درشت ها

هراسی از هجمه های 
زیاده طلبان نداریم

رهبر انقالب پس از غرس دو اصله نهال:
جلوی از بین رفتن باغ ها و 

باغستان ها در تهران گرفته شود
حضرت آیت ا... خامنه ای؛ رهبر معظم انقالب 
اســالمی پيش از ظهر دیروز، به مناســبت 
فرارســيدن روز درختکاری، دو اصله نهال 
ميوه غرس کردند. حضرت آیت ا...خامنه ای 
در سخنانی روز و مراسم درختکاری را رسمی 
مبارک در سراسر کشور دانستند و با اشاره به 
اهميت و برکات گياهان، جنگل ها و مراتع در 
حفظ هوا و آب، زیبا و تماشایی کردن فضای 
زندگی و توليد محصوالت مفيد برای بشــر، 
خطاب به مسئوالن تاکيد کردند: مسئوالن 
باید مانــع از بين رفتن درختــان موجود در 
شهرها شوند.ایشان افزودند: در تهران، باغ ها 
و باغستان هایی وجود دارد که برخی به دنبال 
دست اندازی به آنها هســتند؛ اما باید جلوی 
این کار که ضربه به زندگی و آسایش شهری 
است، گرفته شــود.رهبر انقالب، مسئوالن 
دستگاه های مربوطه از جمله وزارت خانه های 
جهاد کشــاورزی و نيرو را به جدی گرفتن 
مسئله آبخيزداری در خصوص کاشت درخت 
و فضای سبز توصيه کردند و گفتند: اجرای 
این سياست می تواند از عواملی باشد که مانع 

بروز ریزگردها و سيالب ها شود.

یادداشت

 رای به عدم کفایت رییس جمهور
از احمدی نژاد تا روحانی

طرح های بی نتیجه!
...ادامه از صفحه اول

این مطالبه هواداران ریيس جمهوری بود که 
خودش در زمان حضور در پاستور، چندباری تا 
گرفتن رای عدم کفایت از مجلس پيش رفته و 
برگشته بود! کسی که در مقطعی، نمایندگان 
مجلس مصرانه پيگير اســتيضاح او بودند و 
برخی بزرگان درخواســت برکناری اش را تا 

بيت رهبری هم بردند. 
یک بار در سال 88 و باردیگر در سال 92 و در 
آخرین ماه های حضور احمدی نژاد در قدرت، 
این موضوع مطرح شد و تعدادی از نمایندگان 
می گفتند عدم کفایت سياسی او برای مجلس 
محرز شده اســت. خانه نشــينی 11 روزه و 
اصرار بر حضور مشــایی در کابينه، از جمله 
دالیل بهارستان نشينان برای برکناری ریيس 

جمهور وقت بود. 
و حاال ســخن از رای به عدم کفایت سياسی 
حســن روحانی اســت که ایــن روزها حتی 
اصالح طلبان نيز از عملکرد او چندان راضی 
به نظر نمی رســند. با این حال بعيد است در 
شــرایط فعلی که اکثریت مجلس در اختيار 
اصالح طلبان و اصولگرایان ميانه رو که حامی 
دولت هســتند، قرار دارد، چنين طرحی رای 
بياورد آن هم وقتی حتی طرح سوال از ریيس 
جمهور نيز درگير و دار پــس گرفتن امضای 
نماینــدگان بالتکليف می مانــد. زنگ خطر 
برای روحانی از حاال به صدا درآمده است. اگر 
مخالفان دولت بتواننــد مجلس یازدهم را در 
اختيار بگيرند، آن وقــت قطعا چنين ایده ای 
را دنبال خواهند کرد و شاید موفق هم بشوند! 

کافه سیاست
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نباید اعتبار ایران را از بین ببریم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

در همایش ملی ایده های نو در 
کشاورزی اصفهان مطرح شد:

 تغییر اقلیم و نیاز ضروری
به ایده های جدید کشاورزی

هفتمیــن همایــش ملــی ایده هــای نو در 
کشــاورزی، در دانشگاه آزاد اســامی واحد 

اصفهان برگزار شد.
پیام نجفی در هفتمین همایش ملی ایده های 
نو در کشاورزی اظهار کرد: در بخش کشاورزی 
با بحران های زیادی رو به رو هستیم و کاهش 
نزوالت آسمانی و کمبود آب و خشکسالی های 
پــی در پــی، فعالیــت در بخش کشــاورزی 
را ســخت تر می کند؛ اما این باید باعث شــود 
تا مهندسان کشــاورزی به ســمت ایده های 
نو حرکت کنند و این شــرایط ســخت را باید 
فرصتی بــرای افزایــش توانمندی های خود 
بدانیم. وی با بیان اینکه دانشــکده مهندسی 
کشاورزی دانشگاه آزاد اصفهان رو به گسترش 
و توســعه اســت، بیان کرد: مراکز تحقیقاتی 
زیادی از دل دانشــکده کشاورزی بیرون آمده 
و به خــود می بالم که در چنیــن مجموعه ای 

فعالیت می کنم.
اکبر پیرستانی نیز در این همایش عنوان کرد: 
هدف اصلی در برگزاری این همایش این است 
که با توجه به تغییر اقلیم در ایران و بخصوص 
اصفهان، نیاز بــه ارائه ایده هــای جدید برای 
کشاورزی اســت. ارائه مقاالت در این همایش 
راهگشای بخش بزرگ کشاورزی کشور خواهد 
بود. این همایش 28 محــور دارد که مدیریت 
آب های شــور و نامتعارف در آبیاری، یکی از 
آنهاســت. وی با بیان اینکه بیش از 400 مقاله 
به دبیرخانه ارسال شده اســت، تصریح کرد: 
بررســی این مقاالت توســط اعضای هیئت 
علمی انجام شــده و حــدود 170 مقاله که از 
نظر کیفی مطلوب بودند پذیرش شدند. سعی 
شده مقاالتی مورد پذیرش قرار گیرند که ازنظر 
کیفیت مطلوب همایش در سطح باالیی باشند.

بازار

باتری لپ تاپ 

مدیرعامل هلدینگ پارس و موسسه عالی 
فن پردازان تاکید کرد:

لزوم توجه به بنگاه های زودبازده
مدیرعامل هلدینگ پارس و موسسه عالی فن پردازان 
گفت: نیازی نیست همه افراد در کارخانه های جنرال 
موتورز کار کنند؛ بلکه باید به شــرکت های دانش 
بنیان توجه داشته باشیم؛ چرا که 60 درصد اقتصاد 
دنیا را شرکت های متوسط تشــکیل داده اند. میثم 
شکری ساز عنوان کرد: سالی که در آن قرار داریم، با 
عنوان »اقتصاد مقاومتی« نامگذاری شده که در این 
راستا باید به بنگاه های زودبازده توجه کرد؛ اما نیازی 
نیست همه افراد در کارخانه هایی مثل جنرال موتورز 
کار کنند، بلکــه باید به شــرکت های دانش بنیان 
توجه داشته باشیم؛ چرا که 60 درصد اقتصاد دنیا را 
شرکت های متوسط تشکیل داده اند.وی افزود: بنابر 
فرمایش مقام معظم رهبری)مدظله العالی( مسئوالن 
باید به بنگاه های زودبازده توجه ویژه ای داشته باشند 
اما دولــت کمتر به آن توجه کــرده. البته مجموعه 
هلدینگ پارس و فن پــردازان تاکنون برای بیش از 
150 نفر کارآفرینی کرده اســت. شکری ساز خاطر 
نشان کرد: اجاس بزرگی را نیز در مورد تعالی کیفیت 
و اقتصاد پایدار در آینده نزدیک برگزار خواهیم کرد تا 

شاهد رشد کارآفرینی در کشور باشیم.

مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب 
شرکت آب منطقه ای اصفهان:

پیش بینی اختالل در تامین آب 
شرب و صنعت در سال ۹۷

مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: با توجه به وضعیت بحرانی 
آب و کاهش بارش ها، پیش بینی می شود سال ۹7 
در تامین آب کافی شــرب و صنعت دچار اختال 
شــویم. علی بصیرپور اظهار داشت: میزان بارندگی 
از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 400 میلی متر 
در کوهرنگ بوده و این درحالی اســت که این عدد 
سال گذشته ۹20 میلی متر ثبت شده و در متوسط 
بلندمدت حــدود ۹۳5 میلی متر بــوده که بیانگر 
کاهش 60درصدی بارش ها در حوزه سد زاینده رود 
بوده اســت. وی بیان داشــت: همچنین حجم سد 
زاینده رود هم اکنون 1۳۳ میلیون متر مکعب است 
که در کمترین میزان خود طی 47 سال گذشته از 

زمان بهره برداری قرار دارد.

 هشدار آب منطقه ای اصفهان:
 امسال امکان تامین حقابه 

کشاورزان را نداریم
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
با توجه به ذخیره سد زاینده رود امکان تخصیص 
آب کشاورزی تاکنون میسر نشــده است؛ براین 
اساس امکان تامین حقابه کشاورزان در سال جاری 
نیست. مسعود میرمحمد صادقی با اشاره به حقابه 
کشــاورزان اظهار داشــت: با توجه به ذخیره سد 
زاینده رود امکان تخصیص آب کشاورزی تاکنون 
میسر نشده اســت. وی افزود: براین اساس امکان 
تامین حقابه کشاورزان در سال جاری وجود ندارد 
که در این راســتا قانون و شــورای  عالی آب برای 
این کار مکانیزم مشــخصی را تعیین کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح 
کرد: مقرر شد که هزینه کشت از طرف بخش هایی 
که از حقابه کشــاورزان اســتفاده کردند، به آنها 
پرداخت شــود که این موضوع در حال محاسبه 
بوده و در حال حاضر استاندار اصفهان به شدت در 
تهران پیگیر این مسئله است.وی ادامه داد: ظرف 
چند روز آینده این اقدام، مشخص و به کشاورزان 

اعام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان در چهارمین جلسه سازگاری باکم آبی عنوان کرد: 

دو راهبرد اساسی برای عرضه و تقاضای آب شرب پایدار اصفهان وجود دارد

اجرای طرح ویژه نظارتی متمرکز نوروز، از روز گذشته در استان اصفهان آغازشد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان گفت:این طرح با هدف حفظ، تعادل و تنظیم بازار و خدمات سفر و همچنین جلوگیری از تخلفات احتمالی، 
با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی استان شامل سه گروه در اصفهان و یک گروه در هرشهرستان استان تا نیمه 
فروردین سال آینده اجرا می شود.غامرضا صالحی محورهای رسیدگی در اجرای طرح ویژه نظارتی متمرکز نوروز 
را شامل گروه کاال و خدمات صنفی و غیرصنفی، محصوالت بهداشتی، درمانی و دارویی، همچنین قاچاق کاال و ارز و 

عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی اعام کرد.

تعزیرات حکومتی 
به تخلفات بازار عید 
رسیدگی می کنند

ات
زیر

تع

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،584،000
تومان

777،000نیم سکه
تومان

493،000ربع سکه
تومان

337،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

149،290
تومان

      قیمت سکه و طال

باتری لپ تاپ یوبی سل 6 سلولی 
Asus A32-K53 برای لپ تاپ

 70,700
تومان

باتری لپ تاپ یوبی سل 
 Dell 6 سلولی برای لپ تاپ

Inspiron5010-4010

 
 68,000

تومان

باتری لپ تاپ یوبی سل 
4 سلولی برای لپ تاپ 
Lenovo Z500-Z400

 83,000
تومان

عتیقه آمریکایی در شیراز
 Lincoln( لینکولن کونتیننتال مــارک وی
Continental Mark V( خودرویی اســت 
که در سال های 1۹77-1۹7۹ در آمریکا تولید 
می شد. طراحی آن موتور جلو-محور عقب بوده 
و وزن آن در حالت طبیعــی 2/045کیلوگرم 

است.

عکس خبر

مدیر شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتــی منطقه 
اصفهان گفت: مصرف بنزین در 11 ماه امسال در استان 
اصفهان به یک میلیارد و ۹16 میلیون لیتر رسید که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 12/5۹درصد افزایش را نشان 

می دهد.
حسین صادقیان اظهار کرد: مصرف نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره)مازوت( در مدت مذکور در استان، کاهش 

یافته و بیشترین نرخ کاهش مربوط به نفت سفید است.
صادقیان، میزان مصرف نفت سفید در 11 ماه امســال را ۳2 میلیون و 276 هزار لیتر اعام کرد و گفت: این 

میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳2/7۹درصد کاهش یافته است.
مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان افزود: مصرف نفت کوره)مازوت( نیز در این مدت نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 6/75درصد کاهش یافته و به 62 میلیون و 1۹0 هزار لیتر رسیده است.

مصرف بنزین در 
اصفهان 12/5۹درصد 
افزایش یافت

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: درست 
است که بحران های زیادی محیط زیست استان را تهدید می کند اما 
مدیریت صحیح ما را از بحران ها عبور می دهد.محمد حسین شاملی 
در مراســم روز ملی درختکاری و هفته منابــع طبیعی که در مرکز 
تحقیقات کشاورزی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: امروزه بارندگی ها 
به دلیل تغییر اقلیم کاهش یافته و بیابان زایی در حال پیشروی است. 

وی افزود: این شرایط در حالی رخ داده که سال گذشته هیچکس باور 
نمی کرد؛ اما ســازمان UNDP این معضل را پیش بینی کرده بود. 
شاملی با اشاره به اقداماتی که در راستای کاهش گرد وغبار انجام شده 
است، اضافه کرد: از 50 سال گذشته تا امروز ۳00 هکتار جنگل دست 
کاشت احداث شده که امروزه برای احداث هر هکتار آن سه میلیون 
پول نیاز است.شاملی تعطیلی معادن گچ اصفهان که سهم زیادی در 

کاهش آالیندگی داشته را اقدامی مثبت و ارزنده ارزیابی کرد و گفت: 
باید عاوه بر تعطیلی 7 معدن گچ، منابع آالیندگی نطنز هم مسدود 
شود.وی با اشاره به اینکه 250 هزار هکتار کانون فرسایش خاک داریم، 
گفت: به قول استاندار قبلی، بعید نیست اصفهان همانند اهواز و یا بدتر 
از آن شود.وی با اشاره به اینکه باید حقابه کشاورزان مدنظر قرار گیرد 
افزود: باید تصمیم گیری هر استان بر اساس آمایش سرزمینی باشد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان :
سال آینده تولید مراتع اصفهان کاهش می یابد

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: مردم 
قدرت خرید گوشت قرمز را ندارند و مصرف آن نسبت به 

10 سال پیش نصف شده است.
اصغر پورباطنی اظهار داشــت: در حــال حاضر قیمت 
گوشت مخلوط یعنی گوشت بز و میش درجه 2، کیلویی 

40 هزار تومان است.
وی با اشاره به اینکه گوشت با استخوان ۳1 هزار تومان و گوشت بره بدون استخوان کیلویی 50 هزار تومان 
است، ادامه داد: گوشت بره درجه یک با دنبه، گوشت با استخوان و دنده 4۳ هزار تومان محسوب می شود.

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان اعام کرد: در حال حاضر قیمت گوشت افزایش نخواهد یافت و 
احتمال اینکه بعد از عید قیمت گوشت کاهش یابد، وجود دارد.

وی اعام کرد: نسبت به 10 سال پیش قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است.

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز 
اصفهان: 

مردم قدرت خرید 
گوشت قرمز را ندارند

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: حضــور در بازارهای جهانی یعنی تبعیت از 
منطق بازار. وقتی الزامات حضور در بازارهــای جهانی را رعایت می کنیم، 
برخی در داخل ما را متهم به ارزان فروشی می کنند.  بهرام سبحانی با اشاره به 
ضرورت  صادرات محصوالت فوالدی در بازارهای جهانی گفت: بعد از برجام 
نخست وزیر ایتالیا به ایران آمد و در حضور وی در اتاق بازرگانی 16 تفاهم نامه 
امضا شــد. 15 تفاهم نامه به واردات تکنولوژی، ماشین آالت و تجهیزات از 
ایتالیا مربوط می شد و تنها یک مورد از این 16 تفاهم نامه، صادراتی و شامل 
صادرات ورق های فوالدی فوالد مبارکــه به صنایع ایتالیا بود. در مذاکرات، 
طرف ایتالیایی به خرید ماهانه 100 هزار تن محصول فوالدی اصرار داشتند 
که در نهایت بر ماهانه 75 هزار تن توافق کردیم. وی افزود: علت این نیست که 
محصوالت ما ارزان تر است. ما محصوالتمان را به قیمت جهانی می فروشیم. 
حتی گاهی چند دالر باالتر از قیمت چین می فروشیم. علت تقاضای طرف 

اروپایی این اســت که آنان کیفیت محصوالت ما را قبول دارند و نام فوالد 
مبارکه برند شده و خریداران خارجی اعتماد کرده اند. این یک افتخار برای 

کشور است که یک شرکت ایرانی محصولش در اروپا برند شده.
بازارهای صادراتی را نمی توان به سادگی از دست داد

سبحانی تاکید کرد: این وضعیت، ساده به دست نیامده است که به سادگی 
از دست بدهیم. قرار است کشور در افق 1404 در سال 55 میلیون تن فوالد 
تولید کند. اگر 55 میلیون تن محقق نشــود، 45 میلیون تن در ســال در 
دسترس است. در بهترین وضعیت رونق اقتصادی، نیاز مصرف داخلی ساالنه 
۳0 میلیون تن است.  با 15 میلیون تن مازاد چه باید کرد؟ باید آن را صادر 
کنیم. 15 میلیون تن فوالد را که یک شبه نمی توان صادر کرد. جلوی واردات 
15 میلیون تن فوالد را با یک بخشنامه می توان گرفت؛ ولی 15 میلیون تن 
فوالد را که یک شبه و با یک بخشنامه نمی توان صادر کرد. باید آهسته جلو 

رفت. باید بازارسازی کرد. با مقادیر کم باید آغاز کرد. باید خریدار خارجی 
محصول را ببرد، کیفیت و تعهد ما را ببیند و به لحاظ کیفیت و زمان تحویل، 

به ما اعتماد کند.
نباید اعتبار ایران را از بین ببریم

مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه با اشــاره به رعایت الزامات صادرات اظهار 
داشــت: حتی اگر درخصوص برخی محصوالت فوالدی در کشور کمبود 
داریم، باید وارد کنیم ولی نباید مانع صادرات شــویم. نباید مانع شــرکتی 
شد که با مشقت توانســته به بازار اروپا که خودش قطب تولید فوالد است، 
محصول بفروشد و برای خود جای پا درست کند. محصوالت فوالد مبارکه، 
کاالی عمومی نیست که ما بتوانیم با تبلیغات کاالی خود را بفروشیم. وی 
گفت: ما کاالی واسطه ای تولید می کنیم و مشتریانمان کارخانه های پایین 
دست هســتند. نمی توانیم کارخانه ای را که به ما اعتماد کرده و خط تولید 
خود را با محصوالت فوالد مبارکه لینک و تنظیم کرده است، از دست بدهیم. 
باید توجه داشت از روزی که خریدار خارجی سفارش می دهد تا روزی که 

محصول به دستش می رسد، 4 ماه زمان صرف می شود.
 یعنی خریدار اروپایی نیاز 4 ماه آینده اش را امروز ســفارش می دهد. ما که 
وســط کار نمی توانیم به خریدار خارجی بگوییم به دلیل برخی فشارهای 
داخلی، صادرات را کاهش داده ایم و محصول را تحویل ندهیم. مدیرعامل 
فوالد مبارکه افزود: اگر تعهد خود را انجام ندهیم نــه تنها اعتبار ایران که 
اعتبار کشور را از بین برده ایم. در آن صورت در دنیا گفته می شود ایرانی ها 

قابل اعتماد نیستند.
۱۵ میلیون تن صادرات نیاز به تمرین دارد

این پیشکســوت صنعت فوالد در ادامه گفت: ما اگر می خواهیم وارد بازار 
جهانی شویم و ســالی 15 تا 20 میلیون تن فوالد صادر کنیم، از حاال باید 
تمرین کنیم. فوالد مبارکه این تمرین را انجــام داده و جای پای خود را در 
دنیا محکم کرده است. ما در حال حاضر به اتحادیه اروپا صادرات داریم. به 
خاورمیانه و جنوب خلیج فارس، ارمنســتان، ترکمنستان، تایلند، مالزی، 
تایوان، الجزایر و مراکش نیز محصوالت فوالدی صادر می کنیم. این بازارها 
را نمی توانیم به آسانی از دست بدهیم. این بازارها یک شبه به دست نیامده 
که یک شبه از دست برود و اگر از دســت هم بدهیم، دیگر امکان بازگشت 
نداریم. اگر خریداران احساس کنند ایران قابل اعتماد نیست، از دیگر عرضه 

کنندگان خرید می کند.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

نباید اعتبار ایران را از بین ببریم

مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان اصفهان در چهارمین جلسه 
ســازگاری باکم آبی عنوان کرد: دو راهبرد اساسی برای عرضه و 

تقاضای آب شرب پایدار اصفهان وجود دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در چهارمین جلسه  
کارگروه ســازگاری  با کم آبی که با حضور مدیران طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ تشــکیل شد، گفت: در ســال آبی جاری  تا کنون 
میزان  بارندگی در سرشاخه های زاینده رود حدود 400 میلی متر 
بوده؛ در حالی که این رقم در سال گذشته حدود ۹26 میلی متر 
محاسبه شده که کاهش 54 درصدی را نشان می دهد؛ همچنین 
در سال آبی جاری تاکنون میزان بارندگی در شهر اصفهان حدود 
۳1 میلی متر بوده و این در حالی است که این رقم در مدت مشابه 
سال قبل حدود 7۳ میلی متر محاسبه شده  که  بیانگر کاهش 57 
درصدی بارش ها در اصفهان اســت. بنابراین فعاالن صنعت آبفا 
در استان اصفهان باید با برنامه ریزی مدون، فرهنگ سازگاری با 
منابع آبی موجود را با توجه به اقلیم گرم وخشک استان در دستور 

کار قراردهند.
 هاشم امینی محدودیت منابع آبی استان را امری بدیهی برشمرد 
وعنوان کرد: تغییر آب وهوایی و اقلیم گرم و خشک استان، نشانگر 
منابع آبی بسیار محدود در اســتان است؛ پس راهبرد اصلی برای 

تامین پایدار آب شــرب مردم، فرهنگ صحیح مصرف است. اگر 
مردم یــاد بگیرند که حتی قطــره ای از آب را بــد مصرف نکنند 
می توان به تامین و تقاضای پایدار آب شــرب در تمام ســاعات 

شبانه روز امیدوار بود.
 وی دو راهبرد اساسی را برای کاهش تبعات بحران کم آبی عنوان 

و تصریح کرد: برای کاهش تبعات بحران کم آبی، فعاالن صنعت 
آبفا در استان اصفهان باید با دقت و سرعت بیشتری اقدامات فنی 
مانند زون بندی شبکه، احداث حوضچه، نصب شیرهای کنترل 
دبی،تعویض کنتور والوهای فرســوده و... انجام شود؛ همچنین از 
ترغیب مردم به مصرف صحیح آب نبایــد غافل بود. بدین ترتیب 
اقدامات فرهنگی در راســتای ترویج مصــرف صحیح آب میان 

تمام اقشار مختلف جامعه باید با اســتفاده از ظرفیت رسانه ملی، 
شبکه های اجتماعی، رســانه های مکتوب و دیجیتال  باشد؛ البته 
نمی توان در این زمینه از نقش اکیپ مروجین مصرف بهینه آب 
غافل بود. مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان اصفهان با اشاره به 
فعالیت 100 اکیپ مروجین مصــرف بهینه آب در اصفهان اعام 
کرد: شرکت آبفای اســتان اصفهان به منظور ترغیب همه اقشار، 
فعالیت 100 اکیپ مروجیــن مصرف بهینــه آب را در اصفهان 
در دســتور کار قرار داد. اعضای این اکیپ با آمــوزش هایی که 
پیرامون چگونگی ترغیب مــردم به مصرف صحیــح آب با بیان 
شیوا و ساده فراگرفتند، تاکنون توانسته اند بسیاری از شهروندان 
 را به مصرف صحیح آب تشــویق نمایند و از بد مصرف کردن آن

 جلوگیــری کنند. وی با اشــاره بــه  برگزاری جلســه توجیهی 
مشــترکین  با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در سطح استان 
خاطرنشان ساخت: شرکت آبفای اســتان اصفهان با برنامه ای از 
پیش تعیین شده، به برگزاری جلســات توجیهی با مشترکینی 
اقدام کرد که میزان مصرف آنها در طول مــاه به بیش از 20 متر 
مکعب می رســد. با آموزش هایی که درنهایت اصــاح رفتاری و 
 ابزاری را به دنبال دارد، بررســی ها از موفقیــت اجرای این طرح

حکایت می کند.
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ابالغ وقت رسیدگی
12/685 شماره نامه: 9610113633251280 شماره پرونده: 9509983623200634 
شماره بایگانی شعبه: 950643 از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 
در پرونده مطروحه کالسه 950643 به آقایان و بانوان اعظم، حسن، مریم، مهدی، اکرم، 
حسین، هاجیه، صدیقه، سکینه، بتول، فاطمه، محمد باقر، محمد، حسنعلی، بتول، خدیجه، 
ام لیال شــهرت همگی کاشــی درچه و مریم قیصرنیا خواندگان  پرونده فوق الذکر که 
مجهول المکان اعالم شده اند و خواهان آن آقای سید رسول احمدی فروشانی با وکالت 
آقای محمدرضا فدائی و محمد حاج باقری به خواســته الزام به تحویل ملک و در جریان 
رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز شنبه مورخ 1397/02/08 ساعت 12 صبح 
در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید 
به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی 
اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار 
درج می شود. م الف: 7130 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر )202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/686 کالســه پرونده 1336/96 شــماره دادنامه: 1685تاریخ رسیدگی: 96/11/24 
مرجع رسیدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: عبداله رحیم پور 
فرزند حیدر به نشــانی خمینی شهر بلوار آزادگان کوی بوســتان بستان 2 نبش چهار راه 
درب پارکینگ با وکالــت حامد رنجبر، خواندگان: 1- حامــد رنجبر 2 -حمید محمودی 
عالمی 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی عبداله رحیم پور به طرفیــت حامد رنجبر و حمید محمودی عالمی به 
خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال به اســتناد یک فقره چک به شماره 519644 
تاریخ 96/3/30 با توجه به خواســته خواهان و با توجه به وجود اصل مستند دعوی در ید 
خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه آنرا دارد و با توجه 
به اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در قبال خواسته خواهان بعمل 
نیاورده فلذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت 
مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواســته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سررسید تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس ازانقضای مهلت واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم  عمومی خمینی شهر  است. م الف:7132 
 شــعبه 8 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شــهر )275 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

12/687 کالسه پرونده 1439/96 شماره دادنامه: 1724 تاریخ رسیدگی: 96/11/9 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: علیرضا نوروز تولی به نشانی 
خمینی شهر میدان امام حسین خ ولیعصر روبروی آزمایشگاه فارابی مغازه لوازم خانگی با 
وکالت هارون گنجی به نشانی خمینی شهر میدان امام خمینی خ ولیعصر نبش پارکینگ 
بازار دفتر وکالت، خوانده: فتح ا... توحیدی 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 شــورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علیرضا 
نوروز تولی با وکالت هارون گنجی به طرفیت فتح ا... توحیدی به خواســته مطالبه مبلغ 
یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 787674تاریخ 95/7/30 عهده بانک 
سپه شعبه خمینی تویسرکان به انضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه 
به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 96/11/9  و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
شــورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/11/9 و 
با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانده 

به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر 
اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون 
و سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله 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 مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشد.  م الف:7124 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )395 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/688 شــماره صادره: 960720671626123 - 96/12/14 آقای داریوش آشوری 
جالل آبادی فرزند احمد به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده مدعی است ششدانگ پالک شــماره 147 فرعی از 90 اصلی واقع در 
خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 451 صفحه 261 مسبوق به ثبت و سند 
می باشد که در اثر جابجایی 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( نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند 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 شــد. م الف: 7134 اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر  )188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/691 شماره دادنامه: 9609973633101505 شماره پرونده: 9609983633100502 
شماره بایگانی شعبه: 960507 خواهان: صندوق کارآفرینی امید )صندوق مهر امام رضا)ع( 
به نمایندگی عبدالصمد شهبازی با وکالت خانم عزت دهقانی کدنوئیه فرزند مراد به نشانی 
اصفهان خیابان هشت بهشت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی نرسیده به چهار راه سعدی 
جنب  داروخانه عباســی، خواندگان: 1- آقای عروجعلی صالحی فرزند ابوالفتح به نشانی 
استان اصفهان شهرســتان خمینی شــهر خیابان کهندژ 2- آقای مهرداد رشیدی فرزند 
عبدالرسول به نشانی اصفهان خمینی شهر خیابان کهندژ پاسارگاد کوچه گلها 3- آقای 
مهدی ایاز فرزند نیازعلی به نشانی استان اصفهان شهر خمینی شهر خیابان کهندژ عماد 
ولی عصر پ 423، 4- آقای علی گشــول فرزند روزعلی به نشانی اصفهان خمینی شهر 
خیابان عماد سیادت پالک 197، خواســته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بااستعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی صندوق کارآفرینی امید) صندوق مهر امام 
رضا)ع( به نمایندگی آقای عبدالصمد شــهبازی با وکالت خانم عزت دهقانی به طرفیت 
آقایان مهدی ایاز و علی گشول بزمه و مهرداد رشــیدی و عروجعلی صالحی به خواسته 
مطالبه مبلغ 44/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 56545-93/8/10 و 
قرارداد پرداخت وام به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه دعوی 
خواهان وفق مقررات قانونی اقامه شده و خوانده ردیف اول با حضور در جلسه دادگاه اقرار 
نموده که مبلغ 41/300/000 ریال مدیون بوده و بــا توجه به اینکه خواندگان دیگر علی 
رغم ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در قبال خواسته خواهان بعمل نیاورده علی هذا دعوی 
خواهان وارد تشخیص دادگاه مستندا به مواد 198، 515 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 41/300/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/032/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/486/800 
ریال بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 93/8/10 لغایت اجرای 
حکم که واحد اجرای احکام در زمان اجرا احتســاب خواهد نمود در حق خواهان محکوم 
می نماید خواسته خواهان مازاد بر مبلغ مورد حکم محکوم به رد است. رای صادره نسبت 
به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز  پس از ابالغ قابل تجدیدنظر درمحاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان است و نسبت به خواندگان دیگر غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازانقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.   م الف:7138 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )413 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/692 کالسه پرونده 96/2036 شــماره دادنامه: 2399-96/11/30 مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: ســعید صالح پور فرزند اکبر 
با وکالت خانم زهرا حاج حیدری به نشــانی خمینی شــهر بلــوار آزادگان روبروی ایران 

خودرو ناظری مجتمع اطلس ط 2 واحــد3، خوانده: یعقوب گل محمدی فرزند نظام علی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای ســعید صالح پور فرزند اکبر با وکالت خانم زهرا 
حاج حیدری به طرفیــت آقای یعقوب گل محمدی فرزند نظام علی به خواســته مطالبه 
مبلغ 45/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 201837 مورخ 93/3/20 عهده 
بانک سپه به انضمام خســارت دادرسی و خســارت 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 96/11/23  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت 
به نظریه مشورتی اعضا شــورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه 
به وصف تجریدی بودن اســناد تجاری، مســتندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مــواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به مــاده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور 
مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم   به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 1/612/500/000 ریال 
بابت خسارات دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اســتهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای 
کاال و خدمــات مصرفی اعالمــی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران 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:7137 
 شــعبه چهارم مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف خمینی شــهر )386 کلمه،

 4 کادر(
احضار متهم

12/694  خواهان: آقای محســن زینالی طرقی فرزند حســن، خوانده: آقای عبدالرضا 
خسروی، خواسته: مطالبه وجه به مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال بابت هزینه ساخت و 
نصب شیروانی به شرح متن دادخواست، کالسه پرونده: 494/96 ش 1، وقت رسیدگی: 
97/1/29 ساعت 4 بعد از ظهر، محل حضور: شعبه اول شورای حل اختالف نطنز واقع در خ 
دولت مجتمع شورای حل اختالف نطنز، خواهان آقای محسن زینالی طرقی فرزند حسن 
دادخواستی به طرفیت آقای عبدالرضا خسروی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به کالسه 
494/96 ثبت شعبه اول شورای حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده مجهول المکان 
می باشد و از طرفی وقت رسیدگی به تاریخ 97/1/29 ساعت چهار بعد از ظهر تعیین شده 
است لذا مراتب به وسیله یک نوبت نشــر در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ می گردد خوانده 
می تواند در دبیرخانه شورا حاضر و برگ ثانی دادخواست و ضمائم را عینا دریافت دارد در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ تلقی و شورا مبادرت به اتخاذ نظریه خواهد نمود. 
م الف: 623 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز )173 کلمه، 2 کادر(

احضار متهم
12/695  خواهان: آقای عبدالمحمد کشــمیری فرزند حســین، خوانده: آقای رســول 
بهاروندی فرزند عبدالرحمن، خواســته: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره سریال های 
217653 و 217665 بانک تجارت  شعبه نطنز به مبلغ جمعا 50/000/000 ریال )هر چک 
بیســت و پنج میلیون ریال( به انضمام کلیه هزینه ها اعم از هزینه دادرسی و ... خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها، کالســه پرونده: 554/96 ش 1، وقت رســیدگی: 
97/1/29 ساعت 5/30 بعد از ظهر، محل حضور: شــعبه اول شورای حل اختالف نطنز 
واقع در خ دولت مجتمع شــورای حل اختالف نطنز، خواهان آقای عبدالمحمد کشمیری 
فرزند حسین دادخواستی به طرفیت آقای رسول بهاروندی فرزند عبدالرحمن به خواسته 
مطالبه وجه چک و غیره مطرح که به کالسه 554/96 ثبت شعبه اول شورای حل اختالف 
نطنز گردیده و چون خوانده مجهول المکان می باشد و از طرفی وقت رسیدگی به تاریخ 
97/1/29 ساعت 5/30 بعد از ظهر تعیین شده است لذا مراتب به وسیله یک نوبت نشر در 
روزنامه کثیراالنتشار ابالغ می گردد خوانده می تواند در دبیرخانه شورا حاضر و برگ ثانی 
دادخواست و ضمائم را عینا دریافت دارد در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ تلقی 
و شورا مبادرت به اتخاذ نظریه خواهد نمود. م الف: 625 شعبه اول مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف نطنز )205 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/699 شماره: 520/95 به موجب رای شماره 551 تاریخ 95/12/22 حوزه شورای حل 
اختالف شهرستان نطنز که قطعیت یافته است محکوم علیه علی اصغر محمدی فرزند علی 

محمد به شماره 09174558934 محکوم است به پرداخت مبلغ 194/390/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 93/4/4 لغایت 
اجرای حکم و پرداخت مبلغ 3/304/875 ریال به عنوان خسارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل مطابق تعرفه قانونی. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی می باشد و پرداخت 
هزینه اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانــون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:637 شعبه حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان نطنز )180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/697 شماره نامه: 1396009001159516 شماره پرونده: 9409983735600480 
شماره بایگانی پرونده: 951208 نظر به اینکه  آقای مجید شهریاری در پرونده به شماره 
951208 این شعبه به اتهام مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع شکایت آقای 
حمیدرضا سلیمانی و محمد حســن بزرگی متهم شناخته شــده و تقاضای مجازات وی 
شــده لذا به تجویز ماده 180 ق.ا.د.ک مراتب با ذکر وقت رســیدگی روز سه شنبه مورخ 
1397/01/28 ساعت 9/30 صبح برای یک نوبت منتشر می گردد تا نامبرده حضور پیدا 
کند نتیجه عدم حضور صدور حکم غیابی خواهد بود. م الف: 618 شــعبه 101 دادگاه 

کیفری دو شهر نطنز) جزایی سابق( )99 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9610460365600057 شــماره پرونــده:   12 شــماره درخواســت:  /675
9509980365601370 شماره بایگانی شــعبه: 951386 پیشنویس آگهی ابالغ آقای 
علی رفیعی مقصود بیگی فرزند حسن به اتهام مشارکت در کالهبرداری و واگذاری چک 
سرقتی و ... از طرف این دادسرا در پرونده کالســه 951386 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم حضور پس ازیک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف: 38598 شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان) مجتمع شهدای هفتم تیر( )127 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

12/676 شــماره پرونده:961237-96/12/6 آقای بهروز سلیمانی راد فرزند رمضان در 
پرونده شماره 961237 این شعبه به اتهام توهین و تهدید پیامکی تحت تعقیب قرار دارید 
به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت 
مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شــود. م الف: 38593 شعبه 40 دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )81 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

12/677 شــماره پرونده:961234-9609980365901217 - 96/12/5 آقای ســام 
خواجویی فرزند حاجی بابا در پرونده شــماره 961234 این شــعبه به اتهام صدور چک 
بالمحل به مبلغ یکصد میلیون تومان تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی 
و اظهار نظر می شود. م الف: 38592 شــعبه 40 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )81 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9610460358300026 شــماره پرونــده:   12 شــماره درخواســت:  /678
9609980358300215 شماره بایگانی شــعبه: 960227 در پرونده کالسه 960227 
شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای سعید باطنی شکایتی علیه 
کبیر کشــاورز دائر بر فروش مال غیر مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع 
گردیده نظر به اینکه متهمین مجهول المکان می باشــد حسب ماده 174 آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود تا متهم از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل 
خود جهت پاســخگویی به اتهام وارده ودفاع از خود حاضر گــردد در صورت عدم حضور 
دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 38591 شعبه 4 بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع شهدای هفتم تیر( )126 کلمه، 1 کادر(

فقدان سند مالکیت
12/583 شــماره: 960720671611752-96/12/13  آقای م حســن کریمی خوزانی 
فرزند ابوالقاسم به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی است ســه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک شــماره 140 فرعی از 
82 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان کــه در دفتر 141 صفحه 242 
مسبوق به ثبت و سند می باشــد که در اثر جابجایی مفقود شــده است چون درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود کــه هرکس مدعی انجام معاملــه )غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبا ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده سند مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 7112 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )188 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/681 آقای محمود ثالثی دارای شناســنامه شماره 9 به شــرح دادخواست به کالسه 
991/96 ح ش 2 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سیف اله ثالثی به شناســنامه 1115 در تاریخ 96/11/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- رقیه ثالثی فرزند محمدرضا به 
ش. شناسنامه 50 متولد 1326 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 2- محمود ثالثی موسی 
آبادی فرزند ســیف اله به ش. شناســنامه 9 متولد 1347  صادره از دهاقان )پسر متوفی( 
3- احمد ثالثی فرزند سیف اله به ش.شناســنامه 34 متولد 1351 صادره از دهاقان )پسر 
متوفی( 4- قاسم ثالثی فرزند سیف اله به ش.شناسنامه 117 متولد 1361 صادره از دهاقان 
)پسر متوفی( 5- زهرا ثالثی فرزند سیف اله به ش.شناســنامه 39 متولد 1354 صادره از 
دهاقان )دختر متوفی( 6- فاطمه ثالثی موســی آبادی فرزند ســیف اله به ش.شناسنامه 
35 متولد 1344 صادره از دهاقــان )دختر متوفی( 7- مهری ثالثی فرزند ســیف اله، به 
ش.شناسنامه 98 متولد 1364 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 8- سمیه ثالثی فرزند سیف 
اله به ش.شناسنامه 30 متولد 1360 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 9- زهره ثالثی فرزند 
سیف اله به ش.شناسنامه 318 متولد 1366 صادره از دهاقان )دختر متوفی(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/365 شعبه دوم حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف دهاقان )258 کلمه،3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

12/701 شــماره صادره: 1396/42/473712- 96/12/12 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 31 فرعی از 418 اصلی واقع در بخش 5 ثبت جنوب اصفهان 
ذیل ثبت 15052 در صفحه 542 دفتر امالک جلد 125 به نام آقای منوچهر مفتون تحت 
شماره چاپی مسلسل 328031  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است که مع الواسطه طبق 
ســند انتقال 69798 مورخ 1363/3/2 دفترخانه 15 اصفهان یک دانگ آن به غیر و دو 
دانگ آن به خانم پوراندخت اعتمادی انتقال قطعــی یافته که بنامش ذیل همان صفحه 
ثبت شده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1396/24039339 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 157994 مورخ 
1396/11/28 به گواهی دفترخانه 92 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابه جایی مفقود گردیده اســت 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 ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 38579 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )266 کلمه، 

3 کادر(

فقدان سند مالکیت
12/683 شــماره صادره: 1396/42/473722- 96/12/12 نظر به اینکه سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 31 فرعی از 418 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت جنوب اصفهان ذیل ثبت 105671 در صفحه 324 دفتر امالک جلد 577 به نام آقای 
ابراهیم ابراهیمی وینچه تحت شماره چاپی مسلسل 310723  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است سپس طبق سند انتقال 69798 مورخ 1363/3/2 دفترخانه 15 اصفهان بالواسطه 
یک دانگ مشــاع آن به غیر و دو دانگ آن به خانم پروانه ثقفی انتقال قطعی شده است 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1396/24039339  به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 1157995 مورخ 1396/11/28 
 به گواهی دفترخانه 92 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
جابه جایی 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 نســبت 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 نماید 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 ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 38578 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )262 کلمه، 3 کادر(
حصروراثت

12/684 خانم میمنت یلمه علی آبادی دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به 
کالسه 96/992 ح ش 2 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عفت یلمه علی آبادی بشناسنامه 10در تاریخ 1396/11/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1-میمنت یلمه علی 
آبادی فرزند اسماعیل به ش شناســنامه10متولد1338صادره از دهاقان)خواهر متوفی(
)ابوینی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف:96/363 رئیس 

شعبه دوم دادگاه حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100370306052 ابالغنامــه:  شــماره   12 /593
9109983648700234 شــماره بایگانی شــعبه: 960265  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
آقای امید چراغی فرزند حمید با توجه به اتهام آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی نســبت 
 به شــاکیه خانم فاطمه رضائی درزی مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 459( ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9109983648700234 شعبه 5 دادگاه کیفری یک ) ویژه اطفال 
و نوجوانان( استان اصفهان ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/02/08 ساعت 8 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن متهم با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهمین و در 
اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب آگهی دوبار به فاصله ده روز به گونه ای که ازتاریخ آخرین انتشار تا وقت رسیدگی 
بیش از یک ماه نگذشته باشد انتشار یابد تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردند. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 
به عمل خواهد آمد. م الف:38007  شعبه 5 دادگاه کیفری یک )ویژه اطفال و نوجوانان(

استان اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
فقدان پرونده ثبتی

12/594 شــماره: 1396/03/472151-96/12/8 بحکایت دفتر آمار تمامی ششدانگ 
مزرعه مونیه سفلی از بلوک علیا اردستان با جمیع منضمات و اراضی و بیوتات و غیره و سه 
دانگ چاله آب ال مرغ و قدر الحصه از چاه زهیر و سنجدو و غیره و سایر توابع و منضمات 
تحت پالک ثبتی 87 اصلی دهستان علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان در سال 1311 
بنام آقا محمد اسمعیل فتوحی 1/5 حبه مشاع از 72 حبه، شهربانو خانم فتوحی چهار حبه و 
سه ربع حبه، شیخ محمد رضوانی نیم حبه، جواهر خانم فتوحی 2 حبه، منور سلطان دختر 
مالحسین 1/5 حبه، کاظم و علی و عباس فتوحی5 حبه بالسویه، سکینه خانم دختر قاسم 

سه ربع حبه، جواهر خانم دختر مرحوم علی 1/5 حبه، علی اکبر حبیبی1/5 حبه، رضا پسر 
حسن دو حبه، سلطان خانم برقی 1 حبه، فرخ سلطان برقی 2 حبه، صنم کوهی 2/5 حبه، 
فاطمه دختر احمد نیم حبه، خورشید دختر احمد نیم حبه، عباس کوهی یک حبه و ربع حبه، 
محمد کوهی یک حبه و ربع حبه، علی اکبر باقری ســه ربع حبه، صغرا کوهکن نیم حبه، 
حسن کوهکن نیم حبه، فرخنده صغری یک حبه، حسین کوهی یک حبه، عباس کوهی 
2/5 حبه مشاع، محمد ابراهیمی یازده حبه وســه ربع حبه، حاجیه بیگم ابراهیمی 3 حبه، 
محمد قلی ابراهیمی 4 حبه، شــهربانو ابراهیمی 2 حبه، حسن ابراهیمی 10 حبه، مخدره 
خاور خانم دختر محمد علی نیم حبه، محمد کوهی دو حبه، فاطمه خانم کوهی یک حبه و 
سلطان خانم کوهی نیم حبه و حاج اسدا... رضوانی یک حبه درخواست ثبت شده که آگهی 
های نوبتی آن درج و منتشر گردیده و در تاریخ نامعلوم مفقود شده است. لذا بعلت عدم ذکر 
پالک ثبتی در آگهی قبلی مراتب مجدداً  آگهی می گردد تا چنانچه اشــخاصی نسبت به 
پالک مرقوم در مدت قانونی واخواهی نموده یا مدعی نقل و انتقاالت رسمی بوده و یا به 
نفع شخصی بازداشت می باشد که این اداره از آن اطالعی ندارد ظرف مدت 3 ماه از انتشار 
این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل مدارک و دالئل خود کتبا به این اداره تســلیم 
نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و با سپری شدن مدت مذکور و نرسیدن اعتراض پرونده 
المثنی تشکیل و در جریان ثبت قرار خواهد گرفت.  م الف:504 عصاری رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان )370 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

12/595 شماره اجراییه:9610423734100157  شماره پرونده:9509983734100574 
شماره بایگانی شعبه:950583 به موجب شماره دادنامه مربوطه 9609973734100617 
محکوم علیه 1- مریم 2- زهرا 3- حســن 4- ناهید همگی مبین رهنی فرزند حســین 
محکومند به 1- الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان نطنز و 
انتقال رسمی یک دانگ و سه ربع دانگ از شش دانگ پالک ثبتی 51-495 طبق نظریه 
کارشناســی در حق محکوم لهم 1- علی  2- عزت خانم هر دو مبین رهنی فرزند محمد 
هر دو به نشانی اصفهان شهرستان نطنز اســتاد مطهری نبش وشوشاد طبقه اول منزل 
جروند 3- شهین مبین رهنی فرزند محمد به نشــانی نطنز خ قدس بن بست غفوری پ 
102 با وکالت عزت خانم مبین رهنی فرزند محمد به نشــانی استان اصفهان شهر نطنز 
استاد مطهری نبش وشوشاد طبقه اول منزل جروند 2- پرداخت هزینه اجرایی به مبلغ نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آ.د.م الزامیست. 
 م الف: 633 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان نطنز)161 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

12/596 شماره دادنامه: 9609973630101579 شماره پرونده: 9609983630100685 
شماره بایگانی شعبه: 960735  خواهان: آقای ســید روح اله هاشمی فرزند سید محمود 
 با وکالت آقای حمید مظاهری فرزند عزت اله به نشــانی اصفهــان تیران خ امام خمینی 
روبه روی دادگستری، خوانده: آقای پیام فضیلت فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه وجه چک، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
با استعانت از ذاتی باریتعالی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست آقای سید روح اله هاشمی فرزند سید محمود و با وکالت آ قای حمید 
مظاهری فرزند عزت اله و به طرفیت آقای پیام فضیلت فرزند ابراهیم  و به خواسته مطالبه 
وجه یک فقره چک به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی 
و خسارت تاخیر در تادیه موضوع یک فقره چک سریال 9205/152266 مورخه 96/4/21 
عهده بانک قوامین شعبه بلوار اشــرفی اصفهانی تهران و به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون 
ریال دادگاه با توجه به محتویات پرونده، وجود اصول اســناد در ید خواهان که داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده دلیلی بر پرداخت دین یا برائت ذمه ارائه ننموده است لذا 
ادعای خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 515، 198، 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 11/340/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر و همچنین حق 
الوکاله طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا 
زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و ظرف 20 روز از آن قابل اعتراض در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:529  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تیران 

)297 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
12/589 شماره صادره: 964202511622007- 96/12/9 سند مالکیت یکدانگ مشاع 
از ششــدانگ  پالک ثبتی شــماره 2179/196 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 
54931 در صفحه 380 دفتر 227 بنام خانم بیگم موذنی فرزند یداله سابقه ثبت و صدور 
سند به شماره چاپی 586502 دفترچه ای ثبت  و صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 
12961 مورخ 96/11/11 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 اســتناد تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 38587 میرمحمدی اداره ثبت اســناد و امالک جنوب شــرق اصفهان)223 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/597 آقای پرویز رکنی فرد دارای شناسنامه شماره 68 به شرح دادخواست به کالسه  
501/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نیره خانم سجادی قصبه به شناســنامه 2463 در تاریخ 1385/6/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- علی عزیزگل فرزند 
آقاگل به شماره شناسنامه 331 همسر متوفیه 2- شوکت خانم سجادی قصبه فرزند سید 
جواد به شماره شناسنامه 2460 خواهر متوفی 3- حشمت خانم سجادی قصبه فرزند سید 
جواد به شماره شناسنامه 2461 خواهر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. 
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: 635 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )158 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/689 آقای پرویز رکنی فرد دارای شناسنامه شماره 68 به شرح دادخواست به کالسه  
502/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی عزیزگل به شناسنامه 331 در تاریخ 1387/2/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حبیب رکنی فرد فرزند استاد آقا گل 
به شماره شناسنامه 516 برادر متوفی و به جز نامبرده فوق ورثه دیگری ندارد. 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 شــد. م الف: 639 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )131 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103734105988 ابالغنامــه:  شــماره   12 /696
9609983734100413  شــماره بایگانی شــعبه: 960424 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به خانم فریبا جمشــیدی گنــدو غدوئی، خواهان آقای قاســم 
رحیمی کشــه دادخواســتی به طرفیت خوانده خانم فریبا جمشــیدی به خواسته ابطال 
ثبت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609983734100413 
شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان نطنز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/01/26 ساعت 10 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا 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. 
م الف: 640 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان نطنز )153 کلمه، 

2 کادر(



 پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی 
در بین آمریکایی ها

پیشنهاد سردبیر:

رایگان به مدرسه بروید
نوآوری در خدمات می تواند بر محبوبیت های یک شــرکت بیفزاید و در دنیای رقابت آن را به پیش 
ببرد.شــرکت لیفت به عنوان یکی از بزرگ ترین رقبای اوبر ، قصد دارد با ســرویس حمایتی جدید 
خود دیدگاه های مردمی در خصوص خودروهای خود را تغییر دهد. این سرویس با هدف حمایت از 
دانش آموزان و دانشجویانی طراحی شده که قصد دارند در ایاالت متحده فاصله مدرسه و آموزشگاه تا 
خانه را طی کنند. طی ماه گذشته، یکی از مدارس ایاالت متحده حمله تیراندازی دانش آموزی را تجربه 
کرد که تعداد زیادی از همکالسی های خود را کشت یا مجروح کرد. پس از این اتفاق بسیاری از والدین 
ابراز نگرانی کردند که نمی توانند فرزندان خود را به راحتی رها کنند تا به تنهایی به مدرســه بروند و 
حتی به سرویس های مدرسه نیز اعتماد ندارند. شرکت لیفت نیز این فرصت را غنیمت شمرد و تصمیم 
گرفت برای جلب نظر مثبت مخاطبان اوبر، از روشی جدید  استفاده کند. در این روش تمامی 

ساکنان واشنگتن دی سی به سرویس مدارس رایگان لیفت مجهز خواهند شد.

معرفی چند نو آوری در دنیای فناوری؛

پرواز در شهر

فرزانه مستاجران

دنیای فناوری دنیای عجیبی است و هر روز هم که از آن بگذرد عجیب تر می شود و ما شاهد اختراعات خارق العاده و خارج از تصور ذهنی هستیم. در این نوشته می خواهیم شما را با چند اختراع جدید و نوآوری 
در خدمات آشنا کنیم؛ شاید جرقه ای باشد برای دادن ایده و بومی کردن آن برای کشور عزیزمان.

پرواز در شهر

تاکنون فقط در انیمیشن ها ماشــین پرنده دیده ایم؛ 
اما جالب است بدانید قرار است در واقعیت هم این امر 
اتفاق بیفتد. مدیر فروش پورشه، از ساخت تاکسی های 
پرنده این شرکت خبر داده است. پورشه که تولیدکننده 
خودروهای اسپورت فولکس واگن است در حال توسعه 
خودرویی است که بتواند مســافران را با پرواز جابه جا 
کند. پورشه این کار را در رقابت با دیگر برندهای خودرو 
همانند تویوتا که اقدام به طراحی تاکســی های پرنده 
کرده اند شروع کرده است.ون پالتن مدیر فروش پورشه 
در این باره یه یک مجله آلمانی گفت که پورشه می تواند 
خودروی مسافربری پروازی خود را برای رقابت با رقبا 
در یک بازار بالقوه برای تاکســی های هوایی شهری و 
ســرویس های حمل مسافر توســعه دهد. این فرایند 
پروسه ای حســاس اســت و می تواند به صرفه جویی 
در زمان کمک کند. برای مثال تصور کنید بخواهید از 
کارخانه زوفنهاسن به فرودگاه اشتوتگارت برانید. حداقل 

نیم ساعت برای رسیدن به مقصد نیاز دارید، اما اگر 
بخواهید با تاکسی پرنده این کار را انجام دهید تنها 

۳ و نیم  دقیقه طول می کشد. 

دیگر معلولیت، محدویت نیست
معلولیت روزگاری محدودیت به حساب می آمد اما با این اختراعات جدید در حوزه پزشکی دیگر سدی در مقابل یک معلول برای انجام فعالیت هایش وجود 
ندارد. درمان معلولیت موضوعی است که به نظر می رسد برای ژاپنی ها بسیار مهم باشد. آنها با استفاده از تکنیک های جدید خود روشی را خلق کرده اند تا افراد 
با سهولت بیشتری حرکت کنند. درمان معلولیت و حل مشکالت حرکتی، جزو رویاهایی است که بسیاری از افراد را درگیر خود می کند. درواقع اغلب معلوالن 
آرزو دارند بتوانند به هر وسیله ای که شده، راه بروند و حرکت کنند. با وجود این، بسیاری از روش های این روزها، آنچنان که باید، معلوالن را راضی نمی 
کند. درحال حاضر شرکتی ژاپنی، نوعی لباس روباتیک ساخته که کارکردی جالب توجه دارد. این لباس، دور کمر فرد معلول بسته می شود و سپس 
سیگنال های مغزی افراد را خوانده و به ماهیچه های حرکتی پیغام حرکت ارسال می کند. این لباس به طور اخص برای افرادی مناسب است که توانایی 
حرکت کردن به تنهایی را ندارند. یکی از مهم ترین وجوه مثبت در خصوص این لباس، امکان کنترل ســیگنال های مغزی از طریق ذهن است. 
این لباس روباتیک می تواند سیگنال های بیوالکتریک یا جریان الکتریکی بافت، اعضا یا سیستم های سلولی را دریافت کند.  نمونه معمول چنین 
سیستمی دستگاه الکترومغناطیس مغزی است. ثبت اختراع این دستگاه ژاپنی  از اواسط سال گذشته مراحل تایید را پشت سر گذاشت و اکنون در 
وزارت بهداشت آمریکا به ثبت رسیده است.به نظر می رسد این شرکت قصد دارد با همکاری شرکت های آمریکایی مراحل ثبت این لباس را انجام 
دهد. ساخت این لباس هوشمند نزدیک به یک دهه به طول انجامیده است. شاید بتوان امیدوار بود که به واسطه این لباس بسیاری از معلولیت های 
جسمی پایان یافته و افرادی که مشکالت حرکتی دارند به رویاهای بزرگ خود دست پیدا کنند.باید دید در بلندمدت چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا مخاطبان 

از این لباس روباتیک استقبال می کنند یا خیر.

جزئیات جدید از دوربین 
گوشی های سری P20 هوآوی

شــرکت هوآوی در اوایل فروردین از گوشی پرچمدار 
P20 و P20 Pro رونمایــی خواهد کــرد؛ به همین 
 P10 جهت، سه هفته تا زمان رونمایی رسمی جانشین
و P10 Plus زمان باقی مانده است. طی چند روز اخیر، 
شایعات زیادی درباره پرچمداران جدید هوآوی منتشر 

شده و انتظار داریم این روند طی چند روز 
آینده شدت گیرد.

به تازگــی نیز مشــخصات پرچمداران 
Huawei P20، هوآوی پی 20 پالس 
)یا نســخه »پــرو«( و پــی 20 الیت 
فاش شده اســت. براساس اطالعات 
 به دست آمده توسط افشاگر معروف،
بــا   Huawei P20 Lite
۳2گیگابایــت حافظــه و دوربین 
اصلی 16 مگاپیکسلی عرضه خواهد 
شــد؛ در پنل پشــتی پرچمداران 

جدید هوآوی، سنســور دیگری جای 
 Huawei P20 یا Huawei P20 Pro .می گیــرد
Plus نیز بــا 64 گیگابایت حافظــه و دوربین اصلی 
18 مگاپیکسلی عرضه خواهد شــد؛ همچنین اعالم 
شــده اســت Huawei P20 از یک دوربین اصلی 
16مگاپیکســلی بــا ۳2 گیگابایت حافظه اســتفاده 
می کند. باید اشاره کرد که مدل »پرو« به سه دوربین 
 Huawei در پنل پشتی مجهز شده است؛ در حالی که
P20 و Huawei P20 Lite از دوربیــن دوگانــه 
اســتفاده می کنند. مدل الیت، نمایشگر 5/6اینچی با 
رزولوشــن Full HD+ یا 1080 در 2280 پیکسل 
دارد؛ در حالی کــه جانشــین Huawei P10 بــه 
 Huawei صفحه نمایش 5/7 اینچی مجهز شــده و
P20 Pro نیز از نمایشــگری با اندازه 6 اینچ استفاده 
می کند. تمامی پرچمــداران جدید هوآوی با بریدگی 
در باالی صفحه نمایش همراه خواهند بود؛ ضمن اینکه 

حاشیه  پایین صفحه نمایش نیز حفظ شده است.

حل مشکالت توییتر با سبک 
مدیریتی جک دورسی

پنجشنبه  هفته  پیش، جک دورسی نه تنها مشکالت 
و ایرادات توییتــر را تصدیق کرد، بلکــه در حرکتی 
غیرمنتظره از کاربران و کارشناسان درخواست کرد به 

بهبود این پلتفورم کمک کنند.
ما شــاهدیم که مشــکالتی نظیــر سوءاســتفاده، 

اذیــت،  و  ، ارتش آزار  ترول هــا
ی  ی هــا ر بکا ا خر
مشترکی که توسط 

انسان ها و بات ها صورت 
می گیرنــد، کمپین های 

و  دروغ  اطالع رســانی 
صداهــای تفرقه برانگیــز، 

روزبه روز بیشــتر می شوند. ما 
در مورد استفاده  برخی کاربران، راضی 

نیستیم و می دانیم که نتوانسته ایم با سرعت کافی به 
این مشکالت رسیدگی کنیم.

ما اخیرا یک سوال ساده را مطرح کرده ایم: آیا می توانیم 
»سالمت« مکالمات را در توییتر اندازه گیری کنیم؟ ما 
به یک سیســتم کامال جامع نیاز داریم؛ نه اینکه فقط 

مطالب مشکل آفرین را بررسی کنیم.
طبق بیانیه  منتشرشده در توییتر، این پلتفورم شبکه 
اجتماعی در تالش اســت با کمک متخصصان خارج 
از شرکت، راهی برای سنجش »سالمت« خود بیابد. 
داوطلبــان باید تا تاریخ 1۳ آوریل پیشــنهادات خود 
را ارائه کنند و این شرکت امیدوار است تا ماه جوالی 

اولین سری پروژه های منتخب را اعالم کند.

پرطرفدارترین شبکه های 
اجتماعی در بین آمریکایی ها

یافته های موسسه تحقیقاتی پیو نشان می دهد که در 
میان شبکه های اجتماعی مختلف موجود در آمریکا، 

بیشترین میزان اســتفاده مربوط به 
فیــس بــوک و یوتیوب 

است.
بــر اســاس تحقیقات 
موسسه پیو 68 درصد 
از کل آمریکایــی ها از 

فیس بوک اســتفاده می 
بــه کنند و ســه چهارم مردم این کشــور هم 

صورت روزانه از این شــبکه اجتماعی بهره می گیرند. 
فیس بوک در میان افراد زیر 65 ســال یک شــبکه 
اجتماعی محبوب است و در تمامی نقاط آمریکا به طور 

گسترده کاربرد دارد.
یوتیوب که برای به اشتراک گذاری ویدئو مورد استفاده 
قرار می گیرد، اگر چه یک شــبکه اجتماعی عادی و 
مشابه با دیگر شبکه های اجتماعی نیست، اما در میان 
74 درصد از بزرگساالن آمریکایی طرفدار دارد. نکته 
جالب توجه این است که این میزان استفاده در میان 
جوانان 18 تا 24 ســال به 94 درصد افزایش پیدا می 
کند. به طور کلی اســتفاده افراد جوان از شبکه های 
اجتماعی بیش از افراد مسن است و در میان افراد 18 
تا 29 ساله، 88 درصد از یکی از اشکال شبکه اجتماعی 

بهره می گیرند.

 رشد بی سابقه واردات آیفون 
بعد از رجیستری

مطابق با آماری که از ســوی پایگاه اطالع رسانی دولت منتشر 
شــد، با اجرای طرح رجیستری گوشــی های موبایل، واردات 
رسمی این کاال به کشور 9۳ درصد رشد داشت و ورود رسمی 

آیفون 600 درصد افزایش یافت.
طرح رجیستری به عنوان مهم ترین طرح مبارزه با گوشی های 
قاچاق، از مهرماه امســال در حال اجراســت. بررسی ها نشان 
می دهد با اجرای این طرح واردات رسمی تلفن همراه با افزایش 
چشمگیری مواجه بوده و بر اساس آمار گمرک، این واردات در 

11ماهه امسال 9۳ درصد رشد داشته است. 
همچنین بررسی ها نشان می دهد درآمدهای گمرک از محل 
واردات قانونی گوشی تلفن همراه در 9 ماهه امسال 150درصد 

رشد را شاهد بوده است. 
هرچند در ابتدای اجرای این طرح، سودجویان و مخالفان، تالش 
کردند تا افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه را دلیل اجرای 
این طرح عنوان کنند و مانع از اجرای موفقیت آمیز این پروژه 
شوند، اما با گام های محکم و موثر وزارت ارتباطات و همچنین 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سایر دستگاه های مرتبط، این 

طرح به خوبی درحال اجراست.

۷۵ درصد چینی ها نگران نقض حریم شخصی توسط روبات ها هستند
همزمان با افزایش اســتفاده از فناوری های روباتیک، مســئله به خطر افتادن امنیت و حریم شــخصی توسط این 
دستگاه های پیشرفته، به یک نگرانی جدی مبدل شده است. نتایج یک بررسی تازه که در چین انجام شده نشان می دهد 
از هر چهار نفر در این کشور سه نفر نگران تهدیدات روبات ها و دیگر محصوالت مبتنی بر هوش مصنوعی برای حریم 
شخصی خود هستند.بررسی یادشده که به طور مشترک توسط تلویزیون دولتی چین و موسسه تحقیقاتی تنسنت و 
با ارسال پرسشنامه برای 8000 نفر صورت گرفته، حاکی است 76.۳ درصد از مردم چین روبات ها و دیگر محصوالت 
دارای هوش مصنوعی را تهدیدی برای حریم شخصی خود می دانند و حتی معتقدند هوش مصنوعی با پیشرفت های 
گسترده تر صنایع بیشتری را فتح کرده و کنترل آنها را در اختیار می گیرد. حدود نیمی از پاسخ دهندگان می گویند 
هوش مصنوعی همین حاال هم بر فرایندهای شغلی آنان تاثیر گذاشته و یک سوم آنها هوش مصنوعی را تهدیدی برای 

شغل خود دانسته اند و در مورد از دست دادن شغل خود به همین علت اظهار نگرانی کرده اند.

 موبایل جدید اچ تی سی 
مناسب عکاسی پرتره

گزارشی جدید نشان می دهد اچ تی ســی موبایل »یو 12« را با 
دو دوربین پشتی ســاخته که می توان با کمک آن عکاسی پرتره 
انجام داد یا بدون حذف جزئیات روی تصویر زوم کرد.شــرکت 
اچ تی ســی اعالم کرده در 2018 میالدی دوباره تولید موبایل 
هایی با دو دوربین پشــتی را از ســرخواهد گرفت. درهمین 
Imag� مشــخصات موبایلی به نام LlabTooFer  راستا

ine را منتشر کرده که به U۱۲ مشــهور است. وب سایت  
LlabTooFer به عنوان یک منبع معتبر انتشار اخبار شرکت 
اچ تی سی شناخته شده اســت. نکته اصلی دستگاه مذکور 
وجود دو دوربین پشتی 12 و 16 مگاپیکسلی است که البته 
در این گزارش به نحوه کارکرد دو دوربین اشاره نشده. اما تمایز 
میان آنها نشــان می دهد می توان با آنها عکاسی پرتره انجام 
داد یا بدون حذف جزئیات، روی تصویر زوم کرد. همچنین قفل 
نمایشگر دستگاه را می توان به وسیله فناوری شناسایی صورت باز 
کرد. این فناوری به کمک دوربین 8مگاپیکسلی جلو دستگاه کار 
می کند.  در کنار آن یک تراشــه اسنپ دراگون 845، نمایشگر 6 
اینچی QHD+، 6 گیگابایت RAM، 256 گیگابایت حافظه داخلی 
و باتری ۳420 میلی آمپری در دستگاه  به کار رفته است. همچنین 
U۱۲ ضدآب است.  به نوشته این وب سایت، موبایل مذکور احتماال 

در آوریل رونمایی شود. نخستین خودروی تمام الکتریکی مسابقه ای ساخته شد
برند Seat متعلق به شــرکت فولکس واگن به تازگی از خودروی مســابقه ای الکتریکی کوپرا 
)Cupra e�Racer(رونمایی کرده است. به گفته تولید کننده، این نخستین خودروی مسابقه ای 
الکتریکی دنیاست که براساس طراحی  اصلی  Cupra Leon TCR ساخته شده و 420 اسب 

بخار قدرت دارد. البته حداکثر قدرت موتور آن به 670 اسب بخار نیز می رسد.
 به گفته کارشناسان، این یک خودروی نمایشی است که برای معرفی بهتر این برند، تازه ساخته 
شده است. با وجود این برخی دیگر معتقدند ساخت این خودرو در حقیقت سرآغاز تولید سری 

خودروهای E TCR است.
 Cupra e�Racer در نمایشگاه بین المللی ژنو نمایش داده می شود.

 در دنیای واقعیت مجازی 
چه اتفاقی برای بدن شما می افتد؟

احتماال شما هم مانند عده ای، این سوال برایتان پیش آمده که اگر در قالب هدست های واقعیت 
مجازی از دنیای واقعی فاصله بگیرید و ســاعت های بیشتری در این دنیای دیجیتال سپری کنید، چه 

اتفاقی برایتان می افتد. پاسخ ساده به این سوال بدین شکل است: به این ترتیب، زمان زیادی نمی توانید در این 
وضعیت بمانید و برای یک مدت زمان طوالنی، تجربه ناخوشایندی خواهد بود.

پاسخ پیچیده به این سوال آن است که هر کســی به صورت متفاوت دنیای واقعیت مجازی را تجربه می کند و تمامی 
هدست های واقعیت مجازی یا بسترهای این موقعیت شرایط یکسانی ندارند؛ بنابراین، بازی های خاصی در انواع هدست 

متفاوتی را ایجاد کند و حتی برای برخی بیشتر ها بــرای آدم های مختلف، ممکن اســت مشــکالت 
هدســت های واقعیــت مجــازی از دیگران مشکل به وجود آید. سازندگان 

HTC Vive به مشتریان خود محبوبــی مانندآکیلوس ریفت و یا 
دقیقه یک استراحت 10 توصیه می کننــد که هر ۳0 

باشــند، حتی اگر الی 15 دقیقه ای داشــته 
اســتراحت تصور می کنند نیازی  به 

ندارند.
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مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( 
اردستان:

کمک های ۱۴میلیارد ریالی 
مردم در سال ۹۶

مدیــر کمیتــه امــداد امام  اردستان
خمینی)ره( اردستان، گفت: ۱۴میلیاردریال کمک 
مردمی توســط کمیته امداد امــام خمینی)ره( 
اردستان در ســال جاری جمع آوری شده است. 
مهرداد پویان اظهار کرد: تعــداد خانوارهای زیر 
پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( اردستان، 

یکهزار و۷۰۰خانوار است.
وی افزود: ۱۸نــوع خدمات همچون اشــتغال، 
آموزش، معیشــت، درمان، جهیزیــه، تحصیل 
و مســکن به مددجویان کمیته امــداد پرداخت 
می شــود. مدیر کمیته امداد امــام خمینی)ره( 
اردســتان با بیان اینکه خدمت رســانی به اقشار 
بی بضاعت، کم درآمد و مددجویان کمیته از وظایف 
این نهاد مقدس اســت، تصریح کرد: کمک های 
جمع آوری شده به همین منظور هزینه شده است.

پویان تصریح کــرد: همچنین  در ســال جاری 
۴۰۰نفر، حامــی فرزنــدان ایتام و محســنین 

شهرستان اردستان شده اند.

معاون فرماندار سمیرم:
 دستگاه ها تدابیر پدافندی را 

با جدیت دنبال کنند
معاون فرماندار سمیرم، از همه  سمیرم
دستگاه ها و سازمان ها خواست تدابیر پدافندی را 
با جدیت و تالش مضاعف دنبال کنند. محمد رضا 
عسکریان اظهار کرد: اگر شرایط مناسب و آمادگی 
الزم را برای مقابله با خطرها داشته باشیم، سطح 
ایمنی را ارتقا خواهیم داد و از آسیب های احتمالی 
جلوگیری خواهیم کرد. وی حفظ ســرمایه های 
کالن کشــور و آمادگی برای مقابله با دشــمن و 
خطرات احتمالــی را در پدافند غیــر عامل مهم 
دانست و یادآور شد: آموزش شهروندان و محلی ها 
برای مقابله با تهدید و خطرات احتمالی، ضروری 
است و باید در این زمینه کار شــود. وی گفت: با 
اســتفاده از اصول پدافند غیرعامــل، می توان از 
خسارت های مالی و تلفات انسانی جلوگیری کرد.

رییس اداره منابع طبیعی آران و بیدگل:
توان نهالکاری در کانون های 

بحرانی را نداریم
رییس اداره منابع طبیعی و   آران و بیدگل
آبخیزداری آران و بیدگل گفت: اداره منابع طبیعی 
به دلیل نبود اعتبارات الزم، توان نهالکاری بیش از 
۲۰۰ هکتار از کانــون های بحرانــی را در مدت 
یکسال ندارد. رضاشــفیعی اظهار داشت: اولویت 
اداره منابع طبیعی شهرستان در حال حاضر حفظ 
وضع موجود و نگهداری از تاغزارهاست که به دلیل 
کمبــود نیروها و قرق بان ها، نقــش مردم در این 

زمینه مهم و تاثیر گذار است.
وی با اشــاره بــه نقش آمــوزش و پــرورش در 
فرهنگ ســازی تصریح کرد: آمــوزش و پرورش 
می تواند به عنوان انتقــال دهنده فرهنگ، نقش 
موثری در ترویج و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت 

از منابع ارزشمند طبیعی داشته باشد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیــزداری آران و 
بیدگل با اشاره به اهمیت این نهال ها اظهار کرد: 
در صورت از بین رفتن و خشــک شدن این نهال، 
زندگی و حیات مردم در شــهرها و روســتاهای 

شهرستان به شدت به مخاطره می افتد.

فرماندار خوروبیابانک:
هالل احمر، یاری رسان مردم 

در حوادث غیرمترقبه است
فرمانــدار خوروبیابانک گفت:  خوروبیابانک
جمعیت هالل احمر در سالیان گذشته در حوادثی 
که تحت عنوان بالیای طبیعی است امدادرسانی 

سریع، به موقع و موثری داشته است.
علی اســتوار اظهار کرد: جمعیت هالل احمر به 
عنوان یک سازمان بین المللی دارای اهدافی است 

که آن اهداف مرز جغرافیایی ندارد.
فرمانــدار خوروبیابانک بی طرفــی، بی غرضی، 
خدمات بشردوســتانه و داوطلبانــه را از اصول 
جمعیت هالل احمر عنوان کــرد و افزود: خدمت 
و کمک رسانی داوطلبانه به این معناست که بدون 
هیچ گونه چشم داشتی در امری فعالیت کنیم که 

منفعت مالی برای ما نداشته باشد. 
وی افــزود: جمعیت هــالل احمر در ســالیان 
گذشــته در حوادثی تحت عنوان بالیای طبیعی، 
امدادرسانی ســریع، به موقع و موثر داشته است. 
اســتوار تصریح کرد: هــالل احمر بــا همدلی و 
همکاری اعضا، با عشق و عالقه، کمک ها و خدمات 

خود را ارائه کرده است.

دادستان خوانسار:
مصوبه 5۶5 شورای امنیت 
کشور در خوانسار اجرا شد

دادســتان خوانســار گفت:  خوانسار
شهرستان خوانســار از معدود شهرستان های 
استان و کشور اســت که مصوبه 565 شورای 

امنیت کشور در آن اجرا شد.
محمود خلیلیان اظهار کرد: حقیقتا مردم کشور 
ما بهترین مردم جهان هســتند؛ زیــرا با وجود 
مشکالت اقتصادی، در تمام صحنه های سیاسی 

حضوری فعال دارند.
وی گفت: اهداف مصوبه شــورای امنیت کشور 
ارتقای امنیت بانک ها و طال فروشی هاست. در 
بدو  ورود با توجه به زحمات دادســتان سابق، 
طال فروشی های شهرستان استقبال نکرده بودند 
و ما  مجبور به پلمب تعدادی از این صنف شدیم 
تــا فاکتورهای امنیتی مصوبه شــورای امنیت 

کشور را اجرا کردند. 

مسئول دفتر امام جمعه شاهین شهر 
خبر داد:

 برگزاری مراسم اعتکاف 
در 3 مسجد

مســئول دفتر امام جمعه  شاهین شهر
شاهین شهر گفت: مراسم اعتکاف در مسجدهای 
فاطمیه، جامع و الزهرا در خیابان های عطار، بلوار 
امام خمینی)چهارراه حافظ( و منطقه مسکونی 

بانک استان شاهین شهر برگزار می شود.
حجت االســالم محمدرضــا نریمانــی افزود: 
مراجعه کنندگان از ۲5 اسفند 96 تا 5 فروردین 
9۷ با پرداخت ۴5 هزار تومان هزینه نام نویسی، 

می توانند به این سه مسجد مراجعه کنند.
وی، نام نویســی از معتکفان را بــه دو صورت 
 »AKEFIN.com« حضوری و از طریق سایت
اعالم و خاطرنشــان کرد: بر اساس اعالم ستاد 
برگزاری مراســم معنوی اعتکاف شاهین شهر، 
این مراسم همزمان با سراسر کشور از ۱۱ تا ۱3 

فروردین 9۷ برگزار خواهد شد.

پژوهشگر سنگ نگاره ها تاکید کرد:
آبگیری سدکوچری؛ تهدیدی 
برای سنگ نگاره های گلپایگان

پژوهشــگر ســنگ نگاره ها  گلپایگان
گفت: مهم ترین تهدیدی کــه در حال حاضر 
ســنگ نگاره های گلپایگان را تهدید می کند، 

آبگیری سد کوچری است.
 محســن جمالی تصریح کرد: تصاویر و تحلیل  
ســنگ نگاره هایی از 3۰ منطقــه مختلف،  به 
تفصیل در کتاب »سنگ نگاره های گلپایگان؛ 
گــذرگاه تاریخ« آمده و این ســنگ نــگاره ها 
صفحات سنگی است که مهم ترین رقابتشان در 
هزاره های پیش از تاریخ، جلب توجه نگارگران 
بوده؛ تا امــروز از پس هزاره ها، بســتری برای 

نمایش شکوه تاریخ بشری باشند.

رییس کمیته امداد فالورجان خبر داد:
خارج شدن ۴02 نفر از حمایت 

کمیته امداد
رییــس کمیته امــداد امام   فالورجان

خمینی)ره( شهرستان فالورجان گفت: حدود 
۴۰۲ نفر از افراد تحت حمایت کمیته امداد در 
۱۱ ماهــه امســال بــر اســاس ضوابــط و 
دســتورالعمل های توانمندســازی، از چرخه 

دریافت کمک  معیشت خارج شده اند.
حمیدرضا طاهری افزود: یکــی از دغدغه های 
اصلی مددجویان تحــت حمایت کمیته امداد، 
اشــتغال آنها بوده اســت که در این راستا و با 
شــناخت قابلیت ها و پتانســیل های موجود و 
در جهت ایجاد فرصت های شــغلی برای آنان، 

گام های موثری برداشته شده است.

اخبار

بازنگری الزم است

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

سرپرست فرمانداری شهرستان  مبارکه
مبارکه گفت: استحقاق مردم مبارکه بیش از آنچه 
که امروز شاهد هســتیم در خدمات شهری است، 
شوراهای اسالمی شهر به عنوان نماینده مردم باید 
مشکالت شهر را انعکاس دهند و همه مسئوالن هم 
در حد توان پاسخگو باشند. جواد سلطانی در جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر مبارکه، با اشاره به وجود 
ظرفیت هــای بالقوه در شهرســتان اظهــار کرد: 
فرمانداری وظیفه دارد در حمایت از شورای شهر و 
شهرداری از هیچ کمکی دریغ نکند و نهایت حمایت 

و پشتیبانی را از شهر و شهروندان داشته باشد.
وی با اشــاره به وظایف اعضای شورای شهر گفت: 
مطالبه گری و پیگیری مشکالت مردم، از وظایف 
ذاتی شوراهاســت و شــوراها پل ارتباطی مردم و 
مسئوالن هســتند و همه مســئوالن موظف به 
پاســخگویی، تعامل و هماهنگی با اعضای شــورا 

هستند.
سرپرست فرمانداری مبارکه افزود: آنچه امروز در 
شهرستان مبارکه شاهد هستیم، شایسته مردم این 

شهرستان نیست، شوراهای اسالمی شهر به عنوان 
نماینده مردم باید مشکالت شهر را انعکاس دهند 
و همه مسئوالن هم در حد توان پاسخگو باشند و 
در جهت رفع مشکالت اقدام شود. وی گفت: یکی 
از راه های برون رفت از این شرایط، مشارکت مردم 
با دستگاه های اجرایی اســت که در این راستا باید 
اعتماد مردم جلب شود؛ چرا که همراهی و همکاری 

مردم، بعد از جلب اعتماد آنها محقق می شود.

سرپرست فرمانداری مبارکه:

مردم مبارکه استحقاق بیشتری برای بهبود شهر دارند
فرماندار برخــوار به ظرفیت های   برخوار
تاریخی و فرهنگی شهرستان از جمله فضای سنتی و 
مذهبی آن اشاره کرد و گفت: با این حال آمار و ارقام 
آسیب ها و مشــکالت اجتماعی بیانگر این است که 
لزوما شرایط مناسبی حاکم نیست و الزم است تالشی 
جمعی در حوزه تغییر و اصــالح برخی بخش های 

فکری و فرهنگی و عمومی انجام گیرد.
اســفندیار تاجمیری اظهار کرد: توجه و اهتمام در 
مســائل اجتماعی و فرهنگی، زمینه ساز پرداختن 

مناسب به سایر حوزه ها و بخش هاست.
فرماندار برخوار با یادآوری رویکرد فرهنگی و اصالحی 
دولت، به ظرفیت های تاریخی و فرهنگی شهرستان 
ازجمله فضای سنتی و مذهبی آن اشاره کرد و گفت: 
با این حال آمار و ارقام آسیب ها و مشکالت اجتماعی 
بیانگر این است که لزوما شرایط مناسبی حاکم نیست 
و الزم است تالشــی جمعی در حوزه تغییر و اصالح 
برخی بخش های فکری و فرهنگی و عمومی شکل 
بگیرد و جدیت مسئوالن شهرســتان و نظام اداری 
موجود، باید یکــی از اضالع تعیین کننــده در این 

رابطه باشد.
وی در ادامه با یادآوری مســائل کالن تاثیرگذار در 
مدیریت فرهنگی و اجتماعــی از جمله تعدد مراجع 
تصمیم گیری، نظام بودجه ریزی فرهنگی و همچنین 
برخی تداخل و تعارضات دستگاهی و عمومی، تاکید 
کرد: باید شــرایط نیازهای جدیــد همچون فضای 
مجازی و انتظارات جدید ناشــی از شکاف نسلی در 

جامعه جدی گرفته شود.

فرماندار برخوار:

آمار آسیب های اجتماعی، بیانگر شرایط نامناسب است

رییس اداره محیط زیست خوانسار گفت: یک قبضه اسلحه شکاری با پنج تیر غیر مجاز از  خوانسار
شکارچیان متخلف در شهرستان خوانسار کشف و ضبط شد.

شــهاب برهانی اظهار کرد: متخلفان به محض دیدن محیط بانان متواری شــدند، اما بــا تالش ماموران در 
دستگیری از آنها یک قبضه سالح پنج تیر غیرمجاز کشف شــد و پرونده آنها از طریق مراجع قضایی در حال 

پیگیری است.
گفتنی است خوانسار شهری است از توابع استان اصفهان که مرکز شهرستان خوانسار است.

دستگیری شکارچیان 
متخلف 

رییس اداره محیط زیست 
خوانسار خبرداد:

ست
 زی

ط
حی

م

فرمانداری

فرمانده انتظامی نطنز گفت: طبق  نطنز
سرنخ های به دست آمده از محل های وقوع سرقت 
احشام تک رأسی، سارق در مخفیگاهش توسط تیم 
کالنتری بادرود شناسایی و به کالنتری هدایت شد. 
سرهنگ پاسدار علی بنی آدمی اظهار کرد: با اعالم 

مرکز پیام مبنی بر سرقت احشام در بادرود، بالفاصله به گروه های تخصصی و انتظامی شهرستان دستور های الزم 
داده شد تا پیگیری این موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار دهند. وی گفت: متهم پس از رویارویی با پلیس 
چاره ای جز اعتراف نداشت و به بزه انتسابی خود معترف بود.  پس از تشکیل پرونده نیز تحویل مقامات قضایی شد.

وی همچنین از کشف ۸۰۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک در بادرود خبر داد و بیان کرد: با اعالم موضوع خرید و 
فروش مواد مخدر در شهر بادرود توسط یک فرد سابقه دار، ماموران کالنتری بادرود در سریع ترین زمان ممکن 

وارد عمل شدند و متهم را در مخفیگاهش شناسایی کردند.

فرمانده نیروی انتظامی نطنز خبر داد:

دستگیری سارق تک 
رأسی احشام در بادرود

رییــس اداره آب و فاضالب شــهری  شهرضا
شهرضا با اشاره به بحران خشکسالی و کم آبی در شهرضا، 
اظهار داشت: وضعیت آبی شهرستان شهرضا اصال مناسب 
نیست و الزم اســت در این زمینه اقدامات اساسی انجام 
شود.محمدحسین صالح با اشــاره به اینکه در سال های 

گذشته هرگز در بهمن و اسفندماه با مشکل تامین آب مواجه نبودیم، افزود: امسال به دلیل عدم بارش باران 
از همین ایام تامین آب شهرضا با چالش مواجه شده است.وی با اشاره به عدم صرفه جویی برخی افراد با توجه 
به وضعیت بحرانی موجود، گفت: تا زمانی که آب جیره بندی نشــود افرادی که در مصرف آب صرفه جویی 
نمی کنند وضعیت موجود را درک نمی کنند.وی افزود: در روزهای اخیر با آغاز شســت و شــوی منازل و 
خانه تکانی، مصرف چند هزار لیتری آب برای شستن فرش مشاهده شده که واقعا در شرایط فعلی اقدامی 

خطرناک است.

رییس اداره آب و فاضالب شهری 
شهرضا خبرداد:

 آب شرب شهرضا 
در آستانه جیره بندی

نماینده مردم شاهین شــهر،   شاهین شهر
میمه و برخوار در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
دشمن با استفاده از حربه القای ناکارآمدی نظام به  
عنوان شاه بیت هجمه های تبلیغاتی خود، به  محض 
آنکه مدیریت ضعیف برخی از مسئوالن را در برخی 

حوادث می بیند از فرصت استفاده می کند تا نظام 
 جمهــوری اســالمی ایــران را ناکارآمد نشــان  

دهد.
حســینعلی حاجی دلیگانی اظهارکــرد: حوادث 
زنجیره وار آتش ســوزی ها در برخی از میدان های 

نفتــی، پاالیشــگاه ها و پتروشــیمی ها، مدیریت 
حوادث بارش برف و امدادرسانی به مردم سرمازده 
در بزرگراه ها، عبرت نگرفتن برخی از مسئوالن از 
حوادث اخیر در برخی از شهرها به شکلی که انگار 
که هیچ اتفاقی نیفتاده است و عدم برخورد قاطع 
با پدیده زشــت پرداخت حقوق هــای نجومی، از 
عواملی است که دشمنان با موج سواری از نارضایتی 
 مردم، نظام جمهوری اســالمی را ناکارآمد نشان 

می دهد.
وی خاطرنشــان کــرد: دشــمن  در حالــی در 
چهل سالگی عمر نظام موفقیت های کشور همچون 
توانمندی های دفاعی، خودکفایی در تولید بسیاری 
از محصوالت کشــاورزی، صنعتی و پزشــکی را 
کوچک نشان می دهد که همچنان به بزرگ نمایی 
مشــکالت و تاثیر منفی بر افکار عمومی بخصوص 

نسل جوان کشور می پردازد.

حاجی دلیگانی تاکیدکرد:
القای ناکارآمدی نظام؛ شاه بیت هجمه های تبلیغاتی دشمنان

یکی از مشکالت امروز جامعه ما، وجود تعداد زیاد افراد 
تحصیل کرده اســت که با وجود اینکه بهترین دوران 
زندگی خود را به تحصیل پرداختند اما به دلیل نبودن شــغل مرتبط با 
رشته خود، یا بیکار مانده یا به شغلی روی آورده اند که هیچ تخصصی در 
آن ندارند و از ســر ناچاری به این کار مشغول شــده اند. از طرف دیگر 
شرایط بد اقتصادی، بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی را به تعطیلی 

کشانده و کارکنان آن را خانه نشین کرده است.
این افزایش نرخ بیکاری در ســال های اخیر، زنگ خطر را برای اقتصاد 
کشور به صدا در آورده اســت؛ مخصوصا اگر بدانیم که جنس بیکاران 
کنونی با جنس بیکاران چند دهه گذشته به لحاظ تحصیالت فرق دارد. 

اکثر بیکاران کنونی قشر تحصیل کرده ای هستند که به سادگی تن به 
کارهای رده پایین نخواهند داد و این در حالی است که طبق آمارهای 
سال 9۴، حدود ۷۷درصد جمعیت شاغل کشور بی سواد، دیپلم و فوق 
دیپلم بوده اند. این نشــان می دهد که فضای کار کشــور برای افراد با 
تحصیالت باال طراحی نشده است و این می تواند به بحرانی جدی برای 

اقتصاد کشور تبدیل شود.
بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 95، 
حدود سه میلیون و ۲5۸هزار بیکار در کشور وجود دارد که از این میان 

تعداد کمی از آنها بی سواد هستند. 
خود این موضوع و ســهم حدود ۴۰درصدی افــراد دارای تحصیالت 

دانشگاهی در میان بیکاران جامعه نشــان دهنده تغییرات اساسی در 
ساختار جمعیتی و تحصیالتی کشور نسبت به دهه های گذشته است که 
ما نیز در ادامه این گزارش، به بررسی نرخ بیکاری اصفهان و شهرستان 

فریدن می پردازیم.
تاکید ما، بر طرف کردن مشکل اشتغال جوانان است

نماینده مردم فریدن در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به آمار باالی 
فارغ التحصیالن بیکار دانشگاهی در اصفهان می گوید: البته آمار دقیق 
و به تفکیک در این زمینه نداریم اما نکته مســلم تاکید بر رفع مشکل 

اشتغال جوانان است.
اکبر ترکی ادامه می دهد: آنچه به صورت مکــرر بر آن تاکید می کنیم 
مسئله بیکاری است. حتی در مراسم تودیع و معارفه استاندار اصفهان نیز 
چندین بار این موضوع عنوان شد که نرخ بیکاری در استان اصفهان از 
متوسط کشور 3 درصد باالتر است؛ البته رقم واقعی گویا باالتر از این بوده 

که برای استان صنعتی اصفهان مشکالت بسیاری را ایجاد کرده است.
66۲ فارغ التحصیل بیکار در فریدن وجود دارد

محسن نیرومند، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در اظهار 
نظری گفت: 66۲ فارغ التحصیل بیکار 
در فریدن وجود دارد و از مجموع 9۰۰ 
هزار نفر تحصیل کرده اســتان، 5۰۰ 
هزار نفر اصال تمایل به کار ندارند و اکثر 

آنها خانم های خانه دار هستند.
کمال رضایت، فرماندار فریدن نیز در 
ادامه اظهار می کنــد: حذف فریدن از 
لیســت مناطق محروم باعث شده این 
شهرستان از امتیازات و مزایای زیادی 
محروم شود؛ بنابراین الزم است در این 

خصوص بازنگری صورت گیرد.
عباس قره داغی، رییــس اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی فریدن نیز به نرخ 
۱۷درصدی بیکاری در این شهرستان 
اشاره و خاطرنشان می کند: جمعیت 

فعال فریدن بیش از ۲3 هزار نفر است که از این تعداد، چهار هزار و ۲۰۰ 
نفر بیکار هستند.

فرماندار فریدن در واکنش به بی بهره ماندن این شهرستان از امتیاز مناطق محروم؛

بازنگری الزم است

افزایش نرخ 
بیکاری در 

سال های اخیر، 
زنگ خطر را برای 

اقتصاد کشور به 
صدا در آورده 

است

عکس  خبر 

کاشت نهال توسط 
امام جمعه سمیرم 

به مناسبت  فرا رسیدن ۱5  سمیرم
اسفند، روز درختکاری،  شــهرداری سمیرم با 
همکاری اداره منابع طبیعی و حضور امام جمعه 
شهرستان و روســای ادارات به منظور احیای  
فضای سبز، به کاشــت نهال  در محوطه  پارک 

شهدای  گمنام اقدام کردند.
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حصر وراثت
12/698  خانم مرضیه رمضانی دارای شناســنامه شــماره 4762 به شرح دادخواست به 
کالسه  613/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین رمضانی به شناسنامه 85 در تاریخ 95/10/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- بتول نقیبی طرقی فرزند 
نصراله، ش.ش 888 همسر متوفی 2- محمد رمضانی فرزند حسین، ش.ش 493 فرزند 
متوفی 3- سعید رمضانی فرزند حســین، ش.ش 340 فرزند متوفی 4- محبوبه رمضانی 
فرزند حسین، ش.ش 3682 فرزند متوفی 5- الهه رمضانی فرزند حسین، ش.ش 10169 
فرزند متوفی 6- الهــام رمضانی فرزند حســین، ش.ش 7042 فرزند متوفی 7- مرضیه 
رمضانی فرزند حسین، ش.ش 4762 فرزند متوفی 8- غالمرضا رمضانی فرزند حسین، 
ش.ش 3757 فرزند متوفی 9- محمد مســعود رمضانی فرزند حسین، ش.ش 10001 
فرزند متوفی 10- اصغر رمضانی فرزند حسین، ش.ش 1 فرزند متوفی 11- امیر رمضانی 
فرزند حسین، ش.ش 1401 فرزند متوفی می باشد و وراث ایشان محدود به اسامی مذکور 
 می باشــد. اینک با انجام تشــریفات 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 639 
 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )220 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ رای

12/700 شماره: 511-96/10/30 مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف 
نطنز، کالســه 519/95، خواهان: آقای روح ا... شمســی نطنزی با وکالت خانم صدیقه 
نجفی به نشانی طبس بلوار مطهری، مطهری 4 دفتر وکالت، خوانده: آقای علی رسولی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: قاضی شورای حل اختالف پس 
از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا:  در خصوص دادخواست آقای روح ا... شمسی 
نطنزی با وکالت صدیقه نجفی به طرفیت آقای علی رسولی به خواسته محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال با احتســاب کلیه خسارات قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه، با عنایت به تصویر مصدق فاکتور فروش جوجه یک روزه و اظهارت شهود و 
اتیان سوگند از ســوی خواهان و اینکه خوانده علیرغم انتشار آگهی در جلسه شورا حاضر 
نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده اســت دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 
198 و 515 و 519 و 522 و 230 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1257 و 1331 قانون 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــصت و پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/657/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق 
تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم صادر 
می نماید رای صادره غیابی اســت و ظرف 20 روز از تاریخ ابــالغ قابل واخواهی در این 
 شعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز 
 می باشد.  م الف:638 شعبه دوم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف نطنز )261 کلمه، 

3 کادر(
احضار متهم

12  شــماره درخواســت: 9610460358200009 شــماره پرونــده:  /670
9609980358201079 شــماره بایگانی شــعبه: 961340در پرونده کالسه 961340 
شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقای اکبر موذنی فرزند 
رسول شکایتی علیه آقای محمد کریم ابدالی قالیی فرزند چراغ دایر بر کالهبرداری مطرح 
نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به این که متهم مجهول المکان 
می باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارد و 
دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
 م الف: 38626 شعبه سوم بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان

) مجتمع 1( )135 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

12  شــماره درخواســت: 9610460363400027 شــماره پرونــده:  /671

9609980363401143 شماره بایگانی شعبه: 961160 نظر به اینکه احمد جزینی درچه 
فرزند محمد به اتهام افترا حسب شــکایت محمد جزینی درچه فرزند غالمعلی از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 961160 د 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 15 قانون آئین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده تا ظرف مدت 
یک ماه از انتشار آگهی در شــعبه 15 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار  
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شــد. م الف: 38618 شعبه 15 دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع 4( )129 کلمه، 1 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

9610100353403167 شــماره پرونــده:  12  شــماره ابالغنامــه:  /669
9509980353402694 شــماره بایگانــی شــعبه: 952773 حســب دادخواســت 
تجدیدنظرخواهی ســید  حمیدرضا ورادی اصفهانی، فرزند مســعود نســبت به دادنامه 
9609970353401760-96/3/8 در پرونده 952773 ک 108 به طرفیت رسول ترکی 
مورنانی فرزند عباسعلی، امیر برندگی، علی محمد حسینی، محمد علی یوسفی، علی محمد 
امان اللهی، حجت ا... بلوچی فرزند محمد جان، میثم شریف زاده فرزند اصغر، بهرام باقری 
فرزند نورمحمد، امیر شاهپسند فرزند محمد، سید محمد سمنی پور و قاسم زارع به علت 
مجهول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار  
آگهی می شود تا تجدیدنظرخواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمائم آن را 
دریافت نمایند. م الف: 38627 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 108 جزایی 

سابق( )135 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

12  شــماره درخواســت: 9610460365300046 شــماره پرونــده:  /672
9609980365300464 و 9609980365300465 شــماره بایگانی شعبه: 960474 
و 960475 نظر به اینکــه آقای منوچهر اقلیمــی مهین فرزند نوری بــه اتهام دو فقره 
کالهبرداری به میزان 29/993/090 و 29/990/361 ریال حسب شکایت منصور آریان 
فر ومحمدرضا اقتداری فرزند حسینعلی و حســین  از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
960474 و 960475 د 34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده تا  ابالغ ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار  آگهی 
 اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت
 می گردد. م الف: 38615 شــعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان) مجتمع 2( )160 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

12  شــماره درخواســت: 9610460362600025 شــماره پرونــده:  /673
9609980362601627 شــماره بایگانی شــعبه: 961667 نظر بــه اینکه آقای حمزه 
میرهاشمی فرزند علی به اتهام ترک انفاق حسب شکایت خانم خدیجه احمدی فرزند بابا 
از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 961667 د 7 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 
قانون آئین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده از این طریق اطالع داده می شود تا ظرف 
مدت یک ماه از انتشار این آگهی در شعبه 7 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
)مجتمع شماره 4 کهندژ( جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
 حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
 م الف: 38613 شــعبه 7 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان

) مجتمع 4( )137 کلمه، 1 کادر(
اجرایيه

12/486 شماره اجراییه:9610426805300022  شماره پرونده:9609986805300598 
شماره بایگانی شعبه:960598 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطــه 9609976805301821 محکوم علیه ابراهیــم زحمتکش دیزکوهی 

فرزند رحمان به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 111629534 ریال 
بابت اصل خواســته در حق خواهان ردیف اول 1- محمد قاسمی فرزند حسین به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان ملک شهر پشت هزار دستگاه کوی فجر بن بست میخک 
پالک 177، 2- لطف اله کریمی فرزند قدرت اله به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
خیابان کاوه خ گلستان خ صفا کوچه الله پشــت  امامزاده ابراهیم 3- عبدالرضا کریمی 
فرزند ولی اله به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ کاوه خ گلستان خ بوعلی سینا 
پامچال بین پامچال 3 و 4  پ 39 و نیم عشــر اجرایی . محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی 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 مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار 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 نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 37207 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف اصفهان)436 کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

12/487 شماره اجراییه:9610426794700209  شماره بایگانی شعبه:1270/94 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه محکوم علیه محمد 
حسین داوری دولت آبادی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ سیصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ 1392/06/31 تا اجرای کامل حکم 
در حق خواهان کسری بهرامی به نشانی اصفهان میدان میوه و تره بار اصفهان محوطه 
سبزی غرفه 181،  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 

خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 37205 
شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )402 کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

12/488 شماره اجراییه:9610426794700210  شماره بایگانی شعبه:1272/94 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه محکوم علیه هاجر 
عاشوری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته مبلغ سیصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 1392/02/25 تا اجرای کامل حکم در حق 
خواهان هاجر عاشوری به نشانی اصفهان صفاشهر شهرک امام باالتر از خوابگاه،  محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و 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 مشروح مشتمل 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 انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 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 محکومیــت مالی 1394(. م الف: 37198 شــعبه 17 حقوقی 
 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( )395 کلمه،

 4 کادر(

اجرایيه
12/495 شماره اجراییه:9610426796900038  شماره پرونده:9609986796900038 
شــماره بایگانی شــعبه:960038 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096796900430 و شماره دادنامه مربوطه 9609976796901933 محکوم علیه 
بهزاد حیدر برنجگانی محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 3/525/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 1396/01/23 تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان مرضیه جوادی فرزند محمد به نشانی اصفهان خیابان میرداماد کوی 35 پالک 
132 صادر و اعالم می نماید. شماره سفته 839588-839587-839597-839596-

 185839-254674-254676-254673-839590-839589-839522-839595
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فرار از ادای دین بــه 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: 37571 
 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )400 کلمه، 

4 کادر(
اجرایيه

12/496 شماره اجراییه:9610426796900142  شماره پرونده:9609986796900040 
شــماره بایگانی شــعبه:960040 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096796900051 و شماره دادنامه مربوطه 9609976796901949 محکوم علیه 
ها 1- غالمرضا صدری 2- فاطمه شاه ســنائی هر دو به نشانی مجهول المکان متضامنا 
محکومند به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 412488 مورخ 1396/01/15 و مبلغ 2/445/000 
ریال هزینه دادرسی و نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له مرضیه جوادی فرزند محمد 
به نشانی اصفهان خیابان میرداماد کوی 35 پالک 135 ، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی 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 مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 

درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 37570 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )404 کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

12/497 شــماره ابالغنامه: 9610106836311256 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.  
شماره اجراییه:9610426836300332  شماره پرونده:9509986836300672 شماره 
بایگانی شعبه:950768 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976836301138 محکوم علیه مسعود گله داری باقری فرزند محمد به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت در خصوص فرزند مشترک به نام سامان 15 ساله 
که حضانت وی تا سن رشد به محکوم له تفویض گردیده ماهانه مبلغ 3/000/000 ریال 
بابت نفقه وی با احتساب ده درصد تورم ســالیانه پرداخت نماید رای صادره غیابی ضمنا 
حق االجرای دولتی به مبلغ 300/000 ریال برعهده محکوم علیه می باشــد. مشخصات 
محکوم له:  زیبا چراغی ریزی فرزند یوســف به نشانی اصفهان خ فیض ک باغ اناری بن 
حمید پ 95 منزل شخصی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(.  
م الف: 38016 شعبه 3 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

)503 کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

12/498 شماره اجراییه:9610420351200473 شماره پرونده:9109980351200731 
شماره بایگانی شعبه:910742 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره دادنامه 
9409970351200728 محکوم علیه نــدا حاتمی دارانی به نشــانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال در حق محکوم له فریبرز جعفری به نشانی 
اصفهان خ شهید نیکبخت کوچه شهید ابطحی پ 18 ضمنا پرداخت 5 درصد محکوم به 
بابت حق االجرا نیز برعهده محکوم علیه می باشد با توجه به اعسار موقت محکوم له هزینه 
دادرسی از محل وصول محکوم به اخذ خواهد گردید. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی 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 مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار 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 نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت ســی روز ارائه شــود 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(. ابالغ رای: خواهان: آقای فریبرز جعفری به نشانی 
اصفهان خ شهید نیکبخت کوچه شهید ابطحی پ 18، خوانده: خانم ندا حاتمی دارانی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه طلب 2- تامین خواسته، دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: دعوی آقای فریبرز جعفری فرزند حســن به طرفیت خانم ندا حاتمی فرزند 
علی اصغر به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیارد ریال مورخ 1391/07/10 وجه چک شماره 
893032/71584 عهده بانک رفاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا 
بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازآن ظرف مدت 20 
روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. با توجه به اعسار موقت محکوم له هزینه 
دادرسی از محل وصول محکوم به اخذ خواهد گردید. م الف: 38022 شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )617 کلمه، 6 کادر(
اجرایيه

12/499 شماره اجراییه:9610426794100196  شماره پرونده:9609986794100665 
شــماره بایگانی شــعبه:960666 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096794101153 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794104035 محکوم علیه 
مرتضی احمدیان گلجه فرزند نیت علی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 2/915/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 34490 مورخ 1396/05/07 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان  آتوسا اسمعیلی فرزند محمود به نشانی استان اصفهان 
شــهر اصفهان خ جی شــرقی خ نور کوچه کوثر پالک 12 و نیم عشر حق االجرا در حق 
اجرای احکام. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 

معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 38036 
 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )410 کلمه، 

4 کادر(
اجرایيه

12/500 شماره اجراییه:9610420350300506  شماره پرونده:9609980350300613 
شماره بایگانی شعبه:960748 بموجب درخواست اجراي حکم غیابی مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9609970350301608 محکوم علیه آرمان رنجبر فرزند علی 
به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 462/953/000 ریال بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/6/21 تا زمان پرداخت و 14/303/355 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له یاســر نقش فرزند علی رضا به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان اتوبان چمران بلوار بعثت خ فالطوری طبقه فوقانی فروشگاه یاس 
و پرداخت مبلغ 23/147/650 ریال بابت حق اال جرا. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی 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 مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار 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 نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 38031 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )400 کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

پرونــده:  شــماره    9610100361713001 ابالغنامــه: شــماره   12 /501
9609980361700589 شماره بایگانی شــعبه:960657 محکوم له: زهرا هنری فرد، 
محکوم علیه: ناصر شهبازپور، پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای ناصر 
شهبازپور که مجهول المکان می باشد ابالغ می شــود طبق اجرائیه صادره از شعبه 28 
حقوقی اصفهان در پرونده کالســه 960657 ح 28 به موجب دادنامه شماره 9601406 
مورخ 96/8/29 صادره از شعبه 28 ح محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 360/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ هر یک از 
چکها لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 22/512/000 ریال بابت خسارات دادرسی 
در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های 
اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای 
حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی 
اجرائیه به محکوم علیه می باشد. لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م 
و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام 
خواهد نمود.)آدرس: اصفهان خیابان جی چهار راه مســجد علی خ شهدای ستار مجتمع 
قضائی شهید بهشتی واحد 201(  م الف: 38030 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )243 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
اوراق سند و برگ سبز وانت عمومی داتسون به شماره 
پالک 14-384 ع 18 تیپ 18 مدل 198 به رنگ ســفید و 
شماره  موتور 385518 و شــماره شاسی 097653 به 
نام محمد ایرانی مفقود گردیده  از درجه اعتبار ساقط 

گردیده است.

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز اتومبیل پرایــد 94 بــه پــالک 487-53 
ل 85 و شــماره موتور 5480087 و شــماره شاســی 
NAS411100F1172728  بــه نــام عصمــت ســماعی 
باغبدارانی مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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تشکیل کارگاه صدور گواهی 
فعالیت با حضور ۱۳ اتاق تعاون

 در ادامه برگزاری کارگاه آموزشــی صدورگواهی 
فعالیت، امروز نمایندگان 13 اتاق تعاون از سراسر 
کشــور با حضور در اتاق تعاون ایران، با روند صدور 

گواهی فعالیت توسط تعاونی ها آشنا خواهند شد.
 نمایندگان اســتان های اصفهان، البــرز، تهران، 
چهارمحال و بختیاری، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد 
و گلســتان؛ همچنین نمایندگان شهرستان های 
خدابنده، خرمشهر، کاشان، گرمسار، مراغه و مرند 
برای حضور در کارگاه آموزشی صدور گواهی فعالیت 
در اتاق تعاون ایران حضور خواهند داشت.به گفته 
تیموری معاون امور اســتان های اتاق تعاون ایران، 
مهم ترین اهداف این طرح عبارت اســت از: انجام 
تکالیف محوله قانون گزار در ماده )۵( قانون بهبود 
مستمر فضای کســب و کار به منظور ساماندهی 
و شبکه سازی؛ یکپارچه ســازی و انسجام تعاونی 
و اتحادیه هــا به عنوان تشــکل هــای اقتصادی 
پذیرفته شده در قانون؛ ایجاد بانک اطالعات کامل 
تعاونی ها و اتحادیه ها با گرایش های گوناگون؛ صدور 
گواهی )پروانه( فعالیت بــرای تمامی تعاونی های 
موجود در کشور جهت رفع مزاحمت اتحادیه های 
صنفی و اداره اماکن نیروی انتظامی؛ ســازماندهی 
و یکپارچه ســازی فعالیــت تعاونی ها بــه منظور 
روزآمد کردن شاخص های محیط کسب و کار در 
بخش تعاون کشــور و کمک به تســهیل ارزیابی و 
شاخص های موثر در ارتقای کمی و کیفی تعاونی ها 
از منظر شایستگی و بهینه سازی مدیریت بنگاه های 

بخش تعاونی.

اهدای اعضای جوان مرگ 
مغزی به سه بیمار نیازمند عضو

اعضای جوان مرگ مغزی در اصفهان به سه بیمار 
نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید. مسئول واحد 
فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی 
الزهرای اصفهان گفت: ســعید رستم زاده 29ساله 
ساکن اصفهان در اثر خونریزی، مرگ مغزی شده و 
در این مرکز بستری بود که با موافقت خانواده انسان 

دوستش  تحت عمل برداشت عضو قرار گرفت.

کم کم مســافرت های نوروزی شــدت خواهند گرفت. شــور و شوق 
سفرهای نوروزی از یک سو و کشته شدن تعداد زیادی مسافر در جاده ها 
از سوی دیگر، داستان همیشــگی تعطیالت نوروز در ایران است؛ قصه 
پر غصه ای که هر ســال خانواده های زیادی را در روزهای آغازین سال 

داغدار می کند.
همین امروز و فرداســت که موج اول ســفرهای نوروزی شروع شود؛ 

سفرهایی که همراه با خود سیل عظیم مسافران را روانه جاده ها می کند 
و این جاده ها هستند که جوالنگاه هر ساله تصادفات زیاد با خسارت های 
جانی و مالی جبران ناپذیر خواهند بود. در این میان اســتانی همچون 
اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود که در مرکز کشور قرار گرفته 
و به عنوان شاهراه و پر ترددترین محور مواصالتی، سهم بیشتری از این 

تلفات را به خود اختصاص می دهد.
اما این تلفات جانی و مالی دالیل متفاوتی دارند که عده ای، اشتباهات 
و ســرعت غیر مجاز رانندگان را مهم ترین عامل می دانند و برخی نیز 

جاده های ناایمن و پر اشــکال را عامل اصلی قلمداد می کنند که بدون 
شک سهم وسایل نقلیه ناایمن هم در این میان نباید به فراموشی سپرده 
شود؛ این در حالی اســت که هرساله مسئوالن اســتانی و کشوری در 
جهت بهبود اوضاع کاهش میزان تلفات، تصمیمات و برنامه های زیادی 

را عنوان می کنند.
در روزهای اخیر با توجه به نزدیک شــدن به روزهای پر تردد جاده ای 
اســتان، فرماندار اصفهان ایمن سازی جاده های اســتان را امری مهم 
تلقی می کند و می گوید: طی دو هفته آینده شاهد افزایش حجم تردد 
در جاده های اســتان خواهیم بود و ضروری اســت که احیا و بازسازی 

جاده های پرخطر موردتوجه قرار گیرد.
احمــد رضوانی نائینــی با بیــان اینکه ســال 9۶ برای مــردم ایران 
ســالی پر از حوادث تلــخ بــود، اظهار امیــدواری کرد که در ســال 
9۷ شــاهد هیچ گونه بحرانی در کشــور نباشــیم و ادامه داد: به طور 
یقین ســتاد خدمات ســفر نوروزی اصفهان طی ســال های گذشته 
هماهنگ تریــن ســتاد در کشــور بــوده اســت. از ایــن رو از همه 
 دســتگاه های اجرایی، خدماتی، درمانی و امنیتــی قدردانی به عمل

 می آید.
گذشــته از اینکه چنین موضوع مهمی کمی دیر در دســتور کار قرار 
گرفته، باید دانســت که در ایران حوادث رانندگی پس از آلودگی هوا 
بیشــترین قربانی را می گیرد. تنها در چند روز اول تعطیالت نوروزی 
امسال، 1۴۵ نفر در جاده های ایران کشته و 2هزار و 9۵0 نفر مجروح 
شــدند.با وجود افزایش ایمنی و روند رو به کاهش آمار تلفات جاده ای 
در ایران، این تصادفات همچنان مهم ترین عامل مرگ و میر در کشور 
به حساب می آیند و این در حالی است که آمار تلفات جاده ای کشور از 
18 هزار نفر عبور می کند و این رقم معادل سقوط ۶0 فروند هواپیمای 

مسافری با 300 سرنشین است.
بسیاری از کارشناسان حوزه راه اعتقاد دارند دولت ها می توانند بخش 
بزرگی از عوامل تصادفات رانندگی را درصورت باال بردن استانداردهای 
جاده ای، ایجاد قوانین ایمنی خودرو و فرهنگ سازی و آموزش صحیح 
رانندگان از میان بردارند. به نظر می رســد  اصــالح، بهبود و باال بردن 
سطح کیفی جاده های ایران نیاز به برنامه ای گسترده و تالشی فرا قوه ای 
داشته باشد که در کوتاه مدت برطرف شدن تمامی معضالت آن چندان 

عملی به نظر نرسد.

راه هایی که دیر در دست تعمیر قرار گرفته اند؛

 جاده های آدمکش!

عکس  روز 

اهدای اعضای جوان مرگ مغزی به سه بیمار 
نیازمند عضو

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

رهاسازی خرس های قهوه ای توسط 
زنان پیشمرگه در مرز ایران

مدیر کل کمیته امداد خمینی)ره( اصفهان:
۱۱ هزار فرزند غیریتیم در طرح 

محسنین بدون حامی هستند
مدیرکل کمیته امــداد اصفهان گفت: 8 هزار نفر 
در طرح محسنین که ویژه فرزندان غیریتیم است 
با سرانه ماهانه ۵0 هزار تومان تحت حمایت قرار 
دارند؛ اما همچنان 11 هــزار فرزند بدون حامی 
هستند. حمیدرضا شیران  بیان داشت: 20 درصد 
تولیدات دامی، 1۷ درصد صنایع دستی و بیش از 
۶0 درصد  تولیدات فرش توســط خانواده تحت 
حمایت کمیته امداد خمینی)ره( انجام شده است. 

استان اصفهان؛ زیستگاه هشت 
گونه گربه سان ایران 

پهنه محیط طبیعی اســتان اصفهان، زیستگاه 
هشت گونه گربه ســان منحصر به فرد متعلق به 
طبیعت ایران است. سید رحمان دانیالی مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان، در این باره 
گفت: ایران یکی از غنی ترین کشــورها از منظر 
تنوع گونه های گربه ســان در مقایســه با سایر 
کشورها در اروپا و آسیاســت؛ گوناگونی چهره و 
سیمای سرزمین در ایران ســبب شده تا هشت 
گونه گربه سان با نیازهای متفاوت در کشور یافت 
شود. وی افزود: از این میان 2 گونه شیر و ببر که 
هر دو از گربه سانان بزرگ جثه محسوب می شوند 

کمتر از یک قرن از انقراضشان می گذرد.
وی گفت : بین هشــت گونه باقــی مانده، پلنگ 
ایرانی و یوزپلنگ آسیایی، تنها گربه سانان بزرگ 
جثه حال حاضر ایران محســوب می شــوند که 

وضعیت آنها بحرانی است.

بامسئوالن

سرپرســت نظارت بر بهداشــت عمومی اداره کل 
دامپزشــکی اصفهان گفت: به مناسبت ایام نوروز، 
۵0 کارشناس بهداشتی بر فرآورده های خام دامی 
از پنجم اســفند جاری تا 1۵ فروردین ســال 9۷ 

نظارت دارند.

خامسی پور اظهار داشــت: بیش از ۵0 کارشناس 
بهداشت، بر فرآورده های خام دامی در  مراکز عمده 
عرضه فرآورده ها، بازارهای روز و فروشــگاه های 

معتبر استان اصفهان نظارت و بازرسی می کنند.
وی با اشاره به اینکه ســال های گذشته نظارت  و 

بازرســی ها از نیمه دوم اسفندماه شروع می شد و 
امسال نظارت ها را از نیمه اول شروع کردیم، ادامه 
داد: بازدیدها در ایام نوروز توسط کارشناسان واحد 
نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شبکه های 
دامپزشکی شهرستان، در قالب اکیپ های سیار و 

ثابت انجام می گیرد.
وی گفت: در ســال گذشــته ۴0 اکیپ فعال در 
قالب شــش هزار و ۷00 نفر ســاعت در این طرح 

حضور داشــتند که در بازرسی های صورت گرفته 
در اســتان اصفهان بیش از 1۶ هزار کیلوگرم انواع 
فرآورده های خــام دامی، توقیــف و 2۵0 پرونده 

تخلف به مراجع قضائی معرفی شد.
وی گفــت: خریــداران فرآورده های خــام دامی 
در صورت مشــاهده هرگونه تخلف یا جهت رفع 
ابهامات، در زمینه خرید فرآورده های خام دامی با 

شماره 1۵12 تماس بگیرند.

سرپرست نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی اصفهان خبر داد:
فرآورده های خام دامی؛ زیر ذره بین ۵۰ ناظر بهداشتی استان

اجراييه
پرونــده:  شــماره    9610100361712963 ابالغنامــه: شــماره   12 /502
9409980361700831 شماره بایگانی شــعبه:940912 محکوم له: عباس محمدپور 
قلعه نوئی، محکوم علیه: حسین صحراگرد، پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله 
به آقای حسین صحراگرد که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره 
از این شعبه در پرونده کالســه 940912 ح 28 به موجب دادنامه شماره 950624 مورخ 
95/5/3 صادره از شــعبه 28 ح محکوم علیه محکوم به پرداخــت مبلغ 220/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و نیز پرداخت خســارت تاخیــر تادیه مبلغ مذکــور از تاریخ 
94/8/23 لغایت زمان اجــرای حکم و پرداخت مبلغ 1/565/000 ریال بابت خســارات 
دادرســی در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشــد. پرداخت نیم عشــر حق اجرا و 
نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشــد. بدیهی اســت با توجه به غیابی 
بودن حکم، اجرای حکم غیابــی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناســب از 
محکوم له، یا ابــالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشــد. لذا مفــاد اجرائیه صادره 
یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احــکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نســبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای 
مدلول اجرائیه و وصــول هزینه اجرایی اقــدام خواهد نمــود.)آدرس: اصفهان خیابان 
 جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ســتار مجتمع قضائی شهید بهشــتی واحد 201(. 
 م الف: 38029 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )239 کلمه، 

2 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9610100361712993 ابالغنامــه: شــماره   12 /503
9609980361700132 شماره بایگانی شــعبه:960145 محکوم له: محمد مومن زاده 
خولنجانی، محکوم علیه: ابوطالب سلطانی، پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله 
به آقای ابوطالب  سلطانی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره 
از این شعبه در پرونده کالســه 960145 ح 28 به موجب دادنامه شماره 960694 مورخ 
96/5/10 صادره از شعبه 28 حقوقی محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 750/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 95/12/10 
لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 45/880/000 ریال بابت خســارات دادرسی در 
مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشــر حق اجرا و نیز هزینه های 
اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای 
حکم غیابی منوط به معرفــی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناســب از محکوم له، یا ابالغ 
واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد. لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 
73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد 
تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این 
صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه 
اجرایی اقدام خواهد نمود.)آدرس: خ نیکبخت ساختمان دادگستری طبقه دوم اتاق 214(. 
م الف: 38028 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )231 کلمه، 2 کادر(

اجراييه
12/704 شماره اجراییه:9610426793900208  شماره پرونده:9609986793901020 
شــماره بایگانی شــعبه:961029 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096793901946 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793903196 محکوم علیه 
1- مجید جوهری فرزند عباسقلی 2- فاطمه السادات رضویزاده فرزند سید ضیاءالدین هر 
دو به نشــانی مجهول المکان محکومند به پرداخت تضامنی مبلغ سی و هشت میلیون و 
هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و یکصد و بیست هزار ریال بابت هزینه نشر آ گهی با احتساب اجرای 
احکام و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )174545 مورخ 96/08/06 
به مبلغ بیســت میلیون ریال( و ) 174544 مورخ 96/06/30 بــه مبلغ هیجده میلیون و 
هشتصد هزار ریال( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان پیمان خردپیشه فرزند مهدی 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ ابن ســینا چهار راه ابن سینا پاساژ طال و جواهر 
عالمه مجلسی پالک 14 به انضمام نیم عشــر دولتی، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی 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 مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 

که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار 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 نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
 محکومیت مالی 1394(. م الف: 38403 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

) مجتمع شهید حججی( )464 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

12/705 شماره اجراییه:9610426793900211  شماره پرونده:9609986793901019 
شــماره بایگانی شــعبه:961028 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096793901945 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793903213 محکوم علیه 
1- امید داوری دولت آبادی فرزند اکبر 2- مسعود افشارفر فرزند مهدی 3- غزاله رمضان 
پور اصفهانی فرزند هوشــنگ همگی به نشــانی مجهول المکان محکومند به پرداخت 
تضامنی مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و هشتاد 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و یکصد و بیست هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی با احتساب 
اجرای احکام و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) 500765/41 مورخ 
96/08/06( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان پیمان خردپیشــه فرزند مهدی به 
نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ ابن سینا چهار راه ابن ســینا پاساژ طال و جواهر 
عالمه مجلسی پالک 14 به انضمام نیم عشــر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی 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 مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار 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 نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 38401 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شهید حججی( )450 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/706 شماره اجراییه:9610426793900209  شماره پرونده:9609986793901021 
شــماره بایگانی شــعبه:961030 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096793901460 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793903181 محکوم 
علیه 1- امیر مسعود اعتصامی 2- الهام جمشیدیان فرزند مجید 3- مجید جمشیدیان قلعه 
سفیدی فرزند فتح ا... همگی به نشانی مجهول المکان محکومند به پرداخت تضامنی مبلغ 
هیجده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و پانزده هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و یکصد و بیست هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )483555 مورخ 96/06/25( لغایت 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان پیمان خرد پیشه فرزند مهدی به نشانی استان اصفهان 
شهر اصفهان خ ابن سینا چهار راه ابن سینا پاساژ طال و جواهر عالمه مجلسی پالک 14 به 

انضمام نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 38400 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید 

حججی( )448 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/707 شماره اجراییه:9610426794400191  شماره پرونده:9509986794401214 
شــماره بایگانی شــعبه:951214 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096794401049 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794400088 محکوم علیهم 
1- مهدی مردانی 2- شهرام مختاری 3- رویا بهارلویی محکومند به پرداخت مبلغ صد و 
پنجاه میلیون ریال وجه سفته به شماره 267212 )سری/ب( به صورت بالسویه بابت اصل 
خواسته و مبلغ چهار میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین خســارت تاخیــر تادیه از تاریخ تقدیم 
95/10/2 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احکام مدنی می باشد در حق محکوم له شرکت تعاونی اعتبار صالحین خراسان به 
نشانی تهران میدان آرژانتین خ احمد قصیر خ شهید احمدیان )پانزدهم( ساختمان شماره 1 
با وکالت البرز اسدی فرزند محمد به نشانی اصفهان دروازه شیراز چهارباغ باال بعد از بانک 
صادرات نبش کوچه شهید رئیســی طبقه فوقانی داروخانه دفتر وکالت و نیز پرداخت نیم 
عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 38396 
شعبه 14 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( 

)475 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

12/709 شماره اجراییه:9610426795600178  شماره پرونده:9609986795600464 

شماره بایگانی شعبه:960464 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه محکوم علیهم 1- علی اصغر دایی زاده به نشانی اصفهان بلوار بعثت ک 
کالنتری 14 پ 19 کدپســتی 8343188432 محکوم هستند بطور تضامنی به پرداخت 
مبلغ 135/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/930/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ 1393/9/29 لغایت زمان وصول آن 
در حق محکوم له مجتبی شــامحمدی به نشانی شــهرک بهار مجتمع امام علی بلوک  
B 2 واحــد 8،  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
 محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد
 چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم 
 کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجرای 
محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای 
 دین به نحوی کــه باقیمانده اموال بــرای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات
 تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 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 توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 38383 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججی( )403 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/710 شماره اجراییه:9610426795600183  شماره پرونده:9609986795600480 
شماره بایگانی شعبه:960480 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه محکوم علیه زینب کاظمی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت 
به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بعنوان اصل خواســته و مبلــغ 1/470/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ 1396/6/27 لغایت زمان وصول 
و ایصال آن در حق محکوم له روزبه فالحی ســیچانی فرزند مهدی به نشــانی اســتان 
اصفهان شهر اصفهان خیابان نظر شرقی کوی مهرگان بن بست بهار پالک 31 کدملی 
1270312677، محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
 چنانچه خود را قادر به اجــرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را 
شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم 
 کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحــو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه صورت امــوال پس از مهلت 
 ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکــوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیــه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. م الف: 38393 شــعبه 26 حقوقــی مجتمع 
 شــماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهید حججــی( )401 کلمه، 

4 کادر(

فاطمه کاویانی
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اینجا ترجمان راستینی از حقیقت ارائه می شود

پیشنهاد سردبیر:

حضور در ضلع جنوبی میدان امام)ره(، حوزه علمیه ناصریه همراه با گردشگران خارجی؛

اینجا ترجمان راستینی از حقیقت ارائه می شود

اندکی تامل 

 محمد اسماعیل  دوالبی می فرماید : وقتی انسان حق پدر و مادرش را ادا کند، جمال امام ها پیدا می شود. نکند حق آنها را تضییع کنی که راهت بسته خواهد شد. اگر 
زنده اند یا مرده، هر طور که می توانی آنها را از خودت راضی کن.

پدر و مادر را از خود خشنود کنید. مادرتان را ببوسید، به پای او بوسه بزنید. وقتی دل آنها از شما راضی و شاد شود، از ته دل دعایتان می کنند این در سیر شما بسیار 
مؤثر است.مادرت را ببوس، دستش را بوســه بزن، پایش را ببوس تا به گریه بیفتد؛ وقتی گریه افتاد خودت هم به گریه می افتی. آن وقت کارت روی غلطک می افتد و 

خدا همه درهایی که به روی خودت بسته ای را باز می کند. این که فرمود: بهشت زیر پای مادر است؛ یعنی تواضع کن.

مادرت را ببوس

مقام معظم رهبری: فاطمه زهرا )سالم ا... علیها( کلمةاهللِ پرمضمون 
و مانند یک دریای ژرف و عمیق است. هر چه فکر انسان، ذوق انسان، طبع 
ظریف صاحبان طبــع در این زمینه کنکاش بیشــتری کند، تدبر و تأمل 

بیشتری کند، گوهرهای بیشتری به دست خواهد آورد.

سمیه مصور

مسجد امام، نشانی اســت که برای حضور در حوزه علمیه ناصریه داده اند. میدان نقش جهان 
ساعت خلوتی را پشت ســر می گذارد؛ اما هرچه به ســمت ضلع جنوبی نزدیک تر می شوم، 
جمعیت بیشتری دیده می شود. از سه پیرمردی که روی سکوی ورودی مسجد امام نشسته اند، 
سراغ حوزه علمیه ناصریه را می گیرم. بین گرمای صحبتشان، با دست نقطه نامشخصی را از 

محوطه مسجد نشان می دهند و دوباره حرفشان را از سر می گیرند.
وارد حیاط مسجد که می شوم، توریســت های زیادی در گوشه و کنار مشغول عکس برداری 
هستند که جمعیت آسیای شرقی ها به خاطر تعطیالت سال نوی چینی بیشتر است. در زاویه 

جنوب شرقی مسجد امام، از ورودی حوزه علمیه ناصریه وارد می شوم.
 یک روحانی با دو گردشــگر ایرانی در حال صحبت هســتند، نزدیک تر می روم تا در جریان 
حرف های رد و بدل شده قرار بگیرم. بحث از معماری مسجد امام است و روحانی با حوصله به 
سواالتی که از او می پرسند جواب می دهد. در این حین دختر و پسری چشم بادامی با دوربینی 
که در دست دارند، نزدیک ما می شوند و سواالتی را به زبان انگلیسی از روحانی می پرسند و او 
هم جوابشان را می دهد. از حالت چهره و توجهی که به صحبت های روحانی دارند، مشخص 

است که جواب سوالشان را گرفته اند.
از روحانی سراغ مدیر حوزه علمیه ناصریه را می گیرم، حجره کوچکی را نشان می دهد؛ برای 

انجام گفت و گو راهی حجره مدیریت می شوم.
محیط سرسبز و تمیز و وجود آب نماها در حیاط حوزه سبب می شود تا در اولین کالم با مدیر 
حوزه علمیه ناصریه از آنها صحبت به میان آورم که حجت االسالم سید محسن اخوان دراین 
باره  می گوید: »سعی کرده ایم با انجام اقداماتی در زمینه نظافت و فضای سبز به نوعی توجه 
اسالم به پاکی و محیط زیست را نشان دهیم. رســیدگی و حفظ این فضای دلنواز و آرام مورد 
توجه گردشگران خارجی و هم چنین هموطنان ایرانی که برای بازدید به اینجا می آیند، قرار  

گرفته است.«
از قدمت زمانی این مدرسه دینی می پرسم که حجت االسالم اخوان می گوید:» مدرسه علمیه 
ناصریه یکی از دو مدرسه مسجد امام است که به قرینه مدرسه علمیه دیگر مسجد؛ یعنی مدرسه 
سلیمانیه و در ضلع شرقی مسجد امام )جامع عباسی( واقع شده است. ساخت این مدرسه نیز 
همزمان با احداث بنای با شکوه مســجد بوده و از دیرباز محل تحصیل طالب و فضالی علوم 

دینی بوده است.«
افزایش تعداد توریست ها در حیاط مدرسه که با نزدیک شــدن به ساعت های میانی روز بر 

تعداد آنها افزوده می شود، فضای گفت و گو را سمت فعالیت های اولین مرکز گردشگری اسالمی 
می برد، مدیر حوزه علمیه ناصریه در این باره می گوید:» تبلیغ حضوری و چهره به چهره به عنوان 
رفتاری تاثیر گذار در امر تبلیغ محسوب می شود. روشی که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار 
دارد و حضرت آقا بارها در بیاناتشان از طالب حوزه های علمیه  خواسته اند به روش تبلیغ بدون 
واسطه و چهره به چهره توجه ویژه ای داشته باشند و در فعالیت های تبلیغی خود، توان بیشتری 
را برای اجرای این روش صرف کنند. بر اســاس این رهنمود و با توجه به موقعیت جغرافیایی بی 
 نظیر حوزه علمیه ناصریه سعی کردیم با بهره گیری از این حرکت، برنامه اصلی این مرکز را بر پایه 
گفت وگوی دوســتانه و رو در رو برای بازدید کنندگان اجرا کنیم«.  توریســت ها و گردشگران 
خارجی که از سرتاسر دنیا برای دیدن این مسجد می آیند و به عنوان مخاطبین اصلی این طرح 
 محسوب می شوند، با دیدن روحانی که مســلط به زبان آنهاست و با رویی خوش به استقبالشان 
می رود و از آنها پذیرایی می کند در ابتــدا غافلگیر و متعجب می شــوند و بعد از چند لحظه و 
اعتمادی که ایجاد می سود، انواع سواالت با موضوعات مختلف و به خصوص سواالت اعتقادی خود 
را بدون دلهره و به صورت آزاد از روحانی می پرسند و این برایشان بسیار جالب است که توانسته اند 

با یک روحانی مسلمان شیعه به صورت صمیمی دیدار و گفت وگو داشته باشند.
حجت االســالم اخوان ادامه می دهد: »در این راســتا با جذب مبلغین حوزه علمیه اصفهان که 
مسلط به زبان های خارجی هســتند و همچنین با ایجاد هماهنگی بین فعاالن این عرصه مثل 
امور بین الملل آســتان مقدس رضوی، امور بین الملل حرم حضرت معصومه سالم ا... علیها و با 
بهره مندی از تجارب اســاتید حوزوی و مبلغان بین المللی زمینه ای را برای برقراری ارتباط با 
گردشگران خارجی فراهم کنیم تا گردشگران عالوه بر دیدن و حضور در اماکن تاریخی و مذهبی 
 از بن مایه فکری و اعتقادی کســانی که این بناهای عظیم را به وجــود آورده اند نیز اطالع پیدا 
کنند. از مســلمانان ایرانی که در دنیای کنونی غرب با اســالم هراســی، تحریف چهره واقعی، 
تروریست، اتهام به عقب افتاده بودن، حکومت و مردمی ضد زن داشتن، و انواع و اقسام تهمت ها 

مواجه شده اند. این اولین گام است که فعالیت های تبلیغی ما بر این اساس شکل می گیرد؛ یعنی 
آنچه ما نیستیم.در گام بعدی برای گردشگران به معرفی آنچه هستیم می پردازیم؛ یعنی:ایرانی 
آباد، آزاد، مستقل، با مردمی مهمان نواز و بسیار متحد در حال پیشرفت؛ ایرانی که هر قسمتش 

غذایی  و چهــره زیبایی فصلــی و رنگــی و 
وجود همه آشــوب های دارد. ایرانــی کــه با 
حداکثری برخوردار است، این منطقه از امنیت 
همیــن گردشــگران در امنیتی که به اذعان 
نمی شود«.خود اروپــا هم دیده 
غیر واقعی از مردم ایران و زدودن چهره خشن و 
شــیعه  کــه مخالفــان به خصوص روحانیون 
از آنها افرادی هول انگیز در رســانه های خود 
اند، اولین نتیجه برقراری به نمایش گذاشــته 
اســت که حجت االسالم این ارتباط صمیمانه 
کند و مــی گوید:» وقتی اخوان به آن اشاره می 
دیدن روحانیــون از بین که هــراس آنهــا از 
پذیرای نظرات و ســخن می رود با آســودگی 
حقیقی می شوند، سوال هــا درباره اســالم 
دریافت می کننــد. نظر می پرســند و پاسخ 
را می شنوند؛ اگرچه که می دهنــد و نظرات 
مورد این مسائل به درازا ســاعت ها بحث در 
و تا به نتیجه رســیدن و بکشــد، می نشینند 
می کنند؛ اما در مواردی قبول پاسخ پیگیری 
کمبود وقــت و یا حتی هم کــه بــه خاطر 

اتمام ویزا نمی توانند گفت وگوی مفصل تری داشته باشــند، ما کتاب های ترجمه شده به زبان 
خودشان را در مورد موضوع سوال شده به آنها هدیه می دهیم و حتی تالش شده تا با استفاده از 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی این ارتباط با گردشگران تداوم داشته باشد و در هر زمان و 

یا در هر مکانی که اراده کردند به هر سوالی که داشتند پاسخ دهیم.«
برگزاری نمایشــگاه دائمی، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، آشنایی عملی دانشجویان 
رشــته های معماری و مرمت، عکاسی، تور لیدری با معماری اســالمی توسط طالب متخصص 

در این زمینه ها و اهــل فن، اجرای برنامه هــای متنوع برای دانش آموزانی که از مســجد امام 
و این مدرســه بازدید می کنند، راه اندازی غرفه نقاشــی و رنگ آمیزی بــرای نوجوانان ایرانی 
و خارجی بــه عنوان مخاطــب مغفول مانده گردشــگری از جملــه برنامه هایی اســت که در 
کنار تبلیــغ چهره به چهره برای توریســت ها و بازدیــد کنندگان ایرانی توســط حوزه علمیه 
ناصریه در تمام طول ســال انجام می شــود. حجت االســالم اخوان تاثیر این برنامه ها را کمتر 
از تبلیغ چهره به چهــره نمی داند و می گویــد:» تاثیر گذاری این برنامه هــا در طول زمان اثر 
 خود را نشــان می دهد و این برنامــه ها تنها گوشــه ای از فعالیت های این مجموعه اســت. از 
بازخوردها و ابراز احساساتی که گردشگران بعد از سفر و یا هنگام رسیدن به کشورشان برایمان 
ارسال می کنند و یا حتی آرامشــی که در چهره فرد، به خاطر دریافت پاسخ سوالی که مدت ها 
ذهنش به آن مشــغول بوده می توان  فهمید که بله، این تبلیغ برای این مخاطبان عالقه مند و 

تشنه، موثر است.«
موضوع سواالت گردشگران و اینکه چه مطالبی بیشــتر پرسیده می شود را از مدیر حوزه علمیه 
ناصریه جویا می شــوم که در این باره می گوید:» گردشــگران باتوجه به کشور و منطقه ای که 
آمده اند از مســائل روز  همچنین از جهت دهی و رفتاری که رسانه هایشان از اسالم و ایران برای 
آنها ترســیم کرده اند، طیف  متفاوتی از سواالت را می پرســند؛ اما با توجه به ایجاد بانک جامع 
سواالت گردشگر که توسط این مرکز تهیه شده، نشان می دهد ســواالت پر تکرار در این مدت 
بیشتر با موضوعات: اسالم شناسی، مقایسه دین اسالم با سایر ادیان الهی، قوانین و احکام اسالم، 
تفاوت شیعه و سنی، تفاوت زن و مرد از منظر اسالمی، حجاب و حقوق زن، دستورات اسالم در 
حیطه مسائل حقوقی مثل ارث، قصاص، دیه، تروریســت و جهان اسالم، انقالب اسالمی ایران، 
آرمان ها و خطوط قرمز انقالب اسالمی، شخصیت شناسی و اهداف امام خمینی ) ره(، والیت فقیه، 
شخصیت و مصداق ولی فقیه، شخصیت های سیاسی، فرهنگی و علمی ایران، انرژی هسته ای و 
گفت وگوهای ایران با 1+5 ، اتفاقات اخیر منطقه و جنگ های داخلی بین مسلمانان و تفرقه بین 
آنها، گروهک های تروریستی مسلمان نما مثل داعش و النصره و موضوعات دیگری همچون جایگاه 

روحانیت، تحصیل، لباس و معیشت روحانیون و ... پرسیده اند.
البته این جدای از سوال در مورد تاریخ ایران و اسالم، معماری و فلسفه هنر، حتی غذاها، آداب و 
رسوم مردم ایران است که در کنار سواالت اصلی آنها توسط این پایگاه تبلیغی پاسخ داده می شود.

آنها هم عالقه مند هستند و هم پرسشگر و به محض اطمینان به شخصیت روحانی، دوست دارند 
تا با او در مورد هر مسئله ای هم کالم شــوند؛آن هم  روحانیونی که مسلط به زبان و فرهنگ آنها  

هستند؛ مبلغینی که حتی به اصطالحات و لهجه کشور مخاطب نیز آگاهی دارند.

از بازخوردهــا و ابــراز 
احساساتی که گردشگران 
بعد از ســفر و یــا هنگام 
رســیدن به کشورشــان 
برایمان ارسال می کنند و یا 
حتی آرامشی که در چهره 
فرد، به خاطر دریافت پاسخ 
سوالی که مدت ها ذهنش به 
آن مشغول بوده می توان  
فهمید که بلــه، این تبلیغ 
برای ایــن مخاطبان عالقه 

مند و تشنه، موثر است
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دین و اندیشه
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 واکنش مبهم آذری 
به احتمال جدایی اش

در ماه های گذشته به تناوب، شایعه کناررفتن 
از  آذری  ســعید 
مدیرعاملی باشگاه 
ذوب آهــن مطرح 
شده؛ اما هر بار این 
قضیه تکذیب شد و 
آذری به کارش ادامه 
داد. حاال هم گفته می شود 
مدیرعامل ذوب آهن در پایــان فصل از جمع 
اصفهانی ها جدا خواهد شد. اتفاقی که آذری نیز 
آن را تکذیب نکرد و در این باره گفت: »تعهد من 
در باشگاه ذوب آهن تا آخر این فصل است و با 
تمام وجود مبارزه می کنم تا ذوب آهن به جایگاه 
اصلی خود برسد. در مورد فصل آینده اجازه دهید 
که تمرکز روی بازی های باقی مانده و رقابت های 

جام باشگاه های آسیا باشد.«

مهدی تکابی تاکید کرد: معاونــان اداره کل ورزش و جوانان در بخش 
توســعه، بانوان و فنی مهندســی، افراد توانمندی هســتند که رابطه 
دوستانه ای با مسئوالن هیئت  های ورزشــی دارند. رابطه ما با مدیرکل 
ورزش و جوانان استان نیز بر این اساس رابطه متقابلی است و مدیرکل 

ورزش و جوانان نیز در مجمع هیئت از عملکرد ما رضایت داشت.
به گفته وی، سیاست گذاری در حوزه ورزش با متولی آن یعنی مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان اســت و هیئت ها موظف به تعامل با مدیرکل 
هستند که امروز این مسئولیت را سلطان حسینی برعهده داشته و فردا 

روز، فرد دیگری این مسئولیت را برعهده می  گیرد.

رییس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان در واکنش به صحبت های 
محمد مجیری، رییس هیئت کشــتی اســتان که مدعی شده رؤسای 
هیئت های ورزشــی اســتان برای حفظ جایگاهشــان، صریح حرف 
نمی زنند، بیان داشــت: به شــخصه اعتقاد دارم، مجیری در شــرایط 
احساسی این اظهارات را بیان کرده و احتماال اگر زمان به عقب برگردد، 
از این ادبیات استفاده نخواهد کرد. این احتمال هم وجود دارد، وی به 
دلیل اینکه مدیر صنعتی و سیاسی است، اشراف کاملی به ورزش نداشته 

و از این ادبیات استفاده می کند.
تکابی افزود: رؤسای هیئت  های ورزشی، با پذیرفتن مسئولیت هیئت  ها 

ایثار می کنند و انتظــار داریم اگر رییس هیئت کشــتی از این ادبیات 
استفاده کرده و اظهارات وی به درســتی منتقل شده است، از رؤسای 

هیئت  های ورزشی حاللیت طلبیده و عذرخواهی کند.
وی متذکر شد: به عنوان رییس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان، 
وظیفه دارم از جامعه تحت مدیریتم دفاع کنــم؛ اما به این موضوع نیز 
اشاره دارم که طی پنج سال و نیمی که ریاست هیئت را برعهده داشته ام، 
هیچ گونه حق ریاستی دریافت نکرده ام؛ البته دبیر و نایب رییس هیئت 

نیز هیچ دریافتی نداشته اند.
این مقام مســئول با بیان اینکه به عنوان یک مدیر جوان و کارشناس 
ورزشی، اعتقادی به حضور غیرورزشی ها و سیاسیون در ورزش ندارم، 
گفت: ورود سیاســیون به ورزش، چنین آفت هایی را به همراه دارد و 
صحبت هایی را مطرح می کنند که خاطر جامعه ورزش را مکدر می کند.

وی ادامه داد: مجیری در شرایطی انتقادات بسیاری را به مدیرکل ورزش 
و جوانات مطرح کرده که وی از حزبی اســت که مدعی دموکراســی و 
آزادی تفکر هســتند؛ اما به رای مردم احترام نمی گذارند زیرا مدیرکل 
ورزش و جوانان، انتخاب وزیری است که توسط رییس جمهور منتخب 
معرفی شده و از مجلس شورای اســالمی که نمایندگان مردم هستند، 
رای اعتماد گرفته است و رؤســای هیئت های ورزشی باید از نظر مردم 
تمکین کنند.این مســئول تاکید کرد: مجیری ممکن اســت زمانی به  
عنوان مدیرارشــد فعالیت کند، آیا وی در آن مقطع، قبول می کند که 
نیروی زیر مجموعه اش در رسانه ها، مشــکالت را بیان کنند.تکابی به 
قانون ماده 88 که مربوط به مزایده گذاشتن اماکن ورزشی است، اشاره 
کرد و بیان داشت: اداره ورزش و جوانان ملزم به اجرای این قانون است و 
اگر مدیرکل ورزش و جوانان و معاونان وی پیگیری نکنند، باید در دیوان 

محاسبات کشور، پاسخ گو باشند.
وی ادامه داد: هیئت تنیس روی میز اســتان اصفهان، در مزایده خانه 
تنیس روی میز شرکت کرد؛ اما مگر خون مجیری، رنگین تر از رؤسای 
سایر هیئت هاست که نمی خواهد در مزایده مربوط به ماده 88 شرکت 

کند.

رییس هیئت تنیس روی میز استان در واکنش به صحبت های تند رییس هیئت کشتی  مطرح کرد:

ورود سیاسیون به ورزش، آفات  زیادی به همراه دارد

رییس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان ثبات نسبی و آرامش ایجاد شده در ورزش استان و فراهم شدن فضایی برای کار کردن را نقطه 
مثبتی قلمداد کرد و گفت: سال 96 شرایط به نسبت سال گذشته نیز بهتر و از لحاظ اعتباری نیز در مقایسه با سال گذشته مطلوب تر بود.

مهدوی کیا بوندس لیگا را به سرپل ذهاب می آورد

پیشنهاد سردبیر:

دبیر هیئت چوگان استان اصفهان از برگزاری مسابقات 
چوگان جام نوروز به مدت پنج روز در میدان نقش جهان 
خبر داد.منصور زیرک اظهار کرد: طبق روال چند سال 
گذشته، امسال هم در ایام عید نوروز مسابقات چوگان 

جام نوروز در میدان امام )ره( برگزار می شود.وی با بیان 
اینکه برنامه ریزی کلی این مسابقات انجام شده است، 
افزود: این مسابقات از دوم تا ششم فروردین ماه ساعت 
۱۱ صبح توسط هیئت چوگان استان اصفهان در میدان 

امام )ره( برگزار می شود.زیرک به برگزاری برنامه های 
جنبی از جمله موســیقی چوگان، رژه چوگان بازان و 
شاهنامه خوانی در حاشــیه این مسابقات اشاره کرد و 
ادامه داد: بازی چوگان به صورت استاندارد در زمینی با 
ابعاد ۲۷۴ در ۱۴۷ متر برگزار می شود و ما مجبوریم این 
مسابقات را در ابعاد کوچک تر و با نفرات کمتری برگزار 
کنیم؛ اما تمام قوانین و مقررات بــازی چوگان در آن 

رعایت می شود.دبیر هیئت چوگان استان اصفهان در 
مورد اینکه آیا تمام چوگان بازان شرکت کننده از استان 
اصفهان هستند یا از سایر استان ها نیز دعوت به عمل 
آمده است، گفت: این موضوع هنوز مشخص نیست؛ اما 
به احتمال زیاد جام نوروز را هم مانند مسابقات هفته 
دفاع مقدس و دهه فجر با حضور چوگان بازان اســتان 

اصفهان برگزار خواهیم کرد.

از دوم تا ششم فروردین ماه؛
نوروز در اصفهان به تماشای چوگان بنشینید

واکنش روز

قرارداد 90 میلیونی سال ۷9؛ 
هاشمی نسب میلیاردر!

مهدی هاشمی نســب از راز پیوســتنش به 
استقالل پرده برداشت. 
در  هاشمی نســب 
گفــت و گــو بــا 
حســین  محمد
میثاقی در برنامه 
۹۰ از ماجرای رفتن 
به استقالل و دلخوری 
پروین از او، گفت. از دســته گلــی که برای 
هواداران اســتقالل انداخت، از خشم پروین 
و فحش های ۷۰ هزار پرسپولیسی که نثار او 
شد. از پیشنهاد چشمگیر استقالل و قرارداد 
۹۰ میلیونی. هاشــمی نســب گفت: »با ۳۰ 
 میلیون از آن پول، خانــه ای خریدم که االن

 ۳ میلیارد قیمت دارد. فکــر کنم آن قرارداد 
من االن ۱۰ میلیارد ارزش داشته است!«

افشاگری روز

 قرارداد »ساغالم«
 تمدید نمی شود؟

تراکتورســازی امیدوار بود با حضور ســاغالم 
ترکیه ای شــرایطش 
بهتر از گذشته شود؛ 
اما ایــن مربی هم 
هنــوز نتوانســته 
تراکتورسازی را به 
تیمی تبدیل کند که 
مدیران و هواداران این تیم 
انتظار داشتند؛ به همین دلیل امکان دارد که 
او آخر فصل از تراکتورســازی جدا شود. ایلنا 
درباره این موضوع نوشــته:» شــرط مدیران 
تراکتورسازی برای ساغالم در نیم فصل نخست 
فعالیتش در این تیم، صعود از مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان و باال کشــیدن رتبــه این تیم 
تا رده 6-۷ جدول بود که تــا این لحظه نتایج 
سرخپوشان به این سمت و ســو نرفته است. 
با این شــرایط در صورتی که تراکتورسازی در 
فرصت باقی مانده متحول نشــده و اگر در این 
صورت مســئوالن باشــگاه تراکتورسازی به 
گفته های خود در قرارداد ســرمربی ترکیه ای 
عمل کنند و نظرشــان عوض نشــود،قرارداد 

ساغالم در پایان فصل تمدید نخواهد شد.«

سوال روز

 امید عالیشاه، مهاجم اخراج شده از باشگاه تراکتورسازی اعتقاد 
دارد با وجود این همه شایعه، اظهارنظر و اتفاقاتی که پیرامونش 
می بیند، فعال حرفی نزند، بهتر اســت. او گفته اســت: »ترجیح 
می دهم چند روزی به استراحت بپردازم و صحبتی نکنم تا ببینیم 
چه اتفاقی قرار اســت رخ بدهد. از ســوی دیگر، حرفی هم برای 

گفتن ندارم.« 

 حرفی برای گفتن ندارم

07
به نوشته ســایت canberratimes، فن مارویک سرمربی تیم 
اســترالیا در اتفاقی عجیب تصمیم گرفته دنیــل ارزانی، بازیکن 
تیم ملبورن سیتی را دعوت نکند. بازیکنی که یکی از پدیده های 
لیگ استرالیا در این فصل بوده است. نکته جالب اینکه این سایت 
استرالیایی عدم دعوت از ارزانی را در تیتر خود هم آورده تا نشان 

دهد که چقدر از این موضوع شوکه شده است. 

خبری از ارزانی نیست

14

 ستاره یک دستی که 
همه را مجذوب خود کرد

»شکیم گریفین« ستاره ای که یک دست ندارد 
در لیگ ملی فوتبال آمریکایی آنچنان می درخشد 
که با همین یک دست بودن یک رکورد ویژه هم 

برای خود ثبت کرده است. 

او برای تیم »شوالیه های فلوریدای مرکزی« بازی 
می کند.گریفین که یک برادر دو قلو هم دارد به 
صورت مادرزادی در حالی متولد شــد که دست 
چپش کف دســت و انگشــت ندارد. او با همین 
شرایط به ســتاره ای بزرگ در لیگ ملی فوتبال 

حرفه ای آمریکا تبدیل شده است. 
این ستاره ۲۲ ســاله ابتدا دوومیدانی و بیسبال 
بازی می کرد؛ اما بعدا به طرف فوتبال آمریکایی 

کشیده شد. 
او سرعت باالیی هم دارد. شــاید اگر نقص عضو 
نداشت این چنین مورد توجه قرار نمی گرفت ؛اما 
اینکه با چنین شرایطی می درخشد بسیار مورد 

توجه قرار گرفته است.

شرکت کره ای به ورزشکاران 
پارالمپیکی جایزه می دهد

بخش توســعه ورزش کمیته ملــی پارالمپیک 
کره به ورزشکاران شــرکت کننده در بازی های 
پارالمپیک زمستانی پیونگ چانگ جایزه می دهد.

آژانس همکاری بین المللی کره )KOICA( که 
یک سازمان دولتی است و با هدف حمایت مالی 
از کشورهای در حال توسعه تشکیل شده است، 
یک مراسم اهدای جوایز برای موفقیت ورزشکاران 
شرکت کننده در بازی های پارالمپیک زمستانی 
در نظر گرفته اســت.این مراسم  روز دهم مارس 
)۱۹ اســفند( با حضور رییس آژانس KOICA و 
 رییس کمیته ملی پارالمپیک کره برگزار خواهد

 شد.
 تیم پارا اســکی اعزامــی ایران بــا ترکیب الهه 
قلی فالح )نابینای مطلــق( و ابوالفضل خطیبی 
در رشــته صحرانوردی، صدیقه روزبه، حسین 
ســولقانی و پوریا خلیل تاش در رشته اسنوبورد 
 به بازی های پارالمپیک زمســتانی اعزام شــده

 است.
بازی های پارالمپیک زمستانی ۲۰۱8 از ۹ تا ۱8 
مارس )۱8 تا ۲۷ اســفند( در پیونگ چانگ کره 
جنوبی برگزار می شود و حدود ۵۵۰ ورزشکار از 
۴۲ کشور جهان در پنج رشته ورزشی با یکدیگر 

به رقابت خواهند پرداخت.

در حاشیه

 مهدوی کیا بوندس لیگا را 
به سرپل ذهاب می آورد

با تالش مهدی مهدوی کیا و فدراسیون ورزش 
دانش آموزی، رقابت های 
شبه بوندس لیگایی 
کودکان زلزله زده 
شــنبه  روز  در 
۱۹اســفند ماه در 
ســرپل ذهاب رسما 
برگزار خواهد شد. طی 
ایــن رقابت ها ۲۰ تیم از دانش آموزان ســرپل 
ذهاب با نام تیم های بوندس لیگا و پیراهن های 
اصلی آنها که مهدوی کیا به عنوان ســفیر این 
باشگاه ها برای کودکان زلزله زده به ایران آورده، 

به میدان خواهند رفت.
محســن کلهرودی، مســئول امور هماهنگی 
این مســابقات با تاییــد این خبر بــه ورزش 
ســه گفت: این مســابقات یک روزه و نمادین 
 خواهد بود و بیشتر برای ایجاد نشاط و شادابی 
 دانش آمــوزان زلزلــه زده پیش بینی شــده

 است.

اتفاق روز

منچستر فوتبال
سیتی
 - بازل

ساعت 
23:15

شبکه 
ورزش

تاتنهامفوتبال
- 

 یوونتوس
ساعت
23:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

چهارشنبه 

16 اسفند

پیشخوان

صدر نشینی کسب و کار 
من است

شب انتقام فرا رسید

 بازگشت سرخ پوشان به 
جاده پیروزی، پرسپولیس باز 

هم صدر نشین شد

 الوصل تسلیم برانکو، 
برانکو تسلیم هوادار؛ آهنگ 

شاد درخواستی!

الوصــل شکســت 
 داربی را شست 

 »ژوزه مورینیو« 
کارشناِس دیدار ایران-پرتغال

ژوزه مورینیو، مربی برتر سال ۲۰۱۰ دنیا و یکی از شناخته 
شــده ترین مربیان فوتبال جهان به عنوان کارشناس ویژه  
در جام جهانی ۲۰۱8 با شــبکه خبری RT روسیه همکاری 
می کند. مورینیو در این باره گفت: »من خیلی خوشــحال 
هستم که به تیم RT پیوســتم. بی صبرانه منتظر حضور در 
جام جهانی ۲۰۱8 روسیه هستم تا نظراتم درباره بازی ها را با 

دیگران به اشتراک بگذارم.
RT برای جام جهانی ۲۰۱8 روســیه پروژه  ویژه ای دارد. در 
وب سایت این شبکه خبری اطالعاتی درباره برنامه بازی ها، 

بازیکنان، رنکینگ ها و خبرها آمده است. 

 همه عناوین اسکار
 به مسی رسید!

بامداد دوشــنبه مراســم اســکار در آمریکا برگزار شــد و 
بهترین های سال شناخته شــدند. به همین خاطر روزنامه  
اسپورت کاتالونیا، تیتر اصلی خود را به اسکار اختصاص داد؛ 
اما تصویر لیونل مسی روی آن دیده می شد. ستاره بارسلونا 
با تک گل خود برابر اتلتیکومادرید توانســت سه امتیاز مهم 
را برای تیمش به ارمغان آورد و آبــی  اناری ها را به قهرمانی 
در اللیگا نزدیک کند. اســپورت با تیتر »مســی متعلق به 
فیلم هاست« به استقبال مهاجم آرژانتینی رفت. این نشریه 
جایزه اســکار بهترین گلزن اللیگا، بهترین بازیکن، بهترین 

پاس گل دهنده و ضربه آزاد زن را برای مسی دانست.

 بنر زشت هواداران 
علیه مدافع آتاالنتا

روز شنبه ، داویده آســتوری، کاپیتان فیورنتینا به علت ایست 
قلبی در خواب درگذشت و فوتبال جهان تحت تاثیر این واقعه 
 تلخ قرار گرفت؛ اما  هواداران باری در ســری بی، از این موضوع 
سوء استفاده کردند و با یک بنر، به آندره آ ماسیه لو، مدافع سابق 
این تیم که اکنون در آتاالنتا توپ می زند توهین زشتی کردند.
ماسیه لو که در سال ۲۰۱۱ در باری توپ می زد، در یک تبانی 
به صورت عمدی دروازه تیمش را باز کرد تا لچه به جای باری در 
سری آ بماند و به همین علت، هواداران باری هرگز ماسیه لو را 
نخواهند بخشید. بنر هواداران باری علیه ماسیه لو، به این شرح 

است:چرا داویده آستوری فوت شد و به جای او، ماسیه لو نمرد؟

ذوب آهــن برای افزایش شــانس 
صعــود از مرحله گروهــی لیگ 
قهرمانان آسیا، در حالی روز گذشته به دیدار الوحده 
امارات رفت کــه تیم حریف در دو مســابقه قبلی 
خــودش مغلوب رقبــا شــد و به همیــن خاطر 
ذوب آهنی ها با انگیزه ای مضاعف برای شکســت 

حریف اماراتی وارد میدان رقابت شدند. 
بازی در نیمه نخســت با برتــری کامل ذوب آهن 
دنبال شــد و شــاگردان امیــر قلعه نویی فرصت 
خودنمایی به حریف خودشــان ندادند. در دقیقه 
۳۴ سانتر حسینی از راســت با ضربه سر تبریزی 
به گل برتری ذوب آهن تبدیل شــد تا این تیم به 

پیــروزی در مقابل الوحده امیدوار شــود. بهترین 
گلزن ذوبی ها که در بازی های دور برگشــت برای 
تیمش درخشید، در این دیدار نیز توانست گل اول 
بازی را به ثمر برســاند. حرکت دیدنی حسینی از 
جناح راست با ارسال دقیق وی ادامه یافت و در این 
لحظه تبریزی توانست با ضربه سری دقیق دروازه 

حریف را باز کند.
ذوبی ها نیمــه اول را بــا همین گل بــه رختکن 
رفتند. نیمه دوم با حمالت پیاپی شــاگردان قلعه 
نویی آغاز و دنبال شــد و بازی زیبایی را از ســوی 

سبزوسفیدپوشان اصفهانی شاهد بودیم. 
دقیقه ۵6 یکی از فوق العــاده ترین موقعیت های 

این بازی شــکل گرفت و حرکت فخرالدینی یک 
موقعیت عالی برای بختیار رحمانی به وجود آورد؛ 
اما ضربه این هافبک به تیرک دروازه برخورد کرد 
و توپ برگشتی درفاصله دو قدمی دروازه خالی به 
کی روش رســید؛ اما این بازیکن نتوانست بهترین 
توپ ممکن را بــه گل تبدیل کنــد. ده دقیقه بعد 
تبریزی می توانســت یکی از موقعیت های فراوانی 
ذوبی ها را به گل تبدیل کند امــا باز هم بی دقتی 
مانع از این کار شــد. موقعیت های گل ذوب آهن 
یکی پس از دیگری از دست می رفت تا دقیقه ۷۳ 
که پاس کی روش در بین مدافعان ذوب  الوحده به 
تبریزی رسید و او هم از پشت محوطه جریمه توپ 

را به سمت دروازه حریف فرســتاد؛ اما اشتباه گلر 
الوحده و لیز خوردن او باعث شــد توپ در گوشه 
دروازه این تیم قــرار بگیرد. تبریــزی با این گل، 
هم برای کسب آقای گلی آسیا دورخیز کرد و هم 
تیمش را به یک پیروزی سیرین سه امتیازی رساند. 
ذوبی ها درنهایت با دوگل، الوحده را در اصفهان به 
زانو درآوردند و با امیدواری فراوان دور رفت مرحله 

گروهی لیگ قهرمانان را به پایان بردند.

ذوب آهن 2 - الوحده 0؛ 

سبزپوشان در مسیر صعود
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در نشست خبری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رییس 
اورژانس اصفهان، رییس بیمارستان سوانح سوختگی و مدیر مؤلفه های 
اجتماعی معاونت درمان، اهم اقدامات ایمنی و پیشگیرانه در آستانه نوروز 
و آمادگی مراکز درمانی برای پذیرش حادثه دیدگان احتمالی ناشــی از 

آتش بازی ها و مواد محترقه تشریح شد.
دکتر پرویز کلیدری با ابراز تاســف از ســیر صعودی حوادث، به ویژه در 
چهارشنبه آخر سال، گفت: از 31 مصدوم در سال 91، به 113 مصدوم در 
سال 95 رسیده ایم که درصد کمتری توسط اورژانس پیش بیمارستانی 
منتقل می شــوند. در این خصوص غالبا خود حادثــه دیدگان مراجعه 

می کنند و  یک مورد فوتی در سال 95 بر اثر پرتاب مواد محترقه به داخل 
خودرو بود. وی افزود: اکثر حادثه دیدگان در ســنین 16 تا 23 سال قرار 
دارند که آینده سازان کشور به شــمار می روند؛ ضمن آنکه گاهی دچار 
معلولیت های مادام العمر می شوند. همچنین، مصدومان مرد چهار برابر 
مصدومان زن هستند و بیشتر آسیب دیدگان مستقیما در ارتباط نبوده  
و غالبا نظاره گر یا در حال آماده سازی مواد منفجره بوده اند. کلیدری از 
آماده باش 40 پایگاه اورژانس در روزهای 22و 23 اسفند خبر داد که در 
حداقل بازه زمانی بتوانند به محل حادثه برسند. معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشکی با اشاره به محوریت بیمارستان سوانح سوختگی، از آمادگی 
بیمارستان های فیض، الزهرا و کاشــانی خبر داد و بر تاثیر اطالع رسانی 
دقیق به مردم، افزایش ســطح آگاهی و عوامل فرهنگی و رســانه ای در 

کنترل حوادث تاکید کرد. دکتر کلیدری در ادامه، با اشاره به کمبود منابع، 
لزوم استفاده از پتانسیل ها، عقالنیت در توزیع عادالنه امکانات و خدمات 
متناسب با جمعیت و نیاز سنجی و سیاستگذاری منطقی را مطرح کرد. 
وی یکی از وظایف معاونت درمان را تنظیم سند توزیع خدمات عادالنه 

در استان اعالم کرد.
در ادامه، دکتر عابدینی، رییس بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی 
کاظم)ع( با تاکید بر اهمیت پیشگیری از سوانح سوختگی، اولین اقدام 
درمانی در هنگام سوختگی را شست وشو با آب 15 تا 20 درجه به مدت 5 
تا 10 دقیقه توصیه کرد. دکتر راستین، رییس اورژانس اصفهان، رسانه ها را 
بازوی قدرت و فرهنگ سازی نامید و گفت: تلفن های 115 و 125 را بخاطر 
بسپارید و در هنگام حوادث، خونسردی خود را حتی االمکان حفظ کنید. 
سپس دور کردن فرد از محل حادثه، عدم ایجاد حادثه جدید و تماس با 
شماره های 115 و 125 اقداماتی است که باید انجام دهید. در زمان حادثه 
چشم، اولین قدم، قرار دادن یک لیوان یک بار مصرف روی چشم شخص 
حادثه دیده است. راستین افزود: چهارشنبه سوری باید برای همه سور 
باشد، نه سوز؛ یک عمر پشــیمانی و غم را جایگزین چهارشنبه سوری 
نکنید. وی بیماران قلبی، کودکان زیر یک ســال و بانوان باردار را افراد 
درمعرض خطرات صدای انفجار عنوان کرد. راستین با اشاره به آمادگی 
150 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی، از آماده باش کل بیمارستان های 
استان در ایام نوروز خبر داد و افزود: به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که 
مسافران و بیماران نوروزی نیازمند دیالیز و بیماران در مراحل ترک اعتیاد 
می توانند به ستاد دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند و از خدمات الزم 
برخوردار شوند. دکتر عقدک، مدیر مؤلفه های اجتماعی معاونت درمان، 
از 4 اصل عدالت اجتماعی، سالمتی همه افراد جامعه حتی قبل از وقوع 
خطر، مشارکت مردم، همکاری بین بخشی و تکنولوژی مناسب  نام برد 
و سه راهبرد ارائه خدمات، توانمند کردن مردم و همکاری بین بخشی در 

طرح تحول نظام سالمت را مطرح کرد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: سیر صعودی حوادث چهارشنبه پایان سال نگران کننده است 

»سور« باشد، نه »سوز«

فرزانه افسرطه

»سور« باشد، نه »سوز«
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 همایش »ربع قرن تالش« 
در اصفهان

همایــش گرامیداشــت ســالروز تاســیس 
کانون های فرهنگی هنری مساجد در اصفهان 
برگزار شــد و از کانون های برتر استان تجلیل 

به عمل آمد.

 نماینده مجلس اصفهان، روحانی را  
تهدید کرد؛

اجرای عدم کفایت سیاسی 
رییس جمهور را وسط می کشیم

 جام نیوز: حجت االســالم احمد سالک نماینده 
اصفهان و عضو جامعه روحانیــت مبارز، رییس 
جمهور را تهدید به استیضاح یا اعالم عدم کفایت 
سیاسی در مجلس کرد. ســالک در تذکری در 
پایان جلســه دیروز خطاب بــه رییس جمهور 
گفت: آقای روحانی! شــما با حاشیه سازی های 
هفتگی نمی توانید از وظایف و ماموریت هایتان 
جدا شــوید، پس چگونه پاسخ نارســایی ها در 
اشتغال و تبعیض و فســاد اداری را می دهید؟ او 
خطاب به روحانی ادامه داد: در طول دو دولتتان، 
بیش از 50 بار به مردم توهین کرده و در روز 22 
بهمن موضوع رفراندوم را مطرح کرده اید. شما در 
مقاطع مختلف، مخالفین خود را بی عقل، بی سواد 
و بزدل و جاهل به دین معرفی می کنید. این روند 
مناسبی در شأن ریاســت جمهوری نیست. اگر 
این روند را دنبال کنید، یا پای اســتیضاح شما 
و یا اجرای عدم کفایت سیاســی شــما را وسط 

می کشیم.

معاون استاندار اصفهان:
کویر تا پشت دیوار های 

اصفهان پیش روی کرده است
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان 
در آیین روز ملی درختکاری اظهار داشــت: روز 
درختکاری، ســمبل قدردانی ما از طبیعت و به 
دلیل عظمت این روز اســت،  مقام معظم رهبری 
مقید هســتند در این روز به کاشــت نهال اقدام 
کنند. علی مقدس زاده تصریح کرد: منابع طبیعی 
سرمایه ای است که نسل های گذشته از آن استفاده 
کرده اند و نسل کنونی در حال استفاده از آن است 
و باید از این منابع بــرای آینده به خوبی حفاظت 
شود؛ خشکســالی در اســتان اصفهان پدیده ای 
روز مره شده و شاهد این هستیم که کویر تا پشت 
دیوار های شهر پیش روی کرده و منابع آبی به کمتر 

از 10 درصد آنچه در گذشته بود رسیده است.

قاب روز

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 50 کاروانسرای 
وقفی در استان اصفهان بازسازی و احیا شد.حجت االسالم رضا صادقی 
در آیین افتتاح 15 واحد مسکونی موقوفه شهریاری در گلپایگان، با 
اشاره به اینکه در اســتان اصفهان بیش از 15 هزار و 200 موقوفه و 
44 هزار رقبه وجود دارد، گفت: بالغ بر 23 هــزار از این تعداد رقبه 

متصرفی منفعتی بوده و 10 هزار رقبه نیز با تولیت واقفان نیک اندیش 
اداره می شود.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به 
احیای 50 کاروانسرای موقوفه در استان اصفهان اظهار کرد: در این 
اماکن با راه اندازی هتل های سنتی درآمد خوبی را کسب کرده ایم.وی 
همچنین به ثبت مالکیت 2300 هکتار از اراضی ابوزیدآباد و قمصر به 

نام سازمان اوقاف اشاره کرد و گفت: بسیاری از آب انبارهای اصفهان 
نیز به بهره برداری رسیده است.حجت االسالم صادقی با اشاره به اینکه 
استان اصفهان دارای ۷1۸ امامزاده است، افزود: در راستای اقدامات 
زیربنایی و عمرانــی، بیش از 140 رقبه در امامــزاده آقاعلی عباس 

ساخته شده و در 500 امامزاده نیز کار عمرانی انجام گرفته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:
احیای 50 کاروانسرای موقوفه در اصفهان

اجراييه
12/489 شماره اجراییه:9610426794200057  شماره پرونده:9509986794200939 
شــماره بایگانی شــعبه:950939 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096794201406 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794200552 محكوم علیه 
شاهرخ طهماسبی عیسوند به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ چهار 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/105/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت مورخ 1383/7/1 لغایت تاریخ 
اجرای حكم در حق محكوم له محمد خاتمی نیا فرزند غالمعلی به نشانی اصفهان دروازه 
شیراز کوی سپاهان خ هشتم پ 38 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محكوم علیه مكلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 37159 شعبه 12 حقوقی مجتمع  
شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( )407 کلمه، 4 کادر(

اجراييه
12/490 شماره اجراییه:9610426793600218  شماره پرونده:9609986793600270 
شــماره بایگانی شــعبه:960273 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096793601410 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793600894 محكوم علیه 
اکبر عابدی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته )یک فقره چک به شماره 840778 به تاریخ 95/07/15 به عهده بانک 
تجارت( و مبلغ 1/835/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 95/07/15 تا تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له مهران اسعدی 
فرزند غالمعلی به نشانی اصفهان بازار بزرگ مســجد جارچی پارچه فروشی دلسا صادر 
گردید به انضمام نیم عشر دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالــی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محكومیت 

مالی 1394(. م الف: 37158 شعبه 6 حقوقی  مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان )412 کلمه، 4 کادر(

اجراييه
12/491 شماره اجراییه:9610426796300176  شماره پرونده:9509986796300751 
شــماره بایگانی شــعبه:950751 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096796301897 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976796301794 محكوم 
علیه 1- حسین آشوری فرزند مسیب 2- اسدا... عسگری هر دو به نشانی مجهول المكان 
محكومند به پرداخت تضامنی مبلغ 82/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/015/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک 95/5/10 تا تاریخ اجرای حكم و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق 
محكوم له مهدی شیدائی رنانی فرزند حســین به نشانی اصفهان خ شریف شرقی کوچه 
شــماره 40 پالک 50 با وکالت روح اله جعفری کوپائی فرزند عبدالكریم به نشانی نایین 
خیابان امام طبقه فوقانی پاساژ گل ســرخ دفتر وکالت. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
 محكومیت مالی 1394(. م الف: 37148 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

) مجتمع شهدای مدافع حرم( )433 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/504 شماره اجراییه:9610426793800245  شماره پرونده:9609986793800588 
شــماره بایگانی شــعبه:960588 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096793801812 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793803736 محكوم علیه 
تیمور مرادی به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 1/435/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 
120/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک به شماره 083937 مورخ 
1395/12/01 و نیم عشر حق االجرا در حق محكوم له محمود میرزائی فرزند امان اله به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان هشت بهشت شرقی کوچه 24 پ 42 ، محكوم علیه 
مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا 

هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 37143 شعبه 8 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( )409 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/492 شماره اجراییه:9610420350400512  شماره پرونده:9609980350400466 
شماره بایگانی شعبه:960542 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609970350401419 محكوم علیه مهــدی آقابابایی فرزند علی به 
نشــانی اصفهان خیابان کاوه خیابان جابر انصاری خیابان عــارف جنوبی مجتمع محمد 
طبقه اول واحد یک آیفون 1 تلفن همراه 09135568443 محكوم است به پرداخت یک 
میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ 36/259/397 ریال 
و تاخیر تادیه از تاریخ صدور واخواست نامه ها لغایت زمان اجرای دادنامه در حق محكوم 
له مرضیه صفری فرزند حسینعلی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان سه راه سیمین 
 خیابان جانبازان خیابان شــهید بخشی خیابان شــیدای اصفهانی کوچه شماره 2 پالک

 E 486 کدپستی 8179658857 تلفن همراه 09133006503  و پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت رای صادره غیابی اســت. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا 
محكوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 37363 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )438 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/493 شماره اجراییه:9610426794800088  شماره پرونده:9609986794800056 
شــماره بایگانی شــعبه:960056 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096794800180 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794800859 محكوم 
علیه 1- مســعود دبیریان 2- عماد دریس ابوالحســن فرزند عبدالجواد هر دو به نشانی 
مجهول المــكان محكومند به پرداخت مبلغ 150/000/000 به عنوان اصل خواســته و 
پرداخت 3/860/000 به عنوان خســارت دادرسی به پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ 95/09/07 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان اسداله سعیدی ورنوسفادرانی فرزند اکبر به نشانی اصفهان خمینی شهر بلوار 
منتظری کوچه شهید ابراهیم روح الهی با وکالت زهرا عسگری ورنوسفادرانی فرزند اسداله 
به نشانی اصفهان خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه شهید رجایی نبش ک 
108 صادر و اعالم می گردد و همچنین نیم عشر دولت که توسط اجرای احكام محاسبه و 
وصول خواهد شد.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 37351 شعبه 

18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( )450 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/494 شماره اجراییه:9610426794500121  شماره پرونده:9609986794500125 
شــماره بایگانی شــعبه:960125 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096794500849 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794500546 محكوم علیه 
عماد دریس ابوالحسن فرزند عبدالجواد به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ 48/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه یک فقره چک به شماره 774798 مورخ 
95/03/25 و پرداخت مبلغ 1/425/000 هزینه دادرســی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف لغایت زمان وصول محكوم به و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق 
محكوم له اسداله سعیدی ورنوسفادرانی فرزند اکبر به نشانی اصفهان خمینی شهر بلوار 
منتظری کوچه شهید ابراهیم روح الهی با وکالت زهرا عسگری ورنوسفادرانی فرزند اسداله 
به نشانی اصفهان خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرســیده به سه راه شهید رجایی نبش 
ک 108 و پرداخت نیم عشــر هزینه حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا 
محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. م الف: 37350 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید 

حججی( )440 کلمه، 4 کادر(
احضار متهم

9610460362600026 شــماره پرونــده:  12 شــماره درخواســت:  /674
9609980362601377 و 9609980362601378شــماره بایگانی شعبه: 961407 و 
961408 نظر به اینكه آقای مجتبی حسنوند فرزند علی جعفر به اتهام توهین ، تخریب، 
ایراد ضرب و جرح عمدی حسب شكایت سوسن و سیامک امینی، سجاد بهادرانی از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 961407-961408 د 7 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 
قانون آئین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده از این طریق اطالع داده می شود تا ظرف 
مدت یک ماه از انتشار این آگهی در شعبه 7 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
)مجتمع شماره 4 کهندژ( جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
ضمنا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری می باشد. م الف: 38612 شعبه 7 دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع 4( )157 کلمه، 2 کادر(

با حضور مدیر عامل سازمان هنری رسانه 
اوج انجام می شود؛

 برگزاری جشنواره 
»بهشت در قاب تصویر« 

مراســم اختتامیه چهارمین جشنواره »بهشت 
در قاب تصویر« امروز  ســاعت 19 در کتابخانه 

مرکزی برگزار می شود.
جشــنواره » بهشــت در قاب تصویــر« ویژه 
تولیدات رسانه ای مراکز فرهنگی و هیئت های 
مذهبی استان اصفهان است که به همت دفتر 
تخصصي سینما سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان، مجمع فیلم سازان 
انقالب اســالمی اصفهــان )ســیمرغ( و دفتر 
 تبلیغات اســالمی اصفهان برنامه ریزی شــده 

است.
مراســم اختتامیه چهارمین جشنواره تولیدات 
رسانه ای مراکز فرهنگی و هیئت های مذهبی 
استان اصفهان با عنوان »بهشت در قاب تصویر« 
امروز ســاعت 19 در کتابخانــه مرکزی برگزار 

می شود.
این مراســم با حضور »احسان محمدحسنی« 
مدیرعامل سازمان هنری رسانه ای اوج، برگزار 
و با اهدای جوایز به برگزیــدگان در پنج بخش 
مستند، داستانی، فیلم نامه، پویانمایی، کلیپ 
تصویری، نواهنگ و دو بخش ویژه شهید حججی 
)معرفی فعاالن گمنام فرهنگی( و تجلی قرآن در 

جامعه همراه خواهد شد.

خبر
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امام جواد  عليه  السالم :
هوس ها زاييده ضعف قلب است وآن كه پيش از آزمودن اطمينان كند، 

بى گمان خود را در معرض هالكت و فرجامى سخت قرار داده است.
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M
انتخاب های هر فرد، شــخصیت، سبک زندگی 
و آینــده اش را رقــم مــی زند. گاهــی خوب 
 اســت  انتخاب هایمان را محــک بزنیم. بانوی 
بی همتای عالم،حضــرت فاطمه )س( بهترین 
مالک این سنجش اســت. انتخاب هایمان را با 
انتخاب های بانو بســنجیم و فاصله اش را کم 

کنیم، فاصله »من« تا ماه گردون را.
عمرا با این پسر ازدواج کنم

خواســتگار که از خانه بیرون رفــت، دختر رو 
به پدر و مادرش کرد و گفــت:» من که عمرا با 
این پســر ازدواج کنم!« مادر با تعجب پرسید: 
»چرا؟ پســر بــه این خوبــی! پــدرت قبل از 
آمدنشــان تحقیق کرده، صاحــب کارش، هم 
دانشــگاهی ها و همســایه ها همه از  اخالق و 
ایمانــش تعریف کردنــد. تحصیــالت عالی و 
 کارخوب، مشکلت چیست؟« دختر جواب داد:
»نه خانه ای دارد و نه ماشین و ملکی من به چه 
چیزش دل خوش باشم؟ ترجیح می دهم با کسی 
ازدواج کنم که پولدار، خوش تیپ، خوش چهره 

و خوش هیکل باشد.«

بانو، نه ســال داشــت که جوان ابــی طالب به 
خواســتگاری اش آمد. میان انبوه خواستگاران 
ثروتمند و نامدار عرب، این جوان فقط یک زره 
داشت که تمام دارایی مادی اش بود؛ اما ایمان ، 
اخالق و جوانمردی اش، شهر را که نه دو عالم را 
برابر بود. فاطمه سالم ا...علیها عروس خانه همین 
جوان مومن شــد و به دارایی های معنوی اش 
»بلــه« گفت: بدون حتی گوشــه چشــمی به 

دارایی های مادی....
هرگز به من خشم نگرفت

مرد از پرخاشــگری های همسرش کالفه شده 
بود، هرروز دعوا و کشمکش های بیهوده،  هرروز 
درخواســت های جدید و لیست خریدهایی که 
حاصل چشم وهم چشمی بود. مرد به ستوه آمده 
بود و نمی توانست به چه کسی شکایت کند. او 
 فقط به خاطر خدا با همســرش می ساخت، اما 

می سوخت...

علی)ع( می فرمود: » فاطمه هرگز به من خشم 
نگرفت، هرگز نافرمانی ام نکرد و هیچ گاه چیزی 

که خارج از توانم باشد از من نخواست...«

یادداشت

فاصله ها را کم کنیم )2(

به زحمت انداختن نفس  
 فضل بن ابی قره می گوید: ما بر امام صادق)ع( وارد شدیم و دیدیم آن 
حضرت مشغول کار روی زمین خودشان هستند، پس گفتیم: فدای 
شما گردیم، یا به ما بفرمایید این کار را انجام دهیم یا به غالمان خود! 
فرمود: نه بگذارید خودم کار کنم، من مایل هستم خداوند را درحالی 
مالقات کنم که با دست خود کار کرده و با سختی دادن به خود در 
طلب رزق حالل باشم. ســپس فرمودند: حتی علی علیه السالم نیز 

نفس خود را برای طلب به زحمت می انداخت. 
یعقوب بن لیث صفاری

 سلسله صفاری همگی شیعه بودند و مدت ملک ایشان پنجاه و شش 
سال بود و اینان هفت نفر بودند که اول ایشان یعقوب بن لیث صفار 
)م 265( بود. یعقوب در اصل شغلش مسگر بوده به همین جهت او 
را صفار می گفتند. کم کم در تهیه لشکر برآمد و خوارج ضد مذهب 
را می کشت تا کارش باال گرفت و باالخره خراسان و سیستان و سایر 
شهرها را تصرف کرد. در وصف او نوشته اند که: مردی مدیر و کاردان 
بود که مانند تدبیر و تنظیم او کم شنیده شده و سعی و کوشش سپاه  
در اوامرش بی نظیر بوده است. وقتی یعقوب فرمان داد که لشکر به 
جنگ روند چنان لشکر حاضر آماده شدند که همه حیوانات سواری را 
از چراگاه گرفتند و سوار شدند و به طرف هدف رفتند. دیدند، مردی 
علفی بر دهان اسبش است، علف را از دهان حیوان بیرون کشید که 
مبادا به قدر جویدن  علف، تاخیر کرده باشد و به زبان فارسی به اسب 

خطاب کرد: امیر یعقوب حیوانات را از خوردن منع کرد!

باغ 
کاغذی

کتاب »جهل مقدس« نوشــته »اولیویه روآ« است و توسط               
عبداله ناصری طاهری و سمیه سادات طباطبایی ترجمه شده 
است.نویســنده در پیش گفتار کتاب می نویســد: »چرا ده ها 
هزار تن از مسلمانان آسیای میانه به آیین مسیح یا شاهدان 
یهــود درآمده اند؟ کلیســای انجیلی پروتســتان چگونه در 
مغرب عربی )مراکش( یا الجزایر ریشه دوانده است؟ و چگونه 
شمار معتقدان به این فرقه در برزیل یا آفریقای غربی به نحو 
شگفت آوری افزایش یافته است؟ )تعداد پیروان این فرقه در 

برزیل در سال ۲۰۰۷م به ۲۵ میلیون نفر می رسید( در پاسخ 
به این پرسش که چرا آیین خمسینی )یا پنتی کاپیتالیسم( 
بیشترین رشــد را در جهان دارد چه باید گفت؟ چرا جوانان 
سفیدپوست و سیاه پوست اروپا جذب ســلفی گری افراطی 
می شوند؟ چگونه القاعده به سازمانی »اسالمی« تبدیل شده، 
که باالترین درصد نوکیشان مسلمان را در خود جا داده است؟ 
و برعکس، چرا کلیســای کاتولیک نمی تواند پیروان خود را 

حفظ کند.

جهل مقدس  کار کردن

در مدارس برخی از کشــورها قوانین ســفت و سختی 
اعمال می شود که برای بسیاری از والدین، روان شناسان، 
معلمان و حتی مدیران جای ســوال دارد. برای اینکه با 
قوانین عجیب و سخت مدارس در سراسر دنیا آشنا شوید 

ادامه مطلب را بخوانید.
نخود منجمد

  طبق گفته یک دانش آمــوز چینی معلم برای تنبیهش،
 او را مجبور کرده با زانو روی نخودهای منجمد بایستد. 
برخی از رسانه ها ادعا می کنند این تنبیه در کشورهای 

آسیای شرقی رایج است.
دوستان صمیمی

در انگلستان داشتن دوست صمیمی در مدرسه ممنوع 
اســت؛ این روش تا به امروز مورد تایید والدین، دبیران 
و روان شناسان بوده اســت؛ چرا که وقتی دانش آموزان 
گروه های چند نفری از دوســتان را تشــکیل می دهند، 
بسیار شــادتر خواهند بود و هیچ دانش آموزی نیز تنها 

نمی ماند؛البته بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است، 
دانش آموزانی که دوست صمیمی دارند از سالمت ذهنی 

بیشتری برخوردارند.
خودکار قرمز

با اینکه خودکار قرمز در کشور ما رایج است و همه ما به 
نوعی با آن برخورد داشته ایم؛ اما اســتفاده از این رنگ 
خودکار در برخی کشورها برای دبیران ممنوع است. در 
سال های اخیر در کشورهایی همانند استرالیا و انگلیس 
اســتفاده از رنگ قرمز به خاطر ایجــاد ترس در کودک 

ممنوع شده است.
ایستادن روی دست ها

تنبیه و قوانین عجیب بیشــتر در کشــورهای آسیایی 
مشــاهده می شــود که یکی دیگر از آنها ایستادن روی 
دست هاســت که دانش آموزان در نتیجه حرف زدن در 
کالس یا دیر آمدن باید در گوشــه کالس یا حیاط سر و 

ته بایستند.

قوانین عجیب مدارس در برخی کشورهای جهان
دانستنی ها

حرف حساب

دلم دیدارت را می خواهد
نه! این انصاف نیست که دنیا آنقدر کوچک باشد 
که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی و در 
عین حال آنقدر بزرگ باشد که نتوانی آن کس را 

که دلت می خواهد، حتی یک بار هم، ببینی! 

»تنهایی پر هیاهو«
بهومیل هرابال

سیره بزرگان

عجیب ترین هووهای جهان 

داستان زمانی  آغاز شد که »واریسیا« 32 ساله عکسی از خودش در کنار 
همسر و هووی خود در فضای مجازی منتشر کرد؛ تصویری که برای همه 
سوال برانگیز بود! چطور دو هوو می توانند اینقدر با هم صمیمی باشند و 
زندگی خوبی بسازند ؟ برخی می گفتند که آنها شاید خواهر هستند برای 
همین می توانند زندگی با همسر مشترک را تحمل کنند؛ اما این ماجرا 

صحت نداشت و این دو هوو هیچ نسبتی با هم نداشتند.
»تریو« شوهر این دو زن که زن سوم خود را به تازگی از دست داده است با 
سیاست خود توانسته رضایت هر دو همسرش را جلب کند و جوری رفتار 
کرده که آنها به راحتی کنار هم زندگی می کنند. حاصل ازدواج های او 
9 فرزند است که بدون توجه به متفاوت بودن مادرانشان مثل خواهر و 
برادرهای واقعی کنار 
هم زندگی می کنند. 
واقعی بودن زندگی 
کامال در آرامش این 
مرد دو زنه با حضور 
آنها در یــک برنامه 
 تلویزیونــی ثابــت 

شد.

ترمیم عجیب زخم توسط مورچه آفریقایی

پژوهش جدید دانشــگاه لوزان درباره گونه خاصی از مورچه  ها به نام 
مورچه Matabele نشان می دهد که آنها، زخم همنوعان خود را با 
لیس زدن درمان می کنند که به نوعــی علم تا به امروز ترمیم عجیب 

زخم توسط مورچه Matabele را ندیده است. 
توضیح بیشــتر اینکه این نوع از مورچه ها زخم  های همراهان خود 
را که هنگام شکار آسیب می بینند، می پوشــانند و تا زمان بازگشت 
به سالمتی، از آنها پرســتاری می کنند.این مورچه  ها، موریانه  های 
بزرگ تر از خود را شــکار و به صورت تشــکیالت 200 تا 600 نفری 
به جایــگاه آذوقه آنهــا حمله می کننــد و پس از آســیب دیدن در 
شــکار، همنوعان خود را به خانه می برند و زخم  های باز آنها را لیس 
می زنند طوری 
کــه ایــن کار ، 
میــزان مرگ و 
میــر مورچه ها 
را از حــدود 80 
درصد بــه 10 
درصــد کاهش 

می دهد.

  قاب روز
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 افقی 
1- تراشــه هاي آهن - داروخانــه بزرگي که در 
آن وســایل بهداشــتي دیگر و ابزار ورزشي هم 

مي فروشند
2- مرکز مراکز دولتي ساحل عاج - انبار گندم - 

درس خوانده
3- ورزش مادر - دلقک - حیوانات وحشي - مایه 

حیات
4- شتر تازي - ستون دین - ابزار در و پنجره

5- غالف شمشــیر - عمده کاالهــاي صادراتي 
کشورهاي آفریقایي - شهري در فرانسه

6- چنگ زني - نوعي سوســمار دم دراز - نوشتن 
کتاب تحقیقي

7- پارچه نازک - غذاي مرغ - بیهوده گوي
8- خداوند - نوشــته کاغذ پستي - پراکندگي - 

حمله به دشمن
9-  دهان - پوشاننده - دریغ و حسرت

10- از هفت کشور شــریک ایران در صادرات - 
گیاهي ترش و خاردار - رونق و رواج

11- ابر - جوانمردان - خانه هاي ریز روي عکس
12- آسوده - سزاوار - کاسني گیاهي دارویي

13- نام ترکي - سندي اســت که به وسیله آن 
طلبکار از بدهکار خود تقاضا مي کند مبلغ معیني را 
در تاریخ معین در وجه یا حواله کرد شخص دیگري 

بپردازد - بدکاران - صداي کلفت

14- ناســیونال - پارچه روپوشــي - اقتصاددان 
آمریکایي متولد 1921 که نوبل اقتصاد را دریافت 

کرده است
15- وزیر امور خارجه چین - لحظه به لحظه

عمودی
1- مخفف آبادان - طبــق ماده 21 قانون تجارت 
به شرکتي که براي امور تجارتي تشکیل مي شود 
و ســرمایه آن به سهام تقسیم شــده مسئولیت 
صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست، مي گویند
 2- خداونــدي و الوهیت - باد گرم تابســتان -

 اي دل
3- حرف ندا - رییس سازمان تجارت جهاني با نام 

کوچک »پاسگال« - حیله گر - پول سامورایي ها
4- دروغ گفتن - از مهم ترین انتقادات  و ایرادات 

دولت نهم، تورم در این بازار است - زمین خراب
5- کوبنده مطبخ - طبقه بندي - ارزان فروشي
6- همنشینان - ولیکن - از بازي هاي یارانه اي

7- ساده لوح - پرده در - کامل شده
8- خاک ســرخ - از ســنگ هاي قیمتي - قلع - 

کشتي خشن
9- ضمیر سوم شــخص جمــع - وســایل - از 

اصلي ترین بخش ها در یک بنگاه اقتصادي
10- مانند و شــبیه گل - از کاالهاي بسیار مهم 
در بازارهــاي مالي و صــادرات - عالمت تجاري 

روي کاال
11- فرو ریختن سقف - این استان رتبه چهارم 
را در سال 1379 از نظر توسعه یافتگي صنعتي به 

دست آورد - گروه همدستان
12- اثر »امیل زوال« نویسنده فرانسوي - سهم و 

بهره - راه روشن
13- زمینه - از محصوالت صادراتي ایران - استان 

شعرا - عدد فوتبالي
14- دوستي - جمع »نیت« - استعمال

15- این اقتصاددان آمریکایــي نیز نوبل اقتصاد 
را دریافت کرده و متولد 1926 میالدي اســت - 

زهرآگین
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