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گرانی های دنباله دار
خبری از وعده مسئوالن در ثبات قیمت ها نیست؛
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سال تحویل در دست اجرا!
مجری های تکراری، ویژه برنامه های تکراری در نوروز 97

4

بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

8

افزایش ساعات کاری ناوگان اتوبوسرانی تا ساعت ۲۲
از 25 اسفندماه صورت می گیرد؛

11

»اگر بناست کســی از طرف ملت سخنگو باشد، 
این رییس جمهور اســت که منتخب مردم بوده و 
می تواند بهترین سخنگو از طرف مردم، مطالبات و 
خواست مردم باشد.« اینها بخشی از سخنان رییس 
جمهور در جلســه روز گذشته هیئت دولت است. 
هیئتی که حداقل سه عضو آن در آستانه برکناری 
قرار دارند و قرار است هفته آینده جلسات استیضاح 
آنها در بهارستان برگزارشود چون نمایندگان )که 
اکثریت آنها حامی دولت هستند( از برخورد قاطع 
رییس دولت با این وزرا یا عذرخواهی و یا استعفای 

وزرای مذکور ناامید شده اند. 
رییس جمهور گفته »سخنگوی مردم است.« گفته 
که او وظیفه دارد نماینده مردم و سخنگو از طرف 
آنها، مطالبات و خواســته هایشان باشد. بالفاصله 
هم واکنش ها به این ســخنان آغاز شــد. عده ای 
این سوال را مطرح کردند که چرا و برچه اساسی ، 
روحانی خود را سخنگوی مردم می داند و نه هیچ 

کس دیگری را. 
به تعبیر این عده؛ حرف روحانی به این معناست که 
رییس جمهور از کارهای اساسی فاصله گرفته و در 

امور غیرمرتبط اظهار نظر می کند. 
ولی جدا از اظهارنظرهای موافقان و مخالفان، باید 
پرسید آیا رییس جمهور به واقع در این چندسال 
حضور در پاستور، سخنگوی مردم و مطالبات آنها 
بوده است؟ اگر ماجای کنسرت و ورزشگاه رفتن و ...

 رییس جمهوری که می گوید
 سخنگوی مردم است؛

پس لطفا پاسخگو باشید

ادامه در صفحه 2

سمیه پارسا

فرارسیدن
 میالد باسعادت حضرت

 فاطمه زهرا)س(  ،روز مادر
 و روز زن بر تمامی شیعیان

مبارک باد
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 »ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه فرانسه با هدف تسهیل اقدامات برای 
اجرایی شدن مذاکرات موشکی به ایران ســفر کرد؛ اما با پاسخ قاطعانه  

مقامات کشورمان  مواجه شد.
 لودریان پس از ارزیابی راه های مختلف برای مذاکره موشکی با ایران و 
بعد از اینکه تصمیماتش به سرانجام نرسید، بار دیگر اظهارات ضد ایرانی 
و گستاخانه ای را ارائه داد.  وزیر امور خارجه فرانسه پس از دیدار با مقامات 
ایران به صراحت اعالم کرد: »در صورتی که ایران برنامه موشکی خود را 

محدود نسازد، با خطر وضع تحریم های جدید روبه رو می شود!« 
کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که اروپایی ها به دنبال این موضوع 

هستندکه با بهانه هایی از جمله مذاکرات موشکی، برجام2 را اجرا کنند. 
به منظور بررسی بیشتر این موضوع به ســراغ جانشین اسبق اداره کل 
سیاسی سپاه پاسداران رفتیم و در این رابطه با وی به گفت و گو پرداختیم.
محمود معلمی در گفت و گو با زاینده رود اظهار کرد:هدف فرانسوی ها 
از ســفر وزیر امور خارجه شــان به ایران این بود که  بتوانند ایران را در 
موضوع موشکی تسلیم کنند؛ اما خوشبختانه با مواضع قوی ایران مواجه 
شدند و مسئوالن ایرانی نشــان دادند که در این بحث کوتاه نمی آیند؛ 
چرا که رهبری چنین اجازه ای را به مســئوالن نخواهد داد. چون بحث 
موشــکی، قدرت دفاعی و بازدارندگی در برابر تهاجمات دشمن است. 
وی افزود:  لودریان  وقتی با مخالفت شدید ایرانی ها مواجه شد، بار دیگر 
 تهدید علیه کشورمان را شــروع کرد. آمریکا و اروپا همگی یک موضع 

دارند و اگر کسی فکر می کند می تواند مواضع اروپا را از آمریکایی ها جدا 
کند، سخت در اشتباه است. جانشین اسبق اداره کل سیاسی سپاه با تاکید 
بر اینکه اروپا و آمریکا هر دو یک خواسته دارند؛ اما در دو روش متفاوت 
پیش می روند، تصریح کرد: ترامپ می گوید:» به کنگره گفتم تبصره برای 
برجام بنویسد« اما تبصره همان بحث موشکی و منطقه است. اروپا هم 
می گوید:»آمریکا باید در برجام بماند، اما متممی هم به آن اضافه شود.«  
متمم همان چیزی است که ترامپ اسم آن را تبصره گذاشته است؛ اما ما 
در برابر همه اینها می گوییم همه این سیاست ها، بازی است و آمریکا و 
اروپا به دنبال برجام2 هستند که طبق نظر کارشناسان؛ تا 7 برجام را هم 

برای ایران برنامه ریزی کرده اند.
معلمــی ادامــه داد: در این سیاســت 
فرانســوی ها نقــش پلیــس خوب و 
آمریکایــی ها نقش پلیس بــد را بازی 
می کنند؛ اما حاال که فهمیدند به هیچ 
وجه نمی توانند کاری کنند، به تهدید 
رو آورده انــد. ما با تعامل کشــورهای 
مختلف موافقیم؛ اما با انفعال نه. ظریف 
نباید بگوید من جــواب این حرف ها را 
از طریــق ایمیل می دهــم، این حرف 
درســتی نیســت؛ وزیر امــور خارجه 
باید پاســخ قاطــع بدهد که اگــر آنها 
امید اندکی هم به برخی از مســئوالن 
سیاسی کشــور دارند، قطع شود. وی 
با بیــان اینکه تحت شــرایط مختلف 

برجام یــک را پذیرفتیــم، اضافه کــرد: آن زمــان هم مقــام معظم 
 رهبــری گوشــزدهایی را بــه مســئوالن اجرایــی کردنــد کــه:
» اینها بعد از مســئله هســته ای، بحث موشــکی را مطــرح می کنند 
 و پس از آن مســائل حقوق بشــر.« تمــام اتفاقات طبــق پیش بینی

 مقام معظم رهبری اتفاق افتاد. با اثبات بدعهدی آمریکایی ها و اروپایی ها 
در برجام یک، زیر بار برجــام2 نخواهیم رفت و اگر کســی هم در بین 

مسئوالن  بخواهد این کار را بپذیرد، قطعا نمی تواند.

مظلوم نمایی الجبیر!
عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی 
با وجود حمالت بی رحمانه و غیر قانونی در یمن، 
مدعی »جنگ عادالنه« ریاض در یمن شد و از آن 

دفاع کرد.
عادل الجبیراین اظهارات را در آستانه سفر محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به انگلیس 
بیان کرد که قرار است در آن تظاهرات ضد سعودی 

برگزار شود.
الجبیر در مصاحبه با شــبکه رادیویی بی بی سی 
چهار گفت: »آنها از جنگی که به صورت ناخواسته 

به ما تحمیل شده است، انتقاد می کنند.«

 یک نفر دیگر هم 
ترامپ را تنها گذاشت

رییس شورای اقتصاد ملی کاخ سفید از سمت خود 
کناره گیری کرده و بــه زودی فعالیت خود را در 

دولت واشنگتن متوقف می کند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس از استعفای گری کوهن، 
مشاور اقتصادی رییس جمهوری آمریکا به خاطر 
اختالف نظرها با تیم دونالد ترامپ بر سر موضوعات 
تجاری خبر داد. کوهن در بیانیــه ای اعالم کرد: 
»باعث افتخارم  بوده که به کشــورم خدمت کنم 
و سیاست های پیشــرفت محوری را برای تامین 
منافع مردم آمریکا مصوب سازم؛ به ویژه تصویب 

اصالحات تاریخی در نظام مالیاتی«.

 سم پاشی
 برای روابط با کره شمالی

وزارت خارجه آمریکا مدعی شــد که برادر رهبر 
کره شمالی با گاز اعصاب VX توسط پیونگ یانگ 

ترور شده است. 
واشنگتن تاکید کرده است که به این دلیل تحریم 
های دیگری را علیه کره شمالی اعمال خواهد کرد.
کیم جونگ نام سال گذشــته در فرودگاه مالزی 
با یک نوع گاز ســمی مورد حمله قرار گرفت و در 

بیمارستان فوت کرد.

هشدار انگلیس به روسیه
وزیرخارجــه انگلیــس بــه طــور تلویحــی به 
روســیه هشــدار داد درصورت اثبــات دخالت 
ایــن کشــور در حادثه پیــش آمده بــرای یک 
 جاســوس دوجانبه، »پاســخی قاطع« به مسکو 

می دهد.
انگلیس تهدید کرد در صورتی  که روسیه در مرگ 
جاسوس ســابق دو جانبه روس دخالتی داشته 

باشد، »پاسخ قاطعانه ای« به این کشور می دهد.

 شماری از نظامیان سعودی 
به اسارت یمنی ها درآمدند

 منابع یمنی با اشــاره به عملیات ویــژه و موفق 
یمنی ها، از اسارت شــماری از نظامیان سعودی 

خبر دادند.
یک منبع نظامی یمنی از عملیات موفق ارتش و 
کمیته های مردمی یمن ضد نظامیان سعودی در 

قیس در جیزان خبر داد. 
این منبع بیــان کرد: در این عملیــات دو نظامی 
سعودی و شماری از نیروهای ائتالف کشته شدند. 
این عملیات در داخل اراضی سعودی در نزدیکی 
مرز با یمن رخ داد و ضربه مهلکی به ســعودی ها 

وارد شد.

زاینده رود در گفت و گو با جانشین اسبق اداره کل سیاسی سپاه بررسی کرد:

ایران وارد برجام2 می شود؟

  استیضاح حجتی هم
 اعالم وصول شد

طرح استیضاح وزیر کشــاورزی در حالی در 
مجلس اعالم وصول شــد که طی چند روز 
گذشته هم طرح اســتیضاح وزرای راه و کار 

اعالم وصول شده بود.
از تریبون علنی مجلس اعالم شد که محمود 
حجتی نیز باید ظرف 10 روز در جلسات علنی 
مجلس برای برگزاری جلسه استیضاح حضور 
یابد. علی مطهری که در غیاب علی الریجانی 
ریاست جلســه را بر عهده داشت، گفت که 
جلســات هفته آینده مجلس به اســتیضاح 
سه وزیر اختصاص داده خواهد شد. او ادامه 
داد: انشاءا...که عیدی خوبی به دولت و ملت 

خواهیم داد.

مخالفت کمیسیون اصل نود 
با انتقال جعبه سیاه به فرانسه

عضو کمیســیون اصل نــود از مخالفت این 
کمیسیون با انتقال جعبه ســیاه هواپیمای 

تهران- یاسوج به فرانسه خبر داد.
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای 
اسالمی؛ بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز 
در تذکری گفت: کمیســیون اصــل نود به 
عنوان کمیسیون نظارتی مجلس مکاتباتی 
با وزارت راه و ســازمان هواپیمایی کشــور 
داشــته که نماینده و کارشناس کمیسیون 
بر همه مراحــل پرونده ســقوط هواپیمای 
تهران- یاسوج نظارت داشــته باشد؛ اما چرا 
سازمان هواپیمایی با ما همکاری نمی کند؟ 
نگرانی اش چیست که نمی خواهد کمیسیون 
 اصل نود بــر این مســئله نظارت داشــته

 باشد؟
وی تصریح کرد: جعبه سیاه هواپیمای تهران-

یاسوج در داخل کشور قابل رمزگشایی است، 
ما مخالف انتقال جعبه سیاه هستیم و اگر به 
هر دلیلی امکان رمزگشــایی جعبه سیاه در 
داخل کشور وجود ندارد، فایل اجرایی آن را به 

شرکتATR  بفرستند.

سردارامیرعلیحاجیزاده
فرماندهنیرویهوافضایسپاه:

نیروهایمسلح

فرمانده کل ارتش گفت: دشــمنان چند سال است 
 که به وســیله فضای مجازی با هدف ناامید سازی، 
بی اعتمادی در ارتش، مطالبی را انتشار می دهند و 

این موضوع را به شدت پیگیر هستند.
امیر سیدعبدالرحیم موســوی، فرمانده کل ارتش 
گفت: ما فرماندهان بایــد به گونه ای عمل کنیم که 
فرمانده معظم کل قوا از عملکردمان رضایت خاطر 
داشته باشند و همچنین برای زیر مجموعه های خود 
الگوی مطلوبی باشیم. وی افزود: رزمندگان اسالم در 
نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایران در دوران 
افتخار آفرین دفاع مقدس امکانات بسیار کمی را از 
نظر تجهیزات و تسلیحات نظامی در اختیار داشتند؛ 
اما با درایت فرماندهان و جان فشانی جوانان برومند 
مومن و انقالبی تا پای جان در مقابل دشمنان تا بن 
دندان مسلح ایســتادند و در نهایت با تقدیم هزاران 
شهید و جانباز به پیروزی رسیدند. فرمانده کل ارتش 
تصریح کرد: اگر در حال حاضر بــا قدرت در مقابل 
استکبار جهانی ایستاده ایم حاصل تجربه دوران دفاع 
مقدس، روحیه جهادی و پیشرفت های نظامی است.

دشمنان به دنبال 
بی اعتمادی در ارتش هستند

فرمانده کل ارتش:

ارتش

یادداشت

عکس  روز 

حضور رهبر انقالب در منزل 
شهید محمدحسین حدادیان

 از شهدای اغتشاشات اخیر تهران

تولیدات موشکی ایران  3 برابر شده است

پیشنهاد سردبیر:

فرمانــده نیــروی هوافضای ســپاه گفت: 
آمریکایی ها زرادخانه های اتمی خودشــان 
را روز به روز افزایــش می دهند و می گویند 
برای دفاع از منافع مان اســت؛ اما ایران نباید 
موشک داشته باشد.سردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه اظهار داشت: 
امروز با وجود دشمنی ها و اقدامات استکبار 
و دشمنان، مدافعین توسعه دفاعی در کشور 
بیش از گذشته اســت و دولت و مجلس  در 
موضوع موشــکی به خصوص موشک های 
زمین به زمیــن یکپارچه شــده و پای کار 
هستند. در گذشته ما باید کلی به نهادها برای 
اقدامات توضیح می دادیــم ولی االن اینطور 
 نیست و تولیدات ما نسبت به گذشته 3 برابر 

شده است.

 تولیدات موشکی ایران
 3 برابر شده است

آیتا...سبحانی
مرجعتقلیدشیعیان:

روحانیت

یک عضو حزب اتحاد ملت گفــت: اگر اصالح طلبان 
در میان خود  فسادی دیدند باید با جسارت بیشتری 
 نســبت به آنچه که با رقیب خود برخورد می کنند

 با این فســاد درون جریانی مبارزه کنند تا به مردم 
 ثابت شود که اصالح طلبان واقعا هدف اصالح امور را 

دارند. 
غالمرضا انصاری در ارتباط با ضرورت مبارزه با فساد 
در هر گروه و جناح سیاسی، اظهار کرد: خود مفهوم 
اصالحات به معنی پیشبرد اهداف درچارچوب برنامه 
و مبارزه با فســاد سیستمی اســت. این مفهوم هم 
شــامل مجموعه  جریان اصالح طلبی می شود و هم 
در جریان های فرا اصالح طلبی وکل نظام سیاســی 

واجرایی کشورمعنا می یابد.
وی افزود: اگر چنانچه و خدای نکرده فسادی در درون 
جریان فکری اصالحات ایجاد شد باید جدی تر از قبل  
با عامل آن برخورد کنیم. باید با فساد درونی خانواده 
مبارزه کنیم، تا نشان دهیم که در مسیر اصالح امور 
مصمم هســتیم و بدون تبعیض به دنبال استیفای 

حقوق عمومی خواهیم بود.

  در مسیر اصالح امور 
مصمم هستیم

عضو حزب اتحاد ملت:

احزاب

یکی از مراجع تقلید شــیعیان با بیان اینکه 
حجاب واجــب الهی اســت، گفــت: افراد 
غیرمجتهد نبایــد درباره حجــاب که جزو 

مسلمات دین است، اظهار نظر کنند.
آیت ا... ســبحانی اضافه کرد: همان طور که 
روحانیت در مسائل فیزیک و شیمی و علوم 
دیگر اظهار نظر نمی کنــد دیگران هم نباید 
در مورد حالل و حرام و مســائل دینی که در 
آن علم ندارند، دخالت کنند. وی با تاکید بر 
اینکه اظهار نظر در مورد حجاب نباید از سوی 
افراد غیرمجتهد باشد، اضافه کرد: چیزی که 
حرام است اجباری بودن و نبودن آن معنایی 
ندارد. حجاب جزو مســلمات دین است و در 
 قرآن کریم آیات فراوانــی در این مورد وجود 

دارد.

افراد غیرمجتهد نباید درباره 
حجاب اظهار نظر کنند

پیشخوان

بین الملل

حسن روحانی روز گذشته در جلســه هیئت دولت با بیان اینکه 
نادرست است که برخی فکر کنند، سخنگوی مردم هستند و دولت 
صرفا باید پاسخگو باشد، اظهار داشت: دولت مسئولیت هایی دارد 
و در برابر مسئولیت های خود پاسخگوست و این در حالی است که 
همه نهادها، قوا، ارکان و ارگان ها، در قبال ملت مسئول هستند و 
همه باید پاســخگو بوده و به قانون اساسی عامل باشند . کسی که 
طبق قانون اساسی می تواند راجع به قانون اساسی حرف بزند، سوال 

کند و تذکر دهد و توضیح بخواهد، رییس جمهور است ؛ بنابر این 
همه باید به وظایف خود به خوبی عمل کنیم.

روحانی با اشاره به ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و استقرار اخالق 
سیاســی و اجتماعی در جامعه، گفت: در این راســتا باید بدانیم 
انتخابات 4 ســال یک بار بوده و هر روز انتخابات انجام نمی شود؛ 
مردم در 29 اردیبهشــت پای صندوق آرا آمدند و نظر خودشان را 
اعالم و رییس جمهور و اعضای شــورا را انتخاب کردند کما اینکه 

در مقاطع دیگر نمایندگان مجلس و خبرگان را به همین شــکل 
برگزیدند.

رییس جمهور بــا بیان اینکه بعضی ها فکــر می کنند هنوز دوران 
انتخابات است و یادشان رفته که انتخابات تمام شده، اظهار داشت: 
بسیاری از سخنان، حرف ها و نکات از طرف افرادی به گوش می رسد 
که وقتی عمق آن حرف شکافته شود معنایش این است که هنوز ما 

در فضای انتخابات و رقابت انتخاباتی هستیم.

روحانی در جلسه هیئت دولت:
اگر بناست کسی از طرف ملت سخنگو باشد ، این رییس جمهور است

 آقای جهانگیری! روح 
برجام بــاک هواپیمای 

ظریف را هم پر نکرد!

 تشکیک نکنید پیگرد 
دارد!

منابع غربی: لودریان 
در تهران به دربسته خورد

زیربــار  والیتــی:   
محدودیت دفاعی نمی رویم

 پایان خــوش انتظار 
مالباختگان

روســیه آماده قطع 
اینترنت و راه اندازی وب 

ملی

 کیهان:دختر یک شــهید مدافع حرم از دو ســینماگر
 به جرم حمایت از اغتشاشگران و اهانت به شهدا شکایت 

خواهد کرد.
سوده نجفی، فرزند شهید مدافع حرم، سردار شهید اکبر 
نجفی از تهمینه میالنی و لیال حاتمی شــکایت قضائی 

می کند. این فرزند شهید در صفحه  شخصی خود در فضای مجازی تاکید کرده که به زودی شکایت خود 
را تسلیم مراجع قضائی خواهد کرد.

گفتنی است؛ میالنی و حاتمی به حمایت از تروریست ها و اغتشاشگران پرداختند. میالنی از شهدای مدافع 
حرم، به عنوان کشته شده های هدف اعتراض مردم ایران نام برده است!

مادر شهید مدافع حرم حسن قاسمی دانا نیز قبال اعالم کرد از لیال حاتمی به دلیل حمایت از آشوبگران 
در حضور خبرنگاران خارجی به مراجع قضائی شکایت کرده است.

در آستانه برگزاری جلسه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه؛ علی 
ربیعی در کانال تلگرامی خود ، مطلبی به شرح زیر منتشر کرد 
که بخشی از آن را می خوانید:» ...هرچند در سال های پس از 
انقالب و به خصوص در دولت های یازدهم و دوازدهم، اقدامات 
زیادی انجام دادیم؛ اما همچنان کارهای زیادی هم پیش رو 

داریم. فقر، انواع نابرابری های منطقه ای و قومی و جنسیتی، حاشیه و متن، نسلی شدن فقر و. . . از مسائلی است که 
باید با سیاست های منسجم بر آنها غلبه کنیم. کاهش فقر عالوه بر تخصیص منابع، سیاست گذاری و برنامه ریزی 
منسجم می طلبد وگرنه فقر همچنان ریشه دار باقی می ماند. معتقدم هیچ جامعه ای مسیر رشد و توسعه را بدون 
داشتن سیاست رفاهی اثربخش و فقرزدا نمی تواند بپیماید.خدا را سپاسگزارم که ما در وزارت رفاه با همه کمبودها 
توانسته ایم طی این چند سال هم مسائل را فهم کرده و هم تمامی سیاست گذاری و برنامه ها را بر اساس این فهم، 

پایه ریزی کرده و جلو ببریم. مسیری طوالنی در پیش است.«

شکایت دخترشهید 
مدافع حرم از 
لیالحاتمی و میالنی

 پست تلگرامی 
 آقای وزیر
 در آستانه استیضاح

حمید وکیلی

هدف فرانسوی ها 
از سفر وزیر امور 

خارجه شان به 
ایران این بود که  

بتوانند ایران را در 
موضوع موشکی 

تسلیم کنند

رییس جمهوری که می گوید 
سخنگوی مردم است؛

پس لطفا پاسخگو باشید
ادامه از صفحه اول

حجاب اختیاری یا واجــب را فاکتور بگیریم، 
باید پرســید رییس جمهور سخنگوی کدام 
یک از مطالبات و خواســته های واقعی مردم 

بوده است؟
مــردم از گرانی، بیــکاری، فقــر و معضالت 
اجتماعی رنج می برند. اعضای هیئت دولت و 
در رأس آنها رییس جمهور و سخنگوی هیئت 
دولت، در این میان هرچند روز و یا چندماه یک 
بار مقابل دوربین های تلویزیونی و عکاسان و 
خبرنگاران ظاهرشده و از آمار رشد اقتصادی 
و مهار تورم و کاهش قیمت ها و ثبات در بازار 
ســخن می گویند. آماری که به نظر می رسد 
به شدت غیرقابل لمس اســت! خیلی فرقی 
نیست بین این آمار که با زبان خوش و چاشنی 
لبخند بیان می شــود با آن رییس جمهوری 
که می گفت »گوجه را از میوه فروش محله ما 

بخرید. ارزان تر است!« 
راستی رییس جمهور دیروز این را هم گفت که 
»بعضی ها هنوز فکر می کنند انتخابات است.« 
راســتش ما هم این نقد را به رییس جمهور 
داریم که هنوز از آن حال و هوا بیرون نیامده و 
بدتر اینکه هنوز هم هرچه می شود، تقصیرات 
آن به گردن دولت نهم و دهم می افتد؛ یعنی 
انداخته می شود! باور کنید احمدی نژاد رفته 
و خوب یا بد، حاال شما مســئول دولت و یا به 
تعبیر خودتان سخنگوی مردم هستید نه هیچ 
کس دیگر. پس ما پاسخ درباره مشکالت و کم 
کاری ها و کمبودها را از شــما می خواهیم نه 
کاندیداهایی که رای نیاوردند و نه از آن آقایی 

که این روزها اپوزیسیون شده است! 

کافه سیاست
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فعالیت بانک های خصوصی دو ساعت تمدید شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخـبار

فعالیت بانک های خصوصی 
دو ساعت تمدید شد

با تصمیم کانون بانک های خصوصی، ســاعت 
کاری برخی شعب بانک های خصوصی تا ساعت 
۱۸ تمدید شد. بر اساس تصمیم کانون بانک های 
خصوصی مقرر شد برخی شعب، ساعت کاری 
خود را تا ســاعت ۱۸:۰۰ در آســتانه سال نو 
تمدید کنند. در توافق نامه بانک های خصوصی 
آمده اســت: »با توجه بــه افزایش مــراودات 
بانکی هم وطنان، بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصی، ساعت کار و ارائه خدمات بانکی خود 
را در نیمه دوم اسفندماه افزایش داده اند؛ چون 
تعیین اضافه ســاعت کار بانک ها به آنها واگذار 
شده؛ از این رو مردم می توانند به منظور آگاهی 
از ساعت فعالیت بانک ها در ایام پایانی سال به 
نزدیک ترین شــعبه محل اقامت خود مراجعه 
کننــد«. البته این مصوبه مشــمول بانک های 
خصوصی اســت و بانک های دولتــی هنوز در 
زمینه افزایش ساعت کاری مصوبه ای نداشتند.

طرح سوخت رسانی سیار 
رونمایی شد

مراسم رونمایی از اپلیکیشن درخواست سوخت 
پیدو)Pido( برگزار شــد. معــاون مدیرعامل 
شــرکت ملی پخــش فــرآورده هــای نفتی، 
در آیین گشــایش رســمی طرح خودروهای 
سوخت رســان ســیار گفت: با کمک شــرکت 
خصوصی پتروآیریک، تجربه تازه ای در زمینه 
سوخت رسانی ایجاد شده است. وی با بیان اینکه 
این پروژه با موفقیت به پایان رسیده است، افزود: 
هرچه یک پروژه رضایت ذی نفعان بیشتری را 
جلب کند موفق تر اســت؛ بنابراین با توجه به 
اینکه طرح سوخت رسان سیار می تواند جمع 
زیادی از ذی نفعان را راضی کند، طرح موفقی 

خواهد بود.

بازار

ساعت مچی

مدیرکل استاندارد استان اصفهان 
خبرداد:

استاندارد اجباری سه هزار 
واحد تولیدی

ســه هزار از هشــت هزار واحد تولیدی کوچک 
و بزرگ در اســتان اصفهان مشــمول استاندارد 
اجباری است. مدیرکل استاندارد استان اصفهان 
گفت: تاکنون 9۸ درصد از این واحدهای تولیدی 
اســتاندارد اجباری را مطابق با قوانین استاندارد، 
رعایت و پروانه عالمت اســتاندارد دریافت کردند 
و دو درصد دیگر هم در تالش برای دریافت پروانه 
استاندارد اجباری هستند. غالمحسین شفیعی، 
4۰ درصد از کارگاه های تولیــد تیرچه و بلوک، 
آجر، شن و ماسه را بدون پروانه استاندارد اجباری 
دانست و افزود: در طرح های ساختمانی مهندسان 
ناظر، کنترل الزم را داشــته باشــند تا از مصالح 

غیراستاندارد استفاده نشود.

 با حضور جمعی از نمایندگان اصفهان 
در جایگاه هیئت رییسه مجلس؛

جلسه آبی با وزیر نیرو به ریاست 
الریجانی برگزار می شود

نماینده مردم شاهین شــهر، میمــه و برخوار در 
مجلس شــورای اســالمی، از برگزاری جلسه ای 
با حضور رییس مجلس، وزیر نیــرو و نمایندگان 
استان اصفهان برای بررســی وضعیت آب استان 
اصفهان خبر داد. حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار 
کرد: با توجه به بحرانی شدن شرایط آب در استان 
اصفهان و نگرانی بابت تامین آب شرب و کشاورزی 
در سال آینده، تعدادی از نمایندگان مردم استان 
اصفهان در مجلس شورای اســالمی با حضور در 
جایگاه هیئت رییسه با علی الریجانی در این رابطه 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.
وی افــزود: نتیجه صحبت ها بــا رییس مجلس، 
برگزاری جلسه ای اختصاصی برای بررسی وضعیت 
آب شرب و کشاورزی اصفهان با حضور وزیر نیرو 
و نمایندگان استان اصفهان و به ریاست الریجانی 
شد؛ این جلسه روز یکشنبه 2۰ اسفند ماه برگزار 
خواهد شــد. نماینده مردم شاهین شهر، میمه و 
برخوار در مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: 
نمایندگان استان در دوره اخیر مجلس در رابطه 
با موضوع آب فراتر از جناح های سیاسی هم فکر 

بوده اند و هماهنگ عمل می کنند.

مدیرکل راه  وشهرسازی استان اصفهان:
 ایستگاه های راه آهن 

به قطار شهری متصل می شود
مدیرکل راه  وشهرســازی استان اصفهان با تاکید 
بر اینکه ایستگاه های راه آهن  به قطارهای شهری 
متصل می شــود، گفت: باید توجه داشت که عدم 
انجام طرح مطالعاتی دقیق چنین مشکالتی را به 
بار آورده است. باید از این پس جلوی تکرار این گونه 
اشتباهات گرفته شود.حجت ا... غالمی با بیان اینکه 
تاکنون طرح تفصیلی 99 شــهر استان اصفهان 
تدوین شده است، اظهار کرد: طرح تفصیلی هشت 
شهر باقی مانده استان نیز طی سه ماه اول سال 9۷ 
تدوین خواهد شــد. وی با بیان اینکه قرار نیست 
طرح هایی چون طرح تفصیلی را یک دســتگاه به 
صورت یکطرفه تدوین کند، افــزود: قراردادهای 
طرح های تفصیلــی باید به صورت مشــترک با 
شهرداری ها انجام شود.مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه به منظور تدوین 
طرح تفصیلی شهرهای استان اصفهان سعی شده از 
مشاوران باتجربه شهرداری ها استفاده شود، گفت: 
تدوین طرح های تفصیلی فرصت خوبی است برای 
اینکه هرآنچه در طرح های جامع دیده نشــده و 
گذرهایی که امکان اجرا و تحقق پذیری آنها مقدور 

نبوده، در این طرح در نظر گرفته شود.

رییــس اتحادیــه مهمان پذیران اســتان اصفهان 
گفت: برای ایام نوروز ســال 9۷ قیمــت اتاق های 
مهمان پذیران استان اصفهان برای پذیرش مسافران، 
حدود ۱۰ درصد نســبت به نوروز 9۶ گران تر شده 
است.اســداله عدالت پناه پیرامــون رزرو تخت های 
مهمان پذیران استان اصفهان در آستانه نوروز 9۷، 
اظهار داشت: از اکنون مســافران نوروزی برای رزرو 
تخت های مهمان پذیران تماس می گیرند، اما بیشتر 
پذیرش ها حضوری انجام می شــود.وی با اشاره به 
اینکه در نوروز 9۶ استقبال مسافران از مهمان پذیران 
اســتان اصفهان در حد ایده آل نبوده اســت، افزود: 
از ســوم تا چهارم فروردین 9۶ مســافران نوروزی 
۱۰۰درصد از مهمان پذیران  استان را رزرو کردند، اما 
در روزهای پنجم و ششم آمار استقبال به ۷۰درصد 
رســید و از هفتم تا اواخر ایام عیــد رزروها به 3۰ تا 
4۰درصد رســیده بود. وی با اشاره به فعالیت تعداد 
42 مهمان پذیر در استان اصفهان، گفت: از این تعداد 
2۷ مهمان پذیر با حدود 3 هزار تخت در شهر اصفهان 
آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است. عدالت پناه 

اســتانداردهای مهمان پذیران اصفهان را مطلوب 
دانست و اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد 
این مهمان پذیرها اتاق های خود را به سیستم های 
سرویس بهداشتی مجزا تجهیز کرده اند. وی پیرامون 
قیمت اتاق ها و تخت های مهمان پذیران اصفهان در 
ایام نوروز، افزود: با تصمیمات اتخاذ شده ۱۰ درصد 
قیمت مهمان پذیران استان اصفهان برای تعطیالت 

نوروز 9۷ نسبت به سال 9۶ افزایش خواهد داشت.

رییس اتحادیه مهمان پذیران استان اصفهان:

قیمت نوروزی مهمان پذیران اصفهان ۱۰ درصد گران شد
رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوســتر و بلور 
اصفهان، ورود اقالم چینی به بازارهای داخلی را سد 
راه توسعه و حضور تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی 
دانست و گفت: لوســترهای چینی ظاهری زیبا برای 
معماری ایرانی ندارند و عالوه بر آن از لحاظ مواد اولیه 

نیز استانداردهای الزم در آنها رعایت نشده است.
محمدرضا یراقی اصفهانی اظهار داشــت: لوسترهای 
چینی از کیفیت پایین در به  کارگیری مواد اولیه در 
ساخت بهره مند هســتند، اما به دلیل قیمت پایین، 

رقیب لوستر ایرانی شده اند.
وی افزود: واردات بی رویه کاالهای چینی به مرحله ای 
رسیده که وضعیت تولید و فروش لوستر شهر اصفهان 
دچار چالش های جدی شده اســت.رییس اتحادیه 
صنف تولیدکنندگان لوستر و بلور اصفهان با بیان اینکه 
وضعیت فروش لوستر در ســال جاری نامطلوب بود، 
گفت: در سالی که گذشت فشار بسیاری بر فروشندگان 
و تولیدکنندگان صنایع لوستر اصفهان وارد شد. وی با 
ابراز نگرانی از وضعیت موجود کارگاه های تولیدی این 
صنف در اصفهان، اظهار داشت: ۱۱۰ واحد تولیدی و 

فروشگاه لوستر در اصفهان است که اکنون 3۰ درصد 
آنها تعطیل شده اند و تولیدکنندگان آن بیکار هستند. 
رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوســتر و بلور 
اصفهان، واردات لوســترهای چینی را یکی از دالیل 
اصلی تعطیلــی واحدهای تولیدی لوســتر اصفهان 
دانست و افزود: واردات این کاالهای بی کیفیت، ضربه 
ســنگینی به کارگاه ها و فروشــندگان اصفهان وارد 

کرده است.

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوستر و بلور اصفهان:

 رکود و تعطیلی 3۰ درصدی واحدهای تولیدی لوستر اصفهان

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان، تولید کک خشک این شرکت را در ۱۱ ماهه امسال بیش از یک 
میلیون تن اعالم کرد و گفت: پارسال دراین مدت ۸۷۷ هزار تن کک خشک دراین شرکت تولید شد که امسال 
با افزایش 25 درصدی به بیشترین میزان تولید دست یافته است.اردشیر افضلی افزود: همچنین در ۱۱ ماهه 
امسال دو میلیون و ۷۸3 هزار تن آگلومره با ۱۱درصد، دومیلیون و ۱3۶ هزارتن چدن مذاب با حدود 5درصد 
،حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن شمش با 5 درصد و حدود 2میلیون تن محصوالت نهایی با 2/5درصد بیشتر 

از مدت مشابه پارسال در مادر صنعت ایران تولید و روانه بازار مصرف شده است.

دستیابی به بیشترین 
میزان تولید کک خشک

در شرکت ذوب آهن اصفهان 
صورت گرفت؛

عت
صن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،585،000
تومان

776،000نیم سکه
تومان

492،000ربع سکه
تومان

337،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

150،100
تومان

      قیمت سکه و طال

ساعت مچی عقربه ای نیوگیت 
 The Cubeline Reverse مدل

Dial Steel mesh Strap

 750,000
تومان

ساعت مچي عقربه اي نیوگیت 
The Drumline Steel Dial مدل

 800,000
تومان

ساعت مچي عقربه اي 
YCS485GC سواچ

 700,000
تومان

ساخت برج افقی در چین

عکس روز

اصناف

یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
بر ضرورت نظارت اصناف بر گرانی ســیگار و سایر اقالم 

مصرفی تاکید کرد.
زهرا سعیدی با اشاره به گران شدن سیگار در سال جاری 
به دنبال مصوبه مجلس برای افزایش قیمت سیگار در سال 

آینده گفت: مسلما مســئولین مربوطه باید نظارت کافی در این زمینه داشته باشند. به هر حال قانون گذاری 
چند مرحله دارد و پس از اینکه مجلس، قانونی را تصویب کرد باید این قانون از سوی شورای نگهبان تایید و 

نهایتا ابالغ شود؛ ضمن اینکه قانون مصوب مجلس مربوط به سال 9۷ است و گرانی نباید از حاال اعمال شود.
سعیدی با تاکید بر ضرورت نظارت وزارت صنعت و اصناف بر گرانی سیگار اضافه کرد: البته گاهی شاهد افزایش 
قیمت سایر اقالم مصرفی هم هستیم و این موضوع نظارت جدی اصناف را می طلبد تا فشار اقتصادی بر مردم 

بیشتر نشود و این افزایش قیمت ها، افزایش قیمت کاالهای دیگر را به دنبال نداشته باشد.

وزارت صنعت و اصناف 
بر افزایش قیمت سیگار 
نظارت کنند

رییس دولت حــدود یک ماه پیش در گفت وگویــی تلویزیونی، درباره 
مهم ترین دغدغه مردم که وضعیت اقتصادی و رکود و گرانی های چند 
برابری در تمام حوزه ها بود، این گونــه گفت که ثبات قیمت را در تمام 

زمینه ها بخصوص برای پایان سال شاهد خواهیم بود.
برای مردم اما این صحبت های رییس جمهور، حکم دستوری را داشت 
که طبق آن ســازمان ها و ارگان های مرتبط تمام سعی خود را به کار 
بندند تا قیمت ها حداقل برای چند ماهی ثابت بماند؛ این در حالی بود 
که چندی بعد »محمد شریتعمداری« وزیر صنعت، معدن و تجارت در 

نامه ای که به »ولی ا... سیف« رییس کل بانک مرکزی نوشت، از دستور 
صریح رییس جمهور برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالها حداقل تا 

پایان اردیبهشت سال 9۷ خبرداد.
در شرایطی که داســتان ثبات قیمت از نگاه مسئوالن، امری بود که به 
آن رسیدگی شده و باید به سراغ ســایر موضوعات کالن کشوری رفت، 
اما واقعیت چیز دیگری می گفت؛ چرا که تنها دو روز بعد از صحبت های 
رییس جمهور، بازار دالر و برخی از کاالها افزایش بی ســابقه ای را به 
خود دید؛ همچون برخــی از خودروها با وجودی که گفته می شــود 
کاالی لوکس محسوب می شود و نیاز اساســی مردم نیست که نگران 
آن باشند، ولی مدت زیادی نگذشت که موج گرانی به کاالهای اساسی 

نیز سرایت کرد.
با مشاهدات میدانی از بازارهای شب عید، بدون شک افزایش قیمت های 
چندین درصدی کاالها بیش از پیش خــود را به نمایش می گذارد؛ این 
درحالی است که اگر تمام بازارهای شــهر اصفهان را جست وجو کنید، 
صرف نظر از اینکه قیمت ها بهبودی نیافته و کاهشی برای حداقل یک 
قلم از محصوالت مورد نیاز شــب عید به چشم نمی خورد، نه تنها ثبات 
قیمتی وجود ندارد، که تغییر قیمت ثانیه ای کاالها، موضوعی است که 

بسیار زجرآور شده.
مسئوالن اما از ماه ها قبل عنوان کرده بودند که به دلیل رکود حاکم بر 
بازار و تقاضای پایان سال مردم و برابر شــدن عرضه و تقاضا، شب عید 
امسال نسبت به سال های قبل، کمتر شاهد افزایش های چندین برابری 
قیمت محصوالت خواهیم بود؛ اما این ســناریو نیز جواب نداد و اکنون 
رسول جهانگیری رییس اتاق اصناف استان اصفهان می گوید: هیجانات 
شب عید مسلما تاثیر خود را خواهد گذاشت و ما تنها می توانیم نظارت 
داشته باشــیم تا این روند افزایشــی قیمت، چندان غیر واقعی و دور از 

تصور نباشد.
وی در ادامه اضافه می کند: در خصوص میوه به دلیل اینکه میزان ذخیره 
مطلوب بوده است تغییر قیمتی نداشته ایم و آرامشی نسبی درمقایسه 
با سال های قبل در این حوزه خواهیم داشت؛ اما کاالهایی همچون مرغ 
و تخم مرغ با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد درگیر شد که مهم ترین عامل 
برای منهدم کردن چند ده تن مرغ بود و این موضوع شــوکی بی سابقه 

به بازار وارد کرد.
گرانی در کاالهایی از این دســت یک سوی ماجراســت؛ اما گرانی در 
بخش هایی همچون هتل ها و مکان های اقامتی که می تواند در جلب 
نظر گردشــگران داخلی و رونق اقتصادی ســهم زیادی داشــته باشد 
موضوعی اســت که نادیده گرفته می شود. بدون شــک همگان بر این 
موضوع اتفاق نظر دارند که افزایش قیمت های یکباره و نجومی صورت 
می گیرد؛ اما کاهش قیمتی یا وجود ندارد یا به صورت قطره چکانی انجام 
می شود. این موضوع سال هاست که مردم را با خود همراه کرده. سوال 
اینجاست که چه کسی می تواند دستور دهد تا حداقل برای مدتی مردم 
ثبات قیمت را شاهد باشند و چه شرایطی الزم است که دسترسی به این 

موضوع را به عنوان آرزویی دور از دسترس تصور نکنیم؟

شرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان، در برگزاری 
بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت سالمت شرق 

آفریقا در کنیا مشارکت خواهد کرد.
 شرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان با علم به این 
واقعیت که برگزاری نمایشــگاه های بین المللی تــا چه میزان 
می تواند در اقتصاد تاثیرگذار باشــد و با بهره مندی از تجربیات 

پیش از این،  در نظر دارد از تاریخ ۱3 تا ۱5 شهریورماه سال آینده 
پاویون ملی جمهوری اسالمی ایران را در برجسته ترین نمایشگاه 
بین المللی تخصصی صنعت ســالمت شــرق آفریقا در نایروبی 

سازماندهی و برگزار کند.
نمایشــگاه صنعت سالمت شــرق آفریقا متشــکل از دو رویداد 
»بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللی تجهیزات و ملزومات 

پزشکی، بیمارستانی و دارویی Medexpo ۲۰۱۸« و »سومین 
 نمایشــگاه بین المللی تجهیــزات و ملزومات دندان پزشــکی

  Dentexpo۲۰۱۸« جایگاه بســیار مناســبی برای فعاالن 
صنعت پزشکی و سالمت کشورمان خواهد بود و حضور هدفمند 
و آگاهانه، قطعا گسترش مناسبات تجاری با بازار بکر کنیا و دیگر 

کشورهای شرق آفریقا را به دنبال خواهد داشت.

مشارکت اصفهان در برگزاری بزرگ ترین نمایشگاه سالمت شرق آفریقا

نایب رییس اتاق بازرگانــی اصفهان گفت: افزون بر 
مســئوالن دولتی، در بخش خصوصی و حتی بین 
مردم باید فرهنگ مســئولیت پذیری و پاسخگویی 
در زمینه کارآفرینی جاری شود. مصطفی رناسی در 
نخستین اجالس ملی چهره های ماندگار مدیریت و 

کارآفرینی اظهار داشت: واژه کارآفرینی به صورت مختلفی تعریف شده، یکی از آن چهره ها، کارآفرینی 
را فرآیند نوآوری و بهره گیری از فرصت ها با تالش و پشتکار فراوان همراه با پذیرش مخاطرات مختلف به 
جهت کسب اهداف در نظر گرفته است.وی افزود: باید توجه کرد که ایجاد اشتغال با کارآفرینی متفاوت 
است. اگر کشورمان را با دیگر کشورها مقایســه کنیم، متوجه خواهیم شد که کارآفرینی در ایران بسیار 
ریسک پذیر است و با حمایت از این افراد به توسعه پایدار می رســیم. نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان 

گفت: اگر فضای کسب و کار برای همه افراد مناسب باشد،افراد بیشتری وارد حوزه کارآفرینی می شوند.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

 ایجاد اشتغال 
با کارآفرینی فرق دارد

پروژه یک برج افقی به طول 3۰۰ متر در جنوب 
چین در حال اجراست.

فاطمه کاویانی

گرانی های دنباله دارخبری از وعده مسئوالن در ثبات قیمت ها نیست؛
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اکران به وقت نوروز

پیشنهاد سردبیر:

سمیه پارسا

اتفاق خاصی در راه نیست. برنامه ها همان برنامه ها و مجریان هم همان مجری ها. میهمانان هم احتماال 
همان میهمان های تکراری سال های قبل هستند که فقط شبکه موردنظر را عوض می کنند و اگر سال 

قبل میهمان ویژه برنامه نوروزی شبکه یک بودند، امسال میهمان شبکه دیگری می شوند! 
سواالت تکراری، جواب های کلیشه ای و تکراری و شــوخی های بی مزه وحوصله سربر، خروجی ویژه 

برنامه های نوروزی سال تحویل در چندسال گذشته بوده است. 
شواهد می گوید امسال هم آش همان آش است و کاسه همان کاســه. تعدادی مجری نام آشنا داریم 
که فارغ از کیفیت کارشــان، محبوب مدیران رســانه ملی هســتند و برای انتخاب ویژه برنامه سال 

مجریان هم تعدادی خواننده و بازیگر )معموال تحویل انتخاب می شــوند. این 
 آنها را برای حضــور در برنامه خود دعوت درجه دوم و سومی( دارند که 
برنامه هم مدام از لفــظ »میهمان من« مــی کننــد و در طــول 
 رســانه ملی ارثیه شــخصی خودشاناستفاده می کنند؛ توگویی 

 است! 
لحظــه  هرحــال،  ســال تحویــل و 13 روز نــوروز، بــه 
ساله در برگزاری آن، بیشترین سهم از جمله ایامی است که هر 
تلویزیونــی و رادیویــی خــود برای را  صداوســیما  با تولیدات 

اواســط بهمن هرســال، بحث بر سر شبکه های سراســری دارد. از 
 برنامه ســال تحویل را اجرا اینکه کدام مجــری ها، ویژه 

می افتد. می کنند، برسر زبان 

امسال هم همین رویه طی شد. تا اینجا مشخص شده که ویژه برنامه های سه شبکه اصلی رسانه ملی 
را سه مجری معروف که یکی از آنها ممنوع التصویر هم بوده، اجرا می کنند. 

دهه شصتی ها که اخیرا عنوان شد »مشکل اصلی مملکت هستند )!(« حتما به یاد دارند در سال های 
نوجوانی، نوروز برایشان یکی از شیرین ترین ایام ســال بود و رسانه ملی با ویژه برنامه های مفرحی که 

برای این ایام درنظر می گرفت، نقش ویژه ای در شادسازی ملت داشت. 
محمود محمدی« اجــرای دونفره برنامه آن روزهــا »محمدرضا حســینیان« و » 

عیدها »عادل فردوسی پور« و »جواد های شــبکه ســوم را برعهده داشتند. 
می شدند.خیابانی« هم به جمع مجریان اضافه 
به خانه فوتبالیست ها و بازیگران  برنامه ثابت هم معمــوال این بود که 
و گوهــای نــوروزی انجــام می معروف و محبوب مــی رفتند و گفت 

صورت مــی گرفت یــا در فضاهای دادند. گفت و گوها یا در خانه استارها 
خوانندگان محبوب آن ســال ها باز و دلگشای ساختمان جام جم. 

متناســب با آن حال و هوا هــم ترانه هــای شــاد و 
ندنــد. در  شــبکه های دیگــر می خوا

برقرار بــود. آن هم همین رویه 
حــاال بیســت ســال ها مثل 
چندشبکه  . و  شــتیم ا ند
بر  غلبه کیفیــت  کمیت 

می کرد! 
با امسال بازهم  سالمان 

و  »ضیــا« تحویل »علیخانی« 
ســیما،  ضیاء می شــود! در شبکه یک 
تحویل است. مجــری برنامه ســال 
شــبکه برخالف سال پیش که  این 
»ســین مثل بــا برنامــه تلویزیونی 
را جشــن مــی سریال« ســال جدید 

برنامه ساز »فرمول گرفت، امسال همان گروه 
در اســفند ماه، با یک« بعد از یک وقفه کوتاه 

اجرای سید علی ضیا لحظات تحویل بهار 97 را در برنامه ای با عنوان »یک/یک« جشن می گیرند. 
شبکه سه سیما خوشبختانه بی خیال برنامه » سه ستاره« شد و قرار است تنها همان ویژه برنامه سال 
تحویل را داشته باشد که همانند سال های گذشــته احسان علیخانی اجرای آن را برعهده دارد. برنامه 

سال تحویل این شبکه دو روز زودتر روی آنتن خواهد رفت. 
اجرای ویژه برنامه شبکه دوم ســیما به »محمد سلوکی« 

سپرده شده است. 
زمانی که پخش سری جدید برنامه »سین مثل سریال« 
که اجرای آن را سلوکی بر عهده داشــت به امیر حسین 

مدرس واگذار شد، ممنوع التصویری این مجری تلویزیون 
به نوعی تایید شــد. دلیل این اتفاق این بود که محمد سلوکی 
بدون اعتنا به هشــدارهای مســئوالن وزارت ارشــاد راهی 

ترکیه شــد و اجرای اختتامیه جشــنواره عصر را به 
مسئله موجب شد تا عهــده گرفــت. همین 

ممنوع التصویری نخستین تبعات آن، 
حــاال بــه این مجری باشــد. 
می رســد  ممنــوع نظــر 
الــکاری ســلوکی 

به پایــان رســیده؛ 
چــون طبق گــزارش 

رســیده محمد ســلوکی 
قرار اســت ویژه برنامه سال تحویل 

شــبکه دو را اجرا کند. ویــژه برنامه تحویل 
سال شبکه پنج ســیما نیز در برنامه  »شب فیروزه ای« 
گنجانده شــده اســت که با توجه به مقارن شدن این 
روز با شهادت امام هادی )ع( برنامه روی آنتن خواهد 
 رفت، امــا هنوز مجری این برنامه مشــخص نشــده

 است.
 برای سایر شــبکه ها نیز که هنوز وضعیت اجرای ویژه 
برنامه ســال تحویل نوروزشان مشــخص نشده، مثل 
همیشه و طبق روال هرسال گزینه هایی همچون شاهین 
جمشیدی، احســان کرمی، نیما کرمی و همسرش روی 

میز است!

مجری های تکراری، ویژه برنامه های تکراری در نوروز 97

سال تحویل در دست اجرا!

از میان 16 فیلمی که برای اکران در نوروز 97 نامزد شده بودند، نام شش فیلم بیشتر از بقیه برای اکران در 
این ایام شنیده می شود. فیلم هایی که احتمال اکران آنها در ایام نوروز بیش از سایر فیلم هاست، عبارت اند از 
فیلشاه، ساخته  هادی محمدیان؛ التاری، ساخته محمدحسین مهدویان؛ لونه زنبور، ساخته  برزو نیک نژاد؛  
مصادره، ساخته  مهران احمدی؛ به وقت شام، ســاخته  ابراهیم حاتمی کیا و خاله قورباغه، ساخته  مسعود 
کرامتی. فیلم های فیلشاه، التاری، مصادره و به وقت شام از جمله فیلم هایی هستند که در سی و ششمین دوره 
جشنواره فیلم فجر هم حضور داشتند و اکران محدودی را تجربه کردند. از نکات جالب توجه، حضور نداشتن 
فیلم خوک به کارگردانی مانی حقیقی در این لیست است؛ چرا که حقیقی در مصاحبه های اخیرش گفته بود 
که فیلم کمتر از یک ماه دیگر اکران خواهد شد، اما این فیلم در لیست کاندیداهای نوروزی دیده نمی شود. در 
این میان، اخباری مبنی بر تصمیم سرمایه گذار مشترک دو فیلم »خوک« و »مصادره« مبنی بر انتخاب فیلم 
مصادره برای اکران در نوروز نیز شنیده می شود. در ادامه با هم نگاهی می اندازیم به شش فیلمی که قرار است 

نوروز امسال، مخاطبان را سرگرم کنند.

شش فیلمی که شانس اکران در بهترین فصل نمایش سینمای ایران را دارند؛

اکران به وقت نوروز

در خالصه داستان چنین آمده: »میرعلی و نوشــین، دو جوان بیست و یک، 

دوساله قصد ازدواج با یکدیگر را دارند، خانواده هایشان چندان موافق نیستند. 

آنها صبر پیشه کرده اند تا به مرور زمان رضایت خانواده هایشان را جلب کنند.

آن دو یکسری رویای مشــترک دارند: برنده شدن در التاری و دریافت گرین 

کارت آمریکا.« فیلمی جنجالی و پرحرف و حدیث از کارگردان جوان سینمای 

کشورمان که پیش از این با دو شاهکار » ایستاده در غبار« و »ماجرای نیمروز« 

خیلی ها را بهت زده کرده بود. »التاری« اما امســال موردپســند منتقدان 

قرارنگرفت و از ناکامان جشنواره سی و ششم فجر بود؛ هرچند شایعاتی درباره پشت پرده هایی که اجازه نداد این 

فیلم سیمرغ بگیرد، شنیده می شد. اخیرا »احمد نجفی« درباره این فیلم گفته بود که » زورشان به حاتمی کیا 

نمی رسد، التاری را زدند!«  برای آنکه مشخص شود حرف و حدیث ها درباره برخورد سیاسی با این فیلم در جشنواره 

چقدر درست بوده، باید صبر کرد تا فیلم اکران عمومی شود و ببینیم حاصل همکاری دوباره مهدویان-رضوی 

این بار چه از آب درآمده است. حمید فرخ نژاد، ساعد سهیلی، هادی حجازی فر، نادر سلیمانی، جواد عزتی و زیبا 

کرمعلی از بازیگران التاری هستند. جواد عزتی و هادی حجازی فر تجربه خوب ماجرای نیمروز را یادآور می شوند.

التاری-محمدحسین مهدویان

حاتمی کیا امسال با ساخت یکی از دغدغه هایش، به وقت شام را به جشنواره فرستاد. فیلمی که گفته می شد نه 

تنها از سینمای حاتمی کیا، بلکه از اندازه سینمای ایران نیز یک سر و گردن باالتر است.

جلوه های ویژه و کارگردانی فیلم، فراتر از اســتانداردهای ســینمای ایران بود و غیر از ایــن هم از حاتمی کیا 

انتظاری نمی رفت. با این حال، منتقدان می گویند »به وقت شام« هم نتوانست کارگردان خوش نام و توانمند 

سینمای کشــورمان را به روزهای اوج خود برگرداند. درباره این فیلم، 

نظرات متفاوت است. برخی این فیلم را فوق العاده و عالی و نفسگیر و 

خوش ساخت می دانند و عده ای هم اعتقاد دارند یک فیلم معمولی است 

که فقط جلوه های ویژه خوبی دارد. به هرحال » به وقت شام« از پربیننده 

ترین و محبو ب ترین فیلم های اکران شده در جشنواره فیلم فجر بود 

و در ردیف ســیمرغ بگیران هم قرار گرفت؛ هرچند کارگردانش بابت 

بی مهری ها نسبت به این فیلم، منتقدان را به خدا واگذار کرد! داستان 

به وقت شام درباره جنگ داعش در سوریه است. دو خلبان ایران مامور 

می شوند تا تعدادی از مردم شهر تدمر که در محاصره داعش هستند را با 

یک هواپیمای ایلیوشین نجات دهند. بابک حمیدیان، هادی حجازی فر، 

پیر داغر، خالد الســید، رامی عطاءاهلل، لیث المفتی و محمد شعبان از 

بازیگران این فیلم هستند.

به وقت شام- حاتمی کیا
انیمیشن سینمایی ایرانی به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری، 

محصول جدید گروه هنر پویا پس از انیمیشــن پرطرفدار شــاهزاده روم اســت که با 

سرمایه گذاری گروه هنر پویا به عنوان یک کمپانی کامال خصوصی، بنیاد سینمایی فارابی 

و موسسه تصویر شهر تولید شده است. »فیلشاه« به عنوان تنها انیمیشن به بخش مسابقه 

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره فیلم فجر راه پیدا کرد. در خالصه داستان فیلم 

چنین آمده است: در جنگلی در آفریقا، رییس گله فیل ها صاحب فرزندی می شود که همه 

انتظار دارند جانشین رییس گله باشد، اما برخالف تصور همه »فیلشاه « بسیار دست و پا 

چلفتی است و هیکل گنده اش همیشه سبب تخریب و خرابکاری می شود.

فیلشاه- هادی محمدیان

زینب ذاکر

»لونه زنبور« سومین ســاخته برزو نیک  نژاد است که محسن کیایی، پژمان 

جمشیدی، بهاره کیان افشار، هومن برق  نورد، پیام احمدی  نیا، 

سیاوش چراغی  پور، پاشا جمالی و رعنا آزادی  ور با حضور فرید 

سجادی حسینی بازیگران اصلی آن هستند. در خالصه داستان 

»لونه زنبور« آمده است: »تا حاال از نزدیک، دسِت چِپ زِن یه 

پادشاُه دیدی؟« فضای فیلم شاد و کمدی و مفرح است و با توجه 

به سلیقه مخاطب ایرانی، می شــود حدس زد که با استقبال 

خوبی مواجه می شــود. فصل خوب اکران هم نصیب این فیلم 

شده است. ترکیب پژمان جمشیدی و محسن کیایی هم باید 

ترکیب جالبی باشد!

لونه زنبور- برزو نیک  نژاد

مصادره اولین فیلم مهران احمدی در مقام کارگردان است. بخشی از این فیلم در کشور 

آمریکا و بخشی دیگر در کشور ارمنستان فیلم برداری شد و نکته جالبش اینجاست که 

رضا عطاران در نقش یک ساواکی در فیلم مصادره بازی می کند.

داســتان فیلم در دهه 50 می گذرد و مربوط به شخصی است که بعد 

از سال ها به ایران می آید و قصد بازپس گیری اموال مصادره شده اش 

را دارد. در واقع ایران خیلی بزرگ است و ما هم خیلی بدشانسیم. رضا 

عطاران، هومن ســیدی، مهران احمدی، بابــک حمیدیان، میرطاهر 

مظلومی، هادی کاظمی، مزدک میرعابدینی، سیامک صفری، لوسینه 

گیراگوسیان، میلنا واردانیان و... بازیگران این فیلم هستند. 

مصادره - مهران احمدی

 فیلم نامه »خاله قورباغه« با محوریت شخصیت خاله قورباغه فیلم سینمایی »گلنار« نوشته 

شده است. »گلنار« محصول 1367 به کارگردانی کامبوزیا پرتوی است که در جنگل های 

ساحل جوکندان شهرستان تالش فیلم برداری شده بود. شخصیت های این فیلم با صدای 

مرضیه برومند، شبنم مقدمی، غزل شاکری، احسان کرمی، شایسته 

ایرانی، آناهیتا خسروی، شهراد بانکی، علیرضا ناصحی، نگار اردالن و 

افشین هاشمی )کارگردان فیلم( دوبله شدند. قورباغه، آبجی باجی 

)خواهر دوقلوی خاله(، حکیمه باجی )پزشــک و روان شناس معالج 

خاله(، سمسار باشــی )همســایه طماع و حیله گر خاله( و نوه های 

رنگارنگ خاله که هــر کدام از کشــوری به دیدار خالــه می آیند، 

عروسک های این فیلم هســتند که همگی توسط مرضیه محبوب، 

هنرمند نام آشنای سینمای عروسکی ایران، طراحی و ساخته شده اند.

خاله قورباغه- کامبوزیا پرتوی



آیا رقیب جدیدی برای اینستاگرام از راه 
رسیده است؟

پیشنهاد سردبیر:

:Vero نگاهی به اپلیکیشن

آیا رقیب جدیدی برای اینستاگرام از راه رسیده است؟

اینستاگرام از آغاز کار تا امروز در زندگی اجتماعی کاربران اینترنت چنان نقش مهمی داشته که برای سالیان متوالی، حتی »احتمال« روی کار آمدن یک 
رقیب جدید برای آن هم عجیب و دور از ذهن به نظر می رسید. اما این اتفاق باالخره رخ داد؛ به تازگی شبکه ای اجتماعی موسوم به Vero با خصوصیاتی 
شبیه به اینستاگرام، موفق شده به خاطر پوشش بعضی نقاط ضعف این شبکه اجتماعی، به مرکز توجه کاربران و رسانه های دنیا تبدیل شود و طی چند هفته 
به آمار خیره کننده ۳ میلیون کاربر دست یابد که ایرانی ها را هم شامل می شود. به بهانه همین موضوع، در این مطلب تا حدی به قابلیت های اپلیکیشن 

Vero پرداخته ایم و اینکه چه عواملی باعث شده اند تا در این مدت کوتاه بتواند چنین سر و صدایی را در فضای مجازی برپا کند؟

ترند روز؛ اما با سابقه حضور چند ساله
بر خالف تصورات، Vero اپلیکیشــن جدیدی نیست. شکل گیری این 
شبکه اجتماعی به پنج سال پیش یعنی سال ۲۰۱۳ باز می گردد که ایمان 
حریری، میلیاردر لبنانی و فرزند رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، 

همراه با شرکای ثروتمند خود تصمیم به پایه گذاری آن گرفتند.
اپلیکیشن Vero در ســال ۲۰۱۵ روانه استورها شــد؛ ولی از آن زمان 
تاکنون تبلیغات جدی برایش انجام نمی شده است. اما به نظر می رسد 
که امسال، سالی بوده که حریری و شرکایش تصمیم به تزریق سرمایه و 

تبلیغات جدی برای این اپلیکیشن گرفته اند.
احتماال همین عامل هم باعث شده تا Vero طی مدت زمانی کوتاه بتواند 
به یک باره جهش عظیمی در اپ استور و گوگل پلی را تجربه کند؛ طوری 
که تا چند روز پیش در صدر جدول اپلیکیشن های رایگان گوگل پلی و 

جزو هشت اپلیکیشن نخست اپ استور اپل قرار داشت.
با این وجود، همین رشد سریع مشکالتی را هم برای اپلیکیشن به همراه 
آورد. طی روزهای گذشته، بعضی حواشی گریبانگیر این اپلیکیشن شدند 
تا جایگاه خوب خود در اســتورها را به راحتی از دست بدهد که در ادامه 

مطلب، به آنها خواهیم پرداخت.

مشکالت و حواشی پیش بینی نشده؛ عوامل سد 
راه موفقیت اپلیکیشن

حتی خوش بین ترین توســعه دهنــدگان Vero هم در مخیله شــان 
نمی گنجید که محصولشــان در یک بازه زمانی چند هفته ای با چنین 
استقبال پرشوری مواجه شود و همین نداشتن آمادگی هم باعث شد که 

ضربه بزرگی از این موضوع بخورند.
 سرورهای Vero هرگز برای میزبانی از ۳ میلیون کاربر آماده نبوده اند، 
به همین خاطر هنگام کار با اپ ممکن است بارها و بارها با مشکل قطعی 

سرور مواجه شوید.
این موضــوع به قدر کافی ســازندگان Vero را شــوکه کــرده بود که 
شــوک بعدی هم از راه رسید. بعضی کاربران در شــبکه های اجتماعی 
با بررســی قوانین اســتفاده از اپلیکیشــن، به بندهایی برخوردند که 
 بــا اســتانداردهای رایج شــبکه هــای اجتماعــی دیگــر مطابقت

 نداشت.
شفاف نبودن با کاربر در بخش قوانین استفاده و سرورهای ضعیف تا این 

لحظه برای vero گران تمام شده است.

نگاهی به قابلیت های Vero بیندازیم
عدم تبعیت از سیستم نمایش الگوریتمی پست ها؛ یک برگ برنده

Vero در شعارهای تبلیغاتی، خود را یک »شبکه اجتماعی واقعی« معرفی 
می کند. حتی عنوان اپلیکیشن، یعنی کلمه ویرو هم در زبان التین به معنای 
»حقیقت« است و این ســوال را به وجود می آورد که منظور سازندگان از 
عبارت شبکه اجتماعی واقعی چه بوده؟ پاســخ بنیان گذاران Vero ساده 
است: جایی که الگوریتم ها قدرت دستکاری نحوه نمایش پست ها را برای 
اهداف تبلیغاتی و سیاسی نداشته باشند. ویرو از خیلی جهات به اینستاگرام 
شباهت دارد، اما خوشبختانه کاربرانش هنوز به خاطر گریم به شکل جنازه، 
فحاشی یا هزینه کردن برای افراد خاص سلبریتی نشده اند! یکی از مشکالت 
اینستاگرام که تا حاال مورد انتقاد بسیاری از کاربران بوده )و احتماال بخش 
زیادی از آنها را هم از فعالیت در اپلیکیشن دلزده کرده( نقش پر رنگ تبلیغات 
و سیستم نمایش پست الگوریتمی است؛ بدین معنا که پست ها به ترتیب 
و بر اساس ساعت انتشــار به نمایش در نمی آیند و محتوا بسته به عالیق یا 
روابط شما توسط اینستاگرام دستکاری می شوند. بنابراین اگر یک هفته هم 
به تایمالین سر نزنید، بعد از باز کردن اپ ممکن است به جای دیدن پست 
های جدید آخرین پست های دوستانتان را ببینید یا مواردی را مشاهده کنید 
که مربوط به یک هفته گذشته بوده اند. البته با خبر شدن از آخرین فعالیت 
های دوســتان به خودی خود موضوع بدی نیست، ولی همین موضوع می 
تواند برای اهداف تبلیغاتی یا سیاسی مورد سوءاستفاده شبکه های اجتماعی 
قرار گیرد و بعضی پست های هدف دار را در معرض دید افراد بیشتری قرار 
دهد. Vero ضمن مخالفت با این سیستم، پست ها را به ترتیب انتشار زمانی 
به نمایش در می آورد و با همین کار روی نقطه ضعفی در اینستاگرام دست 
گذاشته که عده بسیاری از آن بیزار هستند. اشتراک گذاری لینک، موزیک، 
فیلم، کتاب یا مکان به صورت مجزا در کنار تفکیک عالی مخاطبین پست ها، از 
خصوصیات متمایز ویرو نسبت به اینستاگرام به شمار می آیند. با این تفکیک 
خوب مخاطبین در Vero، دیگر مثل اینستاگرام نیاز ندارید مثل بعضی افراد 
برای دوستان خیلی نزدیکتان اکانت خصوصی بسازید. با این اوصاف، موزیک، 
فیلم یا مکان های دیدنی هم قابل جمع آوری در یک کلکسیون هم هستند.

حرف آخر: آیا Vero شانسی برای رقابت با 
اینستاگرام دارد؟

 Vero .در پاســخ به این ســوال باید عوامل گوناگونی را در نظر گرفت
باوجود داشــتن قابلیت های نوآورانه و متمایز از اینســتاگرام، هنوز از 
بسیاری جهات قادر به رقابت با آن نیست؛ نه قابلیت محبوب استوری را 
دارد و نه پخش زنده؛ ضمن اینکه به نظر می رسد هنوز سرورهایش برای 

میزبانی از میلیون ها کاربر به آمادگی کافی نرسیده اند.
نکته بعد اینکه حواشی اخیر، واقعا برای اپلیکیشن گران تمام شده اند 
و در حال حاضر Vero با امتیازات ۲.۸ و ۲.۳ در گوگل پلی و اپ استور 
از وضعیت جالبی برخوردار نیست و بعید می دانیم که بدون یک تحول 

بزرگ، به این زودی ها شاهد تغییری در اوضاع آن باشیم.
 اما با تمــام این اوصــاف، باید ایــن نکته را هــم در نظــر گرفت که 
 یکــی از دالیل مهــم ایجــاد موج منفــی نســبت بــه Vero، نبود 
شفافیت در قوانین اســتفاده اش بوده که حاال به روزرسانی شده است. 
بنابراین هنوز کورسوی امیدی وجود دارد که در صورت برطرف شدن 
مشکل ضعف سرورها و آمدن آپدیت های جدید، Vero بتواند به خاطر 
امکانات خوب و عدم تبعیت از سیستم نمایش الگوریتمی، از دوره بحران 
 فعلی گذر کنــد و حداقل در درازمدت رقیبی جدی برای اینســتاگرام

 باشد.

اجراييه
12/737 شماره ابالغنامه: 9610106794802222 توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صــورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نســبت 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 دسترســی، به نزدیکتریــن واحد قضائی مراجعه نمایید. شــماره 
اجراییه:9610426794800100  شــماره پرونده:9509986794800419 شماره بایگانی 
شعبه:950419 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9610096794800193 
و شماره دادنامه مربوطه 9609976794800038  محکوم علیه بهروز روانبخش به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/803/750  ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 95/5/13  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان شرکت تعاونی حسنات با نمایندگی غالمحسین 
مالئی ازیرانی و مرتضی تهرانی و رسول قریشیان به نشانی اصفهان خ 22 بهمن مجموعه 
اداری غدیر جنب بانک ملی با وکالت فرحناز کامیانی امنیه فرزند جواد به نشــانی اصفهان 
خیابان شیخ مفید خیابان ارباب جنب شــورای حل اختالف طبقه پایین دفتر وکالت صادر و 
اعالم می گردد و همچنین نیم عشر دولت که توسط اجرای احکام محاسبه و وصول خواهد 
شد. 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 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 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 سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشــت 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 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(. م الف: 38366 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

) مجتمع شهید حججی()547 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

12/738 شماره ابالغنامه: 9610106794802234 توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صــورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نســبت 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 دسترســی، به نزدیکتریــن واحد قضائی مراجعه نمایید. شــماره 
اجراییه:9610426794800103  شــماره پرونده:9509986794800517 شماره بایگانی 
شعبه:950517 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9610096794800196 
و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794800042  محکوم علیه  محمد قاسمی به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت 4/520/000 به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک 1395/06/14 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان شرکت بازرگانی میزان نقش جهان به نشانی اصفهان خ 22 بهمن مجموعه 
اداری غدیر جنب بانک ملی با وکالت فرحناز کامیانی امنیه فرزند جواد به نشــانی اصفهان 
خیابان شیخ مفید خیابان ارباب جنب شــورای حل اختالف طبقه پایین دفتر وکالت صادر و 
اعالم می گردد و همچنین نیم عشر دولت که توسط اجرای احکام محاسبه و وصول خواهد 
شد.  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 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 فهرســت 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 بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت 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 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: 38365 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف اصفهان

) مجتمع شهید حججی()529 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9610426793600232 ییــه: اجرا شــماره   12 /739
9609986793600709شماره بایگانی شــعبه: 960714  بموجب درخواست اجراي حکم 
مربوطه به شماره 9610096793601438 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793601357  
محکوم علیه اصغر ذوالفقاری به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
23/000/000 اصل خواسته و پرداخت 1/447/500 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 
ریال بابت هزینه آگهی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 1396/04/02 لغایت زمان 
اجرای حکم در حق خواهان مسعود عسگری رنانی فرزند محمود به نشانی استان اصفهان 
شهر اصفهان خ امام خمینی ک 46 روبرو تیربرق 28 به عالوه 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 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 فرار از اجــرای 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 بــا 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 ســی 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: 
38363 شعبه 6 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید 

حججی( )402 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/740 شماره اجراییه:9610420350100373  شماره پرونده: 9309980350100173 
شــماره بایگانی شــعبه: 930202  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610090350103549 و شــماره دادنامه مربوطه 9409970350100196  محکوم علیه 
همایون فخرایی به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 384/050/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 11/521/500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 17/362/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم لها بهجت السادات اسدی پور به نشانی اصفهان 
خ نیکبخت بن بست سرور مجتمع صبا پ 3 طبقه دوم 2- پرداخت مبلغ 19/202/200 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 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 شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکــوم 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 توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 38356 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )401 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/741 شماره اجراییه:9610426794300222  شماره پرونده:   9609986794300593 
شماره بایگانی شــعبه: 960594  بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه محکوم علیهم 1- نیما 2- نغمه 3- زهره همگی کیانی محکوم هســتند به 
حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و  انتقال قطعی سند یک دستگاه خودروی سواری تاکسی 
پژو ROA مدل 1386 به رنگ زرد خورشــیدی با نوار شطرنجی مشــکی به شماره موتور 
11686023280 و شماره شاسی 61339428 به نام خواهان و پرداخت 1/300/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام ) نسبت به سهم ارث 
خود( در حق محکوم له حشمت اله حاجیان فرزند امیر هوشنگ به نشانی استان اصفهان شهر 
اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان بیسیم چهار راه ششم کوی علیخانی بن بست الله پالک 99 
به همراه 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 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 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 شــود 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: 38398 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید 

حججی( )442 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/742 شماره اجراییه:9610426796200218  شماره پرونده: 9609986796200737 
شــماره بایگانی شــعبه: 960740  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096796201432 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976796201992  محکوم علیه 
فرهاد اسکندری فرزند عزت اله به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
7/000/000 ریال بابت خســارت وارده و مبلغ 247/500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/06/09 لغایت وصول و با احتساب نیم عشــر دولتی در حق محکوم له طناز انصاری پور 
فرزند علی به نشانی اصفهان شــهر اصفهان خ کاوه خ نگارستان کوچه 24 مجتمع آسمان 
واحد 5،  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 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 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 سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشــت 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 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 شــود 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: 38389 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید 

حججی( )410 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/744 شماره ابالغنامه: 9610100352910971 شماره پرونده: 9609980360001342 
شماره بایگانی شعبه: 961672  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقایان فرشید داوری و سروش 
ملک محمدی، شاکی آقای ابوالفضل اصالنی شکایتی علیه متهمین سروش ملک محمدی 
و فرشید داوری با موضوع ایراد صدمه بدنی عمدی، توهین و تهدید مطرح  که به این شعبه 
)اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 
102(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980360001342 شعبه 103 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/28 و ساعت 8/30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت 
مجهول المکان بودن متهمین مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا متهمین ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
دادگاه حاضر گردد. م الف:38520 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی 

سابق( )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/104 در خصوص پرونده کالسه961522 خواهان مژگان زارع  دادخواستی مبنی بر مطالبه 
چک به طرفیت علی خمینه تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/1/28 ساعت 
9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 36579 شعبه 32 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/103 در خصوص پرونده کالســه 961334 خواهان مرتضی اکوچکیان دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت  امید بهشــتی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 
97/1/28 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان 
صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 
شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
 36093 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه،

 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/728 شماره ابالغنامه: 9610103634106370 شماره پرونده: 9609983634800491 
شماره بایگانی شعبه: 961561 نظر به اینکه در پرونده کالسه 961561 آقای حمید شیرازی 
فرزند حسین قلی متهم می باشد به ایراد جرح عمدی و توهین موضوع شکایت  آقای مجتبی 
نساجی لذا وقت رسیدگی پرونده برای مورخ 1397/01/18 ساعت 8 تعیین گردیده با توجه 
به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید 
که در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم 
در وقت مقرر فوق وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 7143 شــعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )113 کلمه، 

1 کادر(
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 تشکیل انجمن هنرمندان 
صنایع دستی در آران و بیدگل

رییس اداره میراث فرهنگی  آران و بیدگل
آران و بیدگل گفت: در راســتای وحدت رویه و 
احیای صنایع دستی در آستانه عید نوروز، انجمن 
هنرمندان صنایع دستی آران و بیدگل را با بیش 

از ۱۰۰ هنرمند فعال تشکیل دادیم.
جواد صدیقیان در آیین افتتاح انجمن هنرمندان 
صنایع دســتی، اظهــار کرد: وجود ۲۱ رشــته 
هنر و صنایع دســتی و ســنتی و فعالیت ۱۰۸ 
هنرمند در صنایع دستی و هنرهای سنتی باعث 
شــد این انجمن را راه اندازی کنیم تــا بتوانیم 
خدمتی هر چنــد کوچک در راســتای حفظ و 
احیای ســنت های کهن ایرانی و اسالمی آران و 
بیدگل انجام دهیم.وی افــزود: هنرهایی مانند 
شــال بافی، قالی بافی،چرم دوزی، ســفالگری، 
گیوه دوزی،منبت کاری، شــب بافی، شعربافی، 
زری بافی، چادر شــب بافی، نقاشی روی پارچه 
و معرق چــوب از جمله هنرهای مهم ســنتی و 
دستی هنرمندان آران و بیدگل است که قدمت 

دیرینه ای دارند.

 چاپ سالنامه تخصصی
 امامزاده هالل بن علی )ع(

 مدیــر اجرایــی امامزاده هــالل بن علــی )ع( 
آران و بیدگل گفت: در راســتای ترویج شــعائر 
دینی و آئینی، چاپ تخصصی ســالنامه امامزاده 
هالل بن علی )ع( با هزینه ای بالغ  بر ۳۵۰ میلیون 
ریال منتشر شد. سید جواد تکیه اظهار کرد: برای 
ترویج فرهنگ دینی و آیینی، سالنامه را به اشعار 
آیینی از ۱۰۰ شاعر مزین کردیم و ۳۶۵ بیت شعر 
به تعداد روزهای ســال و در هر صفحه یک بیت 
شعر در مدح امامزاده هالل بن علی )ع( نگاشته 

شده است .
وی افزود: به رســم  احترام و خوش آمدگویی به 
زائران از چهار هزار نسخه چاپ شده این سالنامه 
حدود نیمی از آن بــه زائران حــرم مطهر اهدا 

می شود و مابقی به فروش گذاشته خواهد شد.

مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
خوانسار خبرداد:

 کاشت ۷ هزار اصله نهال
 در خوانسار

خوانسار مدیر اداره منابــع طبیعی و 
آبخیزداری خوانســار گفــت: در هفته منابع 
طبیعی، هفت هزار اصله نهال از نوع اقاقیا، ون، 
ســرو، ســنجد، توت و گالبی وحشی کاشت 
می شــود. ابراهیم  پورهاشــمی در آیین روز 
درختکاری که به صورت نمادین در دبیرستان 
مکتبی روستای دوشخراط برگزار شد، اظهار 
کرد: در هفته منابع طبیعــی هفت هزار اصله 
نهال از نوع اقاقیا، 
ون، سرو، سنجد، 
تــوت و گالبــی 
کاشت   وحشــی 

می شود. 
مدیر منابــع طبیعی و آبخیزداری خوانســار 
تصریح کرد: در ســال جاری با همکاری دهیار 
و شــورای اسالمی روستای دوشــخراط برای 
اشتغال زایی طرح بهره برداری از گونه گیاهی 
کتیرا اجرا  شد که سه هزار نفر روز شغل ایجاد 

شد. 
وی افزود: درآمدزایی  از ســود برداشــت این 

محصول بالغ  بر یک میلیارد تومان بود.

رضا باقری در نشســت خبــری با خبرنــگاران این  شهرضا
شهرســتان عنوان کرد: مدیران صنایع کشاورزی ، شــیالت وآبزیان 
وکارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و مدیر، معاون فنی 
و اجرایی و کارشــناس صنایع مدیریت جهاد کشاورزی شهرضا جهت 
بررسی مشکالت شرکت صنایع غذایی مهدیس آپادانا واقع در شهرک 

صنعتی رازی شهرضا تشکیل جلسه دادند.
وی تصریح کرد: این کارخانه صنعتی که ظرفیت تولید ساالنه سه هزار 
تن انواع کنسروهای گوشتی، مرغ، ماهی و میگو را دارد، دارای پیشرفت 
فیزیکی صد در صد می باشــد و در صورت بهره بــرداری از آن زمینه 

اشتغال ۱۲۰ نفر را فراهم می  کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شــهرضا، در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به آخرین دســتورالعمل ابالغی در سامانه کارا، بیان کرد: 
رسته های اولویت دار تسهیالت توسعه اشتغال روستایی وعشایری در 
بخش کشاورزی شامل زعفران و گیاهان دارویی، سردخانه و نگهداری 
محصوالت، پرورش دام سبک، فرآوری و کشت سیب زمینی، پرورش 
وفرآوری طیور، شــیالت وآبزیان، فرآوری پسته و زنبورداری وفرآوری 

عسل می باشد.
باقری اضافه کرد: تســهیالت اشــتغال زا، به طرح هایی با رسته های 

منتخب در قالب اشتغال پایدار روستایی وعشایری تعلق می گیرد.
وی، تصریح کرد: متقاضیانی که شرایط الزم استفاده از این تسهیالت 

را دارند، در سامانه کارا ثبت نام کامل کنند و پس از اخذ کد رهگیری، 
 می تواننــد مراحل درخواســت خــود را در همان ســامانه پیگیری

کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شــهرضا، در بخش دیگری از سخنان 
خود، بیان کرد: با توجه به فرا رسیدن زمان مناسب مبارزه پیش بهاره 
با تعدادی از آفات درختان میوه به باغداران توصیه می شود که هرچه 

سریع تر قبل از باز شدن جوانه ها سم پاشی الزم انجام شود.
باقری، اضافه کــرد: اطالعیه های هشــداری به کشــاورزان از طریق 
کلینیک های گیاه پزشکی، شرکت های تعاونی کشاورزی، نظام صنفی 
 کارهای کشــاورزی ، شوراهای اسالمی روســتا و دهیاری ها به اطالع

 بهره برداران بخش کشاورزی رسیده است.
وی، از تشکیل کمیسیون تســهیالت بانکی مدیریت جهادکشاورزی 
شهرضا با موضوع تســهیالت اشتغال روستایی وعشــایری و اشتغال 
فراگیر، خبر داد و افزود: در این جلســه به رییس ادارات ومســئولین 

واحدهای تخصصــی مدیریت جهاد 
 کشاورزی شهرضا سامانه کارا آموزش

 داده شد.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان 
شهرضا، در ادامه افزود: سامانه »کارا« 
بــه منظور تســهیل در فرآینــد ارائه 
تسهیالت در اختیار سرمایه گذاران و 

کارآفرینان طراحی شده است.
باقــری، در بخش دیگری از ســخنان 
خود، با اشاره به تقسیم بندی کشوری 
شش اســتان کشــور در دو منطقه، 
عنوان کرد: اســتان هــای اصفهان، 
بوشــهر، چهارمحــال وبختیــاری، 
فارس،کهگیلویــه و بویــر احمــد و 
هرمزگان، از نظر ســطح زیر کشــت 
و میزان تولیــد زراعی، باغــی، دام و 

طیور مورد تحلیل و بررســی جامع قــرار گرفته انــد. وی، همچنین 
با اشــاره به اجــرای طرح مبــارزه با مــوش صحرایی در مــزارع این 
 شهرســتان، بیان کرد: طی چهار ماه گذشته ، مبارزه با موش صحرایی

 در سطح ۵۸ هکتار از اراضی کشاورزی انجام شده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان شهرضا اعالم کرد:

تولید ساالنه ۳ هزار تن انواع کنسرو در شهرضا

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان شهرضا گفت: ساالنه بیش از سه هزار تن انواع کنسروهای گوشتی در شهرستان تولید می شود.

خبر

چاپ سالنامه تخصصی  امامزاده هالل بن علی )ع(

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان  کاشان
از کشــف تعداد ۱۰ هزار و ۲۰۰ عدد مواد محترقه 

غیر مجاز خبر داد.
سرهنگ علی پورکاوه در گفت و گو با خبرنگاران 

اظهارکرد: به منظور اجرای طرح های پیشگیری 
از وقوع حــوادث جبران ناپذیر ناشــی از حوادث 
چهارشــنبه آخر ســال ، ماموران پلیــس امنیت 
عمومی شهرستان کاشان، طرح بازرسی از صنوف 

را اجرا کردند.
فرمانده انتظامی کاشــان افزود: در بازرسی از یک 
 واحد صنفی فروش لــوازم یکبار مصــرف تعداد
 ۱۰ هزار و ۲۰۰ عدد مواد محترقه غیرمجاز کشف 

شد.
وی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر شناسایی 
و پس از تشــکیل پرونده برای اقدامات قانونی به 

مراجع قضائی تحویل داده شد.
پورکاوه تصریح کرد: با توجه به آســیب پذیر بودن 
جوانان و نوجوانان در خصوص شادی های کاذب در 
این روز، می طلبد خانواده ها برای پیشگیری از وقوع 
هرگونه سوانح و حوادث ناگوار برای فرزندانشان، 
 نظارت بر عملکــرد آنها را در این ایــام چند برابر 

کنند.

فرمانده انتظامي شهرستان کاشان خبرداد:
کشف بیش از ۱۰ هزار مواد محترقه غیرمجاز در کاشان

تقدیر از محسنین و کارآفرینان

مراسم تجلیل از حامیان  فریدونشهر
ایتام، طرح محسنین کمیته امداد فریدونشهر 
و همچنین صاحبان طرح های اشتغال زایی این 
نهاد انقالبی در سالروز تاســیس کمیته امداد 

امام خمینی)ره( برگزار شد.

عکس  خبر

 این کارخانه صنعتی 
که ظرفیت تولید 

ساالنه سه هزار تن 
انواع کنسروهای 

گوشتی، مرغ، ماهی 
و میگو را دارد، 

دارای پیشرفت 
فیزیکی صد در صد 

می باشد

مزایده
12/729 در پرونده 960281 اجرا محکوم علیه حجــت اله جورکش محکوم به پرداخت 
267/264/401 ریــال بابت اصل خواســته در حق محکوم له مرتضــی رحیمی و مبلغ 
13/363/220 ریال بابت نیم عشــر اجرا در حق صندوق دولت گردیده که شخص ثالث 
آقای محمد تقی جورکش اقدام به تودیع وثیقه نموده که در نهایت دستور ضبط و فروش 
ملک ارائه شده توسط مشارالیه صادر شده است که مشــخصات اموال مذکور که توسط 
کارشناس برآورد شده است بدین شرح است: مشخصات مال توقیفی: ملک واقع در خمینی 
شهر خیابان شریعتی شمالی نرسیده به سه راه شهید رجائی کوچه شماره 143 جنب پالک 
5 که دو باب مغازه تجاری ادغام شــده یک طبقه صد در صد ساخت به مساحت عرصه و 
اعیان 30 متر مربع با قدمت ساخت باالی 10 سال که 16 متر مربع آن دارای سند تجاری و 
مابقی فاقد سند می باشد- کف سنگ – بدنه تا ارتفاع یک متر سنگ مابقی سفید دارای دو 
عدد درب کرکره ای قدیمی- انشعاب برق- که ارزش کل ششدانگ 320/000/000 ریال 
برآورد شده اســت نظریه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد 
فروش اموال مذکور از طریق مزایده به میزان محکوم به که در روز انجام مزایده محاسبه 
می گردد را دارد.  محل مزایده: مجتمع قضایی پاسداران خمینی شهر، تاریخ مزایده: شنبه 
97/01/25 ساعت 10 صبح، محل بازدید: محل وقوع ملک، کسانی که مایل به شرکت در 
مزایده می باشند می بایست درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای 
احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت 
در مزایده می باشند می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته 
باشند تا در صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از 
تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حســاب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از 
کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. م الف: 7150 اجرای احکام حقوقی دادگستری 

خمینی شهر )330 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

12/730 خانم آزاده جمشیدیان قلعه سفید دارای شناســنامه شماره 1130143791  به 
شرح دادخواست به کالسه  1093/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم جمشــیدیان قلعه سفید به شناسنامه 1002 در 
تاریخ 96/10/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- فاطمه عسگری فروشانی فرزند نصراله، ش.ش 46 )مادر( 2- زهره 
پریشانی فرزند حسینعلی، ش.ش 7 )همسر( 3- آزاده جمشیدیان قلعه سفید فرزند ابراهیم، 
ش.ش 1130143791 )فرزند( 4- زهرا جمشیدیان قلعه ســفید فرزند ابراهیم، ش.ش 
1130629201 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7154 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/731 کالسه پرونده 14/96 شماره دادنامه: 3252-96/11/30  مرجع رسیدگی: شعبه 
2 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: ابوالفضل کوچکی به نشانی خمینی شهر 
خ شهید رجایی ک مالکی پالک 63 ، خوانده: عبدالکریم حاج حیدری به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دعوی 
آقای ابوالفضل کوچکی به طرفیت آقای عبدالکریم حاج حیدری به خواسته مطالبه مبلغ 
68/000/000 ریال بابت قبوض و هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد 
دادخواست تقدیمی، گواهی مستند  تعرفه شده خواهان که به صراحتا به مدیونیت خوانده 
به خواهان گواهی داده اند و عدم حضور خوانده و دفاع از خود به رغم ابالغ قانونی شــورا 
دعوی را وارد تشخیص مستندا به مواد 198، 515، 522 از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده 
را به پرداخت مبلغ 68/000/000 ریال وجه تعرفه عنوان اصل خواسته و مبلغ 850/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از زمان مطالبه 1396/1/5 لغایت 
زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم 
حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد.  م الف:7145 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف خمینی شهر )249 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

12/732 آقای اکبر شــاه زمانی ورنوســفادرانی دارای شناسنامه شــماره 274  به شرح 
دادخواست به کالســه  1082/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 

چنین توضیح داده که شادروان جعفر شــاه زمانی ورنوســفادرانی به شناسنامه 254 در 
تاریخ 96/10/21  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- طلعت شــاه زمانی ورنوســفادرانی فرزند یداله، ش.ش355 همسر 
2 - اصغر شــاه زمانی فرزند جعفر، ش.ش 444 فرزند 3- اکبر شاه زمانی ورنوسفادرانی 
فرزند جعفر، ش.ش 274 فرزند 4- فاطمه شــاه زمانی فرزنــد جعفر، ش.ش 266 فرزند 
5- مریم شــاه زمانی ورنوســفادرانی فرزند جعفر، ش.ش 14 فرزند 6- زهره شاه زمانی 
ورنوسفادرانی فرزند جعفر، ش.ش 21458 فرزند 7- لیلی شاه زمانی ورنوسفادرانی فرزند 
جعفر، ش.ش 255 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7156 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )182 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

12/733 شماره اجراییه:9610420350100465  شماره پرونده:9609980350100415 
شــماره بایگانی شــعبه:960512 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610090350103644 و شــماره دادنامه مربوطه 9609970350101516  محکوم 
علیه امید صلصالی فرزند حمید به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- حضور در 
دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال خودروی سواری هیوندای  آزرا مدل 2008 رنگ سفید 
78000875 به شماره انتظامی 976 ص 49 ایران 99 و پرداخت مبلغ 6/029/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ 6/024/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 1/050/000 
ریال هزینه نشر آگهی در حق محکوم له محمد حســین احمدی فرزند بیت اله به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خیابان رباط ســوم انتهای کوچه 25 مجتمع میثم واحد 1 ، 
2- پرداخت مبلغ 1/050/000 ریال بابت حق االجــرا در حق صندوق دولت رای صادره 
غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا 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 موسســات مالی و اعتبــاری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشــخصات 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: 38357 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان)436 کلمه، 

4 کادر(
اجرایيه

12/734 شماره اجراییه:9610426794700228  کالسه: 95-901 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976794700398  محکوم 
علیه بهزاد محمدی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 34/107/375 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/820/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه 96/03/27 از تاریخ سررســید چک تا اجرای کامل حکــم در حق خواهان 
محمدرضا کدخدائی الیادرانی فرزند غالمرضا به نشانی استان اصفهان خ صائب روبروی 
آرامگاه شرکت هدایت آب. 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: 38372 
 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافح حرم( )390 کلمه،

 4 کادر(
اجرایيه

12/735 شــماره ابالغنامه: 9610106794802223 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 ابالغیــه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نماییــد. 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:9610426794800101  شماره پرونده:9509986794800195 
شــماره بایگانی شــعبه:950195 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096794800194 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794800872  محکوم 
علیه محسن چاوشی فرزند علی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
45/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته حق الوکاله و پرداخت 175/000 به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 92/12/3 لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان شرکت تعاونی 
اعتبار حسنات با نمایندگی غالمحسین مالئی ازیرانی و رسول قریشیان و مرتضی تهرانی 
به نشــانی اصفهان خ 22 بهمن مجموعه اداری غدیر جنب بانک ملی با وکالت فرحناز 
کامیانی امنیه فرزند جواد به نشانی اصفهان خیابان شیخ مفید خیابان ارباب جنب شورای 
حل اختالف طبقه پایین دفتر وکالت صادر و اعالم می گردد و همچنین نیم عشــر دولت 
که توسط اجرای احکام محاسبه و وصول خواهد شــد. 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: 38368 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) 

مجتمع شهید حججی()540 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

12/736 شــماره ابالغنامه: 9610106794802224 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 ابالغیــه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نماییــد. 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:9610426794800102  شماره پرونده:9509986794800697 
شــماره بایگانی شــعبه:950697 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096794800195 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794801028  محکوم علیه 
محسن رحیمی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 32/000/000 
ریال به عنوان اصل خواســته  و پرداخت 940/000 ریال به عنوان خســارت دادرسی به 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 1393/12/04 لغایت زمان وصول 
و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان شرکت تعاونی اعتبار حسنات 
به نشــانی اصفهان خ 22 بهمن مجموعه اداری غدیر جنب بانک ملی با وکالت فرحناز 
کامیانی امنیه فرزند جواد به نشانی اصفهان خیابان شیخ مفید خیابان ارباب جنب شورای 
حل اختالف طبقه پایین دفتر وکالت صادر و اعالم می گردد و همچنین نیم عشــر دولت 
که توسط اجرای احکام محاسبه و وصول خواهد شــد. 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: 38367 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) 

مجتمع شهید حججی()532 کلمه، 5 کادر(
احضار متهم

9610460359900010 شــماره پرونــده:  12 شــماره درخواســت:  /679
9609980359901338 شماره بایگانی شــعبه: 961410 در پرونده کالسه 961410 
شعبه 20 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای سید تقی میرعالئی علیه آقای 
مهدی عمو فرزند غالمرضا دایر بر کالهبرداری مطرح نموده که جهت رسیدگی به این 
شــعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 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 پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 
دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 38621 شعبه 20 بازپرسی  دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)124 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9610460359800018 شــماره پرونــده:  12 شــماره درخواســت:  /680
9509980359801016 شماره بایگانی شــعبه: 951031 در پرونده کالسه 951031 
شــعبه 19 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب اصفهان شــکایتی علیه آقای رمضان 
ریحانی فرزند صفر به اتهام مشارکت در  آدم ربایی با وسیله نقلیه و اخاذی با چاقو و ایراد 
صدمه بدنی عمدی با چاقو جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید نظر به این که متهم 
مجهول المکان می باشند حســب ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری 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 پاســخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم 
حضور دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. الزم به ذکر است هزینه انتشار اگهی 
برعهده امور مالی دادگســتری کل استان اصفهان می باشــد. م الف: 38623 شعبه 
 19 بازپرسی  دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان)مجتمع 1( )161 کلمه،

 2 کادر(
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دور ریز زیاد، خمیر بودن بخش هایی از نان، استفاده از جوش شیرین 
و طبخ نامطلوب، عمــده دالیل نارضایتی مردم از بــی کیفیتی نان در 
نانوایی ها با آرد سهمیه ای و حتی آزادپز است. هر چند مسئوالن مدعی 
هستند در سال های اخیر اقدامات بسیاری برای ارتقای سطح کیفی این 
ماده غذایی صورت گرفته، اما همچنان نان با کیفیت به دست مردم داده 
می شود. به گفته رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 

هم اکنون 750 نانوایی دولتی و 200 نانوایی آزادپز در این استان درحال 
فعالیت هستند و در سال جاری بیش از 19 هزار بازرسی از این واحدها 
انجام گرفته است. سید نعیم امامی افزود: در این بازرسی ها 301 تخلف 
کشف شده که از این تعداد 84 مورد در خصوص رعایت نکردن بهداشت، 
63 مورد بابت درج نکردن قیمت، 68 مورد کم فروشی و تقلب و 47 مورد 
نیز به دلیل گران فروشی بوده است.وی تصریح کرد: بازرسی و نظارت 

بر نانوایی ها بیش از سایر واحدهای صنفی انجام می گیرد. رییس اداره 
بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: گندم های تولیدی اســتان کیفیت باالیی ندارد و به سبب 
سن زدگی به ویژه در سال های گذشته مرغوبیت خود را از دست داده 
است.سید عبدا... رضوی تخصیص یارانه بیشتر برای واحدهای نانوایی، 
افزایش قیمت نان و آموزش نانوایان غیرماهر را از مهم ترین راهکارهای 
افزایش کیفیت نان برشمرد.یک نانوا نیز آرد بی کیفیت را دلیل اصلی 
کیفیت پایین نان عنوان و تصریح کرد: مــردم از ما گالیه دارند که در 
پخت مناســب نان کوتاهی می کنیم و نمی توانیم نان مرغوب به آنها 
عرضه کنیم اما واقعیت این اســت که وقتی آرد بی کیفیت باشــد ما 

هرچقدر تالش کنیم، نمی توانیم نان باکیفیت تولید کنیم.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گفت: 27 هزار هکتار از 
مزارع گندم استان به طور کامل سم پاشی شــده و سن زدگی در این 
مزارع به کمتر از یک درصد رسیده است.حمیدرضا دانش ادامه داد: 75 
درصد گندم در استان از مزارع آبی به دست می آید که مشکل پروتئین 
ندارد و گلتون آن باالی 11/5درصد اســت.وی تصریــح کرد: در این 
خصوص سعی شده با تعویض ارقام گندم و توزیع آن در بین کشاورزان 
از ســال زراعی جدید، گندم های با کیفیت تری در مزارع دیم استان 
کشت شــود. مردم انتظار دارند چه افرادی که در تهیه گندم فعال اند 
و چه نانوایانی که در پخت نان نقش دارند و از همه مهم تر مســئوالنی 
که رســالت خطیر نظارت بر روند تولید گندم تا پخــت نان را بر عهده 
دارند به این نکته توجه کنند که هســتند اقشاری که تنها ماده غذایی 
مصرفی شان نان است؛ از همین رو تالش کنند نان های باکیفیت تولید 
شود تا به دنبال آن به سالمت مردم لطمه ای وارد نگردد و از هدر رفت 

سرمایه های ملی جلوگیری شود.

رییس صنعت، معدن و تجارت استان:

نظارت بر نانوایی ها بیش از سایر واحدهای صنفی انجام می گیرد 

نان باکیفیت، همیشه یکی از مطالبات جدی مردم بوده و هست که با وجود تالش های بسیار برای تحقق این مطالبه، همچنان شاهد 
عرضه نان بی کیفیت به مردم مناطق مختلف کشورهستیم.

جشنواره طبخ ماهی قزل آال برگزار می شود
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
استان خبرداد:

 پاکسازی یک کانون آلوده 
به بیماری مشمشه

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی چهارمحال 
و بختیاری از کنترل بیماری دامی مشمشه در 
بین 700 رأس اسب خبر داد و گفت: تنها یک 
رأس اســب مبتال به این بیماری شناسایی و 

معدوم شد.
محمد اســدی از کاهش چشــمگیر بیماری 
مشمشه در استان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته خبر داد و اظهار کرد: بیماری مشمشه 
از بیماری های باکتریایی مشترک بین انسان 
و دام است که بیشــتر باشگاه های سوارکاری، 
دالالن خرید و فروش اســب و تک ســم و نیز 
کسانی که اسب نگهداری می کنند در معرض 

خطر هستند.
وی تصریح کرد: در فصل بهار سال گذشته 120 
رأس اسب در قالب طرح کنترل مشمشه مورد 
آزمایش قرار گرفت که تعداد 5 رأس اسب آلوده 

به بیماری مشمشه شناسایی و پاکسازی شد.
مشمشه از بیماری های مشترک انسان و دام، 
کشــنده، باکتریایی، واگیر و بسیار خطرناک 
اســت که بیشــتر در تک ســمی  ها مشاهده 

می شود.

نماینده شهرکرد در مجلس شورای 
اسالمی:

 انگیزه و قدرت روح 
عامل حرکت انسان است

نماینده شهرستان های شهرکرد، بن و سامان 
در مجلس شــورای اســالمی گفت: انگیزه و 
 قدرت روح است که انســان را وادار به حرکت 

می کند.
اردشــیر نوریان اظهار کرد: یکی از وعده های 
انتخاباتی این بود که تالش کنیم به ســطوح 
متوسط جامعه خدمات بیشتری ارائه شود و در 
این خصوص اقدامات خوبی در سال های اخیر 

صورت گرفته است.
نماینده شهرستان های شهرکرد، بن و سامان 
در مجلس شورای اســالمی خاطرنشان کرد: 
مسئوالن اســتانی و کشــوری تالش کنند به 
قدر همت و تعامالت خود در ســطوح ملی از 
زمینه هــای قانونی برای حمایــت از جمعیت 

تحت پوشش استفاده کنند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
استان خبر داد:

کمبود بیش از 6 هزار محیط بان 
در کشور

فرمانــده یــگان حفاظت محیط زیســت گفت: 
براساس استاندارد جهانی، به ازای هرهزارهکتار، 
یک محیط بان نیاز است و درکشــور به ازای هر 
12هــزار و 500 هکتار یک محیط بــان وجود 
دارد؛ این در حالی است که نسبت به پست های 
سازمانی با کمبود بیش از شش هزار محیط بان 

در کشور مواجهیم.   
جمشید محبت خانی گفت: هزار جلیقه ضدگلوله 
بــرای محیط بانــان تحویــل گرفته شــدکه با 
رایزنی های صورت گرفته 500جلیقه دیگرتاپایان 
امسال تحویل خواهدشــد تا بتوان آنها را میان 

محیط بانان کشور تقسیم کرد.
وی در پایــان چنین اظهــار امیــدواری کرد: 
تفاهم نامه هایی وجود داردکه بتوانیم از پتانسیل 
نیروی انتظامی در زمینه مبــارزه با متخلفان و 

شکارچیان متخلف استفاده کنیم.

به میزبانی شهرکرد؛
جشنواره طبخ ماهی قزل آال 

برگزار می شود
شهرکرد میزبان جشــنواره عرضه و طبخ ماهی 

قزل آالی رنگین کمان است.
جشــنواره عرضه وطبخ ماهی قزل آالی رنگین 
کمانی، باهدف ترویج مصرف ماهی و اصالح رژیم 
غذایی خانواده ها، دوشنبه 21 اسفنددر بوستان 
الله شهرکرد برگزار می شود. عالقه مندان فقط تا 
امروز مهلت دارند برای نام نویســی در جشنواره 
عرضــه و طبخ ماهــی قــزل آالی رنگین کمان 

اقدام کنند.
به نفرات اول تا دهم ارائــه دهنده بهترین طبخ 

ماهی در این جشنواره جوایزی اهدا می شود.
چهارمحــال وبختیاری باتولیدســاالنه بیش از 
24هزار تن ماهی قزل آال در بیش از 300 مزرعه 
فعال پرورش ماهی سردابی استان، رتبه نخست 

تولید ماهیان سردابی کشور را داراست.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکــه اعتبارات دولتی 
به تنهایی پاســخگوی نیازهای آموزشی و توســعه ای استان در 
بخش های مختلف نیست، اظهار داشت: این استان در بخش توجه 
و توسعه امر آموزش محروم بوده؛ بنابراین استفاده از توان باالی 
بخش خصوصی، باید جزو برنامه های اولویت دار مسئوالن اجرایی 
مرتبط در سطح ملی و استانی باشد.اقبال عباسی با اشاره به بهره 
گیری از توان خیران افزود: یکی از مهم ترین روش های ســرعت 

بخشی به رفع محرومیت بخش آموزشی در استان و کشور، جذب 
کمک های خیران و بهره مندی از توان آنان در احداث پروژه های 
خیرســاز است.اســتاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم 
اکنون یک هزار و 850 فضای آموزشی در این استان وجود دارد؛ 
ضمن اینکه به دلیل پراکندگی جمعیت دانش آموزی در سطح 
شهرســتان های نه گانه اســتان، تامین فضاهای آموزشی بسیار 
پرهزینه است.عباسی به استفاده بهینه از فضا و تجهیزات آموزشی 

و نیروی انسانی اشــاره و تصریح کرد: 65 درصد جمعیت دانش 
آموزی چهارمحال و بختیاری در 35 درصد فضاهای آموزشــی 
مستقر هستند. بهروز امیدی، مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز 
گفت: با استقرار پایه دوازدهم، این استان با کمبود نیروی انسانی، 
فضای آموزشی و تجهیزات آموزشی مواجه خواهد شد؛ به همین 
منظور استفاده بهینه از نیروی انسانی، فضای آموزشی و تجهیزات 

آموزشی و کمک آموزشی باید در اولویت قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکیدکرد:
به کار گیری ظرفیت خیران در حوزه آموزش

ابالغ رای
12/718 کالسه پرونده 279  شماره دادنامه 611  تاریخ رسیدگی96/11/18 مرجع رسیدگی 
: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف – شهرستان آران و بیدگل، خواهان : حمید آزادی 
مقدم فرزند حسین-آران ، خیابان محمد هالل ، جنب بانک مسکن ، فروشگاه آزادی، خوانذه 
: حسین برهانی فر، خواســته : مطالبه وجه، رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست حمید 
آزادی مقدم به طرفیت حسین برهانی فر به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/ 167 ریال وجه دو 
فقره چک به شماره 367299 مورخ 96/02/30 و 367297 مورخ 95/12/27 عهده ی بانک 
صادرات  شعبه قم به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه . با توجه محتویات پرونده 
و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل علیه و با توجه به اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگی مورخه 96/11/18 و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت 
از مدیونیت صادرکننده  و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی 
که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده ، فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/11/18 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 ، 519 ، 522 از قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 
یکصد و شصت و هفت میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و 
پرداخت کلیه هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد . رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت 
بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران 
و بیدگل می باشد . م الف: 5/2/96/840 محمدرضا کرمانی نصرآبادی قاضی شورای 
حل اختالف ، شعبه چهارم حقوقی حوزه قضایی شهرستان آران و بیدگل )346 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
12/719 کالســه پرونده 273  شــماره دادنامه 609  تاریخ رســیدگی96/11/18 مرجع 
رسیدگی : شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف – شهرستان آران و بیدگل، خواهان : 
حمید آزادی مقدم فرزند حســین - آران و بیدگل ، خیابان محمد هالل ،جنب بانک مسکن 
، فروشگاه آزادی، خوانده : حسین برهانی فر، خواســته  : مطالبه وجه، رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست حمید آزادی مقدم به طرفیت حسین برهانی فر به خواسته مطالبه مبلغ 
000/000/ 100 ریال وجــه یک فقره چک به شــماره 9525/183492 مورخ 95/12/26 
عهده ی بانک ملی  شعبه آران بانضمام خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه . با توجه 
محتویات پرونــده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانــک محل علیه و با توجه 
به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/11/18 و نظر به اینکه اصل سند تجاری 
در ید دارنده چک حکایــت از مدیونیت صادرکننده  و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخــت وجه چک نماید ارائه نگردیده ، فلذا با 
توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/11/18 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 
، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به 
ماده 2 قانون صدور چــک و مواد 198 ، 519 ، 522 از قانون آئین دادرســی مدنی ، حکم به 
محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان تمام بابت 
اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرایی حکم 
بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت کلیه ی هزینه های دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعــالم می گردد . رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پــس از آن ظرف مدت بیســت روز قابل تجدید 
 نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان آران و بیدگل می باشــد . 
م الف: 5/2/96/841 محمدرضا کرمانی نصرآبادی قاضی شورای حل اختالف ، شعبه 

چهارم حقوقی حوزه قضایی شهرستان آران و بیدگل )345 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/720کالسه پرونده 277 شماره دادنامه 637  تاریخ رسیدگی96/11/18 مرجع رسیدگی 
: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف - شهرستان آران و بیدگل، خواهان : حمید آزادی 
مقدم فرزند حسین-آران و بیدگل ، خیابان محمد هالل، خوانذه : حسین برهانی فر، خواسته 
: مطالبه وجه، رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت حمیــد آزادی مقدم به طرفیت 
حسین برهانی فر به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/ 200 ریال وجه دو فقره چک به شماره 
952068/57 مورخ 96/03/25 عهده بانک ملت شعبه قم و شماره 9525/183491 مورخ 
96/01/25 عهده ی بانک ملی  شعبه قم بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه . با 
توجه محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل علیه و با توجه 
به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/11/18 و نظر به اینکه اصل سند تجاری 
در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده  و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد 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 96/11/18 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 ، 519 ، 522 از قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت خوانده 
و به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان تمام بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت کلیه هزینه های دادرســی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد . رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل می باشد . م الف: 5/2/96/839 محمدرضا 
کرمانی نصرآبادی قاضی شورای حل اختالف ، شعبه چهارم حقوقی حوزه قضایی شهرستان 

آران و بیدگل )346 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/721 کالسه پرونده 277  شماره دادنامه 613  تاریخ رسیدگی96/11/18 مرجع رسیدگی 
: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف - شهرستان آران و بیدگل، خواهان : حمید آزادی 
مقدم فرزند حسین - آران ، خیابان محمد هالل ،جنب بانک مسکن ، فروشگاه آزادی، خوانده 
: حسین برهانی فر، خواســته  : مطالبه وجه، رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست حمید 
آزادی مقدم به طرفیت حسین برهانی فر به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/ 195 ریال وجه 
دو فقره چک به شماره 9525/183486 مورخ 96/04/31 و 9525/183496 مورخ 96/04/31 
عهده ی بانک ملی  شــعبه قم بانضمام خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه . با توجه 
محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل علیه و با توجه به 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/11/18 و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید 
دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده  و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد 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 صورتجلســه مورخه 96/11/18 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198 ، 519 ، 522 از قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت خوانده و به 
پرداخت مبلغ یکصد و نود و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
و پرداخت هزینه های دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد . رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و 
بیدگل می باشــد . م الف: 838 /5/2/96 محمدرضا کرمانی نصرآبادی قاضی شورای 
حل اختالف ، شعبه چهارم حقوقی حوزه قضایی شهرستان آران و بیدگل )346 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
12/722 کالسه پرونده 274شماره دادنامه 628   تاریخ رسیدگی96/11/18 مرجع رسیدگی 
: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف - شهرستان آران و بیدگل، خواهان : حمید آزادی 
مقدم فرزند حسین-آران ، خیابان محمد هالل، خوانذه : حسین برهانی فر ، خواسته : مطالبه 
وجه، رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست حمید آزادی مقدم به طرفیت حسین برهانی 
فر به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/ 200 ریال وجه دو فقره چک به شماره 367298 مورخ 
96/01/30 عهده بانک صادرات شعبه قم و شماره 9525/183490 مورخ 96/01/10 عهده 
ی بانک ملی  شعبه قم بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه . با توجه محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیــه بانک محل علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/11/18 و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادرکننده  و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه 
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیــده ، فلذا با توجه به نظریه 
مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 96/11/18 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 ، 519 ، 522 از قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت خوانده 
و به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان تمام بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت کلیه هزینه های دادرســی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد . رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل می باشد . م الف: 5/2/96/837 محمدرضا 

کرمانی نصرآبادی قاضی شورای حل اختالف ، شعبه چهارم حقوقی حوزه قضایی شهرستان 
آران و بیدگل )345 کلمه، 4 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/723 نظر به اینکه خواهان احسان بانویی آرانی دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت حسن احمدی - ریحانه بذرافشان به مجتمع شورای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم 
که پس از ارجاع به شغبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 935/96 ثبت و برای تاریخ 
97/04/24 ساعت 19 وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در جلسه دادرسی حاضر شود . ضمنا نامبرده 
میتواند تا قبل از جلسه رســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر 
شورا مراجعه نماید .انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور شورا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. م الف: 5/2/96/849 دفتر شعبه 2 شورای حالختالف 

آران و بیدگل.عباس اربابی)145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ  اخطاریه ماده  101 آئین نامه اجرا

12/724 بدینوسیله به شرکت شبدیزپروپیلین ثبت شده  به شماره 364 سهامي خاص ثبت 
شرکتهاي شهرضا به آدرس : شــهرضا خیابان حافظ غربي جنب بانک ملي شعبه طالقاني 
پالك 23 دفتر شرکت شبدیزپروپیلین که برابر گزارش مامور ابالغ به علت خالف واقع بودن 
آدرس مورد شناسائي واقع نگردیده اســت ابالغ میگرد درموضوع پرونده اجرائی به شماره 
بایگاني 9400012  له بانک پارسیان شعبه شــهرضا وعلیه آن شرکت اعالم میدارد تمامت 
ششدانگ پالك ثبتی شماره 22 / 295 واقع درپاتله بخش دو ثبتي شهرضا توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ نه میلیاردوهفتصد میلیون ریال ارزیابی ودرختان موجوددرپالك 
مذکورنیزتوسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ هیجده میلیون ریال ارزیابي شده است 
؛ لذا چنانچه به مبالغ ارزیابي معترض میباشــد؛ اعتراض کتبي خودراظرف مدت پنج روزاز 
تاریخ انتشــار آگهي به ضمیمه فیش بانکي دستمزدکارشناس تجدیدنظربه مبلغ ده میلیون 
ریال به اداره ثبت اســنادوامالك شهرضا) واحداجرا( تســلیم نمائید. ضمنًا به اعتراضي که 
 خارج از موعدیافیش بانکي دستمزد کارشــناس تجدیدنظرباشدترتیب اثر داده نخواهد شد. 
م الف: 1069 محمد مهدی یوســفیان  مســئول واحداجرای اسنادرسمي شهرضا)166 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

12/727 شماره ابالغنامه:9610103633508164 شماره پرونده: 9609983633501221 
شماره بایگانی شــعبه:961250 ابالغ شــونده حقیقی: احمدرضا موذنی قهدریجانی فرزند 
قنبرعلی کدملی 1110224540 به نشانی مجهول المکان، محل حضور:7 روز، استان اصفهان 
شهرستان خمینی شهر بلوار پاسداران غربی مجتمع قضایی دادگستری خمینی شهر، نوع علت 
حضور: داود خود را به دفتر شعبه معرفی نمایید. با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به 
شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم 
خواهد شد. 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 دسترســی، به نزدیکترین 
واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:7148 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر ) 169 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

12/743 شماره اجراییه:9610426793100130  شماره پرونده:9609986793100483 
شــماره بایگانی شــعبه:960489 بموجب درخواســت اجــراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096793101335 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976793102196 محکوم علیه 
البرز احمدی میرقائد فرزند صفر به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
189/000/000 ریال بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1394/05/01 لغایت 1396/08/30 و 
بابت نفقه آتی زوجه از تاریخ 1396/09/01 به پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال ماهانه لغایت 
زمان احراز نشوز زوجه و بابت نفقه فرزند مشترك بنام کیانا از تقدیم دادخواست 1396/06/07 
ماهانه به طور مستمر به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال و بابت هزینه دادرسی و کارشناس و 
ابطال تمبر به پرداخت مبلغ 4/212/500 ریال در حق محکوم لها 1- مریم تاکی بوانی فرزند 
محمد اسماعیل به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان کاوه خ فالطوری روبه روی 
مسجد مشعر الحرام نرسیده به چهار راه گاز پالك 107 ، 2- کیانا احمدی میرقائد فرزند البرز به 
نشانی اصفهان  و نیم عشر اجرایی، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 

شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات 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 بازداشــت 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 درجــه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 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(. م الف: 38388 شعبه 1 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )463 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/777 شماره ابالغنامه: 9610100370306178 شماره پرونده: 9509983648801009 
شماره بایگانی شعبه: 950258 محاکم کیفری یک دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 950258 برای محمد حسن مزیدی به اتهام حمل و نگهداری 
12/750 گرم حشیش نظر به متواری بودن متهم تقاضای کیفرخواست نموده که رسیدگی 
موضوع به این شعبه )اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 4 اتاق 460( ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/02/18 ساعت 
8 صبح تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهمین و 
در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری  
مراتب دو نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردند. بدیهی اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 
آمد. م الف: 38865 شعبه 5 دادگاه کیفری یک )ویژه اطفال و نوجوانان( استان اصفهان 

)151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/778 شماره ابالغنامه: 9610100370306095 شماره پرونده: 9309983724801166 
شماره بایگانی شعبه: 960289 محاکم کیفری یک دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالســه 960289 برای 1- محمد بهرامی فرزند کیومرث به اتهام 
مشارکت در آدم ربائی 2- محمد یزدانی فرزند غفار به اتهام مشارکت در آدم ربائی و مشارکت 
در ایراد ضرب و جرح عمدی نســبت به مجنی علیه آقای رضا مسائلی و 3- حسین اکبری 
فرزند خداداد به اتهام مشارکت در آدم ربائی و مشارکت در ضرب و جرح عمدی مجنی علیه 
رضا مســائلی نظر به متواری بودن متهم تقاضای کیفرخواست نموده که رسیدگی موضوع 
به این شــعبه )اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 4 اتاق 460( ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 1397/02/18 ساعت 11 
صبح تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهمین و در 
اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری  
مراتب دو نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردند. بدیهی اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 
آمد. م الف: 38867 شعبه 5 دادگاه کیفری یک )ویژه اطفال و نوجوانان( استان اصفهان 

)201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/779 شماره ابالغنامه: 9610100370306170 شماره پرونده: 9509983635500921 
شماره بایگانی شعبه: 960421 محاکم کیفری یک دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواســت در پرونده کالســه 960421 برای غالمرضا جعفری فرزنــد محمد به اتهام 
مشارکت در آدم ربائی با وسیله نقلیه نسبت به شــاکیه نظر به متواری بودن متهم تقاضای 
کیفرخواست نموده که رســیدگی موضوع به این شــعبه )اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 460( ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1397/02/13 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهمین و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری  مراتب دو نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهی اســت در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 38866 شعبه 5 دادگاه کیفری یک 

)ویژه اطفال و نوجوانان( استان اصفهان )157 کلمه، 2 کادر(
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مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان خبر داد:

آماده باش ۵۰ پایگاه اورژانس 
استان در چهارشنبه آخر سال

۵۶تیم اورژانس به منظور کاهش تلفات حوادث 
چهارشنبه آخر سال، آماده باش کامل هستند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان گفت: 
به منظور کاهش میزان تلفات حوادث ناشــی از 
آتش بازی و انفجار مواد محترقه، ۵۶تیم اورژانس 

در قالب ۵0پایگاه در آماده باش کامل هستند. 
 غفور راســتین بابیان اینکه براساس سال های 
گذشته 10درصد مصدومان ســوختگی ناشی 
از انفجار مــواد محترقه مربوط به قبل از شــب 
چهارشــنبه پایانی ســال بودند،بــه خانواده ها 
توصیه کرد: آموزش اســتفاده نکــردن از مواد 
محترقه می تواند موجب کاهش چشمگیر حوادث 
سوختگی در این شب شود.  سال گذشته بیش از 
113نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال مصدوم 

و یک رهگذر نیز فوت شده بود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
مطرح کرد:

بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی بیمه ها 
به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بیمه ها 
۷00 میلیارد تومان به مراکز درمانی دانشگاه علوم 
پزشــکی  اصفهان بدهکار هســتند. در این میان 
بیمه تامین اجتماعی با ۴۵0 میلیارد تومان بدهی 
بیشترین میزان بدهی را به دانشگاه علوم پزشکی 
دارد. طاهره چنگیز با بیان اینکه در حال حاضر بیش 
از ۶۵ درصد از جمعیت استان اصفهان تحت پوشش 
بیمه تامین اجتماعی هســتند، اظهــار کرد: همه 
این بیمه شدگان از خدمات مراکز درمانی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان اســتفاده می کنند.رییس 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه بیمه 
خدمات درمانی و بیمه نیروهای مســلح بدهکاران 
بعدی دانشگاه علوم پزشکی هستند، گفت: بیمه ها 
تاکنون هیچ اقدامی در خصــوص پرداخت بدهی 

خود نداشته اند.

با هزار ضرب و زور و تماس های مکرر و تاریــخ هایی که در دقیقه نود 
تغییر می کرد، باالخره موفق شــدم با او دیدار داشته باشم؛ دیداری از 
جنس لطیف با شــخصیتی آرام به بلندای تمــام زنانگی اش؛ وقتی از 
دور آمدنش را نگاه می کردم آرام اما با صالبت گام برمی داشــت، گمان 
می کردی تمام طول روز را برای رسیدن به این لحظه مالقات موسیقی 
مالیمی گوش می داده است تا آرامشش را برای این مصاحبه حفظ کند.

لبخندی مادرانه همراه با ته مایه ای رسمی بر لب دارد و نگاهش مستقیم 
در قلبت نفوذ می کند، دقیقا مانند تمام مــادران این مرز بوم وقتی در 
کنارش می نشینم تا باب گفت وگو را آغاز کنیم می گوید از صبح ساعت 

۴ بیدار شــده تا به تمام کارهایش رســیدگی کند و من در تمام مدت 
با خود جنگی تمام ناشــدنی دارم که ســاعت ۴ بامداد، بخشی از شب 
محسوب می شــود یا صبح؟ من می مانم و تمام تناقضاتی که حتی در 

تعریف ساعات شبانه روز با یک مادر دارم.
وقتی متوجه می شــود این مصاحبه قرار اســت برای روز مادر تهیه و 
تنظیم شود، می گوید پس نامی از من برده نشود و تنها از لحاظ یک مادر 
شاغل راضی به ادامه گفت وگو می شود. از او می پرسم مدیر، مسئول، 
زن یا مادر ؟ کدام عنوان را بهتر از بقیه برای خود می دانید؟ در کمتر از 
کسری از ثانیه و بدون تردید می گوید امیدوارم بتوانم مادر خوبی باشم 
برای فرزندانم که اگر به این مهم دست یابم تمام رسالت خود را از نظر 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به ســرانجام رسانده ام. این پاسخ باعث 

شــد، فراموش کنم تمام ســواالتی که در طول هفته گذشته در ذهنم 
ردیف کرده بودم و می خواستم چالشی ایجاد کنم برای کسی که گمان 
می کردم این حجم از مسئولیت را تنها برای به رخ کشیدن توانایی خود 
پذیرفته است و در جامعه ای که هر گوشه از آن مساوات حقوق زن و مرد 

بیان می شود، بگوید من توانسته ام.
در جامعه ای که بسیاري از زنان شغل خود را به دلیل درآمد یا ارتباط با 
رشته و تخصص یا صرفا لذت بردن از کار و به روز بودن در محیط هاي 
اجتماعي انتخاب کرده اند این دیدگاه برایم جذابیت داشت. از او درباره 
حس و حالش می پرسم، وقتی که به روز مادر نزدیک می شویم نگاهش 
را از من برمی دارد و به گوشــه ای خیره می شود و می گوید:» بانزدیک 
شدن به روز مادر، هر کس به فراخور سن و سال و موقعیتی که دارد،حال 
و هوایش فرق می کند؛ اما من حس و حالــم را گم می کنم به یاد تمام 
روزهایی که باید در کنار فرزندانم می بودم؛ اما نبودم و سخت مشغول 
درس خواندن بودم  و کار می کردم. بعد از مدتی به خود آمدم و اولویتم 
را فرزندانم قرار دادم و در حال حاضر به خاطر این تصمیم از خودم راضی 

هستم«.
کناره گیــری از کار و مســئولیتی که 
سال ها برای آن زحمت کشیده ای تنها 
برای فرزندانی که قرار اســت آینده ای 
روشــن را رقم بزنند در ایــن مرز بوم 
داستانی اســت که بدون اغراق کمتر 
کســی آن را می پذیرد؛ اما او پذیرفته 
است. وقتی سواالت غیر مرتبط با روز 
مادر از او می پرســم، لحنش به وضوح 
جدی می شــود و تصــور می کنی با 
شــخصیتی جدا از مادری که لحظاتی 
قبل با او گفت وگــو می کردی روبه رو 
هستی! بعد از دو ســاعت گفت وگو از 
او خداحافظی می کنم و ذهنم متوجه 
مادرانی می شــود که در ایــن جامعه 
چگونه با تمــام نامالیمات، خم به ابرو 

نمی آورند تا فرزندانشــان در رفاهی نســبی از لحاظ روحی برخوردار 
باشند و ما چه ساده هر روز  از کنار تمام این فداکاری ها عبور می کنیم.

زنان شاغل سخت ترین نوع مادرانگی را تجربه می کنند؛

به نام مادر

 امیدوارم بتوانم 
مادر خوبی باشم 

برای فرزندانم که 
اگر به این مهم 

دست یابم تمام 
رسالت خود را از نظر 
اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی به 
سرانجام رسانده ام

عکس  روز 

آماده باش ۵۰ پایگاه اورژانس استان در چهارشنبه آخر سال

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

 فقط یک پله
 تا سکوی قهرمانی!

ایران در میان 1۹0 کشور جهان، رتبه 1۸۹ را 
از نظر ایمنی در تصادفــات رانندگی دارد.آمار 
تلفات ترافیکی در هر هفته برابر با سقوط یک 

ایرباس با 3۵0 مسافر در کشور است.

کشف ۶۰ هزار ترقه در اصفهان؛
 واحدهای صنفی 
تحت نظر هستند

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضــر همه کالنتری های شهرســتان 
اصفهان به منظور جمع آوری ترقه های دســت 
ساز و قاچاق آمادگی الزم را دارند، گفت: بیش از 
۶0 هزار انواع مواد محترقه از سطح شهر اصفهان 

کشف شده است.
سرهنگ حســن یاردوســتی اظهار کرد: از دو 
هفته گذشــته تاکنون با دریافت دستور قضائی 
جمع آوری محــواد محترقه دست ســاز و مواد 

محترقه قاچاق در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر همه کالنتری های 
شهرستان اصفهان به منظور جمع آوری ترقه های 
دست ســاز و قاچاق آمادگی الزم را دارند، افزود: 
تاکنون بیش از ۶0 هزار انواع مواد محترقه از سطح 
شهر اصفهان کشف شده است. وی با اشاره به اینکه 
در سال گذشته متاسفانه استفاده از مواد محترقه 
قاچاق و دست ساز منجر به قطع عضو و حتی فوت 
شهروندان اصفهان شده اســت، افزود: امسال با 
تشــدید نظارت ها ســعی داریم تجربیات تلخ 

سال های گذشته تکرار نشود.

خبر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اســالمی گفت: بیمه یکی از مشکالت اساسی طی 
سالیان گذشته در حوزه مسائل دندانپزشکی است. 
هزینه های ارائه خدمات دندانپزشــکی باال بوده و 

مردم نمی توانند هزینه ها را پرداخت کنند.

اکبر ترکی پیرامون تعرفه های دندانپزشکی اظهار 
داشت: مردم نمی توانند هزینه های دندانپزشکی  را 
پرداخت کنند؛ ضمن اینکه بیمه ها نیز ارائه خدمات 

قابل قبولی در این حوزه ندارند.
وی افزود: ایجاد بیمه مجزا و ویژه برای دندانپزشکی 

رویکــرد قابل قبولی اســت؛ البته محــل منابع و 
اعتبارات مورد نیاز برای این بخش نیز باید مشخص 
شود.عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
شورای اسالمی گفت: در حال حاضر بررسی الیحه 
بودجه سال آینده تمام شــده و حداقل در شرایط 
فعلی نمی توان منابعی را بــرای این بخش در نظر 

گرفت.
ترکی یادآور شــد: وزارت بهداشــت تنها از سهم 

بیمه ای کلی می تواند بخشــی را بــرای خدمات 
دندانپزشکی در نظر بگیرد و بیمه ویژه دندانپزشکی 
در صورت اجرایی شــدن نقش مهمی در کاهش 
مشکالت بهداشــتی و درمانی مردم در این حوزه 
دارد. وی افزود: تنها باید اعتبارات و منابع را به طور 
ویژه مشــخص کرد؛ ضمن اینکه ایجاد بیمه مجزا 
برای حوزه دهان و دندان نیازمنــد ارائه الیحه به 

مجلس است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
دولت الیحه بیمه ویژه دندانپزشکی را تدوین کند

ابالغ وقت رسيدگي
پرونــده:  شــماره   9610100370005319 ابالغنامــه: شــماره   12 /270
9409980359400058 شــماره بايگاني شعبه:940186 ابالغ شــونده حقيقي: بهرام 
ســياه باني فرزند محمد ابراهيم کدملي 1270430726 به نشــاني اصفهان خ کاوه خ 
مخابرات ک صدف مجتمع صــدف، صدف 3 انتهاي کوچه درب طوســي رنگ، تاريخ 
حضور:1397/01/18 شنبه ساعت: 11 ،محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهيد 
نيکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 455، در خصوص 
شکايت شاه رضا عطايي عليه شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در اين شعبه حاضر 
شويد. توجه: پس از دريافت اين ابالغيه، ابالغ اوراق قضايي به صورت الکترونيک انجام 
خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذي در موارد محدود و اســتثناء انجام مي شود بنابراين 
ضروري است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاي آتي از طريق سامانه 
اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربري) شناسه و رمز( دريافت ننموده 
ايد جهت ثبت نام، به يکي از دفاتر خدمات الکترونيک قضائي و در صورت عدم دسترسي، 
به نزديکترين واحد قضائي مراجعه نماييد. م الف:37372 شعبه 2 دادگاه کيفري يک 

استان اصفهان) 16 کيفري استان سابق( ) 174 کلمه، 2 کادر(
اجراييه

12/690 شماره اجراييه:9610423630100277  شماره پرونده:9609983630100518 
شــماره بايگانی شــعبه:960556 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610093630100909 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609973630101175 محکوم 
عليه بهروز مقدم فرزند مسلم به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
210/000/000 ريال معادل به حروف دويســت و ده ميليون ريال ) وجه يک فقره چک 
سريال 864966-94/5/5( به عنوان اصل خواســته و مبلغ 5/530/000 ريال به عنوان 
هزينه دادرسی و ابطال تمبر و همچنين حق الوکاله طبق تعرفه به ميزان 6/240/000 ريال 
مرحله بدوی و خسارت تاخير تاديه وفق شاخص بانک مرکزی از تاريخ سررسيد تا زمان 
وصول در حق محکوم له اکبر فرقانی فرزند رضا به نشانی استان اصفهان شهرستان تيران 
و کرون شهر رضوانشهر جنب بســيج با وکالت جعفر چرغان فرزند عبدالرزاق به نشانی 
نجف آباد خيابان امام چهار راه شــهرداری جنب بانک ملی مرکزی مجتمع نخل طبقه 2 
 واحد 2 و همچنين مبلغ 10/500/000 ريال بعنوان نيم عشر در حق صندوق دولت محکوم 
می باشد. با توجه به غيابی بودن رای و انتشــار دادنامه در تاريخ 96/09/28 چاپ شده در 
روزنامه زاينده رود دايره اجرا مکلف است در صورت عدم ابالغ واقعی اجراييه قبل از اجرای 
حکم مفاد تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسی مدنی را اجرا نمايد. محکوم عليه مکلف 
اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه 
نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول 
و غيرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقيق حسابهای 
مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم عليه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری 
به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 531 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان تيران )509 کلمه، 5 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

12/562 شماره صادره : 1396/42/472168 - 1396/12/7 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب خانه پالک شماره 4407/3 مجزی شده از اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ربابه ســخنور دستجردی فرزند حسن در 
جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به 
دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 

مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 97/01/22 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محــل حضور يابند و اعتراضات مالکين يــا مجاورين مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
م الف: 38502 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)146 کلمه، 

1 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

12/443 شــماره صــادره : 1396/42/472148 - 1396/12/7 نظر بــه اينکه تحديد 
حدود ششدانگ يکباب خانه پالک شــماره 13 فرعی مجزا شده از 3105 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم بتول خيراللهی حسين آبادی 
فرزند علی در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. 
اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 97/01/20 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محــل حضور يابند و اعتراضات مالکين يــا مجاورين مطابق ماده 
20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
 م الف: 38341 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)149 کلمه،

 1 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

12/384 شماره صادره : 1396/42/472142 - 1396/12/7 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششــدانگ يکباب خانه پالک شماره 4786/440 مجزی شــده از اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام عبداله سيامک دستجردی فرزند 
صادق در جريان ثبت اســت و عمليات تحديــد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. 
اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 97/01/22 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محــل حضور يابند و اعتراضات مالکين يــا مجاورين مطابق ماده 
20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
 م الف: 38048 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)146 کلمه،

 1 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

12/711 شماره صادره : 1396/42/472505 - 1396/12/8 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب انبار 2747 فرعی مجزا شده از پالک شماره 4348/365 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام حسين ســبزعلی يان دستجردی 
فرزند احمد در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. 
اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 97/01/20 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محــل حضور يابند و اعتراضات مالکين يــا مجاورين مطابق ماده 
20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
 م الف: 38165 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)148 کلمه، 

1 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

12/712 شــماره صادره : 1396/42/473422 - 1396/12/10 نظــر به اينکه تحديد 
حدود ششــدانگ يک باب خانه سه طبقه پالک شــماره 4483/3835 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام ســيد محمد حسينی تشنيزی فرزند 
جالل آقا در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. 
اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 97/01/22 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محــل حضور يابند و اعتراضات مالکين يــا مجاورين مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
م الف: 38456 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 

1 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

12/713 شماره صادره : 1396/42/446738-1396/9/25 چون خانم صغری صفيان 
بلداجی فرزند حســن در اجرای مقررات قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور ســند مالکيت نسبت به ششدانگ يکباب 
ســاختمان واقع در محدوده پالک 307 فرعــی از 4348 اصلی واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان رانموده و رای شــماره 2111 مورخ 96/3/10 هيات حل اختالف موضوع قانون 
مذکور نسبت به آن صادر شــده و تحديد حدود پالک اوليه تاکنون بعمل نيامده لذا طبق 
تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحديد حدود پالک شماره 2729 فرعی از 4348 اصلی 
مفروز ومجزی از 307  فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام صغری صفيان بلداجی 
فرزند حسن در روز چهارشنبه 97/1/22 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که در ســاعت و 
روز مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند. اعتراضــات مالکين مجاور مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. اعتراض 
به تقاضای تحديد حدود بايســتی توســط معترض ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم 
 اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواســت به مرجع ذيصــالح قضائی صورت پذيرد.
 م الف: 38266 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)209 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ اجرائيه

پرونــده:  شــماره   139604902133001256 نامــه:  شــماره   12 /714
139604002133000185/1 شــماره بايگانی شــعبه: 9600286  بدينوسيله به آقای  
رضا رضائی فرزند حسين مقيم روستای خرمنان که برابر گواهی مامور مربوط ابالغ واقعی 
اجرائيه در آدرس اعالمی متعهد له به شــما امکان پذير نگرديده ابالغ می گردد که خانم 
زهرا رضائی فرزند قدرت اله به استناد سند ازدواج شماره 21040 مورخ 79/4/25 تنظيمی 
در دفتر ازدواج شماره 62 نجف آباد جهت وصول مقدار سی مثقال طالی ساخته و پرداخته 
و تعداد هفتاد عدد سکه بهار آزادی و يک تخته فرش قالی شش متری ابريشمی درخواست 
صدور اجرائيه عليه شما را نموده اســت که اجرائيه به کالسه 9600286 در واحد اجرای 
اسناد رسمی نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18     آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا مراتب فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود جهت اطالع شما درج و منتشر تا 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمائيد و از تاريخ درج و انتشار در روزنامه که تاريخ ابالغ 
محسوب می گردد به مدت ده روز فرصت داريد نسبت به پرداخت بدهی خود به بستانکار 
اقدام نماييد در غير اين صورت ضمن تعلق جريمه دولتی عمليات اجرايی عليه شما جريان 
خواهد يافت و غير از آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد. م الف: 536 واحد 

اجرای  اسناد رسمی نجف آباد )207 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

12/715 شماره: 294/96  به موجب رای شماره 539 تاريخ 96/8/27 حوزه اول حقوقی 
شورای حل اختالف شهرســتان تيران که قطعيت يافته است محکوم عليه عبدالحسين 
پيری شورک فرزند امان اله به نشــانی تهران خ انقالب خ دانشگاه طبقه همکف پالک 
68 کدپستی 1735974616 محکوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/970/000 ريال بابت هزينه دادرسی و تمبر و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررسيد چک لغايت اجرای کامل حکم در حق خواهان علی يزدانی فرزند احمد 
به نشانی رضوانشهر خ پنجم غربی سنگبری مهتاب، ضمنا محکوم عليه محکوم است به 
پرداخت نيم عشر )حق االجرا( که توســط اجرای احکام حقوقی احتساب و اخذ می گردد 
رای صادره غيابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه 
ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحاً اعالم 
نمايد. م الف:534 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف شهرستان 

تيران و کرون )206 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/716 کالسه 292/96 شماره دادنامه: 529-96/8/27 تاريخ رسيدگی: 96/8/8 مرجع 
رسيدگی: شــعبه اول حقوقی شــوراهای حل اختالف تيران، خواهان: آقای علی يزدانی 
فرزند احمد به نشانی تيران رضوانشهر خ پنجم غربی سنگبری مهتاب، خوانده: آقای اکبر 
قاهری فرزند حسين به نشــانی تهران ميدان نوبنياد خ شهيد سنگبری روبروی خ صنايع 
وزارت دفاع،  خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشــريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای شورا: در خصوص 
دادخواست علی يزدانی فرزند احمد به طرفيت اکبر قاهری فرزند حسين به خواسته مطالبه 
مبلغ 100/000/000 ريال وجه دو فقره چک به شــماره هــای 166545-92/3/25 و 
166546- 92/4/25 عهده بانک انصار شعبه شهيد محالتی به انضمام خسارات دادرسی 

و خســارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و گواهينامه های عدم پرداخت وجه 
چک ها، از ناحيه بانک محال عليه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسيدگی مورخه 
96/8/3 و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی شــورا و نظر به اينکه اصل سند تجاری 
در يد دارنده چک حکايت از مديونيت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر 
به اينکه از ناحيه خوانده دليلی که حکايت از پرداخت وجه چــک ها نمايد ارائه نگرديده 
فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/8/5 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دين و مستندا به مواد  198 و 519 و 522 از  قانون آئين 
دادرســی مدنی حکم به محکوميت خوانده  به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک تا زمان اجرای حکم 
بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی و پرداخت 2/405/000  ريال بابت 
هزينه دادرسی و تمبر الصاقی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی 
و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس از اتمام واخواهی 
ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی تيران می باشد. م الف:533 
 شعبه اول مجتمع شــماره يک حقوقی شــورای حل اختالف تيران و کرون )350 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9610460370200035 شــماره پرونــده:  12 شــماره درخواســت:  /284
9309980360000768 شــماره بايگانی شــعبه: 930307  نظر به اينکه آقای ســيد 
محمد حسن موسوی زاده فرزند سيد مجيد شــکايتی عليه آقای سعيد جمشيدی فرزند 
اصغر مبنی بر آدم ربايی و تهديــد در اين دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالســه 
930307 و اين دادگاه ثبت و وقت رســيدگی برای روز 1397/01/20 ســاعت 9 صبح 
تعيين شده است نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 394 قانون 
 آيين دادرسی کيفری مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در روزنامه زاينده رود  طبع و نشر

 می گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی را اتخاذ خواهد 
نمود. م الف:37349 شعبه سوم دادگاه کيفری يک استان اصفهان) 18 کيفری استان 

سابق( )140 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610103633508164 ابالغنامــه: شــماره   12 /726
9609983633501221 شماره بايگانی شعبه:961250 ابالغ شونده حقيقی: احمدرضا 
موذنی قهدريجانی فرزند قنبرعلی کدملی 1110224540 به نشــانی مجهول المکان، 
تاريخ حضور:1397/02/09 يکشــنبه ســاعت: 12/30 ،محل حضور: اســتان اصفهان 
شهرستان خمينی شهر بلوار پاسداران غربی مجتمع قضايی دادگستری خمينی شهر، در 
خصوص دعوی نرگس فريدی به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی و استماع 
گواهی گواهان ضمن معرفی شهود خود دراين شعبه حاضر شويد. توجه: پس از دريافت 
اين ابالغيه، ابالغ اوراق قضايی به صورت الکترونيک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شــود بنابراين ضروری است نسبت به ثبت 
نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه های آتی از طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يکی 
از دفاتر خدمات الکترونيک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزديکترين واحد قضائی 
مراجعه نماييد. م الف:7147 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خمينی شهر ) 160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794402384 ابالغنامــه:  شــماره   12 /105
9609986794401108 شماره بايگانی شعبه: 961109   خواهان آقای حسن قهنويه با 
وکالت آقايان رضا خسروی و نوربخش نژاد دادخواستی به طرفيت خواندگان آقايان علی 
مومنی فرزند حاتم، محمد مومنی فرزند حاتم به خواســته استرداد - اجرت المثل مطرح 
که به اين شعبه )اصفهان چهار راه شيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794401108 شعبه 14 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسيدگی 
مورخ 1397/01/28 ساعت 10 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف يک ماه پس 
ازتاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
 م الف: 35550 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )172 کلمه، 2 کادر( 

فاطمه جبلی
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مفاد آراء
12/15آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139660302027008640 مورخ 1396/07/27 حسن کاکائي لفداني 
فرزند بمانعلی بشماره شناسنامه 223 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291395695 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9558 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 90/42 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي بمانعلی حاجی هادیان.
2- راي شماره 139660302027010384 مورخ 1396/09/23 جواد امیني پزوه فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 540 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283912384 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 7929 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 316/26 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي به خانم فاطمه هاشمی فرزند قربانعلی.
3- راي شماره 139660302027010447 مورخ 1396/09/26 علیرضا اصحاب هاشمي 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4194 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283618966 در 
ششدانگ یکباب سوله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 500 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شماره 139660302027010451 مورخ 1396/09/26 علیرضا اصحاب هاشمي  
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4194 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283618966 در 
ششدانگ یکباب سوله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 721/24 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5- راي شــماره 139660302027010645 مــورخ 1395/06/15  هــادي غالمي 
حیدرآبــادي  فرزند قدمعلي بشــماره شناســنامه 3 صادره از اردســتان بشــماره ملي 
1189899248 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 230 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
6- راي شماره 139660302027010646 مورخ 1395/06/15 زهرا عابدي فراني فرزند 
جلیل بشماره شناسنامه 252 صادره از تهران بشماره ملي 0042417430 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 230 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139660302027010647 مورخ 1395/06/15 حسین ایرواني فرزند علي 
بشماره شناسنامه 46571 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282389564 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 230 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
8- راي شماره 139660302027010938 مورخ 1396/10/09 عزت صفري هفشویه 
فرزند رضا بشــماره شناســنامه 78 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291338071 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6392 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 146/93 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شــماره 139660302027010960 مورخ 1396/10/10  نصرت عباسي فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 4 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199468150 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12126 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 139/29 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شماره 139660302027011089 مورخ 1396/10/14 علي محمد رمضاني 
کجاني فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 12 صادره از نائین بشماره ملي 1249653886 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
171 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 160 مترمربع. 
خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي اداره کل اموال و امالک استان 

اصفهان.
11- راي شــماره 139660302027011090 مورخ 1396/10/14 ســکینه رمضاني 
خاروانی فرزنــد محمد علي  بشــماره شناســنامه 21 صــادره از نائین بشــماره ملي 
1249724031 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 171 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
160 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي اداره کل اموال و 

امالک استان اصفهان.
12- راي شماره 139660302027011091 مورخ 1396/10/14 رسول قندی جلوانی 
فرزند نصراله بشماره شناســنامه 55562 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281652644 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 273 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي نصراله قندی جلوانی فرزند علی.
13- راي شماره 139660302027011092 مورخ 1396/10/14 فرهاد قندي جلواني 
فرزند رسول بشماره شناسنامه 1550 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283951908 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 218/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رسول قندی جلوانی فرزند نصراله.
14- راي شماره 139660302027011186 مورخ 1396/10/17 بلقیس روحاني فرزند 
سیدحسین بشماره شناســنامه 303 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1198632410 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10262 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 290/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد علی خدادادی فرزند حسین.
15- راي شماره 139660302027011207 مورخ 1396/10/18 حاجیه بي بي حسیني 
فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 72 صادره از فریدن بشماره ملي 1159486591 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 219/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي بانو عصمت برادران توتونچی .
16- راي شــماره 139660302027011247 مورخ 1396/10/18  سید رسول میرلوح  
فرزند سید مجید بشماره شناسنامه 1750 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282762591 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 54/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین هاشمی .
17- راي شماره 139660302027011248 مورخ 1396/10/18 سیدحسن طباطبایي 
فرزند سید عباس بشماره شناسنامه 44 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649876517 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137/59 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي صادق شاهزیدی .
18- راي شماره 139660302027011322 مورخ 1396/10/20 رضا مفیدي دستجردي 
فرزند حسینعلی بشماره شناســنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659626671 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
19- راي شماره 139660302027011363 مورخ 1396/10/21 شکوفه بصیري فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270998404 در چهار و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 222 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خانم صاحب بصیری .
20- راي شــماره 139660302027011364 مورخ 1396/10/21 بتول زاغیان فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 26147 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282188712 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 222 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي خانم صاحب بصیری .
21- راي شماره 139660302027011447 مورخ 1396/10/23 علي مراد بهاءلوهورهء 
فرزند رمضانعلي بشماره شناسنامه 25 صادره از ســامان بشماره ملي 4622842297 در 
ششدانگ یکباب گاراژ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 4733/37 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شــماره 139660302027011448 مــورخ 1396/10/24 اصغــر صادقي 
خوراســگان فرزند تقي بشــماره شناســنامه 231 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291262921 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 6113 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 200/79 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
23- راي شــماره 139660302027011452 مــورخ 1396/10/24 بتول مشــهدي 
خوراســگاني فرزند حسن بشــماره شناســنامه 237 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291299459 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 6113 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 200/79 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
24- راي شماره 139660302027011466 مورخ 1396/10/24 علي مختاري فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 21 صادره از سمیرم سفلی بشــماره ملي 5129749243 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 265/5 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شماره 139660302027011543 مورخ 1396/10/25  اصغر برادران توتونچي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 67125 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281770345 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 187/1 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد برادران توتونچی.
26- راي شماره 139660302027011571 مورخ 1396/10/26 نعمت اله اسمعیلیان 
مبارکه  فرزند مسلم بشماره شناســنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649810281 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 
15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 173 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
27- راي شــماره 139660302027011580 مورخ 1396/10/28 حجت اله ایزدیان 
فرزند قاسمعلي بشماره شناسنامه 148 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199742619 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
144 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/38 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139660302027011583 مورخ 1396/10/28 مریم مکارمي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 36 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199768431 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 144 فرعي 
از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/38 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
29- راي شماره 139660302027011597 مورخ 1396/10/28 جواد خاني کردآبادي 
فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه 1183 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283987430 در 
ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 150 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 178/60 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
30- راي شــماره 139660302027011639 مــورخ 1396/10/28 علي ترابي فرزند 
غالمعلي بشماره شناســنامه 1076 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287863809 در 
ششدانگ یکباب تعمیرگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 412 فرعي از اصلي 
15241 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 79/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسن ایکدر باصری فرزند امیرقلی.
31- راي شــماره 139660302027011684 مورخ 1396/10/30 اکبر هرندي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 7 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5659563309 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1728 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42/20 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین هرندی جبلی فرزند نصراله.
32- راي شــماره 139660302027011686 مورخ 1396/10/30 غالمرضا هرندي 
جبلي فرزند حسین بشماره شناسنامه 81 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659533450 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1728 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42/20 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین هرندی جبلی فرزند نصراله.
33- راي شماره 139660302027011688 مورخ 1396/10/30 اشرف هرندي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 71 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659520332 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1728 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42/20 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین هرندی جبلی فرزند نصراله.
34- راي شماره 139660302027011690 مورخ 1396/10/30 عصمت هرندي جبلي 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 2127 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5658958148 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
1728 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42/20 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین هرندی جبلی فرزند نصراله.
35- راي شــماره 139660302027011691 مورخ 1396/10/30  حسینعلي شجاعي 
جشوقاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 25 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659532608 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 192/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139660302027011704 مــورخ 1396/11/01 ربابــه کریمــي 
محمدآبادي فرزند براتعلي بشــماره شناســنامه 126 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291222561 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 114/32 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي منصور حاج رسولیها .
37- راي شماره 139660302027011717 مورخ 1396/11/01 زهره اخالقي بوزاني 
فرزند علي بشماره شناســنامه 16595 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283868830 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 114/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي منصور حاج رسولیها .
38- راي شماره 139660302027011720 مورخ 1396/11/01 زهرا اخالقي بوزاني 
فرزند علي بشماره شناســنامه 500 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283656604 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 

10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 114/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي منصور حاج رسولیها .

39- راي شــماره 139660302027011745 مورخ 1396/11/02 مریم شوقي فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 1747 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291627170 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10119 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 127 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي علی طاهری .
40- راي شماره 139660302027011754 مورخ 1396/11/02 سعید طاهري سواردزي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 4246 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282808958 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10119 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 127 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي علی طاهری .
41- راي شــماره 139660302027011801 مــورخ 1396/11/04  زهــرا فوالدي 
خوراسگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 9908 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283800950 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6438 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 128 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسین فوالدی خوراسگانی .
42- راي شــماره 139660302027011804 مــورخ 1396/11/04 بتــول اکبریان 
خوراســگاني فرزند حسن بشــماره شناســنامه 482 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291398287 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9511 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 73/22 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي سید ابوالقاسم عاملی .
43- راي شماره 139660302027011815 مورخ 1396/11/04 مریم سادات حسین 
زاده صالتي فرزند ســید عباس بشــماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 
1273261763 در یکدانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 103 فرعي از اصلي 15193 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
14/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنام یوسف کلیمی 

یارشائل و پروانه کلیمه شمعون و سمعون سغالبن و رحمت اله کلیمی خاکشور.
44- راي شــماره 139660302027011816 مورخ 1396/11/04 ســید امیر مهدي 
حسین زاده صالتي فرزند سید عباس بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 
1276081065 در دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 103 فرعي از اصلي 15193 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
14/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنام یوسف کلیمی 

یارشائل و پروانه کلیمه شمعون و سمعون سغالبن و رحمت اله کلیمی خاکشور.
45- راي شــماره 139660302027011817 مورخ 1396/11/04 مبینا سادات حسین 
زاده صالتي فرزند ســید عباس بشــماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 
1274496780 در یکدانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 103 فرعي از اصلي 15193 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
14/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنام یوسف کلیمی 

یارشائل و پروانه کلیمه شمعون و سمعون سغالبن و رحمت اله کلیمی خاکشور.
46- راي شــماره 139660302027011818 مورخ 1396/11/04 زهرا شــیخ فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناسنامه 47973 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282405454 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
103 فرعي از اصلي 15193 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 14/20 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنام یوسف کلیمی یارشائل و پروانه 

کلیمه شمعون و سمعون سغالبن و رحمت اله کلیمی خاکشور.
47- راي شماره 139660302027011831 مورخ 1396/11/04 علیرضا الهي فر فرزند 
علي بشماره شناسنامه 388 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1091018308 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 279 فرعي از اصلي 15201 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 17/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي کمال کمالی .
48- راي شماره 139660302027011893 مورخ 1396/11/07  اصغر نافلي شهرستاني  
فرزند رضا بشماره شناســنامه 301 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283969343 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11909 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 167/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي موسی طالسازان فرزند ابراهیم.
49- راي شــماره 139660302027011908 مورخ 1396/11/07 زهرا مظلوم یزدي 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 44 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659350003 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 136/66 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
50- راي شماره 139660302027011993 مورخ 1396/11/09 معصومه شمس فرزند 
بهمن بشماره شناسنامه 39 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287873197 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 188 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
51- راي شماره 139660302027012008 مورخ 1396/11/09 مریم بوروني مهرآبادي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 5590 صادره از تهران بشماره ملي 0057299382 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 137/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي غالمعلی زارعی سفیدانی فرزند شکراهلل.
52- راي شماره 139660302027012009 مورخ 1396/11/09 حسین بوراني فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 8 صادره از دلیجان بشماره ملي 0579881458 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 137/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي غالمعلی زارعی سفیدانی فرزند شکراهلل.
53- راي شــماره 139660302027012010 مــورخ 1396/11/09 علي امیني  فرزند 
محمدعلی بشماره شناســنامه 1 صادره از اصفهان بشــماره ملي 12991255028 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 6572 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/40 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
54- راي شــماره 139660302027012012 مورخ 1396/11/09  اکبر رجامند فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 681 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287817890 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 341/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي صفر علی زارع.
55- راي شماره 139660302027012013 مورخ 1396/11/09 محمد عبادي اصفهاني 
فرزند جواد بشماره شناسنامه 119 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290993998 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 341/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي صفر علی زارع.
56- راي شماره 139660302027012016 مورخ 1396/11/09  معصومه امیني  فرزند 
بمانعلی بشماره شناســنامه 7 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659575307 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب واحد تجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 113/47 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
57- راي شــماره 139660302027012018 مــورخ 1396/11/09 شــهربانو آقائي 
جشوقاني فرزند باقر بشماره شناسنامه 14 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659566332 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب واحد تجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 

پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 113/47 
مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

58- راي شماره 139660302027012020 مورخ 1396/11/09 فاطمه امیني جشوقاني 
فرزند بمانعلي بشماره شناســنامه 5 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659585795 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب واحد تجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/47 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
59- راي شــماره 139660302027012049 مورخ 1396/11/10 محسن کردگاري 
کردآبــادي فرزند بمانعلي بشــماره شناســنامه 1363 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283989166 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10205 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/07 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
60- راي شــماره 139660302027012090 مورخ 1396/11/11 طاهره صدرارحامي 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 1011 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287605826 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 208 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی مسائلی.
61- راي شــماره 139660302027012091 مــورخ 1396/11/11 عبدالرضا زارعي 
خیاداني  فرزند حسین بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291705546 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 192/4 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خداد زارعی خیادانی.
62- راي شــماره 139660302027012100 مــورخ 1396/11/11 نرگــس صادقي 
فرزند نیازعلی بشماره شناسنامه 137 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288401981 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 115/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالعلی زمانی .
63- راي شماره 139660302027012136 مورخ 1396/11/12  بدري شعرباف فرزند 
عبدالرسول بشماره شناســنامه 59862 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281696099 
در ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
 11518 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 494/25 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
64- راي شماره 139660302027012143 مورخ 1396/11/12 جواد زماني خوراسگاني 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1354 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291589007 در 
163/5 سهم مشاع از 2697/28 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  بر روي قسمتي از قطعه  
پالک 9901 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 2697/28 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
65- راي شماره 139660302027012158 مورخ 1396/11/12 شهناز ایوبي باصیري 
فرزند غریب بشماره شناسنامه 538 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286964776 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي غالمرضا سازش.
66- راي شماره 139660302027012161 مورخ 1396/11/12 محمد زماني نهوجي 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 904 صادره از اردستان بشماره ملي 1189240742 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي غالمرضا سازش.
67- راي شــماره 139660302027012164 مــورخ 1396/11/12 نرجس حمصیان 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 2246 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286641748 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10510 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 250 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
68- راي شماره 139660302027012166 مورخ 1396/11/12 اکبر داللي اصفهاني 
فرزند تقي بشماره شناســنامه 48877 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281585831 در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10510 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 250 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
69- راي شــماره 139660302027012171 مــورخ 1396/11/12 حســن طغیاني 
خوراسگاني فرزند حاجی اسماعیل بشماره شناســنامه 8061 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1283782405 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6821 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 199/1 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
70- راي شــماره 139660302027012174 مــورخ 1396/11/12  مهري فغاني پور 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 11140 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283812983 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 6821 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 199/1 مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
71- راي شــماره 139660302027012249 مورخ 1396/11/14 ســعید فخراللهي  
فرزند عباس بشماره شناسنامه 8336 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283785145 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5996 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 196/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمددرستکار و فاطمه بیگم .
72- راي شماره 139660302027012313 مورخ 1396/11/16 علیرضا اخالقي فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291446184 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 135/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

حسین اخالقی بوزانی فرزند رمضان.
73- راي شــماره 139660302027012326 مــورخ 1396/11/16 ربابــه علي زاده 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 7004 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283771829 در ششــدانگ اعیانی یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 9415 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 500 مترمربــع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سادات منصوری.
74- راي شــماره 139660302027012358 مــورخ 1396/11/17 محمدعلــي 
کشکولي فرزند عبدالصمد بشــماره شناســنامه 71354 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282455028 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 11920 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 156/88 مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
75- راي شماره 139660302027012588 مورخ 1396/11/25 سید حسین طباطبایي 
خوراسگاني فرزند سید حسن بشــماره شناســنامه 122 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291222529 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 7741 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهــان به مســاحت 58/57 مترمربع. خریداري 
 مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج حســین طباطبائی خوراسگانی فرزند

 سید مهدی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/17

م الف: 36923 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
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هفته ســوم لیگ قهرمانان آســیا در شــرایطی با پیــروزی تیم های 
پرسپولیس تهران و ذوب آهن اصفهان و تســاوی تیم های استقالل و 
تراکتورسازی به پایان رسید که با توجه به نتایج گرفته شده در این هفته 
هر 4 نماینده کشورمان شانس صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان را 

دارند و می توانند سرنوشت بهتری را برای خود رقم بزنند.
در اولین بازی این هفته برای تیم های ایرانی، تیم پرســپولیس تهران 
در ورزشــگاه آزادی به مصاف تیم اماراتی الوصل رفت که در پایان بازی 
این شــاگردان برانکو ایوانکوویچ بودند که توانســتند با دو گل حریف 
اماراتی شان را شکست دهند و با کسب 6 امتیاز  و تفاضل گل بهتر نسبت 
به تیم السدقطر در صدر گروه C  این رقابت ها  قرار بگیرند. در دیگر بازی 

این هفته که روز دوشنبه در امارات برگزار شد، تیم تراکتور سازی ایران 
که در دوبازی قبلی خود  مقابل الغرافه و االهلی شکست را پذیرا شده بود 
به مصاف تیم الجزیره رفت و  به کسب یک امتیاز این دیدار قناعت کرد  
و همچنان در  قعر گروه A   قرار گرفت. شاگردان ساغالم اگر بخواهند به 
 دور بعدی این رقابت های راه یابند چاره ای جز کسب حداکثر امتیازات 

دیدار های برگشت را ندارند.
 در دومین روز از برگــزاری دیدارهای هفته ســوم، ذوب آهن اصفهان 
که پیش از این بازی با شکســت تیم لوکوموتیو ازبکســتان 3 امتیازی 
شــده بود در ورزشــگاه فوالد شــهر پذیرای تیم الوحده امارات بود و 
شــاگردان قلعه نویی توانســتند با دو گل تبریزی، تیم اماراتی را از سر 
راه بردارند و ســه امتیاز این دیدار را به حساب خود واریز کنند و پس از 
تیم الدحیل قطر که هرســه بازی رفت خود در این فصل از رقابت های  
  B لیگ قهرمانان آسیا را با پیروزی به پایان رسانده بود در رده دوم گروه 

جای بگیرند. 
در آخرین بازی این هفته تیم اســتقالل تهران در امارات رودرروی تیم 
العین قرار گرفت و در حالی که تیم برتر میدان بود با قضاوت نادرست داور 
مالزیایی به تساوی دو بر دو در این دیدار رضایت داد تا با کسب یک امتیاز،  
همچنان در صدر گروه D  باقی بماند. آبی پوشــانی تهرانی در شرایطی 
 توانسته اند امتیازات مناســب دیدارهای رفت را کسب کنند که تمام

 بازی های این تیم در دور رفت در خارج از خانه برگزار شد.
با توجه به نتایجی که در این هفته رقم خورد، اگر تیم استقالل همچنان 
به صدر نشینی خود در گروه D  مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا ادامه دهد و تیم ذوب آهن اصفهان نیز همچنان در رده دوم گروه

B  باقی بماند براساس شماتیک تقابل تیم ها در مرحله حذفی، به نظر 
می رسد که تقابل شگفت انگیزی در انتظار تیم های ایرانی باشد؛ با توجه 
به اینکه تیم های اول و دوم گروه های B  و D در مرحله حذفی به مصاف 
هم می روند تیم های اســتقالل تهران و ذوب آهن اصفهان باید در این 
مرحله روبه روی هم قرار گیرند که با توجه با پیشنیه دیدارهای این دو 
تیم، بازی جذابی از کار در می آید و خیال ایرانی ها نیز راحت می شود که 

حتما در مرحله باالتر یک تیم ایرانی قرار دارد.  

 PSG هواداران 
روی اعصاب بازیکنان رئال! 

روز سه شــنبه کاروان رئال مادرید از پایتخت 
اســپانیا راهی پاریس 
شــد تــا درجریان 
لیــگ قهرمانــان 
اروپــا بــه مصاف 
پاری ســن ژرمن 
برود.هــواداران تیم 
پاریســی در روزهای اخیر 
بارها مدعی شدند فرانســه را تبدیل به جهنم 
رئال مادرید می کنند و این اتفاق در اولین شب 

اقامت کاروان کهکشانی ها عملی شد.
از همان بدو ورود، هواداران پاری ســن ژرمن 
در مقابل هتل محل اقامت رئال مادرید تجمع 
کرده و با ســر دادن شــعارهایی تند و دور از 
 ادب، اعصــاب بازیکنان این تیــم را در هتل

 به هم ریختند.

مورد عجیب نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا؛
هر چهار تیم، شانس صعود دارند

خط و نشان امید ابراهیمی برای العین

پیشنهاد سردبیر:

کسب نتایج خوب سعید موالیی و جواد محجوب 
در مسابقات اخیر، دو درس بزرگ به جودوی ایران 
داد.کسب مدال طالی سعید موالیی در گرنداسلم 
آلمان و جواد محجــوب در وورد گیمز جمهوری 
چک، دو درس مهم به مسئوالن فدراسیون و کادر 
فنی تیم ملی جــودو داد. اوال این تیم دو جودوکار 
آمــاده دارد و ثالثا جودوی ایــران تنها همین دو 

جودوکار آماده را دارد!

کادر فنی تیم ملی جودو در یک ســال گذشته به 
اکثر ملی پوشان بها داد؛ اما هیچ یک از نفرات جوان 
نتوانســتند انتظار کادر فنی را برآورده کنند و در 
نهایت تمام بار فنی ایــن تیم روی دوش موالیی و 
محجوب افتاد.شاید بهتر باشــد فدراسیون جودو 
به مســیر چند ســال قبل برگردد و برای اعزام به 
مسابقات از شیوه گلخانه ای اســتفاده کند و تنها 
 دو ملی پوشی که شــانس مدال آوری در میادین

 بین المللی را دارند به گرند اسلم ها اعزام کند.
جودوی ایران که حاال جوجیتسو و کوراش را هم 
زیر چتر حمایت خود دارد نیــاز به تدابیر ویژه ای 
برای رساندن بودجه به بخش های مختلف دارد و 
بهتر است برای جودو تنها روی دو نفر برنامه ریزی 
کرده و توجه ویژه ای هم به تیم های پایه داشــته 
باشد. ناگفته نماند که میدان دادن به جوان ها در 

میادین رسمی ریسک ارزشمندی است؛ اما 
اگر جودوکار چیزی در چنته داشته باشد، 
از چندین اعزام خود حداقل یک یا دو بار 

نتیجه می گیرد و دنبال پر کردن عکس های صفحه 
مجازی در خارج از کشور نمی رود. درسی که جودوی ایران از درخشش موالیی و محجوب گرفت!

 اتفاق روز

 مدافع ناراضی آرسنال
 در رویای بارسلونا

»هکتور بیرین« در تابستان سال 2017 یکی از 
اهداف اصلی بارسلونا در 
بازار نقل و انتقاالت 
محسوب می شد و 
»بلوگرانــا« تالش 
زیادی برای جذب او 
انجام داد؛ اما در نهایت 
مدیران آرســنال بــه هیچ 
طریقی اجازه جدایی او را ندادند و بیرین در خانه 
ماندگار شد. حاال نشریه سان مدعی شد بیرین از 
اتفاقات اخیر در آرسنال عصبانی بوده و قصد دارد 
در تابستان سال بعد این تیم را ترک کند.به نظر 
می رسد بارسلونا هم همچنان عالقه مند به جذب 
این مدافع اسپانیایی جوان باشد و شاید تنها راه 
ادامه فعالیت بیرین در لندن، جدایی ونگر در پایان 

فصل و تحول آرسنال برای سال آتی باشد.

خبر روز

هشدار آلمان نسبت به حمله 
تروریستی در جام جهانی 

دفتر پلیس جرایم فدرال آلمــان به مدارکی 
دســت یافته اســت 
مبنــی بــر اینکه 
احتماال گروه های 
تروریستی افراطی 
اوباش هــای  و 
خشــونت طلب، جام 
جهانــی 201۸ فوتبال در 

روسیه را هدف بگیرند.
این اطالعات براساس یک گزارش داخلی دفتر 
پلیس جرایم فدرال آلمان )BKA( است که به 
دست روزنامه بیلد رسید. درگیری  خشونت بار 
میان اوباش های روسی و پلیس اسپانیا حین 
برگزاری لیگ اروپا در شهر بیلبائو موجب شد تا 
مسئله برقراری امنیت حین مسابقات در کانون 

توجه بیش از حد قرار بگیرد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت:» خطــر 
تروریسم افراطی باالســت زیرا شمار زیادی 
از »داعشــی های روس« در عراق و ســوریه 
می جنگند و تالش می کنند تا حمالت دولت 
روسیه علیه مواضع در سوریه را تالفی کنند«. 
گروه داعش از اکتبر 2017 بارها به جام جهانی 

اشاره کرده است. 

هشدار روز

کاریکاتور

 ایتالیا گردی اهالی سازمان لیگ 
به حساب باشگاه های فوتبال!

 مصدومیت دژاگــه برنامه های کی روش بــرای انتخاب نفرات مورد 
نظرش را تا حدودی تغییر داده است. او  نه تنها بعد از این اتفاق سراغ 
شجاعی رفت بلکه حاال یک هافبک دیگر هم دوباره شانس حضور در 
تیم ملی را پیدا کرده است. به نوشته خبرآنالین؛ گویا سروش رفیعی 

برای حضور در تیم ملی به حالت آماده باش است.

رفیعی به تیم ملی دعوت می شود

 امید ابراهیمی، در صفحه مجازی خود درباره بازی  استقالل- العین 07
پست جالبی را منتشر کرد. ابراهیمی نوشت: همه دیدن که  بچه ها  
به خاطر نام و اعتبار استقالل چطوری جنگیدن و تالش کردن ولی 
با نامردی و ناداوری نذاشتن تیممون برنده باشه ایشاال با حمایت 
همیشگی هواداران دوشنبه در ورزشگاه آزادی جهنم رو می بینن«.

خط و نشان امید ابراهیمی برای العین

06

تصویری که الهالل و الریان را 
شوکه کرد

تصویر دختری در حال مطالعه کتاب درســی، 
دیدار الهالل و الریان را تحت تاثیر قرار داد.

در شــرایطی که به تازگی زنان عربستانی اجازه 
حضور در ورزشــگاه را پیدا کرده اند، حضور یک 
دختر نوجوان هوادار الهالل در ورزشــگاه باعث 
شــد تا تصویر او تبدیل به ویژه ترین تصویر این 

مسابقه شود.
این دختر عربســتانی در جریان بازی حساس و 
زیبای الهالل و الریان به مطالعه کتاب درســی 
شیمی مشغول بود تا به این ترتیب عکس او روز 
چهارشنبه رسانه های کشور عربستان را تسخیر 
کند.رســانه های عربســتانی از حضور زنان در 
ورزشگاه ها اســتقبال کردند و رفته رفته حضور 
آنها در ورزشگاه عربستانی تبدیل به یک عادت در 

بازی های بزرگ شده است.

بازگشت مشهورترین مادر 
ورزشی به رقابت های تنیس 

»سره نا ویلیامز« بانوی اسطوره ای دنیای تنیس 
که از لحاظ فتح گرند اسلم در دنیا بی رقیب است 
پس از شــش ماه از تولد فرزندش به رقابت های 
انفرادی بازگشــت.ویلیامز که دختری شــش 
ماهه دارد از زمان تولد فرزندش در هیچ مسابقه 
انفرادی به میدان نرفته بود و فقط یک ماه پیش 
به همراه خواهرش ونــوس در رقابت های دوبل 
فد کاپ شــرکت کرد که تیم دو نفره آنها مقابل 

هلند باخت.
 او در رقابت های انفرادی نیویورک در نخستین 
مســابقه خود به پیروزی رســید؛ اما در دومین 

مسابقه خود به حریفی از چین باخت.
ویلیامز شــروعی دوباره در رقابت های انفرادی 
داشت و حاال آماده می شــود تا دوباره به بانوی 

شماره یک دنیای تنیس تبدیل شود.

در حاشیه

فوتبال
آث میالن - 

ساعت آرسنال
21:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 
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پیشخوان

 این کابــوس کی تمام 
می شود؟

 برد دوم با دبل تبریزی

بن یعقــوب مالزیایی، 
شــد،  العیــن  ناجــی 
عبدالرحمان را ول کنید، 

داور را بگیرید!؟

 امیر بــن العین 2- 
استقالل شــریف شفر2، 

والیبقی مع الظلم

  دبل ســید حسینی 
استقالل را نجات نداد، داور 

بابای تیام را در آورد

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن بعــد از بازی این تیم مقابل 
الوحده گفت:می توانســتیم گل های بیشتری هم به ثمر 
برســانیم؛ با این حال نتیجه خوبی گرفتیم.هافبک تیم 
فوتبال ذوب آهن در مورد عصبانیت قلعه نویی از عملکرد 
او گفت: آقای قلعه نویی هرچه بگوید، درست است. در یک 

صحنه محمدرضا حسینی از من خواست توپ را رها کنم؛ اما وقتی این کار را انجام دادم دیدم سید هم پشت 
سرم نیست، در کل مسئله خاصی نبود. امیرخان جای پدر ماست و هرچه بگوید باید انجام دهیم.

رحمانی در مورد موقعیت های فراوانی که ذوب آهن در این دیدار از دست داد، اظهار کرد: این فوتبال است. در 
ضمن الوحده هم بازیکنان خوبی داشت. دوست نداریم موقعیت های گلزنی را از دست بدهیم و تالش می کنیم 

در بازی های آینده گل های بیشتری به ثمر برسانیم.

 هر چه قلعه نویی
  بگوید، درست
 است

در شــرایطی که هنوز تکلیف ادامه همکاری کارلوس 
کی روش با تیــم ملی بعــد از جام جهانی مشــخص 
نیســت، شــایعات زیادی درباره توافق ســرمربی تیم 
ملی با فدراسیون فوتبال ازبکستان به گوش می رسد. 
شــایعه ای که تا امروز نه کی روش آن را رد کرده و نه 

مســئوالن فدراســیون فوتبال و جالب اینکه مهدی تاج و همکارانش هم در ظاهر برنامه ای برای ادامه 
همکاری با مستر سی کیو ندارند. این وســط روزنامه شــهروند به نکته عجیبی درباره این ماجرا اشاره 
کرده و نوشته:» به نظر می رسد منتظر هســتند تا ببینند نتایجی که تیم کی روش در جام جهانی کسب 
 خواهد کرد به چه شــکل اســت تا بعد از آن درباره ادامه همکاری با ســرمربی تیم ملی تصمیم گیری

 کنند«.

تمدید قرارداد 
 کی روش منوط
 به جام جهانی

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصاتی با شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
موضوع مناقصه اول: انجام خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرســانی و خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات 

مشترکین بدهکار، خدمات عمومی و نصب کنتور و رگوالتور در سطح شهرستان کاشان و توابع
میزان تضمین: 1/650/000/000 ریال )یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال(

کد فراخوان: 315510۸
موضوع مناقصه دوم: انجام خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی و خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات 

مشترکین بدهکار، خدمات عمومی و نصب کنتور و رگوالتور در سطح شهرستان سمیرم و توابع
میزان تضمین: 1/550/000/000 ریال )یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال(

کد فراخوان: 3155110
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 96/12/26
 مناقصه گــران مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه پایــگاه اطــالع رســانی الکترونیکــی شــرکت گاز اســتان اصفهان بــه آدرس
 www.nigc-Isfahan.ir، www.iets.mporg.ir یا با شــماره تلفن های 5-36271031-031 امور قراردادهای شــرکت گاز استان اصفهان تماس 

حاصل فرمایند. 

آگهی مناقصه عمومی – شماره مجوز )5800، 1396(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

نوبت اول
شرکت گاز استان اصفهان

استقالل فوتبال
خوزستان - 

خونه 
به خونه

ساعت 
15

شبکه 
ورزش

فوتبال
استراسبورگ 

ساعت - موناکو
23:15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
جمعه
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از گنبدهای فیروزه ای مســاجدش تا کلیســاهای ۴۰۰ ســاله و هنر 
صنعتگران و نقاشــان و خطاطان و مینــاکاران و خاتــم کاران،  همه و 
همه، اصفهان را مقصد با پرستیژ برای گردشگران تبدیل کرده که البته 
طبیعت گردی در آن، کمی مورد غفلت قرار گرفته است و به دلیل خشکی 
زاینده رود، طبیعت در این شهر مورد اســتقبال مسافران کمتری قرار 

می گیرد.

امسال نیز منتظر مسافران نوروزی هستیم
امسال نیز  رییس شورای اسالمی استان اصفهان از شهرداری های این 
استان خواست تا در آستانه نوروز برای استقبال و اسکان مسافران نوروزی 
و همچنین زیبایی و پاکیزگی چهره شهرهای استان اصفهان برنامه ریزی 
کنند. عبدا... کیانی در چهارمین اجالس شورای اسالمی استان اصفهان 
افزود: معرفی شهر به دیگران و افزایش اثرگذاری مثبت بر مسافران نوروزی 

هنر است که با همکاری و همفکری همه مسئوالن شهر امکان پذیر خواهد 
بود. وی در ادامه با بیان اینکه اصل وحدت فرماندهی در مدیریت، اصلی 
پذیرفته شده و کارآمد است، افزود: اقتضا می کند که مدیریت شهری بر 
اساس یک طرح واحد و هماهنگ مدیریت شــود و متولی شهری واحد 
باشد. وی افزود: شهرداری ها باید بتوانند با استفاده از فناوری های نوین، 
توسعه جامعه مدنی، تقویِت بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردم، به 
عنوان یک بازیگر قوی در صحنه مدیریت شهری عمل کنند؛ اما با وجود 
این ساختار حقوقی کهنه و قدیمی در کنار نبود منابع مالی مناسب و عدم 

تحول ساختار اداری، تحقق این هداف امکان پذیر نیست.
اصفهان برخالف زنده رودش هنوز زنده است

اصفهان جاهای دیدنی زیادی دارد. از جاذبه های اصلی اش همچون زاینده 
رود، سی و ســه پل، پل خواجو، میدان نقش جهان و مساجد این میدان 
مثل مسجد امام)ره(، مسجد شیخ لطف ا...، عالی قاپو و بازار اصفهان که 
بگذریم، جاهای بکر دیگری هم برای رفتن هست.طبیعت اصفهان، این 
شهرالجوردی که چونان نگارستانی دلپذیر و مرواریدی گران بها و بی بدیل 
در مرکز فالت ایران زمین خوش می درخشد، در عصر ماشینی امروز که 
رشد قارچ  گونه صنایع آالینده محیط زیست انسان و موجودات زنده را به 
خطر انداخته، بر خالف زاینده رودش هنوز زنده است.اگر به اصفهان سفر 
کردید، عالوه بر خرید صنایع دستی فوق العاده زیبا و جذاب اصفهانی ها 
و گردش در میان پل ها و مناره ها و کلیساها و امکان گردشگری مهم آن، 
طبیعت گردی در نصف جهان را نیز فراموش نکنید. مخصوصا که برای 
کوله پشــتی گردها، بهار نصف جهان، یکی از رویایی ترین فصل ها برای 

اصفهان گردی خواهد بود.
شاید زاینده رود بیاید

بهار امسال اگر چه بی حضور خیس چاووش خوان فروردین، قصه تکرار 
روزمرگی های مالل آور است، ولی قاصدکانی که بر دستان نسیم سحر از 
»چهارباغ« گذشتند، خبر آوردند که زاینده رود دوباره زنده خواهد شد و 
غبار تکرار را از چهره خشکی زده و پژمرده دیار نصف جهان خواهد زدود. 
بهار در راه اســت و از کوچه صدای »باغچه بان« می آید که مستانه فریاد 
می زند: »باغچه بان آمده، گل داریم، سنبل داریم، باغچه را زیبا می کنیم...« 
از پنجره که نگاه می کنم، پیرمردی خوش صورت و خنده رو را می بینم که 
سبدی بزرگ پشت دوچرخه اش بســته، عمو باغچه بان در سبدش یک 
دنیا بهار برای خانه ها می آورد؛ شــاید با آمدن بهار زاینده رود هم دوباره 

بیاید... شاید!

آماده باش برای استقبال از مسافران نوروزی؛

اصفهان، در انتظار مسافران

وقتی صحبت از مسافرت های نوروزی می شود، از اولین شــهرهایی که برای نوروز گردی به ذهن ایرانی ها می رسد، اصفهان ،یکی از 
پایتخت های فرهنگ و هنر ایران زمین است. جای جای این شهر تاریخی، نشانه هایی از تمدن و فرهنگ ناب ایران زمین دارد که بخشی 

از تاریخ پر افتخار این مرز و بوم را گواهی می دهد.

اصفهان، در انتظار مسافران
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

 با مسئوالن

از ۲۵ اسفندماه صورت می گیرد؛
افزایش ساعات کاری ناوگان 

اتوبوسرانی تا ساعت ۲۲
مسئول کمیته حمل و نقل ســتاد هماهنگی 
خدمات ســفر شــهر اصفهان گفــت: ناوگان 
اتوبوسرانی از ۲۵ الی ۳۰ اسفند تا ساعت ۲۲ و 
در ایام نوروز در میادین اصلی تا ساعت۲۱:۳۰ 
فعال اســت. ســید علی عبدالهی اظهارکرد: 
کمیته حمل و نقل ســتاد هماهنگی خدمات 
سفر شهر اصفهان، هر ســال از ۱۵اسفندماه 
برای خدمات رســانی بیشــتر به شــهروندان 
بخصــوص در خیابان های منتهی بــه مراکز 
خرید و افزایش زمان ســرویس دهی مطلوب 
بــه مســافران نــوروزی بــرای دسترســی 
 آســان به محل های اســکان و آثــار تاریخی

 فعال می شــود.وی افزود: نظافت اتوبوس ها از 
۱۵اســفند تا ۱۵ فروردین سال ۹۷ به صورت 
روزانه و تحــت نظارت کامل انجام می شــود. 
مسئول کمیته حمل و نقل ســتاد هماهنگی 

خدمات ســفر شــهر اصفهان گفت: عملکرد 
فعالیت اتوبوس ها و ناوبران از ســوی مدیران 
مختلف حوزه شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه، به صــورت کامل نظارت می شــود. 
عبدالهی گفت: در روز ۲۹ اســفند با توجه به 
افزایش حجم مســافران، تمام ناوگان دولتی و 
خصوصی در همه خطــوط و در ایام نوروز نیز 
در میادین اصلی تا ســاعت۲۱:۳۰ فعال است. 
وی با بیان اینکه از ۱۵ اسفندماه کیوسک های 
اطالع رسانی در مبادی ورودی شهر و پایانه ها 
برای اطالع رســانی و هدایت مسافران مستقر 
می شوند، ادامه داد: سه مرکز معاینه فنی خودرو 
شامل جاده تاکسیرانی، خیابان همدانیان و بلوار 
ارغوانیه در تمام ایام نــوروز حتی در روزهای 
تعطیل به مسافران و شهروندان خدمات رسانی 

می کنند.

رییس بیمارستان سوانح سوختگی 
امام موسی کاظم)ع(:

همه، چهارشنبه سوری بدون 
عارضه می خواهند

رییس بیمارســتان ســوانح ســوختگی امام 
موســی کاظم )ع( گفت: پوســت ۱۳ درصد 
وزن بدن را تشــکیل می دهد و در حرارت 6۹ 
درجه سانتی گراد، همه الیه های آن در عرض 
یک ثانیه می ســوزد. محمــد عابدینی اظهار 
کرد: عمده مباحث در مورد چهارشنبه سوری 
این اســت که همه می خواهند این شب بدون 
کمترین عارضه ای انجام شود. سالمتی پوست 

یک ثروت خدادادی است، شــخصا در برخی 
از همین حوادث دیدم که شــخصی کور شده 

یا انگشت یا کل دستش را از دست داده است.
وی با بیان اینکه در زمان چهارشــنبه سوری 
۴8 ســاعت آمادگی کامل داریم افزود: پوست 
۱۳درصــد وزن بدن را تشــکیل می دهد و در 
حرارت 6۹ درجه سانتی گراد همه الیه های آن 

در عرض یک ثانیه می سوزد.

با قوانین شهرداری در برخورد 
با مشاغل مزاحم آشنا شوید

 مدیــر امــور حقوقــی شــهرداری اصفهان 
اعالم کرد: بر اســاس بند ۲۰ مــاده ۵۵ قانون 
شــهرداری ها و به منظور کاهش آالینده ها و 
آلودگی های موجود در شــهر، یکی از وظایف 
شــهرداری جلوگیــری از ایجاد و تاســیس 

مکان های پر سر و صدا و غیربهداشتی است.
مسعود حیدری اظهار کرد: اماکن مشمول این 
بند قانونی عبارت انــد از کارگاه ها، کارخانه ها، 
گاراژهای عمومــی، تعمیرگاه ها و مغازه هایی 

که مخالف اصول بهداشتی فعالیت می کنند.
وی تصریح کرد: شهرداری با مراکز دامپروری 
و اســتبل چهارپایان و تمام کسب و کارهایی 
که به نوعی سر و صدا و دود و آالیندگی ایجاد 
می کند یا باعــث تجمع حشــرات و جانوران 
می شــود، طبق قانــون برخورد مــی کند و 
درصــورت بی توجهی متصدیــان واحدهای 

صنفی، می تواند این صنوف را تعطیل کند.

معاون مشارکت های مردمی شهرداری:
 اتفاقات فرهنگی شهر 
رویدادمحور می شود

معــاون اجتماعــی و مشــارکت های مردمــی 
شــهرداری اصفهان گفت: شــاخص برنامه های 
این معاونت، رویداد محور شدن اتفاقات فرهنگی 
در شــهر اســت، زیرا اعتقاد داریم این رویدادها 

می تواند در فرهنگ سازی موثر باشد.
مرتضی رشیدی به برنامه های متنوع شهرداری در 
هفته درختکاری اشاره و اظهار کرد: برای اجرای 
هر چه بهتر برنامه های هفته درختکاری، جلساتی 
از یک مــاه قبل بــا مناطق ۱۵گانــه و معاونان 
فرهنگی و مدیران ستادی، برگزار و جمع بندی 
آن در ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
نهایی شــد که ماحصل، برگــزاری برنامه ها به 

صورت مویرگی در دل محالت شهر بود.
وی، از برگزاری نمایش هــای خیابانی در اماکن 
پر جمعیت شــهر به ویژه چهارباغ و میدان نقش 
جهان خبر داد و افزود: در هفته درختکاری ۵۰ 
نفر بازیگر هنرور نیز با پالک هایی از زبان درخت 
با موضوع درخــت و نگهداری از آنها در شــهر 

اصفهان حرکت نمادین خواهند داشت.

امروز در سراسر کشور صورت می گیرد؛
کتابخانه گردی با عضویت 

رایگان
طرح ملــی کتابخانه گردی بــا عضویت رایگان 
شهروندان در کتابخانه های استان اصفهان اجرا 
شــد. سرپرســت اداره کل کتابخانه های استان 
گفت: با اجرای این طرح، مردم و مسئوالن امروز 
با حضور در ۲۵ کتابخانه عمومی اســتان، عالوه 
بر آشــنایی با فعالیت کتابخانه ها، رایگان عضو 

کتابخانه می شوند.
به گفته امیــر هالکویی، مســئوالن و اصحاب 
رســانه از ســاعت ۷:۳۰ تا ۱8 امــروز باحضور 
در ایــن کتابخانه ها از برنامه هــای متنوع، بهره 
مند و رایگان عضو می شــوند. وی بــا تاکید بر 
معرفــی خدمــات کتابخانه، عضویــت رایگان 
بازدیدکنندگان و اجــرای برنامه های کودک در 
بخش کودک، کتابخانه ها را از جمله برنامه های 
روز ملی کتابخانه گردی برشــمرد و گفت: امروز 
جرایم دیرکرد کتابخانه های عمومی نیز بخشوده 

می شود.

به میزبانی تاالر هنر؛
همایش »سیمای جوان در ادیان 

توحیدی« برگزار می شود
همایش »ســیمای جوان در ادیــان توحیدی« 
امروز ساعت 8 صبح در تاالر هنر اصفهان با حضور 
محسن مهرعلیزاده، استاندار و قدرت اله نوروزی 
شــهردار اصفهان و همچنین حجت االســالم و 
المسلمین سید ابوالحسن نواب، رییس دانشگاه 

ادیان کشور برگزار می شود. 
رییس خانه جوان گفت: ایــن همایش با حضور 
جوانــان ادیان و دانشــجویان غیــر ایرانی، ۵۰ 
دانشجو و طلبه از ۳۰ کشور دنیا از جمله لبنان، 
ژاپن، اندونزی، سوریه، چین و... و رهبران ادیان 
زرتشت، کلیمیان، ارامنه و آشــوریان، از سوی 
دفتر تخصصی جوان سازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان، با همکاری سازمان ها 
و نهادهای دیگر برگزار می شود. محسن معصومی 
اظهار داشت: اکران مســتند تلویزیونی »آیین 
های ازدواج در ادیان توحیدی« ســاخته محمد 
فتحی، اجرای سمفونی ادیان و رونمایی از کتاب 
 ادیان توحیدی، از جمله برنامه های این همایش

 است.

فرزانه افسر طاها

در نشست پایانی سفر شهردار موستار از کشور بوسنی 
و هرزگوین به اصفهان و شــهردار اصفهان با اصحاب 
رســانه، از تعامالتی برای تقویت روابط دو کشور در 
زمینه های مختلف اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، 
به ویژه گردشگری و دانشگاهی خبر داده شد. قدرت 
ا... نوروزی، شهردار اصفهان در نشست خود با شهردار 
شهر موســتار، لوبوبشیلج، با اســتقبال از سفر چند 
روزه شــهردار موســتار و هیئت همراه به اصفهان و 
بازدید آنها، از مــکان های تاریخی و آثار باســتانی 
اصفهان و تمــام زمینه هایی که بتواند شــرایطی را 

برای تعامالت بیشتر در گردشگری و فعالیت های 
فرهنگی فراهم کند، سخن راند و از اقداماتی که در 
ارتباط با خواهرخواندگی صورت گرفته است خبر 
داد. وی گفت: برای برگزاری نمایشــگاه هایی بین 
دو کشور، صحبت هایی داشته ایم و سال آینده برای 
حضور شهردار موستار در نشست کالن شهرهای 
جهان از طریق دفتر روابط بین الملل شــهرداری، 
مقدماتی را فراهم کرده ایم. شــهردار اصفهان نیز 
از اقداماتی صحبــت کردکه به تقویــت ارتباط با 
شهرهای خواهرخوانده با اصفهان در زمینه تبادالت 
فرهنگی، گردشــگری و اقتصادی کمک می کند. 
وی نیز استفاده از ظرفیت دانشگاهی بین دو کشور 
را از اهداف تفاهم نامه اصفهان با موســتار خواند. 

لوبوبشیلج، شهردار موستار با تقدیر از مهمان نوازی 
شهرداری اصفهان و امکاناتی که برای آنها فراهم شده، 
این سفر را فرصتی برای آشنایی با قدمت تاریخی شهر 
اصفهان و بازدید از آثار و ابنیه باســتانی عنوان کرد و 
افزود: در این چند روز از مراکز و سازمان های مختلفی 
ازجمله مرکز پایش هوای اصفهان، مدیریت پسماند 
و پل های اصفهان بازدید کردیم.  وی گفت: دو شهر 
اصفهان و موستار به »شــهر پل ها« معروف هستند 
و امیدواریم با همکاری خــود بتوانیم پل های جدید 

ارتباطی بین اصفهان و موســتار بسازیم و با توجه به 
اینکه هر دو شــهر از طرف یونسکو حفاظت شده اند، 
می توانیم در جهت حفاظت از آثــار و ابنیه تاریخی 
همکاری داشــته باشــیم. وی زمان امضای قرارداد 
خواهرخواندگی با اصفهان را پس از تشکیل شورای 
شهر موستار اعالم کرد. لوبوبشیلج با اشاره به دوران 
سختی که بوسنی و هرزه گوین پشت سر گذاشتند، 
از طرف دولت و هم وطنان خود، از حمایت های مردم 

ایران در این راستا قدردانی کرد.
 

وی، امضای یادداشت تفاهم برای همکاری با شهرداری 
اصفهان را مایه خرسندی دانست و افزود: چون هر دو 
شهر اصفهان و موستار دانشگاهی هستند، می توان 

گفت وگوهایی در این زمینه داشت.
 شهردار موستار، حضور هنرمندان ایرانی در سارایو 
را اثربخش دانست و گفت: به زودی گروه هنری خود 
را به اصفهان می فرستیم و تالش می کنیم تا روابط 
خود را عمیق تر سازیم و شکل جدیدی از زمینه های 

همکاری را امکان پذیر سازیم. 
شهردار موستار، کاشــت درخت صلح و دوستی به 
مناسبت روز درختکاری را زمینه ای دیگر برای تداوم 
این تعامل خواند. لوبوبشلیج با اشاره به برگزاری اولین 
نمایشگاه گردشگری اصفهان در سال آینده، از اعزام 
یک هیئت گردشگری به این نمایشگاه برای مشخص 
شدن زمینه های گردشگری ســخن راند و در مورد 
مشکالت دریافت ویزا بیان داشت: به محض بازگشت، 
در خواســت خود از وزارت خارجه کشــورم را برای 
تســهیالتی در این زمینه مطرح می کنم. همچنین 
برای معرفی جاذبه های گردشگری به شهروندان هر 
دوطرف، باید برقراری خط مستقیم هوایی را در نظر 

داشته باشیم.
در خاتمه، متن تفاهم نامه به امضای طرفین رسید.

تفاهم نامه شهرداران اصفهان و موستار از کشور بوسنی و هرزگوین:

احداث پل های ارتباطی بین شهرهای اصفهان و موستار  

بــا اجــرای طــرح مهــر تندرســتی، واقفــان نیــک اندیش 
و  دارو  تامیــن  بــرای  ریــال  ۷۳6میلیــون  از  بیــش 
 درمــان بیمــاران نیازمنــد اســتان اصفهــان کمــک 

کردند.
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: با این میــزان کمک نقدی،  هزینــه تهیه دارو و 
بســتری بیش از 8۰۰ بیمار نیازمند این اســتان اصفهان تامین 

شده است.
حجت االسالم حسن امیری افزود: امسال همچنین در کنار بقاع 
متبرکه این استان با استقرار ۱۰ پایگاه سالمت، زائران از خدمات 

رایگان پزشکی بهره مند شدند.
 وی گفــت: همچنیــن بیــش از 6۷ میلیــون ریــال درآمــد 
موقوفات منطبق با نیات، به مراکز بهداشتی و درمانی زیرپوشش 

سازمان اوقاف وامور خیریه استان اهدا شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان افزود: درآمد ۴6موقوفه اســتان اصفهــان برای تامین 
کمک هزینه بهداشــت و درمان وقف شــده و شاخص ترین این 
موقوفات، با عنوان موقوفه ثلثی عبدالرسول و موقوفه بتول دخت 
عبدالمحمدی با نیات تامین هزینه های پزشکی، کمک به دارو 
و درمان بیماران بــی بضاعت و معالجه بیماران در شهرســتان 

اصفهان قرار دارد.

کمک 736 میلیون ریالی واقفان نیک اندیش؛
تامین داروی بیماران نیازمند از در آمد موقوفات

آگهی مزایده عمومی )نوبت سوم(
سازمان تامین اجتماعی شعبه نجف آباد به استناد مواد ۱6 و 6۰ آیین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی در نظر دارد نام های تجاری شرکت کاشی نیلو به 
شرح زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رســاند. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت اطالع از شرایط و نحوه شرکت در مزایده به واحد اجرائیات این شعبه 

مراجعه نمایند. 
الف( نام تجاری نیلو به شماره ۱۹۰۱۳۲

ب( نام تجاری Pacific ceram   به شماره ۲۰۹۷۰۲
پ( نام تجاری  Union ceram  به شماره ۲۰۹68۳

قیمت پایه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مکان مزایده: سازمان تامین اجتماعی شعبه نجف آباد

تاریخ و زمان مزایده: روز یکشنبه ۱۳۹6/۱۲/۲۷  از ساعت ۹ لغایت ۱۲  
شرایط مزایده: 

)*(بدهکار خود نیز می تواند در مزایده شرکت کند. اما مباشرین فروش، کارمندان سازمان، ارزیاب دادگستری، نمایندگان دادسرا و یا نیروی انتظامی مستقیم یا 
غیرمستقیم حق شرکت در مزایده را ندارند.

)*( مزایده از قیمت ارزیابی یا کارشناسی قطعی شده در روز مقرر، شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و خریدار موظف است قیمت معامله را به 
صورت نقد )واریز به حساب سازمان یا چک تضمین شده بانکی( پرداخت نماید، در غیر این صورت مال مورد مزایده به خریدار بعدی فروخته خواهد شد.

)*( چنانچه کارفرمای مدیون قبل از صدور سند انتقال، کلیه بدهی های خود را نقدا به حساب سازمان واریز نماید، از صدور سند انتقال خودداری خواهد شد.
 )*( کلیه هزینه های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده می باشد.

فرزانه مستاجران

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: باغ فدک 
به عنوان تنها محل اســکان موقت و روباز ستاد 
تسهیالت ســفر شــهر اصفهان، پس از تکمیل 
ظرفیت هتل هــا، مهمان پذیرهــا، خوابگاه های 
دانشجویی و منازل اســتیجاری، برای پذیرایی از 

مسافران نوروزی آماده می شود.
علی اصغر شاطوری اظهار کرد: بر اساس سیاست 
کلی ستاد هماهنگی خدمات سفر، اولویت نخست 
اسکان مســافران نوروزی هتل ها، مهمان پذیرها 
و اماکن مســقفی چون مــدارس و خوابگاه های 
دانشجویی اســت و چنانچه مســافر مازاد بر این 
محل ها وجود داشــت، به سمت باغ فدک هدایت 
می شوند و به صورت موقت یک تا دو شب اسکان 
می یابنــد. وی افــزود: شــهرداری منطقه ۷ به 
عنوان ستاد اجرایی اســکان، فعالیت خود را در 

باغ فدک آغاز کرده و برخــی اقدامات زیربنایی و 
نیازمند تعمیرات از جمله آماده سازی مکان های 
شست وشوی ظروف، ســرویس های بهداشتی و 

امکانات رفاهی و تفریحی را انجام می دهد.
مدیر منطقه ۷ شــهرداری اصفهان خاطرنشــان 
کرد: تمام اقدامات برای آماده ســازی باغ فدک تا 

۲۵ اسفندماه به سرانجام می رسد.

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان خبر داد:
آماده سازی باغ فدک برای پذیرایی از مسافران نوروزی
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امام رضا عليه  السالم :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است و خاموشی دری از درهای حكمت 

است. خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خيری است.
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Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

 حاال که سی و چند ســال از عمرم می گذرد 
وجود تــو را در زندگی ام بیشــتر احســاس 
می کنم. در هــر لحظه از زندگــی ام رد پایی 
 از تو دیــده می شود.راســتش در زندگی مان
 هر بخشی که به تو مربوط می شد و مسئولش 
تو بودی، بخش قشــنگ زندگی ما شد!  و هر 
جا که ضربه دیدیــم این ما بودیــم که نقش 
اول را ایفا می کردیــم و از همین جهت قافله 
را می باختیم... قد دانایی مــان کوتاه بود و به 
 زمان زیادی نیاز داشــت تا به میزان دانایی تو 

برسد.
من  درس زندگی را از تــو یاد گرفتم،آموختم 
حرف بزنم و راه بروم،بنویسم و  بخوانم؛ هرچند 
هنوز نتوانســته ام از تو یاد بگیــرم که تکلیف 
زندگی ام را با خود روشــن کنــم از تویی که 
زندگی، توانایــی ها، ضعف هــا و البته قدرت 
ایمان و توکلــت را پذیرفتــه ای. ای کاش از 
تو یــاد بگیرم کــه چگونه با مشــکالت روبه 
روشــوم. هیچ گاه ندیده ام کــم بیاوری، پای 
ســجاده انگار که دوپینگ می کنــی و آنگاه 
 با تدبیــر و خوش فکــری اوضاع را ســامان 

می دهی. 
هرچند زحمت های ما برای تــو پایانی ندارد 
 و هر روز بــر آنها افزوده می شــود با این حال 
ذره ای از محبت هایت کم نشده است و  آغوش 
گرمت، پناهگاهی اســت برای بی پناهی هایم 
و صدایت، الالیی خوش نــوازی برای آرامش 
روح ناآرامــم؛ هنوز مثل گذشــته می خواهم 
سر بر دامانت بگذارم و فریاد عذرخواهی برآرم 
 که شــرمنده ام! شــرمنده از اینکه هیچ گاه

 نتوانســته ام باری از روی دوش تــو بردارم؛ 
اما بدان که همیشه دوســتت داشته و خواهم 

داشت و هم دل و هم زبانت می مانم.
نمی دانم چرا با این که هر روز می بینمت ولی 
دلم هر لحظه برایت تنگ می شود. درست است 
که در ظاهر رابطه برادرها با تو گرم تر اســت و 
وقت و بی وقت صورت ماهت را می بوســند و 
مثل من این حریر رودربایســتی را ندارند ولی 
این من هم هســتم که هر روز بیشتر شبیه تو 

می شوم.
 فــردای زندگیم محتاج دعاهــای گاه و بیگاه 
توست، همچون گذشــته که دعاگویم بودی ، 

دعایم کن که سخت محتاجم.

یادداشت

همیشه دوستت داشته ام

خداوند انسان ها را به نوعی خلق کرده که به یکدیگر پیوند و مربوط 
باشــند تا با ارتباط، در رفع حوائج همدیگر بکوشند.آن قدر ثواب و 
ســفارش اکید در برآوردن حوائج مردم شــده که شخص مسلمان 
تعجب می کند که چقدر راه سعادت باز است؛ اما جمع کننده اش 

کم است.
نه هزار سال

 میمون بن مهران گفت: نزد امام حســن علیه السالم نشسته بودم 
که مردی  آمد و گفت: ای فرزند پیامبر! فالن شــخص از من طلبی 
دارد ولی من پولی ندارم، برای همین او می خواهد مرا زندانی کند. 
امام)ع( فرمود: در حال حاضر مالی ندارم کــه بدهی تو را بدهم. او 
عرض کرد: پس شــما کاری کنید که مرا زندانی نکند. امام )ع( در 
حالی که در مسجد مشغول عبادت ) اعتکاف ( بود کفش های خود 
را به  پا کرد. من گفتم ای فرزند رسول خدا مگر فراموش کردید که 
درحال اعتکاف هستید و نباید از مسجد خارج شد، فرمود: فراموش 
نکرده ام، اما از پدرم شنیده ام که رسول ا... می فرمود: کسی که در 
بر آوردن حاجت برادرمســلمان خود بکوشد، مانند کسی است که 

نه هزار سال، روز  را به روزه و شب را به عبادت مشغول بوده است.
 قطع طواف

 ابان بن تغلب گفت: به همراه امام صادق علیه السالم مشغول طواف 
کعبه بودم. در اثنای طواف یکی از دوستانم از من خواست که کنار 
بروم و به حرف و خواســته اش گوش بدهم. دلم نمی خواست که 
از حضرت جدا شــوم؛ لذا توجهی به او نکردم . در دور بعدی طواف 
 آن شخص به من اشــاره کرد که به سوی او بروم. این بار امام صادق 
علیه السالم اشاره او را  دید و به من فرمود: ای ابان آیا او با تو کاری 
دارد؟ گفتم: آری. فرمود: او کیست؟ عرض کردم: از دوستان من است 
،  فرمود: او هم مومن و شیعه می باشد؟ گفتم: آری ، فرمود: پس به 
سوی او برو و خواســته اش را برآورده کن. عرض کردم: آیا طواف را 
قطع کنم؟ فرمود: آری، گفتم: آیا اگر طواف واجب هم باشد می توان 
آن را به جهت برآوردن حاجت مومن قطع کــرد. فرمود: آری. من 
طواف راقطع کرده و نزد آن شخص رفتم. سپس نزد امام)ع( آمدم و 

از حضرت خواستم حق مومن بر مومن را بیان کند.

باغ 
کاغذی

»عشــق برتر؛راه های ایجاد محبت اهل بیت)ع( در کودکان               
 و نوجوانان« اثر»جواد محدثی« اســت که به والدین توصیه

 می شود آن را مطالعه کنند.
  این کتاب در پنــج فصل با عناوین، جایــگاه محبت در دین
  )تربیت والیــی و رابطه معرفت و محبــت و اطاعت(؛ حقوق 
اهل بیت )ع( و وظایف ما ، راه های ایجاد محبت از دوران پیش 
از کودکی و بعد از آن در قالب ایجاد فضای روحی و معنوی و 

در ادامه با عنوان چند نکته تکمیلی به مباحث پیوند محبت با 
عمل ، نشانه های  محبت و ... نوشته شده است و می توان این 
گونه اذعان کرد که این کتاب به دنبال ارائه شیوه تربیت دینی 
 و بر اساس رویکرد اســام )آیات و روایات(  و راه های محبت

 اهل بیت )ع( در کودکان و نوجوانان است. زیرا در سایه تربیت 
دینی و والیی فرزندان ، مــی توان آنها را در مقابل مفاســد 

اخاقی و انحرافات عقیدتی مصون نگه داشت. 

عشق برتر کمک به دیگران

گاهی موجودات بسیار کوچک دست به خلق آثاری زیبا 
می زنند. در ادامه با آثار زیبایی که توسط حیوانات خلق 

شده اند، آشنا می شوید.
حلقه های ماهی بادکنکی

آقای یوجی اوتــاکا که از اعماق آب ها عکاســی می کند 
اخیرا موضوع عجیبی را کشف کرده است که در عمق ۸۰ 
فوتی آب و در سواحل ژاپن اتفاق می افتد. این یک طرح 
هندسی است که قطر آن حدود ۲ متر است. فکر نکنید که 
این طرح توسط آدم های فضایی ایجاد شده، بلکه عکاس 
مشاهده کرده که یک ماهی بادکنکی کوچک شب و روز 
برای ساختن این طرح تالش کرده؛ اما چرا؟ برای اینکه 
توجه ماهی های ماده را که به نظر می رســد از این طرح 
پیچیده خوش شــان می آید، به خود جلب کند؛ البته در 
صورت تخم گذاری، طرح این بنا باعث مراقبت از تخم ها 

هم می شود.
Caddisfly جواهر سازی حشره ای به نام

این حشــره که نام فارســی آن »بال مودار« است برای 
خودش یک کیسه محافظ می سازد که از ابریشم ساخته 
شده و با سنگ های ریز، سرشــاخه درختان و دانه های 
ماسه تزئین می شود. »هربرت دوپارت« که یک هنرمند 
فرانسوی است، از این الروها به شکل مجلل تری مراقبت 
می کند. او تکه های طال و جواهراتــی از قبیل مروارید، 
فیروزه، یاقوت و زمرد در اختیار این حشرات قرار می دهد 
تا کیسه خود را بســازند و وقتی الرو به یک حشره کامل 
تبدیل می شود، دوپارت این سازه ها را به جواهرات قابل 

استفاده و زیبایی تبدیل می کند.
درختان گوسامر

در سال ۲۰۱۰ ســیلی که در کشور پاکستان اتفاق افتاد 
باعث شد تا بســیاری از عنکبوت ها و سایر حشراتی که 
ابریشــم تولید می کردند به باالی درختــان پناه ببرند 
 که نتیجه  آن شــاخه های پوشــیده از ابریشم درختان

 است .

سازه های  زیبایی که توسط حیوانات ساخته شده است!
دانستنی ها

حرف حساب

هنگامی که در زندگی زمین می خوری
 هنگامی که در زندگی اوج می گیری دوســتانت 
می فهمند تو چه کسی بودی؛ اما هنگامی که در 
زندگی، زمین می خوری...آن وقت تو می فهمی 

که دوستانت چه کسانی بودند!

سقراط

جدول شماره 2375 

افقی
۱- اقتصاددان هلندي برنده نوبل اقتصاد - نویسنده

۲- عالمت  استمرار - دستگاه خودکار - اقتصاد دان 
آمریکایي متولد ۱۸۸3 و صاحــب کتاب »نظریه 

تحوالت اقتصادي« که در سال ۱9۱۲ منتشر شد
3-  دیروز - بخشي از پا - موثر - مجراي خون در بدن

4- ملحد - حقه و نیرنگ - فرزند
5- فرجام و عاقبــت کار - تار عنکبوت - از بت هاي 

زمان جاهلیت
6-  اتاق بزرگ - تمیزي و طهارت - کشــوري که 

هدف تحریم هاي سازمان ملل بود
7- اساس - گرداب - اقرار

۸- از درختان جنگلي - نقطه ســیاه روي پوست - 
زنبیل - گیاه پیچک

9- پول کاغذي - مقابل آمد - ضمیر انگلیسي
۱۰-  آهسته - فراوان - از حروف الفباي فارسي

۱۱- جدید و تازه ترکــي - پهنه بــزرگ آبي - از 
شهرهاي ایتالیا

۱۲- خرماي هندي - پوشیده - راهنما
۱3- شوربا - شاخه باریک درخت - ثروت و دارایي 

- از پرندگان
۱4- آبستن - جور و ظلم - همراه همیشگي سوزن

۱5- سرباز زدن - اقتصاد دان نروژي متولد ۱۸95 

که جایزه نوبــل اقتصاد را دریافت کرد و در ســال 
۱973 وفات یافت

عمودی
۱- از القاب پادشــاهان ترك - شامل اقالمي است 
که مدت دوام آنها از نظر موسســه تقریبا دائمي و 
ثابت اســت و در جریان عملیات عادي موسسه به 

فروش نمي رسد
۲- اعتقاد - درز لباس که براي جمع شدن یا چسبان 

شدن لباس دوخته شود - سوریه قدیم
3- عبارت از سندي اســت که مطابق آن شخص 
متعهد مي شود، مبلغ معیني را در وجه یا حواله کرد 
شخص دیگري بپردازد - گله - حرف راندن حیوانات

4- موضوع و زمینه - شاداب - سایه گاه - سخت و 
محکم شده

5- دوســت و رفیق - بادبان کشتي - دوش و کتف 
- سرنگون

6- عالمت - زخم آب  کشیده - اخگر
7- بصیر - آنچه معیار ســنجش و مبادله کاالست 

- مرآت
۸- رود اروپایي - شیوه - از بانک هاي دولتي ایران 

- بزرگ
9- دمل - قطع مسافت - مورد اعتماد

۱۰- نوپیدایي - جانشیني - ندا داده شده
۱۱- داخل شدن - شمارش - چه کسي - گوشت 

آویخته زیر گلوي خروس
۱۲- بلوغ - تکه پارچه - دانشــمند - از ســازهاي 

کوبه اي
۱3- باالي فرنگي - شجاعت - این استان کشورمان 
در سال ۱3۸۱ رتبه دهم را به لحاظ توسعه یافتگي 

دریافت کرد
۱4-مخفف تاتار - عمران - آدرس

۱5- عبارت از وجوه پرداختي بنگاه براي بازخرید 
اجناس نامرغوبي است که مشتریان پس مي آوردند 
که البته این مبالغ از جمع فروش موسســه کسر 

مي شود - تابش و فروغ
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سیره بزرگان

 سمیه مصور
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