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استاندار:

صنایعاصفهانبهکمککشاورزانمیروند
3

کارگرانمشغولبیکاریاند!
اصفهاِن مهاجرپذیر و قصه یک غصه

3

 قفل وعده مسئوالن بر باور مردم

خانواده پنج قلوهای اصفهانی بالتکلیف مانده اند؛

9

تولید کاغذ روزنامه صفر شد
رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ:

3

حذف 40 هزار شهروند اصفهانی از پوشش بیمه سالمت همگانی
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان خبر داد:

9

چندروز قبل بود که اســحاق جهانگیری، معاون 
اول رییــس جمهــور در واکنــش بــه انتقادات 
علیه دولــت گفت: »از مقطعی بــه من توصیه به 
ســکوت کردند و من هم گفتم چشــم ولی االن 
ســر تا ذیل حکومت را بــه بحث گرفتــه و می 
گویند انتخابــات زودهنگام و بدون مهندســی 
برگزار شــود.وقتی نگذاشــتید اقدامات او گفته 
شــود االن باید به ایــن حرف ها جــواب بدهید؛ 
 البته اگر الزم باشــد من موتور را مجدد روشــن 

می کنم.«
سخنان جهانگیری واکنشــی به درخواست اخیر 
احمدی نژاد مبنی بــر برگــزاری انتخابات زود 

هنگام بود. 
دولتمردان تدبیر و امید این روزها به غیر از پاسخ به 
مردم در خصوص اجرا شدن وعده ها درباره مسائل 

مختلف، اظهار نظر می کنند.
دولت به قــدری تمام کمبودها وکــم کاری ها را 
به گــردن عوامل بیرونی و خصوصــا دولت قبلی 
می اندازد که دیگر رسانه های اصالح طلب و حامی 

دولت هم از این اظهارات تکراری خسته شده اند.
یکی از روزنامه  های حامی دولت در مورد سخنان 
اسحاق جهانگیری نوشت:»روشن شدن این موتور 
فایده ای ندارد، عمق فجایع دولت های نهم و دهم 
تا همین جای کار هم تا پوســت و استخوان همه 

ایرانیان ...

روزنامه های اصالح طلب هم از اظهارات 
تکراری خسته شده اند؛

لطفا از خودتان بگویید!

ادامه در صفحه 2

رضا صالحی

11

نماینده ولی فقیه در استان :

خسارتکشاورزانوحقابهداران
اصفهانیپرداختشود

امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و رییس جهاد 
کشاورزی استان اصفهان، با اشاره به مشکالت کشاورزان استان و 
عدم پرداخت خسارت آنان اظهار داشت: الزم است خسارت کشاورزان و 

حقابه داران استان اصفهان پرداخت شود...
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این طرح که محصول چهار ماه تالش گسترده بود، یک استراتژی فوق العاده 
محرمانه برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران بود. برگمن با اشاره به 
ســفر کنونی نتانیاهو به آمریکا و لفاظی های او علیه برجام، اظهار کرد که 
مسئوالن دستگاه جاسوسی اسرائیل، نسبت به مسئوالن سیاسی، »به شدت 

متفاوت« به مسئله هسته ای ایران نگاه می کنند.
در آن زمان، تامیر پاردو، دست راست رییس موساد؛ یعنی مئیر داگان، مدعی 
شد: »گمان اولیه این است که یک کشوری مانند ایران که به لحاظ فناوری 
پیشرفته و دارای ثروتی از منابع اســت و دنبال بمب اتمی است، در نهایت 
در انجام این کار موفق خواهد شد. به عبارت دیگر، توقف فوری این پروژه، 
فقط می تواند نتیجه تغییر فکر یا تغییر در هویت سلسله مراتب سیاسی در 

ایران باشد.«
 طرح ترور

در آن جلســه ای که پاردو صحبت می کرد، برخی همهمه کردند؛ اما پاردو 
ادامه داد. وی مدعی شد که در این وضعیت، اسرائیل سه گزینه دارد: اول؛ 
فتح و تصرف ایران. دوم؛ رژیم ایران را تغییر دهد. ســوم؛ مقامات سیاسی 

ایران را متقاعد کند که هزینه  ادامه دادن برنامه هسته ای بزرگ تر از هزینه 
متوقف کردن آن اســت؛ اما به گفته برگمن از آنجا که گزینــه اول و دوم 
»غیرواقع گرایانه« است، فقط گزینه سوم باقی می ماند. بر اساس گزینه سوم، 
اسرائیل اقدامات سری و علنی اتخاذ خواهد کرد که چنان بر حاکمان دینی 

ایران فشار وارد کند که آنها در مسئله هسته ای فقط تسلیم شوند.
داگان با طرح پاردو موافقت کرد و آن را به یک رویکرد پنجگانه توسعه داد: 
۱- اعمال فشار دیپلماتیک بین المللی سنگین بر ایران ۲- اعمال تحریم های 
اقتصادی ۳- حمایت از اقلیت ها و گروه های اپوزیسیون برای کمک به آنها 
در براندازی رژیم ۴- بر هــم زدن محموله های تجهیزات و مواد خام برنامه 
هســته ای ۵- انجام عملیات ســری از جمله نابود کردن تاسیسات و قتل 

روشمند شخصیت های کلیدی در برنامه هسته ای.
گستره بخش پنجم، شامل ترور دانشمندان هسته ای ایران می شود. بنا به 
ادعای این روزنامه نگار اسرائیلی؛ این عملیات، »موفقیت وحشتناکی« کسب 
کرده است. بنا به ادعای برگمن، ایده پشــت این عملیات - به تعبیر داگان 
»سلســله ای از عملیات دقیق با هدف تغییر واقعیت« - این بود که تا جای 

ممکن »ساخت بمب اتمی« توسط ایران به تاخیر انداخته شود.
آغاز عملیات ترور

در ۱۴ ژانویه ۲۰۰۷، دکتر اردشیر حسین پور به طرز مشکوکی درگذشت. 
وی یک دانشمند هسته ای ۴۴ ساله بود که در نیروگاه اورانیوم اصفهان کار 
می کرد. در اعالمیه رسمی درگذشت حسین پور اعالم شد که او در پی نشت 
گاز خفه شد؛ اما به گفته برگمن، دستگاه اطالعاتی ایران، متقاعد شد که او 

»قربانی اسرائیلی ها« بود.
در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۲، در ســاعت ۸:۱۰ صبح، مسعود علی محمدی در یک 
محله شــمال تهران، از خانه بیرون آمد و به سمت خودرویش رفت. زمانی 
که درب ماشــین را باز کرد، یک موتورســیکلت بمب گذاری شــده که در 
نزدیکی پارک شــده بود، منفجر شــد. برگمن او را یک »دانشمند اصلی« 
در برنامه هسته ای ایران توصیف کرد. در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰، دو موتورسوار، 
دو »شخصیت ارشــد« برنامه هســته ای ایران را از طریق چسباندن بمب 
به ماشین شــان، منفجر کردند. دکتر مجید شهریاری پس از منفجر شدن 
ماشینش به شهادت رسید و فریدون عباسی دوانی و همسرش که به همراه 
او در ماشین بود، قبل از اینکه ماشین شــان منفجر شود، از آن فرار کردند. 
برخالف این ترورها، تحریم های اقتصــادی و تخریب کامپیوتر های برنامه 
هسته ای، برگمن اذعان می کند در اواخر سال ۲۰۱۰، مقامات اسرائیلی به این 
نتیجه رسیدند که همه این اقدامات، برنامه هسته ای ایران را »به اندازه کافی 
ُکند« نکرده است؛ بنابراین، به ارتش اسرائیل دستور دادند برای انجام عملیات 
بزرگ و تمام عیار هوایی در قلب ایران، آماده شود. اسرائیل برای آمادگی برای 
این حمله و تبعات آن، دو میلیارد دالر هزینه کرد. داگان با این حمله موافق 
نبود و آن را احمقانه می دانســت. به عقیده داگان، حمله اسرائیل به ایران، 
منافع ملی اسرائیل را تامین نمی کند. داگان از این »بی پروایی« متحیر شد. 

زیرا معتقد بود که حمله به ایران، »تبعات غیرقابل تحمل« خواهد داشت.
»پاردو« مجددا ترور ها را از سر می گیرد

به گفته برگمن، پس از اینکه پاردو، جانشین داگان در ریاست موساد شد، 
دستگاه اطالعاتی ایران متوجه شد که موساد ترور دانشمندان هسته ای را از 
سر گرفته است. در ژوالی ۲۰۱۱، یک موتورسوار، دکتر داریوش رضایی نژاد، 
متخصص فیزیک هسته ای و پژوهشگر ارشد ســازمان انرژی اتمی ایران را 
تعقیب کرد. زمانی که رضایی نژاد به پایگاه امام علی )ع( رسید، موتورسوار، 

ُکلت خود را درآورد و رضایی نژاد را شهید کرد.
در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۲، مصطفی احمدی روشــن، مهندس شیمی در نیروگاه 

نطنز، خانه خود را ترک کرد و به سوی آزمایشگاهی در مرکز تهران رفت.
برگمن ادامه داد: »چند ماه قبل تر، عکسی از او در رسانه های سراسر جهان 
منتشر شد که  او در آن به همراه محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، در 

یک بازدید از تاسیسات هسته ای حضور داشت.«
بار دیگر، موتورسواری یک بمب به ماشین او چسباند او را در جا ترور کرد.

به دنبال سفر بن سلمان به لندن؛
 گاو سعودي 

آماده دوشيده شدن در انگليس
محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی بعد از یک سفر 
ســه روزه به مصر، در حالی وارد لندن شده که قرار 
است با ملکه انگلیس ناهار بخورد، با ولیعهد انگلیس 
شــام بخورد و یک روز را در میهمانی نخست وزیر 
در اقامتگاهش در منطقه چکــرز در خارج از لندن 

بگذراند. 
همه این برنامه های چیده شده برای بن سلمان گویا 
علتی دارد.به نوشــته روزنامه گاردین در حالی که 
تظاهرات گسترده مخالفان رژیم عربستان سعودی، 
علیه سفر ولیعهد آل ســعود به انگلیس آغاز شده 
است، مقامات دولت انگلیس امیدوارند قراردادهای 
۱۰ ساله ای به مبلغ ۷۲ میلیارد پوند با رژیم عربستان 
منعقد کنند و در رقابتی آشکار با آمریکا و فرانسه، 

دوشیدن گاو سعودی را شتاب دهند. 

 پرواز ممنوع در مدیترانه
 به خواست یونان

تارنمای»پرونیوز« چهارشنبه شــب گزارش داد: 
پاتک یونان در مقابل تحریک های ترکیه در دریای 

مدیترانه و اژه، آغاز شد.
 )NATOM (وزارت دفــاع یونان بــا صدور ناتــم
منطقه گســترده ای از دریای مدیترانه و دریای اژه 
را منطقه ممنوع پرواز به دلیــل برگزاری رزمایش 
دریایی و هوایی نیروهای نظامی این کشور، تا پایان 

اردیبهشت ماه ،اعالم کرد .
در همین حال هواپیما هــای جنگنده های نیروی 
هوایی یونان براســاس صدور همین ناتم به صورت 
گسترده ای بر فراز دریای مدیترانه و دریای اژه در 
حال پرواز هستند و تمام کشتی های جنگی ترکیه 

را زیر پوشش خود قرار دادند.

تاکيد شورای امنيت بر اجرای 
کامل آتش بس در سوریه

رییس دوره ای شــورای امنیت سازمان ملل گفت 
اعضای این شورا در نشست غیرعلنی خود بار دیگر 
بر اجرای کامل آتش بس ۳۰ روزه در سوریه تاکید 
کردند. »کارل وان استروم« پس از نشست غیر علنی 
شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست 
انگلیس و فرانسه برای بررسی چگونگی اجرای آتش 
بس در سوریه تشکیل شــد، در جمع خبرنگاران 
این مطلب را مطرح کرد. وی افزود: نشست شورای 
امنیت با حضور اعضا و مشارکت ویدئویی استفان دی 
میستورا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در 

امور سوریه برگزار شد.

رییس جمهوری کره جنوبی:
 شرایط گفت وگوی کره شمالی 

و آمریکا مهياست
رییس جمهوری کره جنوبی اعالم کرد: هم اکنون 
شرایط گفت وگو میان کره شمالی و آمریکا مهیا شده 
است.»مون جائه این« رییس جمهوری کره جنوبی 
طی سخنانی اعالم کرد که با توجه به اعالم آمادگی 
کره شــمالی برای توقف برنامه اتمی خود، شرایط 
برای گفت وگو میان پیونگ یانگ و واشــنگتن نیز 
آماده شده است. رییس جمهوری کره جنوبی ادامه 
داد: اعالم آمادگی کره شــمالی برای کنارگذاشتن 
تسلیحات هسته ای این کشور خبر خوبی است؛ اما 

برای ابراز خوش بینی درباره آن زود است.

افشایطرحاسرائیلبرایتروردانشمندانهستهای

 مجله آمریکایی پالیتیکو طی گزارشی به قلم رونین برگمن، روزنامه نگار اسرائیلی، به طرح اسرائیل برای ترور دانشمندان هسته ای ایران 
پرداخت و نوشت: »در ماه می 2۰۰۳، معاون رییس موساد، یک برنامه فوق محرمانه را به رهبری ارشد آژانس جاسوسی اسرائیل ارائه کرد.«

محمدعلی پورمختار
عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

دیدگاه

نماینده دائم جمهوری اســالمی ایــران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی طی سخنانی با تاکید بر اینکه 
 هرچیزی به جز اجرای کامل تعهدات با حسن نیت، 
بر خــالف متن و روح برجام اســت، در بخشــی از 
ســخنانش در واکنش به برخی تفاسیر خودسرانه 
که بر خالف متن صریح بخش های مختلف ضمیمه 
یک برجام و سابقه مذاکرات مربوط به آن مطرح شد، 

گفت: آژانس در جایگاه تفسیر برجام نیست.
 ایــن موضوع منحصــرا در صالحیت کمیســیون 
مشــترک قرار دارد که با اجماع در این زمینه اقدام 

کند.
وی که در پاســخ به ادعاهای نماینده آمریکا سخن 
می گفت، با اشــاره به دسترسی رژیم صهیونیستی 
به سالح های هسته ای یادآور شد: رژیمی که با تمام 
توان از هیچ کوششی برای جلوگیری از نهایی شدن 
برجام دریغ نورزید، در کمال تعجب صحبت از نگرانی 
 در باره اجــرای برجام می کند که بســیار مضحک

 است.

آژانس در جایگاه تفسير 
برجام نيست

نماینده دائم ایران در آژانس:

بین الملل

ویژه

رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعی از 
مداحان و ذاکران اهل بیت)ع(:

 شاخصه زن غربی
 جلب توجه و برهنگی است

جمعــی از مداحــان و ذاکــران اهل بیــت 
علیهم السالم از سراســر کشور صبح پنجشنبه 
با حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر انقالب اسالمی 

دیدار کردند.
در این دیدار رهبر معظم انقالب با بیان اینکه زن 
در منطق اسالم یک الگو و چارچوب کاملی دارد، 
فرمودند: زن اسالمی عبارت است از آن موجودی 
که دارای ایمان و عفاف است، متصدی مهم ترین 
بخش تربیت انسان اســت، در اجتماع اثرگذار 
است، رشــد علمی و معنوی دارد، مدیر کانون 
بسیار مهم خانواده اســت و مایه  آرامش جنس 
مرد است. رهبر انقالب تاکید کردند: همه  اینها در 
کنار خصوصیات زنانگی مثل لطافت، رقت قلب و 
آمادگی برای دریافت انوار الهی است. این الگوی 

زن اسالمی است.
 ایشان افزودند: در مقابل، در تاریخ همیشه یک 
الگوی انحرافی وجود داشــته اســت؛ امروز آن 
الگوی انحرافی، زن غربی است که خصوصیت 
او به جای همه  خصوصیات برجسته و ممتازی 
که از زن اسالمی بیان کردیم، این است که بتواند 
نظر مــردان را جلب کند و موجــب التذاذ مرد 
شــود. حضرت  آیت ا... خامنه ای بیان کردند: لذا 
شاخصه  زن غربی برهنگی است، می بینید که 
مرد باید در مراسم هایشان کامال پوشیده باشد و 
زن هرچه ممکن است عریان شود. گزیده ای از 
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در این دیدار 

به شرح زیر است:
 شــنیده اید که تعداد قابل توجهی از بانوان 
صاحب مقام غربی در همین چندماه قبل، یکی 
پس از دیگری اعــالم کردند که در زمان جوانی 
در جریان مسائل اداری مورد سوءاستفاده قرار 
گرفتند، با زور و خشــونت! اینهــا تازه زن های 

برجسته غربی بودند.
 اسالم در را روی آن مسیری که جنس زن را 
به این نقطه  انحراف برساند، به وسیله  »حجاب« 

بسته است.
 حجــاب، وســیله  مصونیــت زن اســت نه 

محدودیت.
 زن می تواند در میدان های اجتماعی حضور 
فعال و تاثیرگذاری عمیق داشــته باشــد -که 
امروز زنان کشــور ما چنین تاثیرگذاری دارند- 
درعین حــال حجاب و عفاف و وجــه تمایز، در 
معرض سوءاســتفاده  مــردان قــرار نگرفتن، 
خود را در حد وســیله  التذاذ مــردان بیگانه و 
زیاده طلب پایین نیاوردن و تحقیر نکردن، اینها 
از خصوصیات زن امروز ایرانی است. ما این الگو و 

چارچوب را داریم.
 در میان بانوان ما بعضی در حد بســیار خوب 

و بعضی در حد متوسط به این الگو توجه دارند.

لطفاازخودتانبگویید!

پیشنهاد سردبیر:

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس 
گفت: درباره چرایی سفرهای استانی رییسی 
و جلســات چــراغ خاموش او بــا نیروهای 
اصولگرا در شهرســتان ها و استان ها گفت: 
ایشــان طبق روال وقتی در آســتان قدس 
رضوی فعالیت خود را شــروع کــرد برای 
گسترش خدمات آســتان قدس به سراسر 
کشور برنامه ریزی و دفاتری را در استان ها 
ایجــاد کــرد؛ بنابراین ســفرهایی با هدف 
هماهنگی و نحوه افزایش خدمات رســانی 

را دارد و نوعا سیاسی هم نیست.
محمدعلی پورمختار درباره شائبه سیاسی و 
انتخاباتی بودن تاسیس دفاتر آستان قدس 
در استان ها و شهرســتان ها با هدف زمینه 
سازی حضور ســید ابراهیم رییسی در یک 
عرصه انتخاباتــی گفت: این شــائبه را رد 

می کنم چون اقدامی سیاسی نیست.

سفرهای ریيسی، سياسی و 
انتخاباتی نيست

رحمانی فضلی
وزیر کشور:

کابینه

یک فعال سیاســی اصولگرا گفت: قرائت هایی که 
آقایان الریجانی، رییســی و قالیباف و بسیاری از 
چهره های دیگر از اصولگرایی دارند، کامال متفاوت 

است.
حســین کنعانی مقدم درباره کاندیدای احتمالی 
اصولگرایــان برای انتخابــات آینده اظهــار کرد: 
این موضــوع که چه کســانی در آینده سیاســی 
اصولگرایان قابلیت این را دارند که برای مســائل 
انتخاباتی مطرح شــوند باید کمی بــا تامل مورد 
بررســی قرار گیرد. تجربه به ما نشــان داده است 
که اصولگرایان باید از شــخصیت گرایی پا را فراتر 
بگذارند و روی بحث جریــان محوری تمرکز کنند 
 تا بتواند در مســائل سیاســی بهتر خود را نشان
 دهند.برخی اوقات مشــی سیاسی شخصیت های 
سیاسی مختلفی که در کشور حضور دارند ممکن 
است با یک جریان سیاسی هماهنگ شوند ولی به 
 لحاظ فکری و تئوری تفاوت هایی همچنان وجود

 دارد.

  در اصولگرایی
 به دوگانگی برخوردیم

 فعال سیاسی اصولگرا:

احزاب

وزیر کشــور از کاهــش میــزان قاچاق در 
کشــور بــه ۱۱ میلیــارد دالر خبــر داد و 
گفــت: شــورای توســعه و امنیــت پایدار 
 شــرق و غرب کشــور با پیشــنهاد نصب و

 راه اندازی دســتگاه های پیشرفته »ایکس 
 ری« در هشت نقطه در غرب کشور موافقت

 کرد.
رحمانی فضلی در ششمین جلسه مشترک 
شورای توســعه و امنیت پایدار شرق و غرب 
کشــور با بیان اینکه مرزهای کشــور دارای 
امنیت کامل هســتند، گفت: بایــد در تمام 
مرزهای مورد نیــاز، گلوگاه هــا و گمرکات 
دســتگاه های پیشــرفته ایکس ری نصب 
شــوند، به طوری که ظرف چند ســال اخیر 
اقدامات خوبی در ایــن زمینه صورت گرفته 
 که موجب کاهش میزان قاچاق کاال شــده 

است.

ميزان قاچاق در کشور 
کاهش یافت

پیشخوان

بین الملل

آیت ا...جنتی، دبیر شورای نگهبان در اظهاراتی کم سابقه 
برای اعمال اصالحات احتمالی در قانون انتخابات از جانب 
مجلس شورای اسالمی چراغ سبز نشان داد.آیت ا... جنتی 
که در جمع تعدادی از اعضای کمیســیون عمران و پس 
از اظهارات نمایندگان حاضر در جلســه صحبت می کرد، 

در واکنش به سخنان چند نفر از این نمایندگان که با محوریت اصالح بعضی قوانین انتخاباتی ازجمله کاهش 
اختیارات مجلس در برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا یا جایگزینی نظام انتخاباتی پارلمانی 
به جای نظام ریاستی مطرح شد، گفت: »در این مورد دست نمایندگان باز است و از جهات مختلف که مجلس 
مصلحت می بیند، می تواند قانون انتخابات را اصالح و تصویب کند و شورای نگهبان بنابر وظیفه  قانونی اعالم نظر 
می کند.« ماجرا از این قرار بود که در آستانه انتخابات شــوراها، فقهای شورا در ابالغیه ای خواستار عدم تایید 

صالحیت کاندیداهای غیرمسلمان شده و نسبت به احتمال تسلط غیرمسلمان بر مسلمان هشدار دادند.

دادستان کل کشور به دادستان عمومی و انقالب تهران دستور 
داد با بررسی مراسم برگزار شــده در برج میالد تهران تحت 
عنوان بزرگداشــت روز زن برخورد الزم را با هنجارشکنان و 
متخلفان این مراســم انجام دهد. دادستانی کل کشور اعالم 
کرد: به دنبال برگزاری مراسمی خالف هنجارها و عفت عمومی 

کشور، تحت عنوان بزرگداشت روز زن در ایام خجسته میالد بانوی بزرگ اسالم، الگوی عفت و پاکدامنی و مظهر 
فضائل اخالقی حضرت فاطمه زهرا )س( توسط شــهرداری تهران در سالن همایش های برج میالد، دادستان کل 
کشور با ابراز  تاسف نسبت به برگزاری این مراسم، به دادستان تهران دستور تعقیب و پیگیری الزم و برخورد قانونی با 
هنجارشکنان و متخلفین را صادر کرد.بخشی از متن دستور دادستان محترم کل کشور بدین شرح است:»... ضمن 
ابراز تاسف مقتضی است بقید تسریع نسبت به موضوع رسیدگی و مرتکبین و مسببین را تحت تعقیب قضایی قرار 

داده و نتیجه را گزارش کنید«.

چراغ سبز آیت ا... 
جنتی برای اصالح 
قانون انتخابات

واکنش دادستان کل 
به حواشی مراسم روز 
زن در برج ميالد

سوال بزرگ تر است یا 
البی؟ 

 پاسخ تحریمی آمریکا 
به حسن نیت کره شمالی

 اگر شهید همت امروز 
بود...

 بی عدالتی یارانه ای 
9۰ هزار میلیارد تومانی

 مادران مقاومت

 پروژه سیاسی کردن 
حجاب برنامه دشمن است

 جزئیات واگذاری 11۰ 
شرکت تامین اجتماعی

روزنامه های اصالح طلب هم از 
اظهارات تکراری خسته شده اند؛

لطفا از خودتان بگویيد!
...ادامه از صفحه اول

نفوذ کرده، رخدادهای تلــخ، زمانی که بیش 
از حد تکرار شــوند دیگر اثرگــذاری خود را 
در جامعه از دســت می دهند؛ بنابراین ادامه 
گفتن از دولت قبل چه مزایایی خواهد داشت؟ 
تقریبا هیچ!« با تمام این تفاسیر شاید بد نباشد 
جهانگیری موتور خود را روشن کند؛ اما نه برای 
گفتن از دولت قبل که هیچ ســودی نخواهد 
داشــت، بلکه برای گفتن از ضعف های دولت 
فعلی. شاید بهتر است معاون اول رییس جمهور 
موتور خود را برای وزرایی که عملکردشــان 
صدای همه حتی حامیان دولت را هم درآورده 
روشن کند! قطعا تا پایان دولت دوازدهم نمی 
توان دولت قبل را به نقد کشید. به اندازه کافی 

مردم از دولت نهم و دهم انتقاد شنیده اند. 
گفته می شــود که اســتیضاح ســه وزیر در 
دستورکار مجلس اســت و قطعا نمایندگان 
کــه وکالی ملت در مجلس هســتند آن قدر 
از شــرح اقدامات دولتمــردان دوره دوازدهم 
دلسرد شده اند که دست به استیضاح زده اند ؛ 
 با اینکه  جلسات استیضاح در دولت گذشته هم 
فایده ای اساسی نداشــت. مردم و نمایندگان 
منتظر عملی شــدن وعده هــای انتخاباتی 
هستند تا سه ســال بعد، جهانگیری مجبور 
نباشد به دوربین زل بزند و بگوید ملت ایران! ما 

می خواستیم کار کنیم، دولت قبل اجازه نداد!

یادداشت
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مشکلی برای فروش تولیدات پلی اکریل نداریم
پیشنهاد سردبیر:

ذره بین

کافه اقتصاد

صنعت

مدیرعامل فوالدمبارکه:
 توسعه صنعت فوالد، منافاتی
 با حفظ محیط زیست ندارد

مدیرعامل فــوالد مبارکه گفت: تولید محصول 
صادراتــی و موفقیت در امر صــادرات نیازمند 
تعریف یک برند خوش نام در سطح جهانی است 

و فوالد نیز از این امر مستثنی نیست.
بهرام سبحانی با اشــاره به اهمیت موضوع نام 
و نشــان تجاری )برند( در حوزه صادرات اظهار 
کرد: تولید محصول صادراتی و موفقیت در امر 
صادرات نیازمند تعریــف یک برند خوش نام در 
سطح جهانی است و فوالد نیز از این امر مستثنی 
نیســت. وی در ادامه افزود: رســیدن به هدف 
تولید 55 میلیون تن فوالد در کشــور، نیازمند 
برنامه ریزی برای صادرات 25 میلیون تن است 
و ضروری است که برای تسهیل صادرات این 25 
میلیون تن، برندسازی در حوزه صادرات فوالد 
کشــور صورت پذیرد. مدیرعامل فوالد مبارکه 
تصریح کرد: مهم این نیست که فوالد تولیدی 

کدام بنگاه در بازار جهانی به فروش می رســد 
بلکه مهم این است که فوالد تولیدی کشور تحت 
یک برند خوش نام صادر شــود و دنیا روی آن 

حساب باز کند.
سبحانی گفت: تولید با قیمت رقابتی، کیفیت 
مطلوب محصــول، دسترســی بــه بازارهای 
بین المللی و خلق ارزش افزوده باال جزو الزامات 
بهبود صادرات فوالد کشــور اســت و باید در 
بخش هایی ســرمایه گذاری صورت پذیرد که 

محصول آن خریدار جهانی دارد.

 یکه تازی چین
 در بازار اسباب بازی ایران

صنعت اســباب بازی از نمونه فعالیت های پایین 
دستِی وابســته به صنعت پتروشــیمی به شمار 
می رود که گردش مالی، درآمد و سود آوری آن، 

بسیار جذاب، قابل توجه و برجسته است.
طبق گزارش های منتشر شــده، در حال حاضر 
قریب به ۱2 هــزار واردکننده در ورود اســباب 
بازی خارجی به کشــور نقش آفرینی می کنند و 
این حجم انبوه از فعاالن حوزه واردات، به تنهایی 
مؤید جایگاه برجســته چنیــن محصوالتی در 
بازار کشور اســت، اقالم و کاالهایی که در سایه 
بســیاری از فعالیت های اقتصادی خواســته یا 
ناخواســته نادیده گرفته شــده و همین غفلت، 
 کشور را از کسب ســودهای کالن و قابل توجه و 

سرمایه گذاری های سازنده، محروم کرده است.
طبــق آمار تنها در ســال ۱۳۹5، حــدود 2۰۰ 

میلیون دالر اسباب بازی وارد کشور شده است.

 گران فروشی سیگار 
و انکار دو مقام مسئول!

درحالی که قیمت انواع ســیگار ایرانی در ســطح 
عرضه از 5۰۰ تا ۱5۰۰ تومان گران تر از قیمت روی 
پاکتش فروخته می شــود، رییس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران مشترکا این 

موضوع را رد کردند.
بررســی های میدانی نشــان می دهد کــه به طور 
میانگین قیمت عرضه سیگار ایرانی بین 2۰ تا ۳5 
درصد نسبت به قیمت درج شده روی پاکت گران تر 
شده است.  در این رابطه یدا... صادقی، رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران  موضوع افزایش 
قیمت سیگار را انکار کرد و گفت: قیمت سیگار در 
شــبکه توزیع کنترل شده اســت و حاضر هستیم 
به گزارش هایی که در این رابطه ارســال می شــود 
رســیدگی کنیم؛ چراکه عمده برندهای مصرفی 
در داخل تولید می شوند و بر سیگارهای داخلی به 
گونه ای نظارت می شود که امکان نگهداری آنها در 
انبار نیست. محمود نوابی،رییس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان  نیز در این باره 
گفت: سیگار جزو محصوالتی است که قیمت، روی 
جلد آن درج شده و درج این قیمت به طور صریح در 
قانون برنامه ششم توســعه مورد تاکید قرار گرفته 
است که به همین علت مردم باید خرید را براساس 
قیمت درج شده انجام دهند و زیر بار افزایش قیمت 

غیرقانونی نروند.

رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ:
تولید کاغذ روزنامه صفر شد

با وجود   اعالم مسئوالن مبنی بر کاهش ۴۹ درصدی 
ظرفیت تولید کاغذ روزنامه، چاپ و تحریر در سال 
جاری، رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ معتقد 
اســت تولید کاغذ تحریر حدود ۷۰ درصد و کاغذ 

روزنامه حدود ۱۰۰ درصد کاهش یافته است.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی درباره کاهش ظرفیت 
تولید کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر و تامین نیاز کشور 
از طریق واردات، اظهار کرد: زمانی که شرایط توسط 
مسئوالن به گونه ای فراهم شده که در بازار رقابتی 
فضا به سود وارد کنندگان اســت؛ بنابراین بخش 

تولید کشور با چالش مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعرفــه واردات کاغذ 
صفر است، به واردکنندگان ارز مبادله ای اختصاص 
می یابد و آنها معاف از پرداخت ۹ درصدی مالیات بر 
ارزش افزوده هســتند. این در حالی است که هیچ 
یک از تسهیالت مورد اشــاره برای وارد کنندگان 
 در بخش تولید وجود ندارد و دست و پای آنها بسته 

شده است.

اســتاندار اصفهان در مراسم 
معارفه اعضــای جدید خانه فاطمه کاویانی

مطبوعات اصفهان که شامگاه چهارشنبه در کتابخانه مرکزی برگزار 
شد، اظهار کرد: زمانی که از من در مورد مسائل مهم استان سوال شد 
از آب، اشتغال و محیط زیست نام بردم. مردم تا چند سال می توانند این 
شرایط را تحمل کنند؛ بعد از آن منتظر اقدام عملی هستند. اگر از فصل 
بودجه بگذرد و شما نتوانید کاری برای استان انجام دهید باید تا فصل 

بودجه بعدی صبر کرد و دیگر نمی توان کاری انجام داد.
وی با بیان اینکه نمی خواهیم بپذیریم که مشکالت مربوط به کم آبی 
ربطی به خشکسالی ندارد، بیان کرد: ما کم آبی داریم؛ اما خشکسالی 
نداریم. در سال ۱۳5۰ منابع آبی حوزه زاینده رود بیش از ۱ میلیارد 
متر مکعب در ســال بوده اســت، هر ســال این مقدار کمتر شده و 
پیش بینی می شود امسال در بهترین حالت ۷۰۰ میلیون متر مکعب 

آب داشته باشیم و این به یک سوم میزان دهه 5۰ رسیده است.
اســتاندار اصفهــان ادامه داد: مشــکل کــم آبی فقــط مخصوص 
ایــران نیســت و در اروپا هم مشــکالت کــم آبی در برخــی نقاط 
آن وجود دارد. مشــکل ما فقط مســئله  آب نیســت بلکه باید یاد 
بگیریم با این شــرایط فعلــی زندگی کنیم و ســازگار باشــیم. ما 

 بــا ۳۰ میلیون متــر مکعــب در ســال می توانیم ۱۱ هزار شــغل
 ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه صنایع بــزرگ اصفهان که درآمدهای 
خوبی دارند می توانند در بخشــی از مدیریت مصرف آب کمک حال 
استان باشند، تصریح کرد: این صنایع می توانند با هزینه های جزئی 
در این امر موثر باشند. حاکمیت مســئول است تا وضعیت معیشت 
 مردم را سامان ببخشد و دولت باید بتواند شــرایط کار را برای مردم 
فراهم کند. باید شرایط سازگاری با کم آبی را فراهم کنیم و از همین رو 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با ایده پردازی وزارت نیرو آماده و در 

دولت نیز تصویب شد.
مهرعلیزاده یادآوری کرد: اولین جلســه کارگروه به بررسی پیشنهاد 
استان اصفهان پرداخت و استان اصفهان اعالم کرده که صنایع استان 

آمادگی کمک به کشاورزان اصفهانی را دارد.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: پس از تالش های زیاد و پیگیری ها 
طرح استان اصفهان مبنی بر کمک صنایع اســتان به کشاورزان در 

کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تصویب شد.
وی ادامه داد: در اســتان اصفهان نزدیک به ۳۰۰ میلیون متر مکعب 
آب در سال مصرف می شود که نیمی از آب ورودی به سد است و ۱۰۰ 
میلیون متر مکعب آب دائمی از پساب ها را می توانیم برای آبیاری ها 

استفاده کنیم.
 استاندار اصفهان گفت: می توان با همین روند کاهشی آب، صنایع، آب 
شرب و کشاورزی مردم اصفهان را اداره کنیم و این کار شدنی است.

مهرعلیزاده بیان داشت: کار خبرنگاران با آبروی افراد در ارتباط است، 
همه مدیران نجومی بگیر نیستند پس چه اصراری است که آن را به 
همه مدیران نسبت دهیم، با این کار دولت ضعیف نمی شود بلکه نظام 
زیر ســوال می رود و بی اعتمادی مردم به نظام و دولت رقم می خورد، 

اعتماد باالترین سرمایه یک نظام است.

استاندار:

صنایع اصفهان به کمک کشاورزان  می روند

مدیربازرسی نظارت اصناف استان اصفهان در اطالعیه ای خطاب به واحدهای صنفی سوپر موادغذایی هشدار داد: 
عرضه نان های بدون شناسه بهداشتی ممنوع است و در صورت مشاهده، واحد صنفی متخلف توسط بازرسان 
اصناف اعمال قانون و با آنان برخورد قانونی خواهد شد. جواد محمدی فشارکی در اطالعیه ای خطاب به واحدهای 
صنفی سوپر موادغذایی، اعالم کرد: نان به عنوان قوت غالب سفره ایرانیان در سبد غذایی خانوارهاست که یکی 
از مهم ترین اقالم غذایی به شمار می رود و باید در همه مراحل تهیه و پخت آن، اصول بهداشتی به صورت کامل 

رعایت شود و به طور قطع در صورت عدم رعایت آن، سالمت عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد.

ممنوعیت فروش نان های 
 فاقد شناسه بهداشتی 

در سوپرمارکت ها

مدیربازرسی نظارت اصناف 
استان مطرح کرد:

اف
صن

ا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،551،000
تومان

775،000نیم سکه
تومان

491،000ربع سکه
تومان

341،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

149،624
تومان

      قیمت سکه و طال

 جذاب ترین خودروی  
پراید ایران!

عکس روز

استانداری

رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان تصریح 
کرد: مقدار آب در نظر گرفته شــده از سوی وزارت نیرو 

برای کشاورزان صفر است.
محســن کریمیان اظهار کرد: با توجه به این موضوع، آبی 
در تاالب گاوخونی هم وجود نخواهد داشــت و متاسفانه 

سهمی به کشــاورزان شــرق نمی رســد.وی افزود: از کل ۱۰.5 میلیون هکتار اراضی اســتان ۳.5 میلیون 
هکتار آن بیابان اســت و 2۰۰ هکتار آنها ممکن اســت به کانون های ریزگرد تبدیل شــود.رییس سازمان 
جهاد کشــاورزی گفت: اگر این روند ادامه داشــته باشد معلوم نیست چه سرنوشــتی نصیب استان خواهد 
 شــد؛ اما امیدواریم با اعتباراتــی که در الیحه بودجه ســال ۹۷ دولت دیده شــده ایــن معضالت برطرف 

شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

وزارت نیرو، آبی به 
کشاورزان نداد

مدیر اجرایی کارخانه پلی اکریل اصفهان گفت: تا چند روز آینده، 
خطوط دیگر کارخانه پلی اکریل را با اطمینان حاصل از استمرار 

تولید و خرید اکریلونیتریل، همزمان راه اندازی خواهیم کرد.
محسن رجایی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا،  با اشاره به اینکه ۱۱۰۰ 
نفر در کارخانه پلی اکریل مشغول به کار هستند، افزود: حدود ۴۰۰ 
نفر از پرسنل کارخانه اکریلیک قدیم به دلیل اینکه هنوز کارخانه 

به طور کامل راه اندازی نشــده، به اختیار خود تحت پوشش بیمه 
بیکاری هســتند؛ البته تا دو ماه آینده بعــد از فراخوان مجدد، در 
قسمت های مختلف کارخانه مشغول به کار خواهند شد. وی تصریح 
کرد: توافقاتی برای ممنوعیت ورود »الیاف اکریلیک« و کنترل آن 
صورت گرفته است؛ البته شرکت پلی اکریل نمی تواند وارد کننده 
باشد و در توافق با شرکت های دیگر برای ورود مواد مورد نیاز، این 

محدودیت را برطرف کردیم.
 مدیر اجرایی کارخانه پلی اکریل اصفهان افزود: زیر ســاخت های

 پلی اکریل و پرســنل آن به طور کامل آماده است و تعمیرات آن 
انجام شده و با وجود محصول اقتصادی، مشکلی برای فروش نداریم.

وی افزود: کارخانه در بخش تولید الیاف اکریلیک، قابلیت توسعه 
دارد و یکی دو خط دیگر هم توسعه داده خواهدشد. 

مدیر اجرایی کارخانه پلی اکریل اصفهان:
مشکلی برای فروش تولیدات پلی اکریل نداریم

معاون فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
گفت:بعضی مســیرها مانند اصفهان -کرمانشاه که در 
روزهای آینده توســط رییس جمهور افتتاح می شــود، 
چیزی جز ضرر نخواهد داشــت.حامد یزدانی در مراسم 
افتتاح خط آنتنی به کارخانجات گروه صنعتی سپاهان، 

با بیان اینکه در بعضی مسیرها مانند اصفهان -کرمانشاه که طی روزهای آینده توسط رییس جمهور افتتاح 
می شود، چیزی جز ضرر نخواهد بود، بیان کرد: ما کمبود اعتبارات داریم و همه می دانند اجرای طرح های ریلی 
زمان بر و هزینه بر است. قطار برقی تهران- قم را پس از سال ها باالخره قرار است به مرحله اجرایی در آوریم و 
در مسیرهای مرزی نیز به کشورهای همسایه در حال وصل شدن هستیم. یزدانی گفت: همین که کشتاری 

در جاده ها انجام نشود و به واسطه آن خطوط ریلی توسعه یابد مایه خوشحالی خواهد بود. 

افتتاح راه آهن 
 اصفهان - کرمانشاه 
طی روزهای آینده

اینها دیالوگ هایی است که هرروز صبح در حین توقف پشت چراغ قرمز 
نزدیک یکی از فلکه های شهر می شنوم. کارگران فصلی که چهره هایشان 
نشان می دهد بسیاری از آنها، از شهرستان های اطراف و حتی از شهرهای 
دیگر مثل شــهرکرد به اصفهان آمده اند و یا از اتباع افغانستان هستند. 
هرروز از صبح تا ظهر کنار خیابان می ایســتند تا شاید کارفرمایی از راه 
برسد و آنها را با خود ببرد. به محض اینکه اتومبیلی مقابل شان ترمز می 

کند، چندنفری به سمت ماشین حمله می برند. صدای »ارباب«، »ارباب« 
است که به گوشت می رســد و التماس هایی که دلت را به درد می آورد. 
گاهی بر سر سوار شدن به ماشین کارفرما، با یکدیگر درگیر می شوند. زن 
و بچه شان گرسنه هستند. شرمندگی، صبر و طاقت شان را ربوده و گاهی 
برای انجام کاری که به پول آن نیاز دارند به رفیق خود هم رحم نمی کنند. 
نه درآمد ثابتی دارند، نه امنیت شغلی و نه حتی بیمه . در شهرهای مرزی، به 

دلیل کمبود امکانات و موقعیت های شغلی، مردم حتی به »کول بری« هم 
روی می آورند . در اصفهان اما نمی توانند »کول بر« شوند. آب هم نیست 
تا دلشان به کشت خوش باشد. تجهیزات کارگری مثل بیل و کلنگ، تمام 
سرمایه شان است. همه کاری هم می کنند، از بنایی و گچ کاری گرفته تا 

گل کاری وسط خیابان و سرامیک کاری و... 
بعضی وقت ها کار به درگیری با افاغنه می رســد. کارگران ایرانی شاکی 
می شوند که چرا وقتی در کشورشان برای خودشان و هموطن شان کار 
نیست، افاغنه بر ســر کار می روند و کارهای سخت و طاقت فرسایی که 

احتماال فقط از عهده همین افاغنه برمی آید را ازدست آنها می گیرند. 
یک عده هم کشاورزانی هستند که زمانی برای خودشان برو بیا و مکنت و 
مالی داشتند. آب بود و می کاشتند و درو می کردند. از وقتی بی آبی شد، 
زمین و کشت و کارشان هم از دستشان رفت و به شهر آمدند تا کارگری 

کنند. 
بدون بیمه و قراردادکاری مشــغول به 
کار می شوند و به اندک دستمزدی که 
از کارفرمــا می گیرند، راضی هســتند 
فقط بــرای آن که گرســنه نمانند و با 
حداقل ها، روزگار بگذرانند . اینجا شهر 
مهاجرپذیری است و همین موضوع به 
مشــکالت اصفهان افزوده است. دیدن 
هرروزه کارگران فصلــی که در بدترین 
شــرایط زندگی می کنند و شــنیدن 
التماس هــا و اصرارهایشــان برای آن 
که در آزمون کارگرپذیــری)!( کارفرما 
قبول شــوند آن هم مقابل چشــمان 
صدها رهگــذر، برای ما عذابی اســت 
الیم و مانده ایم چرا برای مسئوالنی که 
پرداخت ۴5 هزارتومان یارانه را »مصیبت 
عظما« می دانند، دردآور نیست؟ قرار بود 

فقر مطلق ریشه کن شود. هنوز منتظر عملی شدن وعده ها هستیم بویژه 
حاال که رییس جمهور خودش را سخنگوی مردم و مطالبات آنها می داند!

اصفهاِن مهاجرپذیر و قصه یک غصه 

کارگران مشغول بیکاری اند!

»آقاتوروخدا؛ ناهار نمی خوام. فقط کار می خوام. بیل و کلنگ هم دارم. تا شب یکسره کار می کنم. 50 تومنم می گیرم. چندروزه کار گیرم 
نیومده. از صبح تا ظهر اینجا می ایستم و آخرش هم دست خالی برمی گردم خونه. شرمنده زن و بچم شدم.«

سمیه پارسا

در اصفهان اما 
نمی توانند »کول 
بر« شوند. آب هم 
نیست تا دلشان 
به کشت خوش 

باشد. تجهیزات 
کارگری مثل بیل 

و کلنگ، تمام 
سرمایه شان است

بازار

کریر حمل نوزاد

کرير بيبی لند

 95,000
تومان

HA0003 کریر بيبی دریم مدل

 119,000
تومان

Hippopotamus کرير نانيا مدل

 350,000
تومان
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شهردار بادرود:
 مشارکت مردمی و سمن ها 

در توسعه فضای سبز موثر است
شــهردار بادرود گفــت: نقش  بادرود
مشارکت مردمی و سمن ها در توسعه فضای سبز 

و اشاعه فرهنگ درختکاری چشمگیر است.
مجید صفاری همزمان بــا روز درختکاری اظهار 
کرد: همزمان با روز درختکاری بیش از شش هزار 
اصله نهال مثمر و غیر مثمر در سطح معابر اصلی 

و فرعی شهر بادرود کاشته شد.
وی گفت: همزمان با هفته درختکاری و به منظور 
گســترش فضای ســبز، پنج هزار اصله نهال از 
سوی شهرداری بادرود در مناطق مختلف شهر 
درنظر گرفته شده که در هفته درختکاری غرس 

خواهد شد. 
شــهردار بادرود افزود: تعداد یک هزار نهال نیز 
به منظور کاشت به صورت رایگان به شهروندان 

اهدا شد.
صفاری گفت: نقش مشارکت مردمی و سمن ها 
در توسعه فضای سبز و اشاعه فرهنگ درختکاری 

چشمگیر است.

محقق و دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد دهاقان تاکید کرد:

تاثیر خانواده در امر ازدواج 
محقق و دانشجوی دانشگاه آزاد  دهاقان
اسالمی واحد دهاقان اظهارکرد: ازدواج از دیرباز 
یک مســئله مهم و از جهان شمول ترین اتفاقات 
جهــان  بــوده و افرادی که تصمیم بــه زندگی 
مشــترک می گیرند، در واقــع آن را با محبت و 

وفاداری شروع می کنند.
بهزاد عبادی زاده، محیط خانواده قبل از ازدواج 
را بر امر ازدواج تاثیرگذار دانست و اذعان کرد: در 
تحقیقات ما داشتن زندگی با عشق و محبت در 
محیط خانواده در زمان قبل از ازدواج، به داشتن 
زندگی سالم و توأم با عشق پس از ازدواج کمک 

می کند.
محقــق و دانشــجوی دانشــگاه آزاد دهاقــان  
خاطرنشــان کرد: تعارض های قبل از ازدواج در 
محیط خانواده تاثیر دارد و نگرش افراد را نسبت 

به ازدواج و طالق تغییر می دهد.
وی طــالق را موضوعی جدی دانســت و گفت: 
مسئله ازدواج بســیار مهم و جدی است که روز 
به روز به آمار آن افزوده می شود و باید در جامعه 

جدی گرفته شود.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل:
سرانه فضای ورزشی 

دانش آموزی به استاندارد 
جهانی می رسد

مدیر آمــوزش و پرورش  آران و بیدگل
آران و بیدگل، گفت: آران و بیدگل می تواند در 
چند سال آینده به میانگین جهانی فضای ورزشی 

که یک متر مربع است، دست یابد.
محمد معدندار گفت: سال ۹۷ از نظر بهره برداری 
از فضاهای آموزشــی، ســال درخشــانی برای 

شهرستان خواهد بود.
معدندار با تاکیــد بر اینکــه آران و بیدگل رتبه 
نخســت کشــور از نظر ســرانه فضای ورزشی 
دانش آموزی را در اختیار دارد، اضافه کرد: سرانه 
ورزشی دانش آموزی در کشــور ۲۰ سانتی متر 
مربع است؛ با این حال این میزان در آران و بیدگل 
۵۶ ســانتی متر مربع اســت و با بهره برداری از 
طرح های جدید ورزشی، به ۸۶ سانتی متر مربع 

خواهد رسید.

فرمانده نیروی انتظامی سمیرم:
 طرح آرامش در سمیرم 

اجرایی می شود
فرمانــده نیــروی انتظامــی  سمیرم
شهرستان ســمیرم گفت: معتادان متهاجر برای 
اجرای طرح آرامش بهاری، روانه کمپ های ترک 

اعتیاد می شوند.
ســهراب قره قانی اظهار کرد: طرح آرامش برای 
ایجاد امنیت بیشتر در سطح شهرستان سمیرم 
اجرا می شود. فرمانده نیروی انتظامی شهرستان 
سمیرم افزود: طرح آرامش با دستگیری معتادان 
متهاجر و فرستادن آنها به کمپ های ترک اعتیاد 
تا پایان تعطیــالت، به دنبال ایجــاد اطمینان و 

امنیت برای شهروندان سمیرمی است.
وی با اشــاره به چهار هزار و ۵۰۰ تماس تلفنی 
بــا فوریت های پلیســی ۱۱۰ اظهار کــرد: این 
ســامانه تلفنی آمــاده خدمت رســانی به تمام 
شــهروندان اســت. گفتنی اســت شهرستان 
 سمیرم در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان قرار

 دارد.

فرماندار شهرستان لنجان گفت: قطعا با راه اندازی موبایل  لنجان
سنتر در شهرستان لنجان قادر خواهیم بود به معتادانی که در پاتوق ها 
اقدام به مصرف مواد می کنند، کمک کنیم تا آنها با مشاوره برای بهبودی 

و درمان، جذب کمپ های ترک اعتیاد شوند.
سیدمحسن سجاد در نشست شــورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
لنجان اظهار کرد: امروز وضعیت اعتیاد اعم از توزیع موادمخدر، الگوی 
مصرف، تعداد معتادان و آســیب های ناشــی از این پدیده ویرانگر، از 
نگرانی های جدی آحاد مردم و از دغدغه های اصلی مســئوالن کشور 
است؛ بر همین اساس مبارزه با اعتیاد، نیازمند توسعه اقدامات فرهنگی 
بوده و بر همین اساس این مهم در صدر برنامه های شورای مبارزه با مواد 

مخدر شهرستان لنجان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مصرف ســیگار و قلیان، مقدمه گرایش نسل جوان به 
مصرف مخدرهای دیگر است، افزود: با توجه خطرات موجود در جامعه، 
باید با برنامه ریزی و حرکت های کارشناســانه ســازمان ها، نهادهای 
فرهنگی و تربیتی همچون دانشــگاه ها، آموزش و پرورش، رسانه ها و 
حوزه های علمیه به سمت اجتماعی کردن مصرف مواد مخدر حرکت 
کرد و در گام نخست، خانواده ها را از مصرف قلیان و سیگار نزد فرزندان 
خود آگاه کرد. فرماندار شهرستان لنجان تصریح کرد: متاسفانه امروزه 
باور و اندیشه ای غلط در بین خانواده ها شکل گرفته و در اماکن مختلف 
شاهد استفاده افراد از قلیان نزد خانواده هایشان هستیم و آنها براین باور 
هستند که مصرف قلیان اعتیادآور نیست و نسبت به مصرف آن توسط 

فرزندان خود نگران نیستند. 

نیازمند انجام کار فرهنگی در حوزه پیشــگیری از اعتیاد 
هستیم

وی ادامه داد: از این جهت افزایش آگاهی و شــناخت والدین نســبت 
به عــوارض و پیامدهای مصــرف قلیان، نقش مهــم و تاثیرگذاری در 
پیشگیری و کاهش مصرف آن دارد و بر همین اساس باید در این حوزه 
فرهنگ ســازی و آگاه ســازی الزم صورت گیرد تا والدین با خطرات و 
عوارض سوء این مواد آشــنایی بیشتری داشته باشــند. سجاد اضافه 
کرد: باتوجه به اهمیت موضوع، امروز نگاه ویژه ای به امر پیشگیری در 
شهرستان لنجان وجود دارد و بر همین اســاس این شهرستان دارای 
دو نمایشگاه  دائمی مواد مخدر و آســیب های اجتماعی است و با توجه 
به تاثیرگذاری این گونه نمایشــگاه ها در راســتای کاهش آسیب های 
اجتماعی همچون گرایش به مصرف مواد مخدر، مراکز علمی و آموزشی 
به خوبی از این ظرفیت موجود بهرمند شده اند که قطعا تاثیرات بسیاری 
را با خود به همراه داشته است. وی با اشاره به شیب تند گرایش بانوان به 
اعتیاد عنوان کرد: امروز تنها کمپ ترک اعتیاد بانوان شهرستان لنجان 
با مشکالت متعددی روبه روست که یکی از این مشکالت، مکان استقرار 
این مجموعه بوده و طی سال های گذشته هر مکانی برای آن نظر گرفته 

شده، ظرف مدت کوتاهی تخلیه شده است. 
فرماندار شهرستان لنجان خاطرنشان کرد: این مهم درحالی است که 
فعالیت های کمپ ترک اعتیاد بانوان شهرستان لنجان در راستای حل 
مشکالت بانوان معتاد در حال انجام بوده تا آنها پس از بهبودی و ترک 
اعتیاد بتوانند مجددا به دامن خانواده بازگردند و بتوانند زندگی خوبی 
را از سر بگیرند؛ از این رو باید نگاه ویژه ای به این مجموعه داشت تا روبه 
تعطیلی نرود؛ چراکه تعطیلی این مجموعه قطعا مشکالت متعددی را 

به دنبال خواهد داشت.
اجرای طرح آرامش در شهرستان لنجان

وی در ادامه به اجرای طرح آرامش در شهرســتان لنجان اشاره کرد و 
گفت: این طرح با هدف پاکســازی مناطق آلوده و جمع آوری معتادان 
متجاهر از شهرها و روستاهای این شهرستان اجرایی می شود و با توجه 
به نزدیک بودن ایام نوروز و آغاز ســفر میهمانان نوروزی به شهرستان 
لنجان، طرح جمع آوری معتادان متجاهر و خرده فروشــان مواد مخدر 
به منظور پاکسازی چهره شهرهای نه گانه شهرستان لنجان از معتادان 

متجاهر، با قدرت تمام اجرایی خواهد شد.

فرماندار شهرستان لنجان مطرح کرد:

لنجان؛ نیازمند راه اندازی موبایل سنتر

 رسیدگی به بحران آب در استان اصفهان 
با حضور رییس مجلس

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

مدیــر کمیته امــداد امام  شاهین شهر
خمینی)ره( شاهین شهر گفت: بیش از 3۵ هزار 
دانش آمــوز تحت پوشــش آمــوزش  و پرورش 
شاهین شــهر، عیدی خود را با اهدای کمک های 
نقدی و غیر نقدی بــا ۵۰۰ دانش آموز بی بضاعت 

تقسیم کردند.
مهــدی کریمی اظهــار کرد: جشــن نیکوکاری 
امســال در تمامی ۲33 آموزشگاه تحت پوشش 
اداره آموزش  و پرورش شاهین شهر در شهرهای 
شاهین شــهر،  گرگاب و مناطق روستایی بخش 

مرکزی برگزار شد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شاهین شهر، 
به کمک ۱3۷ میلیــون تومانی دانــش آموزان 
نیکوکار در جشن ســال قبل اشاره و خاطرنشان 
کرد: کمــک دانش آمــوزان هر مدرســه صرف 
کمک به دانش آموزان بی بضاعت همان مدرســه 
خواهد شــد، این کمک ها صرف خرید پوشاک، 
 لوازم التحریر، کیف و کفش دانش آموزان مستمند 

می شود.

کریمی در ادامــه، برپایی ۵ پایــگاه جمع آوری 
کمک هــای مردمی در جشــن نیکــوکاری در 
شــهرهای شاهین شــهر، گز و برخوار و گرگاب 
را اعــالم کرد کــه خیران بــا اهدای پوشــاک، 
کیــف و کفش نــو، مــواد غذایــی و کمک های 
نقدی، بــه کمک هــزار و ۹۰۰ خانــوار نیازمند 
 تحت پوشــش کمیته امداد امــام خمینی)ره( 

آمده اند.

مدیر کمیته امداد شاهین شهر:

دانش آموزان شاهین شهری عیدی خود را تقسیم کردند
شهردار شــهرضا گفت: عملیات  شهرضا
اجرایی آزادسازی مسیر خیابان شهید کشوری در 
شــهرضا آغاز شــد و تا این مرحله اعتباری بالغ بر 

۱۰میلیارد ریال هزینه شده است.
رحیم جافری اظهار کرد: یکی از مهم ترین مشکالت 
شهروندان شهرضا، ترافیک است که در مسیرهای 
مختلف مشــکالت زیادی را برای شهروندان ایجاد 

کرده است.
وی ادامه داد: شــهرداری شــهرضا بارها طرح های 
مختلفــی را در شــورای ترافیــک شهرســتان و 
کمیته های فرعــی، مطرح و پــس از اخذ مصوبات 
مراجع ذی صالح، اجرا کرده تا بخشــی از معضالت 

موجود در این زمینه برطرف شود.
شهردار شهرضا بیان کرد: یکی از بهترین راهکارهای 
موجود برای حل معضل ترافیک شــهری، احداث 
خیابان هایی است که بتواند بار ترافیکی را به مناطق 

دیگر انتقال دهد.
جافری اضافه کرد: احداث خیابان شهید کشوری، 
به عنوان یکــی از بزرگ ترین پروژه هــای عمرانی 

شــهرداری شــهرضا در ســال ۹۶ و ۹۷ طراحی و 
عملیات آزادسازی مسیر آن نیز آغاز شده است.

وی تصریح کــرد: این خیابان که میــدان پیروزی 
را به خیابان حافظ غربی متصــل می کند، باهدف 
صرفه جویی در وقت شهروندان در ترددهای شهری، 
کاهش ترافیک و روان سازی عبور و مرور خودرویی 
پیش بینی شــده و به عنــوان یکی از پــروژه های 

اولویت دار شهرداری پیگیری می شود.

شهردار شهرضا خبر داد:

آغاز یکی از بزرگ ترین پروژه های عمرانی شهرداری

رییس اداره ورزش و جوانان نجف آباد گفت: مجتبی صادقی ورزشکار علویجه ای در دومین  نجف آباد
دوره رقابت های بین المللی ووشوی جام صلح و دوستی زاهدان در وزن منهای ۹۰کیلوگرم بخش ساندا، به 
نشان برنز دست یافت. سیدمحمد طباطبایی اظهار کرد: در مسابقات تکواندوی قهرمانی خردساالن استان 
نیز امیر عباس کیماسی به نشان طال، پارسا حیدری به گردن آویز نقره و ماهان رضایی در کنار مهدی شیاسی 
به جایگاه سوم دست پیدا کردند. وی همچنین از کسب ۱۴ نشان طال، نقره و برنز در نخستین دوره رقابت های 

ساواته بانوان استان خبر داد.

برنز بین المللی 
ووشوکار نجف آبادی

رییس اداره ورزش و جوانان 
نجف آباد خبرداد:

ش
رز
و

شهرداری کمیته امداد

مســئول مرکــز مدیریت حــوادث و  اردستان
فوریت های پزشکی نطنز گفت: واژگونی سواری پژو پارس 
در محور اردستان-بادرود، چهار مصدوم  برجای گذاشت.

حسین مخلصی  اظهار کرد: بر اثر واژگون شدن خودروی 
پژو پارس در محور اردستان به بادرود، چهار نفر مصدوم 

شدند. مخلصی گفت: به محض اطالع ســامانه ۱۱۵ اکیپی از نیروهای اورژانس ۱۱۵ سرآسیاب و نیروهای 
امداد و نجات پایگاه جاده ای هالل احمر بادرود جهت درمــان مصدومان در صحنه حضور یافتند.وی افزود: 
مصدومان حادثه توسط امدادگران  جهت درمان تکمیلی به بیمارستان نطنز انتقال یافتند. علت حادثه ازسوی 
کارشناسان پلیس راه بادرود در دست بررسی است. ۵۲۸ تصادف جاده ای و درون شهری از ابتدای سال جاری 
تا کنون در شهرستان نطنز رخ داده که تعداد ۲۹۰ مورد به آســیب دیدن سرنشینان خودرو و ۱۴۷مورد به 

زخمی شدن رانندگان منجر شده و ۱3 مورد نیز فوت ثبت شده است.

در محور اردستان_بادرود؛

واژگونی پژو پارس 
حادثه آفرید

مدیر شــبکه بهداشــت و  اردستان
درمان شهرستان اردســتان گفت: ۲ هزار و 
۸۵۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ گذشــته، 
فاســد و غیرمجاز در شهرســتان اردستان 
کشف و ضبط شــد.مهیار حاجی مالیان با 

اشاره به کشف مواد غذایی غیرمجاز اظهار داشت: این میزان مواد تاریخ گذشته، فاسد و غیرمجاز توسط 
۴ تیم ۲ نفره در بازرسی از ۴۰۰ واحد صنفی در مدت 3ماه کشف و ضبط و سپس معدوم شد.وی افزود: 
تعدادی قلیان که از مراکز عرضه غیرمجاز قلیان کشف شده بود نیز معدوم گردید.مدیر شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان اردستان با بیان اینکه با ۴3 نفر از متصدیان متخلف برخورد قانونی شده است، تصریح 
کرد: ارزش تقریبی این اقالم حدود ۲۰۰میلیون ریال اســت.وی گفت: مواد غذایی فاســدی که توسط 
تیم های بازرسی شبکه بهداشت اردستان کشف شد، به همراه قلیان های کشف شده همگی معدوم شدند.

مدیر شبکه بهداشت اردستان خبرداد:

معدوم کردن بیش از ۲.۵ تن 
مواد غذایی فاسد

نماینده مردم خمینی شهر  خمینی شهر
در مجلس درباره حضور دسته جمعی نمایندگان 
اصفهان در جایگاه هیئت رییسه مجلس توضیحاتی 
ارائه کرد.ســیدمحمدجواد ابطحــی درباره علت 
حضور دسته جمعی نمایندگان اصفهان در جایگاه 

هیئت رییســه مجلس، اظهار داشت: خبرهایی به 
گوش ما رسیده مبنی بر اینکه مقدار دبی آب یزد را 
بیشتر کرده اند. وی افزود: با خشکسالی های متوالی 
در استان اصفهان درگیر هستیم که امری بی سابقه 
است و دیگر نمی توانیم جوابگوی مردم و کشاورزان 

باشــیم؛ درنتیجه باید تدابیری اساسی اندیشده 
شود.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس، حقابه 
قانونی استان یزد را از ســد زاینده رود ۶۰ میلیون 
مترمکعب اعالم کرد و گفت: طــی روزهای اخیر 
انتقال حقابه به یزد بیش از این میزان تعیین شده 

بوده است.
وی اظهار داشــت: چنانچه واقعا آبی پشــت سد 
زاینده رود وجود ندارد و حق حقابه داران را واگذار 

کردند باید هزینه های آن را به روز برای کشاورزان 
پرداخت کنند.

ابطحی درخصوص نتایج این حضور دسته جمعی 
افزود: مقرر شده که یکشنبه هفته آینده ۲۰ اسفند 
ماه در بهارستان جلسه ای در دفتر رییس مجلس با 
حضور وزیر نیرو برگزار شود تا در خصوص عملیاتی 
کردن بحث مصوبه شــورای عالــی آب تدابیری 

اندیشیده شود.

نماینده مردم خمینی شهر خبرداد:

رسیدگی به بحران آب در استان اصفهان با حضور رییس مجلس

آیین نواختن زنگ عاطفه ها 
در آران و بیدگل

جشــن نیکــوکاری در  آران و بیدگل
آستانه سال جدید همزمان با سراسر کشور در 

مدارس آران و بیدگل آغاز شد.
 همچنین آیین نواختن زنگ عاطفه ها و جشن 
نیکوکاری بــه صورت نمادین در دبیرســتان 

دخترانه شهیدان ارباب پور برگزار شد.

عکس  نوشت 

توسط محیط بانان سمیرمی صورت 
گرفت؛

جمع آوری بیش از ۲۰۰ متر 
دام صیادی از دریاچه حنا

با توجه به گشت زنی های دائم و  سمیرم
شبانه روزی محیط بانان در منطقه شکار ممنوع 
سد حنای سمیرم، دو رشته دام صیادی به طول 
۲۰۰ متر همراه با ۵۶ ماهی زردپره و یک قایق 

به شکل شبانه کشف و ضبط شد.
محیط بانان با همکاری نیروی انتظامی، تخلف 
صید غیرمجاز ماهی را کشــف کردند. منطقه 
شکار ممنوع حنا زیســتگاه آبی و خاکی است 
که  قوچ، میــش، گراز، کفتار، شــغال و گرگ 
از جمله جانوران حفاظت شــده در زیســتگاه 
خاکی هســتند. همچنین شــامل زیستگاه 
آبی و دریاچــه ای واقع در ایــن محل بوده که 
محل مهاجرت پرندگانی چــون قو، درنا و غاز 

خاکستری است.
گفتنی اســت صیــد ماهی بــا تورصیادی در 
این منطقه ممنوع و تنها با قــالب، آن هم در 

زمان های مشخص آزاد است.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی ابیانه 
خبرداد:

اجرای حکم تخریب 
ساختمان غیرمجاز در باغ

مدیر پایگاه میراث فرهنگی ابیانه  ابیانه
گفت: با دستور قضایی، حکم تخریب ساختمان 

غیرمجاز در ابیانه اجرایی شد.
احمد نجیبی گفت: ساختمانی به صورت شبانه 
و خارج از ضوابط کاربری در یکی از باغات ابیانه 
ساخته شده بود که با گزارش یگان حفاظت و 
شکایت پایگاه میراث فرهنگی ابیانه و باتوجه 
به تاکیدات مقامات قضایی شهرســتان نطنز  
مبنی بر حفاظت روستای تاریخی ابیانه، بنایی 
به متراژ 3۰ متر  که به صورت غیر مجاز در یکی 
از باغات ابیانه ســاخته شده بود، تخریب شد و 
فرد متخلف نیز به حبــس و پرداخت جریمه 

محکوم گردید.
وی اظهارکرد: دادگاه تجدید نظر حکم بدوی 
را تایید کرده و به دســتور دادستان و با حضور 
نماینده پایگاه ملی ابیانه و همکاری پرســنل 
 نیروی انتظامی، بنای ســاخته شــده تخریب 

شد.

رییس اداره منابع طبیعی گلپایگان:
 وجود 6۰ گونه گیاهی 

و دارویی در مراتع
رییــس اداره منابع طبیعی و  گلپایگان
آبخیزداری گلپایگان گفت: در این شهرستان 
بیــش از ۶۰ گونه گیاهی و دارویــی در مراتع 
وجود داردکه تعدادی از این گونه های دارویی 
و صنعتی از جمله آویشــن، بالهنــگ، کتیرا، 

کاسنی و چای کوهی است.
علیرضا حیدری اظهار کرد: مساحت کل مراتع 
شهرستان گلپایگان، ۱۴۴ هزار و ۱3۵ هکتار 
اســت و تیپ غالب گونه گیاهی درمنه و گون 

است.
وی با بیــان اینکه مراتع شهرســتان از لحاظ 
تعریف چــرای دام  به دو قســمت تقســیم 
می شــوند، افزود: مراتع ییالقی به مســاحت 
۷3هــزار و ۱۵۱ هکتار و شــامل  ۲3 عرف و 
مراتــع قشــالقی شهرســتان به مســاحت 
 ۷۰ هــزار و ۶۲۴ هکتــار و شــامل 3۴ عرف 

است.
رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
گلپایگان بیان داشــت: در راســتای واگذاری 
مدیریت مراتع به بهره بــرداران ذی نفع مراتع، 
۱۷ عرف  مرتعی شــامل ییالق و قشــالق به 
مساحت  3۹ هزار و ۴۹ هکتار، تهیه و تصویب و 
 درقالب مرتع داری به بهره برداران واگذار شده 

است.

اخبار
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ابالغ رای
12/607  کالسه پرونده: 960228 شماره دادنامه: 96/10/30-9609976796903187 
مرجع رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  آقای محمد جواهری به 
نشانی خ کاوه خ شمس آباد کوچه شهید رفیعی باالتر از فرهنگسرای ایران  با وکالت خانم 
فائزه عموبیگی به نشانی خ هشت بهشت غربی چهار راه ملک مجتمع الماس طبقه دوم 
واحد سه، خواندگان: 1- عبدالخالق رشیدی رامهرمز 2- امیرحسین عارف نیا 3- محمد 
مرآتی هر سه به نشــانی مجهول المکان، خواســته: الزام به انتقال یک دستگاه خودرو، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیرمبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی محمد جواهری با وکالت فائزه 
عموبیگی به طرفیت 1- عبدالخالق رشــیدی 2- امیر حسین عارف نیا 3- محمد مرآتی 
 به خواسته الزام به انتقال یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل 1386 به شماره انتظامی

 157 ق 74 / ایران – 53 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده 
و بقای اصول مســتندات در ید خواهان که داللت بر وقوع بیع بین طرفین دارد و جوابیه 
استعالم از پلیس راهور مبنی بر معرفی خوانده ردیف دوم به عنوان مالک خودرو موضوع 
پرونده و اســتماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی شــورا با توجه به دادنامه شماره 
9501818-95/11/31 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و احراز رابطه 
قراردادی بین خواهان و خوانده ردیف اول و رعایت تسلسل ایادی، دعوی مطروحه را ثابت 
تشخیص داده و مســتندا به مواد 10-219-220-221-223-225 قانون مدنی و مواد 
198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در 
دفترخانه و انتقال رسمی یک دستگاه خودرو با مشخصات فوق و محکومیت خوانده ردیف 
اول به پرداخت مبلغ 2/370/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و نسبت به خوانده ردیف سوم به لحاظ عدم مالکیت رسمی، مستندا 
به مواد 2 و بند 4 ماده 84 و 197 قانون  آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و سپس پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38529 شعبه 39 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان)387 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/608 کالسه پرونده:951183 شماره دادنامه:9600177-96/1/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان:حمید عرب فروشانی به نشانی اصفهان 
خ آیت اله ادیب کوی مهرآباد نو کوچه ربانی پالک 22، خوانده: قدرت اله کریمی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه ســفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی حمید 
عرب فروشانی به طرفیت قدرت اله کریمی به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال 
وجه سفته ها به شــماره خزانه داری کل 435931-95/3/16 و 435932-95/3/16 به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت 
و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 4/505/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه واخواست سفته های فوق الذکر 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از واخواســت 95/3/16 لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای 
محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس 
از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.م الف:38375 شــعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان)282 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

12/609 کالسه پرونده: 960499 شماره دادنامه: 96/8/30-9609976793803817 
مرجع رسیدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: پیمان خردپیشه فرزند 
مهدی به نشانی اصفهان خ پروین خ دشتستان کوچه مهدیه پالک 58، خواندگان: احمد 

ولی پور فرزند فرج و سعید قربانی فرزند امیرعلی و فرزانه مظفری فرزند غضبان همگی 
به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه 122/000/000 ریال بابت سه فقره چک به 
انضمام مطلق خســارات قانونی، گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
پیمان خردپیشــه به طرفیت احمد ولی پور فرزند فرج و ســعید قربانی فرزند امیرعلی و 
فرزانه مظفری به خواسته مطالبه مبلغ 122/000/000 ریال وجه سه فقره چک به شماره 
های 01415954-1396/4/20 و 545636-96/3/1 و 014158/17-96/2/20 عهده 
بانک ملت و حکمت ایرانیان و ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حکایت از اشــتغال ذمه تضامنی 
خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به استناد 
مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 122/000/000 
ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 2/735/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ )96/4/20-96/3/1-96/2/20(  لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.  م الف:38404 شعبه 8 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 339 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/610 کالسه پرونده: 961176 شماره دادنامه:96/11/28-9609976793604079  
مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: پیمان خرد پیشه به نشانی 
اصفهان چهار راه ابن سینا پاساژ مجلسی پالک 14، خواندگان: 1- مجتبی تازی 2- محمد 
علی باقری 3- فرزانه کورنگی هر سه به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره 
چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای پیمان خردپیشه به طرفیت آقایان مجتبی تازی و 
محمد علی باقری و خانم فرزانه کورنگی  به خواســته مطالبه مبلغ 115/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک  به شــماره 459650-96/8/29 به عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و  صدور گواهی های عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم  ابالغ 
قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه 
خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  212 و 214 قانون تجارت و 198و515 
و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیــت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 115/000/000 بابت اصل خواسته و 251/750 تومان  بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
120000 ریال نشر آگهی عندالزوم هزینه کارشناســی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
 سررســید چک موصوف 96/8/29 تا تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم 
می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:38399 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )301 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

12/611 کالســه پرونده: 961177 ش 6 شــماره دادنامه:9609976793604052 - 
96/11/28 مرجع رسیدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: پیمان خرد 
پیشه به نشانی اصفهان چهار راه ابن سینا پاساژ  طال جواهر مجلسی پالک 14، خواندگان: 
1- زهرا حاجی بنده 2- فرزانه خوانساری 3- ایرج حاجی بنده 4-مرتضی حسام همگی به 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک و مطلق خسارات دادرسی،  با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای پیمان خردپیشه به 
طرفیت خواندگان زهرا حاجی بنده و فرزانه خوانساری و ایرج حاجی بنده و مرتضی حسام 

به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک  به شماره 2/077454 
به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و  بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خواندگان علی رغم  ابالغ قانونی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموه لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رســد که مستنداً به مواد  212 و 
214 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خواندگان 
به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 بابت اصل خواســته و 1/675/000 
ریال  بابت هزینه دادرسی و عندالزوم هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 96/6/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محتــرم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:38397 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )301 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/612 کالســه پرونــده 960194 اصلی و 960691 جلــب ثالث، شــماره دادنامه: 
9609976793504351-96/10/28 و 9609976793504352-96/10/28  مرجــع 
رسیدگی: شعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول صافی به نشانی نجف 
آباد خیابان 22 بهمن مرکزی پالک 9 کدپســتی 8514636613، خوانده و جالب ثالث: 
علیرضا شمسیان به نشانی اصفهان میدان برازنده خیابان آل محمد کوچه 53 پالک 58 
حافظ یک آخر بن بست دست چپ با وکالت مهدی کشــوری به نشانی اصفهان خیابان 
نیکبخت مجتمع مــاکان 5 طبقه 4 واحد 46، مجلوبین ثالــث: 1- داود مومنی با وکالت 
خانم آزاده معین به نشانی نجف آباد خیابان 17 شهریور شرقی بین بیمارستان و چهار راه 
مولوی نبش کوی یزدانی، 2- موسی عسگری به نشانی مجهول المکان، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
 مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای
 می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای رسول صافی به طرفیت آقای علیرضا 
شمسیان با وکالت آقای مهدی کشوری به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال و جه 
یک فقره چک به شماره 228997 مورخ 87/9/15 عهده بانک صادرات به انضمام مطالبه 
هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و طرح دعوی جلب ثالث از جانب آقای علیرضا 
شمسیان با وکالت آقای مهدی کشوری به طرفیت آقایان داود مومنی با وکالت خانم آزاده 
معین و موســی عســگری با توجه به محتویات پرونده کپی مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخت ازناحیه بانک محال علیه و اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده و وکیل ایشــان 
مبنی بر اینکه چک مورد خواســته بابت قراردادی به شــماره 118 الف 87 به آقای داود 
مومنی )احد از مجلوبین ثالث( تحویل می گردد که بابت تهیه تیرچه و بلوک بوده است و 
سپس به آقای موسی عسگری انتقال داده شده و این چک به رسم امانت نزد آقای موسی 
عسگری بوده که چک را برگشت و به خواهان اصلی منتقل می نمایند و دفاعیات وکیل 
مجلوب ثالث )داود مومنی( مبنی بر اینکه قرارداد فوق الذکر امانی بودن چک زبانی بوده 
که ضمانت قرارداد اجرا گردد که ضمانت قرارداد تحویل مصالح بوده برای ساخت مدرسه 
ای در خوانسار که موکل مصالح آقای شمسیان را از آقای عسگری خریداری و برای وی 
ارسال می نماید شورا با توجه به جمیع جهات پرونده و عدم حضور مجلوب ردیف دوم آقای 
موسی عسگری و رسیدگی در خصوص دعوی خواهان اصلی را مقرون به صحت دانسته و 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده آقای علیرضا شمسیان به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 87/9/15 لغایت زمان 
اجرای حکم و پرداخت مبلغ 2/380/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید و در خصوص دعوی جلب ثالث نظر به اینکه جالب ثالث دلیلی بر عدم 
انجام قرارداد ارائه ننموده به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی 
صادر می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38395 شعبه 5 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )532 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

12/613 شعبه 52 شــورای حل اختالف، کالســه پرونده: 960914 شــماره دادنامه: 

9609976805202024-96/11/18 خواهان: فاطمه معینی بــا وکالت آزاده معین به 
نشانی نجف آباد خ 17 شهریور شرقی بین چهار راه مولوی و بیمارستان نبش کوی یزدانی 
شــماره وکالت 6405 ، خوانده: محمود ورمحمودی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 163/000/000 ریال بابت ســه فقره چک بانضمام مطلق خسارات قانونی، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم فاطمه 
معینی با وکالت آزاده معین به طرفیت آقای محمود ورمحمودی به خواسته مطالبه مبلغ 
163/000/000 ریال وجه چک به شــماره 999643-999645-999644 عهده بانک 
ملی بانضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در یدخواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلســه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتندا به مواد 313، 310 قانون تجارت و 519، 515، 
198، 522 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 163/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/307/500 ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک مورخ 94/4/7-96/7/5-94/4/10 لغایت اجرای حکم که محاسبه 
آن طبق شــاخص بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم حقوقی اصفهان 
 می باشد. م الف:38394 شعبه 52 مجتمع شماره ســه شورای حل اختالف اصفهان

) 337 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/614 کالسه پرونده: 960959 شماره دادنامه:96/11/21-9609976794104460 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شرکت پخش سایه 
سمن به مدیریت آقای فردین عالی زار به سمت رئیس هیئت مدیره، کامران صدراالشراق 
به سمت مدیرعامل و آقای اسحاق ترابی با وکالت مع الواســطه به نشانی تهران میدان 
فردوس ابتدای خیابان ســپهبد قرنی کوچه علوی پالک 2 با وکالت خانم نجمه شانه به 
نشانی اصفهان خ نشاط حد فاصل چهار راه نقاشی و هشت بهشت مجتمع تجاری و اداری 
نقش جهان طبقه دوم واحد شش، خوانده: آقای مجتبی بیاتی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ 9/370/000 ریال بابت چک شماره 2398/817588 مورخ 95/5/8 
عهده بانک تجارت به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله 
و ... و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی شرکت پخش 
سایه سمن به مدیریت عاملی آقای فردین عالی زار به سمت رئیس هیئت مدیره و کامران 
صدراالشراق به سمت مدیرعامل و آقای اســحاق ترابی با وکالت مع الواسطه به وکالت 
خانم نجمه شانه به طرفیت آقای مجتبی بیاتی به خواسته مطالبه مبلغ 9/370/000 ریال 
وجه چک به شــماره 2398/817588 مورخ 95/5/8 به عهــده بانک تجارت به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی درج آگهی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیون و سیصد و 
هفتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و دویست و هفده هزار و صد و بیست ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )95/5/8(  تا تاریخ اجرای حکم و هزینه درج آگهی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38392 شعبه 11 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان ) 433 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
12/524 کالسه پرونده 960518 شماره دادنامه: 96/10/10-9609976794702908 
تاریخ رســیدگی: 96/10/02  مرجع رسیدگی: شعبه 17 شــورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: حسین ایکدر باصری به نشانی اصفهان بران شــمالی روستای  کنجوان منزل 
شخصی با وکالت سعید صالحی به نشــانی خ نیکبخت کوی 16 پالک 9، خوانده: اکبر 
غشاوی به نشانی مجهول المکان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
حسین ایکدر باصری به وکالت سعید صالحی به طرفیت اکبر غشاوی به خواسته الزام به 
انتقال یک دستگاه خودرو رنو L 90 مدل 1391 به شماره انتظامی 399 ص 84 ایران 53 به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان که داللت بر وقوع بیع بین طرفین دارد و جوابیه استعالم از پلیس راهور و با توجه 
به ارائه برگ فروش خودرو واظهارات خواهان در جلسه رسیدگی دعوی مطروحه را ثابت 
تشخیص داده و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی و مواد 
198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و 
انتقال رسمی یک دستگاه خودرو با مشخصات فوق و مبلغ 412/500 ریال هزینه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38044 
 شــعبه 17 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان ) 280 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

12/525 کالسه پرونده: 960493 شــماره دادنامه:96/9/25-9609976796902976 
مرجع رسیدگی: شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: زهره شیردشت زاده 
به نشانی اصفهان خیابان جی خیابان مهدیه بن بست شیردشت پ 134 به وکالت سعید 
صالحی به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت کوچه 16 پ 9،  خوانده: جالل شعائی اسکوئی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای زهره شیردشت زاده به وکالت 
سعید صالحی به طرفیت جالل شعائی اسکوئی به خواسته مطالبه مبلغ 136/000/000 
ریال وجه چک به شماره 294896 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 136/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 2/330/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )1394/2/15(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38043 
 شــعبه 39 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان ) 308 کلمه،

 3 کادر(  
ابالغ رای

12/526 کالسه پرونده: 960494 شــماره دادنامه:96/8/3-9609976796902969 
مرجع رسیدگی: شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: زهره شیردشت زاده 
به نشانی اصفهان خیابان جی خیابان مهدیه بن بست شیردشت پ 134 به وکالت سعید 
صالحی به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت کوچه 16 پ 9،  خوانده: جالل شعائی اسکوئی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای زهره شیردشت زاده به وکالت 

سعید صالحی به طرفیت جالل شعائی اسکوئی به خواسته مطالبه مبلغ 136/000/000 
ریال وجه چک به شــماره 294895-94/12/15  به عهده بانک سپه به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 136/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 2/330/000 ریال بابت هزینه دادرسی و به انضمام حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )1394/12/15(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
 واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:38042 شــعبه 39 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 312 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/527 کالسه پرونده 951284 شماره دادنامه: 96/11/19-9609976793703618 
مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی خادمی فرزند مجید 
به نشانی خ شیخ صدوق شمالی کوچه شهید قرائت پالک 1/12 کدپستی 8163946415 
،  خوانده: سید محسن حسینی پشت ســرایی به نشانی مجهول المکان، خواسته:  مطالبه 
مبلغ یکصد و یازده میلیون و هشــتصد هزار ریال بابت دو فقره حواله واریزی در مورخه 
94/12/10 و 94/12/11 به انضمام مطلق خسارات قانونی،گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوای آقای علی خادمی به طرفیت آقای سید محسن حسینی پشت 
سرایی به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و یازده میلیون و هشتصد هزار ریال بابت دو فقره 
حواله واریزی به تاریخ های 94/12/10 و 94/12/11 به انضمام مطلق خسارات قانونی 
اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست 
تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسات رسیدگی مبنی بر مطالبه وجه واریزی ها و وصول 
جوابیه استعالم از بانک مربوطه و عدم حضور خوانده رسیدگی و عدم ارائه الیحه دفاعیه 
ای به شعبه لذا شــورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 198 و 
519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت یازده میلیون و هشتصد هزار 
تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 3/765/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/14 لغایت اجرای حکم طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:38040 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) 310 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/528 شــعبه53 شــورای حل اختالف کالســه پرونده: 961174 شــماره دادنامه 
9609976805302262 خواهان: محمدرضا قربانی به نشــانی اصفهان شاهپور جدید 
خ مشیرالدوله تراشکاری تکنیک، خوانده: حسین عسگری فیل آبادی به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 26/000/000 ریال بابت یک فقره چک بانضمام مطلق 
خسارات قانونی و هزینه دادرسی صدور قرار تامین خواسته، با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمدرضا قربانی به طرفیت آقای 
حسین عسگری فیل آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 2/600/000 تومان وجه چک به شماره 
441505 عهده بانک کشاورزی بانضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مســتندات در یدخواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 

لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 313، 310 قانون 
تجارت و 519، 515، 198، 522 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/600/000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 
141/000 تومان بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر آگهی 12/000 تومان طبق تعرفه 
قانونی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 95/7/25 لغایت اجرای حکم 
که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:38039 شــعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف اصفهان  ) 314 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/529 کالسه پرونده: 961309 شماره دادنامه:96/11/28-9609976793703688 
مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد شبان به نشانی 
اصفهان خ فالطــوری )خ کاوه( مجتمع نقش جهان بلوک میخــک واحد 14 با وکالت 
سیمین مرادی و بهروز احمدی آشجردی به نشانی اصفهان فالورجان خ شریعتی پاساژ 
شریعتی ط 2 واحد 63، خوانده: ایمان علی زینالی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 36/000/000 ریال بابت 3 فقره چک پســت بانک به شرح 1- چک شماره 
901/25851707 بــه مبلغ 12/000/000 ریــال مورخ 94/2/30 و 2- چک شــماره 
901/25851709 مــورخ 94/4/30 به مبلــغ 12/000/000 ریال و 3- چک شــماره 
25851708 /901 مورخ 94/3/30 بــه مبلغ 12/000/000 ریال و هزینه دادرســی و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک لغایت اجرای حکم بدوا و صدور قرار تامین خواسته 
وفق ماده 117 پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای محمد شبان با 
وکالت سیمین مرادی و بهروز احمدی آشــجردی به طرفیت آقای ایمان علی زینالی به 
خواسته مطالبه مجموعًا مبلغ  سی و شش میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های 
901/25851707-94/2/30 و 901/25851708-94/3/30 و 901/25851709-
94/4/30 هر سه به عهده پست بانک ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سی و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و هفتصد 
و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/2/30-94/3/30-94/4/30(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:38038 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 412 

کلمه، 4 کادر(   
ابالغ رای

12/530 کالسه پرونده: 961310 شماره دادنامه:96/11/28-9609976793703689 
مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بتول معینی پروانه به 
نشانی اصفهان خ زینبیه شمالی پارک الله به سمت زینبیه تقاطع دوم جنب گل فروشی 
گالره بن شهید پرویز منصوری با وکالت ســیمین مرادی و بهروز احمدی آشجردی به 
نشانی اصفهان فالورجان خ شریعتی پاساژ شریعتی ط 2 واحد 63، خوانده: حمید احمدی 
دستجردی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک 
فقره چک و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای خانم بتول 
معینی پروانه فرزند حسن با وکالت سیمین مرادی و بهروز احمدی آشجردی به طرفیت 

آقای حمید احمدی دستجردی به خواسته مطالبه مبلغ  پنجاه میلیون ریال )50/000/00 
ریال( وجه چک به شــماره 09554048 مورخ 96/3/10 به عهده پســت بانک ایران به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی وفق ماده 
73 ق.ا.د.م در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال)50/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و یک میلیون و هفتصد 
و چهل و پنج هزار ریــال )1/745/000 ریال( بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )96/3/10(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
 واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشــد. م الف:38037 شــعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان) 373 کلمه، 4 کادر(   
ابالغ رای

12/531 شماره دادنامه: 9609970353502575 شماره پرونده: 9609980359500495 
شماره بایگانی شعبه: 961360 شکات: 1- آقای بنیامین قربانی چیگانی فرزند علیرضا به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان شهید باهنر خیابان هدایت کوچه غزل کوچه 
نیلوفر بن بســت مریم منزل آخر ســمت چپ طبقه 2، 2- آقای آرمان شیرانی نیا فرزند 
بوذرجمهر به نشــانی اصفهان خ باهنر چهار راه خادمی ک 17 شهریور ک قائم روبروی 
مدرســه شــاهد کیهان، متهمین: 1-  آقای علی اکبر میرزائی به نشانی اصفهان خ رباط 
روبه رو ســاختمان ماه نوش درب کرمی رنگ طبقه ســوم، 2- آقای کامران غریبوندی 
فرزند علی مراد به نشــانی اصفهان خ دکتر باهنر خ هدایت کوچــه نیلوفر روبه روی نان 
خانگی، 3- علیرضا شکری به نشــانی اصفهان خ رباط ک مطهری ک استقالل بن گل 
محمدی پ آخر سمت چپ، اتها ها: 1- ایراد جرح عمدی با چاقو 2- توهین به اشخاص 
عادی، گردشــکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای علیرضا شکری 
آزاد بلحاظ عدم دسترســی به وی دائر بر ایــراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نســبت به 
آقایان بنیامین قربانی چیگانی و آرمان شــیرانی نیا فرزند بوذرجمهر دادگاه با عنایت به 
کیفرخواست صادره از دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان و شکایت شکات 
خصوصی،اظهارات گواهان و گواهی های صادره از پزشــکی قانونی و عدم حضور متهم 
دردادسرا و جلسه دادرسی علیرغم ابالغ قانونی و ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
بزه انتسابی بوی محرز و مسلم بوده و مستندا به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی 
بخش تعزیرات مصوب ســال 1375 و مواد 448 و 449 و 709 قانون مجازات اســالمی 
مصوب سال 1392 متهم را از حیث جنبه عمومی جرم به تحمل یکسال حبس تعزیری و 
از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت سه درصد دیه کامل بابت متالحمه خلف انتهای 
ساعد چپ و قدام مچ دســت چپ و مجموعًا ده درصد دیه کامل بابت ارش آسیب رباطها 
و عروق و اعصاب ساعد چپ و قدام مچ دســت چپ و ارش نقص عضوی افت عملکرد 
دســت چپ درحق آقای بنیامین قربانی چیگانی و 1/5 درصد دیه کامل بابت متالحمه 
روی ساعد چپ در حق آقای آرمان شــیرانی نیا ظرف مدت یکســال از تاریخ درگیری 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پــس از ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد و درخصوص شکایت شــکات فوق علیه 
کامران غریبوندی متولد 81/11/26 و علی اکبر میرزایی دم آبی متولد 81/6/27 دائر بر 
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و توهین با توجه به اظهارات شــکات درجلسه دادرسی 
و عدم احراز وقوع بزه و مســتندا به اصل برائت و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رای 
برائت متهمین صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:38033 
 شــعبه 109 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهــان) 109 جزایــی ســابق( ) 495 کلمه، 

5 کادر(   
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ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9610100368909229 ابالغنامــه:  شــماره   12 /517
9209980358201393 شماره بایگانی شعبه: 941316 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: 
وحید شهیدی فرزند عزیزاله به نشانی اصفهان خ فالطوری خ فرهنگیان پ 216، شماره 
دادنامــه: 9609970368902605 تجدیدنظرخواه ها: آقای حمیــد صادق خانی فرزند 
مهدی با وکالت آقای محســن قناعت فرزند اصغر به نشــانی اصفهان چهارباغ عباسی، 
تجدیدنظرخواه: 1- آقای وحید شهیدی فرزند عزیزاله به نشانی اصفهان خ فالطوری خ 
فرهنگیان پ 216، 2-  آقای محســن مهدوری فرزند حسین با وکالت آقای امیرحسین 
روزبهانی فرزند علی حسین به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ بوستان ملت نرسیده 
به تاالر فرشچیان بن بســت ارکیده پ 100 ط 1، تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی 
نسبت به دادنامه 1693-94/9/16 شــعبه 104 دادگاه کیفری اصفهان، مرجع رسیدگی: 
شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر اصفهان، گردشــکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و 
انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محسن قناعت وکیل 
آقای حمید صادق خانی نسبت به دادنامه شــماره 1693 مورخ 94/9/16 صادره از شعبه 
104 اصفهان که متضمن رای برائت آقای وحید شهیدی نسبت به اتهامات جعل و استفاده 
از سند مجعول و فروش مال غیرمی باشد با توجه به محتویات پرونده، صدور کیفرخواست 
نظریه کارشناسی که نسبت به قولنامه مربوط به فروش خودرو از طرف آقای حمید صادق 
خانی به آقای وحید شهیدی به جعل بودن امضا آقای حمید صادق خانی اظهار نظر نموده 
و در پرونده استنادی آقای وحید شهیدی اقرار به فروش خودرو با این قولنامه جعلی نموده 
است و اثبات مالکیت آقای صادق خانی در شعبه 32 شورای حل اختالف و مالحظه پرونده 
استنادی که صرفًا در مورد جعلیت بیمه نامه می باشد که در طول دادرسی آن پرونده آقای 
صادق خانی منکر جعلیت بیمه نامه می باشد بلکه اظهار میدارد آقای شهیدی برای فرار 
از اتهام جعل در قولنامه این نقشه را برای من کشیده و عنایت به برگ 152 پرونده و دیگر 
قرائن و اماراتی که در پرونده استنادی و پرونده کاری می باشد برای این دادگاه بزه استفاده 
از سند مجعول و فروش مال غیر به وســیله آقای وحید شهیدی تجدیدنظر خوانده محرز 
می باشد لذا مستندا به بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی دادنامه صدرالذکر در قسمت 
استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر نقض می گردد و با عنایت به اینکه استفاده از سند 
مجعول مقدمه فروش مال غیر می باشد آقای شهیدی به اتهام فروش مال غیر مستندا به 
ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیرناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء 
و اختالس و کالهبرداری به سه ســال حبس تعزیری و رد مال فروخته شده یعنی خودرو 
پراید مدل81 و جزای نقدی به مبلغ 52/000/000 ریال محکوم می گردد و با توجه به عدم 
حضور متهم در مراحل دادرسی مستندا به ماده 461 ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد رای صادره قطعی است.  م الف:37590 شعبه 

8 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان )479 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610100352707050 ابالغنامــه:  شــماره   12 /518
9409980359500696 شــماره بایگانی شــعبه: 960644 در خصــوص اتهام آقایان 
1- سعید علیزاده فرزند حســن و با وکالت آقای نظام زاده 2- ایمان غریبی فرزند عیدی 
3- سیامک فرهادی فرزند حسین قلی دائر بر انتقال سه دانگ منزل مسکونی متعلق به 
خانم نرجس خرسندی توسط متهم ردیف اول ومعاونت دو متهم دیگر و به این شرح که 
متهم ردیف اول مقداری دالر از خانم فریده سلیمی وفق قرارداد مندرج در صفحه 3 پرونده 
خریداری و در قبال آن 6 دانگ یک باب منزل مســکونی به شماره اصلی 5040 و فرعی 
25 را به عنوان رهن ثمن این دالرها قرار می دهد و بعالوه یک وکالت نامه را دردفتر خانه 
ای که مقر اصلی آن شهر میمه است را تنظیم که به موجب آن متهم ردیف اول به عنوان 
وکیل همسرش یعنی خانم نرجس خرسندی تعیین شده تا کارهای سه دانگ آن ملک از 
مجموع 6 دانگ را تحت عنوان رهن و سایر امور مرتبط با انتقال انجام دهد ولی امضا ذیل 
آن قرارداد رسمی وکالت نامه متقلبانه خانم خرسندی یعنی همسرش نبوده و حسب نظریه 
کارشناس مجعول است و متهم ردیف سوم به عنوان سردفتر در این انتقال سند رهنی از 
طریق تنظیم وکالت نامه معاونت داشته و متهم ردیف سوم با حضور در دفترخانه به عنوان 
شاهد ذیل سند رهنی را امضا و یک نفر خانم را به عنوان خانم خرسندی در دفترخانه حاضر 
نموده است حال با این شرح دادگاه نظر به محتویات پرونده شکایت شاکیان خانم نرجس 
خرسندی و با وکالت آقای محمد طغیانی و شــکایت خانم فریده سلیمی و با وکالت آقای 
داود عابدی و با توجه به ســوابق متعدد ازتخلفات انتظامی متهم ردیف دوم و اینکه علی 
الحصول احراز هویت از متعاملین توســط دفترخانه الزامی است و سایر متهمان نیز نقش 
دفترخانه را به عنوان معاون در وقوع بزه تائید کرده اند که همگی نشان دهنده آن است که 
او نیز در این اقدام مجرمانه با سوء نیت حضور داشته است و با توجه به اینکه بر فرض آنکه 
سایر افراد در جعل سند رهنی دخالت داشته و آقای علیزاده بی اطالع از موضوع بوده چرا 

اقدام به ترهین کل 6 دانگ ملک نموده است در حالیکه می دانسته سه دانگ از 6 دانگ این 
ملک در مالکیت رسمی همسرش است )قرارداد صفحه 3 پرونده( و با توجه به اظهارات گواه 
تعرفه شده آقای حسینی در دادسرا و دادگاه و نظریه کارشناس ذیل سند رسمی رهنی که 
بر اساس آن تعلق خط و امضا و متهم آقای سیامک فرهادی محرز است در حالیکه ایشان 
در جلسه رسیدگی اعالم نموده هیچ گاه در تنظیم سند رســمی دخالتی نداشته است که 
این عرایض به کارشناس خط نرسیده است و با عنایت به مفاد کیفرخواست و قرار جلب به 
دادرسی که متضمن تقاضای محکومیت ایشان است لهذا دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته 
مستندا به ماده 1  از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و ماده 1 قانون راجع 
به انتقال مال غیر متهم ردیف اول را به تحمل 5 ســال حبس تعزیری محکوم می نماید 
راجع به جنبه خصوصی بزه و جزای نقدی نیز با توجه به اینکه متهم بابت خرید یکصد و ده 
هزار دالر از خانم سلیمی مبلغ 3/260/000/000 ریال پرداخت کرده است و یک دوم از 
این ملک متعلق به آقای علیزاده است لهذا مبلغی که از مالباخته یعنی خانم سلیمی تحصیل 
نموده است یک دوم از این مبلغ یعنی 1/630/000/000 ریال است که متهم ردیف اول 
آن را به خانم سلیمی پرداخت می نماید همچنین همین مبلغ ) 1/630/000/000( را به 
عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت پرداخت می نماید متهمان ردیف دوم و ســوم 
نیز مستندا به مواد 126 و 127 از قانون مجازات اسالمی به تحمل هر کدام 2 سال حبس 
تعزیری محکوم می نماید اسناد مکشــوفه مجعول االمضا صرفا در بخش تعهدات خانم 
خرســندی فاقد اثر اســت راجع به اتهام دو نفر متهم دیگر متواری به اسامی خانم الهام 
شفعتی و میثم امیری صرفنظر از عدم دسترســی به ایشان لکن با توجه به اظهارات سایر 
محکومان و اینکه به صرف گفته محکومان فوق نمی تــوان فردی را مجازات نمود ودر 
ما نحن فیه دلیلی به جز اظهارات متهمان وجود ندارد و اظهارات آقای خلیل حسینی نیز 
متضمن سوء نیت خانم شفعتی نبوده لهذا دادگاه به لحاظ فقد دلیل اثباتی و مستندا به ماده 
4 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت ایشان صادر و اعالم می نماید رای صادره با 
توجه به ارسال الیحه از ســوی متهم ردیف دوم و حضور سایر متهمان حضوری و ظرف 
بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظراستان اصفهان است. م الف:37589 
 شــعبه 101 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان) 101 جزایــی ســابق( )753 کلمه، 

8 کادر(  
ابالغ رای

12/519 شماره دادنامه: 9609970354302206 شماره پرونده: 9509980363401236 
شماره بایگانی شعبه: 961041  شــاکی: آقای اصغر جزینی درچه فرزند حسین به نشانی 
درچه خ بسیج کوچه وحدت 5 غربی پ 56، متهم: آقای حمیدرضا شریفی، اتهام: ضرب و 
جرح عمدی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حمیدرضا شریفی 
دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای اصغر جزینی درچه فرزند حسین 
به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان با عنایت به مندرجات 
پرونده شیوه اظهارات شاکی در مقام طرح شکایت، گزارش اولیه مرجع انتظامی، تحقیقات 
انجام یافته، نظریه پزشکی قانونی در معاینه از مصدوم و نظر به متواری بودن متهم و عدم 
دسترسی به وی وقوع بزه از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم است لذا مستندا به  مواد 709 و 
714 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یک و شش 
دهم درصد دیه کامل بابت کبودی و جرح حارصه زیر چشــم چپ و کبودی قدام گوش 
راست ظرف مهلت یک سال از زمان وقوع بزه در حق شاکی صادر و اعالم می گردد. رای 
صادر غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
قطعی است. م الف:38014 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی 

سابق( )223 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

12/520 شماره دادنامه: 9609970354302161 شماره پرونده: 9609980365600456 
شماره بایگانی شعبه: 960980 شکات: 1- آقای سید مهدی خرمیان اصفهانی فرزند سید 
مصطفی 2- خانم کبری صادقی هفشجانی فرزند قنبر با وکالت آقای محمد افشاری فرزند 
ناصر به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان سه راه حکیم نظامی نبش خیابان سجادیه 
3- دفتر وکالت و آقای عباس هادی فرزند نصراله به نشانی اصفهان خیابان رودکی عالمه 
محمد تقی جعفری روبروی کوچه 22 ســاختمان نفیس طبقه اول، متهم: آقای علیرضا 
شکوهی فرزند رحیم به نشــانی اصفهان خ مصلی روبروی مسجد امام حسین، اتهام ها: 
1- تخریب شیشه لکسوز و توهین و تهدید افترا پیامکی 2- ضرب و جرح عمدی، توهین، 
تهدید، افترا پیامکی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای علیرضا 
شکوهی فرزند رحیم دایر بر ایراد ضرب عمدی، توهین، تهدید و افترا نسبت به خانم کبری 
صادقی هفشجانی فرزند قنبر و تخریب عمدی شیشه خودرو، توهین، تهدید و افتراء نسبت 
به آقای سید مهدی خرمیان اصفهانی فرزند سید مصطفی با وکالت آقای عباس هادی و 

محمد افشاری به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان با عنایت 
به مندرجات پرونده، شیوه اظهارات شکات در مقام طرح شکایت، تحقیقات محلی انجام 
یافته توسط مامورین انتظامی، نظریه پزشکی قانونی در معاینه از مصدوم، مالحظه متن 
پیامک های ارسال شده توسط متهم، پاسخ اســتعالم به عمل آمده از شرکت مخابرات، 
مؤدای شهادت شهود حاضر در صحنه و نظر به متواری بودن متهم و عدم دسترسی به وی 
و اینکه با وصف ابالغ قانونی در دادســرا و دادگاه حاضر نگردیده است و با التفات به سایر 
قراین و امارات موجود درپرونده وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است 
لذا مستندا به مواد 608-669-677 و 697 قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات 
همچنین مواد 134 و 714 قانون مجازات اســالمی مصوب سال 92 حکم بر محکومیت 
متهم به پرداخت 4/5هزارم دیه کامل بابت دو ناحیه کبودی خلف پهلوی راست و سمت 
راست قدام قفسه سینه ظرف مهلت یکسال از زمان وقوع بزه در حق شاکی خانم کبری 
صادقی هفشجانی وپرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی درحق صندوق 
دولت بابت توهین و تحمل سه سال حبس تعزیری بابت تهدید و تحمل 4/5 سال حبس 
تعزیری بابت تخریب عمدی و تحمل یک ســال و نیم حبس و 74 ضربه شالق تعزیری 
بابت افتراء صادر و اعالم می گردد و از بین مجازات های تعیین شــده صرفًا یک فقره به 
عنوان مجازات اشد قابل اجرا است اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر ایجاد مزاحمت 
تلفنی با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه استفاده از تلفن و ارسال پیامک مقدمه و 
وسیله ارتکاب اتهامات بخش اول رای بوده است فلذا از این حیث وقوع بزهی محرز نبوده 
مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرســی کیفری رای بر برائت صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان 
است. م الف:38012 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( 

) 513 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ رای

12/521 شماره دادنامه: 9609976836701963 شماره پرونده: 9609986836700671 
شماره بایگانی شعبه: 960726 خواهان: خانم بهجت اتحادی ابری فرزند اکبر به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خانه اصفهان چهار راه نیرو هوایی خ ارغوان ک یاس ماهگل 
بن بســت تاک پ 3 ط 3، خوانده: آقای جلیل عصارزادگان به نشــانی اصفهان چهارراه 
رزمندگان کوچه مسجد امام علی بن بست شماره 7 پ دوم فعال مجهول المکان، خواسته: 
طالق به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و با 
اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی خانم بهجت اتحادی ابری فرزند اکبر بــه طرفیت آقای جلیل عصار زادگان فرزند 
مهدی به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به طالق به جهت عسر و حرج دادگاه با عنایت 
به جامع محتویات پرونده مفاد سند ازدواج شــماره 17159-93/4/19 دفتر رسمی ثبت 
ازدواج شماره 186 اصفهان و رونوشت شناســنامه خواهان اواًل رابطه زوجیت طرفین به 
سبب عقد نکاح دائم محرز است و اینکه دادگاه و داوران طرفین دراجرای ماده 27 قانون 
حمایت خانواده سعی در ایجاد سازش نمودند ولیکن موثر واقع نشد و زوجه اصرار بر طالق 
و متارکه دارد و بیان نموده اســت در 1393/4/19 به عقد نکاح دائم خوانده در آمده است 
به مدت 6 ماه اول از تاریخ عقد با هم دیگر رفت و آمد داشته اند ولی بعد از آن خوانده وی 
و زندگی مشترک را ترک کرده اســت و متواری شده است و در این مدت نفقه هم به وی 
پرداخت نکرده و در زمان عقد هستند زندگی زیر یک سقف را با هم شروع نکرده اند و در این 
مدت بالتکلیف است و ادامه زندگی با این شرایط قابل تحمل نمی باشد و در عسر و حرج 
قرار دارد درخواست رسیدگی دارد. دادگاه نیز با توجه به شرح دادخواست و اظهارات خواهان 
و اینکه خوانده طی دادنامه 1643- در پرونده 950541 به پرداخت نفقه محکوم شده است 
و اقدامات مرجع انتظامی در جهت جلب وی میسر نشده است که موارد مذکور حکایت از 
صحت ادعای خواهان بر ترک زندگی و خواهان از سوی خوانده دارد که این وضعیت به 
نظر دادگاه از موارد عسر و حرج و دعوی خواهان وارد است و مستندا به ماده 1130 قانون 
مدنی و ماده 26-27-31-33 قانون حمایت خانواده و با نظر موافق قاضی مشاور حکم 
به الزام زوج به طالق صادر و اعالم و مدت اعتبار آن از تاریخ قطعیت شــش ماه می باشد 
و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طالق ســردفتر طالق به نمایندگی صیغه طالق 
را اجرا خواهد کرد و رعایت شــرایط موضوع مواد 1141-1140-1136-1135-1134 
قانون مدنی بعهده مجری صیغه طالق خواهد بود. زوجه اظهار نموده است مدخوله است 
راجع به حقوق مالی خود هم سی مثقال طال ساخته شده و پنجاه میلیون تومان از مهریه 
که بابت بهای منزل می باشد را از باب عسر و حرج بذل نموده است و مابقی را درخواستی 
نداشته جداگانه مطالبه کرده است جهیزیه نداشته است فرزند مشترک ندارند نوع طالق 
قضائی و از نوع بائن می باشد هنگام ثبت طالق ارائه گواهی پزشک ذی صالح در خصوص 
وجود حمل یا عدم آن الزم است. این رای غیابی است ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن به مــدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی 

درمحاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:38009 شعبه 7 دادگاه خانواده 
اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( ) 548 کلمه، 5 کادر(  

ابالغ رای
12/522 شماره دادنامه: 9609970351001856 شماره پرونده: 9609980351000826 
شماره بایگانی شعبه: 961021 خواهان: آقای غالمرضا مستاجران گورتانی فرزند اسداله 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خ 18 سنگبری صائب، 
خواندگان: 1- آقای مجتبی حیدری فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان 2- آقای 
مصطفی ظاهری فرزند علی به نشانی استان تهران شــهر تهران خ شریعتی پ 1425، 
خواســته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت 
دادرسی 4- تامین خواسته، رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای غالمرضا مستاجران 
گورتانی فرزند اســدا... به طرفیت آقایان مجتبی حیدری فرزنــد محمد علی و مصطفی 
ظاهری فرزندعلی به خواسته مطالبه مبلغ 480/000/000 ریال بابت وجه دو فقره چک 
به شــماره های 901184-1396/3/25 و 901185-1396/4/25 به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته، دادگاه نخست به استناد بند ج ماده 108 
قانون  آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته خواهان از اموال خواندگان بطور تضامنی 
را صادر و اعالم می نماید دوم با عنایت به تصویر مصدق چک ها و ظهر آن و گواهینامه 
های عدم پرداخت صادر شــده از بانک محال علیه و بنابر وصف تجریدی چک و اینکه 
به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید کارســازی شود و با توجه به اینکه 
مسؤولیت تضامنی خواندگان به لحاظ احراز صدور چک و امضا ظهر آن به عنوان ضمانت 
محرز است دعوی خواهان را وارد می داند و از  آنجایی که خواندگان هیچ گونه دلیلی دال بر 
عدم حسن نیت دارنده چک و ید غیرقانونی و نامشروع وی ابراز نداشته اند مستندا به مواد 
249، 314 و 315 قانون تجارت 198، 502، 515، 519 و 520 قانون آئین دادرسی مدنی 
و ماده واحده الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور چک حکم به الزام تضامنی نامبردگان 
به پرداخت مبلغ 480/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 16/529/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها لغایت اجرای حکم بر اساس 
شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید حکم 
صادر شده در مورد خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است و در مورد خوانده ردیف اول 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف:38027 شــعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان ) 400 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

12/523 شماره دادنامه: 9609970351301565 شماره پرونده: 9609980351300651 
شماره بایگانی شعبه: 960749 خواهان: آقای کیوان بلوری ورنوسفادرانی فرزند علیرضا با 
وکالت آقای علیرضا هاشمیان فرزند محمد حسین به نشانی استان اصفهان خمینی شهر 
میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه سوم واحد 6 همراه 
09131033422، خوانده: آقای احمد توکلی فرزند مرتضی به نشــانی مجهول المکان، 
خواســته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خسارت دادرســی 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 4- تامین خواســته، رای دادگاه: درخصوص دادخواست آقای کیوان بلوری 
ورنوسفادرانی فرزند علیرضا با وکالت آقای علیرضا هاشمیان به طرفیت آقای احمد توکلی 
فرزند مرتضی به خواسته مطالبه پنج فقره حواله جمعا به مبلغ نهصد و شانزده میلیون ریال 
به شــماره های 363620 مورخ 96/2/25 و 363623 مورخ 96/5/25 و 363619 مورخ 
95/12/28 و 363622 مورخ 96/4/25 و 363621 مورخ 96/3/25 به انضمام خسارات 
دادرسی، حق الوکاله وکیل و خســارات تاخیر تادیه لغایت اجرای حکم، با مالحظه متن 
دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه موکلش پنج فقره حواله نزد 
قرض الحسنه ثامن االئمه خمینی شهر را از خوانده طلبکار بوده که با مراجعه به صندوق 
مربوط وصول نگردیده است خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارسال 
نداشته است لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق چک  و گواهینامه 
عدم پرداخت و مستند به مواد 515، 198، 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، 
خوانده را به پرداخت نهصد و شانزده میلیون وپانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
سی و دو میلیون و بیست و هفت هزار وپانصد ریال بابت خسارات دادرسی و مبلغ بیست 
و سه میلیون و یکصد و نود و شــش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و 
همچنین به پرداخت خســارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مورخ 
1396/6/28 لغایت اجرای حکم محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در این دادگاه و ظرف مدت بیســت روز پس ازآن قابل 
اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:38025 شعبه 13 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 338 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
12/507 شماره دادنامه: 9609970352201614 شماره پرونده: 9609980352200172  
شماره بایگانی شعبه: 960180 خواهان ها: 1- آقای اســداله تقیان فرزند علی 2- خانم 
فاطمه زحمت کش طوقچی فرزند نصراله با وکالت آقای مصطفی نوروزی مهیاری فرزند 
یداله به نشانی اصفهان خ شــریف واقفی بعد از چهار راه گلزار نبش کوچه شایسته )24(، 
خواندگان: 1- آقای سعید تقیان فرزند امراله به نشانی اصفهان خ پل شیری خ صائب به 
طرف شاپور قدیم بعد از مسجد امام صادق پ 182، 2- آقای ناصر جاللی موفق به نشانی 
مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای اسداله 
تقیان فرزند علی با وکالت آقای مصطفی نوروزی به طرفیت آقایان ناصر جاللی موفق)وام 
گیرنده مبلغ 1/450/000/000 ریال( ســعید نقیان فرزند امــرا... ) ضامن وام مذکور( به 
خواسته مطالبه وجه الضمان به مبلغ 27740920604 ریال و هزینه در دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک و جواب استعالم 
از بانک آینده و اینکه خواندگان با وصف ابالغهای قانونی جهت دفاع از خود اقدامی ننموده 
اند و قرارداد و توافق نامه مورخه 91/5/22 و ســائر محتویات پرونده خواسته خواهان به 
مبلغ 1/695/705/296 ریال مقرون به واقع و صحت و خواندگان مذکور متضامنا به مبلغ 
1/695/705/296 ریال و خوانده ردیف اول نیز به مبلغ 1/079/215/208 ریال مشغول 
الذمه بوده لذا مستندا به مواد 515-502-336-331-306-305-303-199-198-
519-522 از قانون آیین دادرســی مدنی مصوب1379 و مواد 221-220-219-10-

223-1301 از قانون مدنی خواندگان مذکور متضامنا به پرداخت مبلغ 1/695/705/696 
ریال و خوانده ردیف اول نیز به پرداخت مبلــغ 1/079/215/308 ریال هر دو به عنوان 
اصل خواســته و مبلغ 2/483/200 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 57/240/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول اصل محکوم 
به که محاسبه اش بر عهده اجرای احکام دادگستری اصفهان می باشد در حق خواهان و 
مبلغ 95/122/221 ریال به عنوان مابقی هزینه دادرسی در حق دولت محکوم می گردند و 
نسبت به مازاد برخواسته خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم مستندا به ماده 197 از قانون 
صدرالذکر رای برائــت ذمه وی صادر و اعالم می گردد و در خصوص دادخواســت خانم 
فاطمه زحمت کش فرزند نصرا... به طرفیت خواندگان مذکور به خواســته فوق التوصیف 
با عنایت به اینکه وی وجهی بابت وام و تسهیالت شماره 1330717 پرداخت ننموده وی 
ذی نفع نبوده و مستندا به ماده 89 ناظر به بند 10 ماده 84 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی صادر و اعالم میگردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین محکمه و ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف:37359 شعبه 22 

دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 478 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ رای

12/509 شماره دادنامه: 9609970354101840 شماره پرونده: 9509983725100826  
شماره بایگانی شعبه: 960451 شکات: 1-  آقای محسن نصوحی فرزند رحمت اله با وکالت 
آقای محمدرضا باقریان فرزند مرتضی به نشانی مبارکه ابتدای خیابان مشتاق دفتر وکالت 
2- خانم سعیده حسینی فرزند ولی اله به نشانی اصفهان اتوبان ذوب آهن اول قائمیه گلزار 
اول کوهسار 6 پالک 8، متهم: آقای مهدی نصوحی فرزند اسماعیل به نشانی مبارکه دهنو 
خیابان معلم جنب مسجد صاحب الزمان، اتهام ها: 1- استفاده از اوراق مجعول 2- جعل، 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای مــی نمایــد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهــدی نصوحی فرزند 
اسماعیل متولد 1357 رئیس اسبق پست بانک دهنو مبارکه دائر بر جعل و استفاده از سند 
مجعول موضوع شکایت خانم سعیده حسینی فرزند سید ولی ا... و آقای محسن نصوحی با 
وکالت آقای باقریان مختصراً اینکه نامبرده در زمانیکه که متصدی بانک فوق بوده است 
اقدام به اخذ وام به مبلغ 100 میلیون ریال بنام خانم سعیده حسینی که خواهر خانمش می 
باشد نموده است و با جعل امضای آقای محسن نصوحی وی را ضامن تسهیالت دریافتی 
قلمداد نموده و مورد شکایت شاکیان واقع شده است دادگاه نظر به شکایت شاکیان نظریه 
کارشناس رسمی دادگســتری در زمینه خط و امضاء که مصون از اعتراض و خدشه باقی 
مانده و عدم حضور متهم و عدم دفاع موثر بزهکاری وی را محرز دانســته لهذا مستندا به 
ماده 134 قانون مجازات 1392 و 523 و 532 و 535 قانون مجازات 1375 وی را محکوم 
به تحمل 4 فقره 5/5 سال حبس می نماید ضمنا کلیه اســناد و اوراق تعهدآور مربوط به 

تسهیالت دریافتی به شماره 1190/14/867 مورخ 93/4/31 ابطال و کان لم یکن می شود 
رای صادره غیابی  و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه سپس 
ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان است. م الف:37374 
 شــعبه 115 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهــان ) 115 جزایــی ســابق( ) 322 کلمه،

 3 کادر(  
ابالغ رای

12/510 شماره دادنامه: 9609970361702005 شماره پرونده: 9609980361700701  
شماره بایگانی شعبه: 960781 خواهان: آقای اسداله صادقی فرزند عبداله به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خیابان امام خمینی کوچه شهید مارانی )57( انتهای کوچه توحید 
سمت راست بن بست بوستان، خوانده:  آقای مســعود قلیانی فرزند محمدرضا، خواسته: 
الزام به فک پالک خودرو، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای اسداله صادقی به طرفیت 
آقای مسعود قلیانی به خواسته الزام خوانده به فک پالک خودرو پیکان دوگانه سوز مدل 
1374 به شــماره انتظامی 165 ل 84 ایران 13 و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه نظر به 
اقرار خواهان به فروش خودرو و مالکیت رسمی ایشان و اینکه فک پالک و صدور پالک 
جدید بنام خریدار از الزامات ضمنی قرارداد است و خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حاضر نشــده و ایراد ودفاعی به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر 
ثابت دانسته مستندا به ماده 220 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به الزام خوانده به فک پالک خودرو موضوع خواســته و پرداخت مبلغ 1/854/000 
ریال بابت خسارات دادرســی صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشــد. م الف:37371 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان ) 217 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

12/511 شماره دادنامه: 9609976837402145 شماره پرونده: 9609986837401163  
شماره بایگانی شعبه: 961211 خواهان: خانم مریم زمانی دستنائی فرزند مراد به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خیابان کاوه خ 15 خرداد جنب پارک میخک ک ش هرند اور 
فرد پالک 84، خوانده: آقای محمد حسن پور فراموشجانی فرزند حیدر به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: طالق به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی مریم زمانی فرزند مراد به طرفیت محمد حســن پور فراموشجانی فرزند 
حیدر به خواسته صدور حکم طالق به لحاظ عسر و حرج بدین توضیح که زوج مدت عدیدی 
است غیبت داشته است حسب تحقیقات و اظهارات شهود و سوابق کیفری دارد و توجه به 
نظر مشــاوره در این خصوص با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، مالحظه سند ازدواج 
به شماره ترتیب 8083 مورخ 59/6/16 دفترخانه ثبت شماره 69 اصفهان مالحظه اسناد 
ابرازی از ناحیه خواهان/ استماع شهادت شهود و اینکه خوانده در جلسه حضور نداشته و 
دفاعی پیرامون خواسته به عمل نیامده ســوابق کیفری زوج در مجموع خواسته را موجه 
دانسته مستندا به مواد 24-26-27-29-33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 
1143-1130 قانون مدنی حکم طالق صادر و اعالم می گردد. ضمنا در خصوص حقوق 
مالی زوجه خواهان ادعای مالی در این پرونده ندارد وپیرامون فرزندان مشــترک نظر به 
اینکه صغیر نمی باشند این دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد اعتبار رای صادره شش ماه 
پس از ابالغ دادنامه به طرفین می باشد رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. م الف:37369 شعبه 13 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) 286 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/512 شماره دادنامه: 9609970354101851 شماره پرونده: 9609980362500127  
شماره بایگانی شعبه: 960744 شاکی: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با نمایندگی 
خانم الناز سادات حسینی به نشانی اصفهان خ فردوسی خ منوچهری، متهم: آقای حمید 
جزینی به نشــانی اصفهان بران جنوبی اندالن 50 متر مانده به روســتای اندالن، اتهام: 
تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زارعی و باغها، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه:در 
خصوص اتهام آقای حمید جزینی متواری ایرانی، دائر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
از طریق دیوارکشــی به میزان 46 مترمربع در منطقه براآن جنوبی موضوع گزارش اداره 
جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان، دادگاه با عنایت به گزارش ماموران اداره کشاورزی 
شهرستان اصفهان، تصاویر پیوست نظریه نفسیریه عکسهای هوایی و عدم حضور متهم 

و عدم دفاع موثر بزهکاری نامبرده را محرز دانســته لهذا مستندا به مواد 3 و 1 قانون ناظر 
بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نامبرده را عالوه بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز 
محکوم به پرداخت 1/000/000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل 
اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:37375 شعبه 115 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 115 جزایی سابق( ) 213 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

12/513 تاریخ:96/11/10 شــماره قرار: 960997679444428-96/11/17 کالسه: 
960947 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف،خواهان: محمد مؤذنی آفارانی به 
نشانی شاهین شهر بلوار عطار نیم فرعی بین 9 و 10 شرقی پ 4، خوانده: اصغر شهبازی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال ســند رسمی خودرو، شورا با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی خواهان  محمد مؤذنی آفارانی به طرفیت خوانده 
اصغر شهبازی باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو زانتیا سوپرلوکس به شماره 
انتظامی ایران 13-847 و 45 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده 
استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه 
های ارائه شده از طرف خواهان وهمچنین خوانده علی الرغم ابالغ قانونی ماده روزنامه 73 
در جلسه رسیدگی حضور نداردو الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده شورا دعوای مطروحه را 
وارد وثابت تشخیص داده لذا به استناده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم به 
محکومیت خوانده اصغر شهبازی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند 
خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 2/370/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز هزینه 
نشر آگهی برمبنای تعرفه قانونی درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
های عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:37567 شعبه 14 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) 264 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/514 کالسه پرونده: 960225 - 1414/95شماره دادنامه :9609976805101303-
96/8/11 مرجع رسیدگی: شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر 
اقتصاد به مدیریت علیرضا زمانی به نشــانی اصفهان پل ابوذر ابتــدای خ توحید پ 3 با 
وکالت رضا عابدی زاده به نشــانی اصفهان خ آمادگاه مجتمــع گلدیس ورودی 3 طبقه 
سوم واحد 336، خواندگان: 1- شرکت پیروز فرجام سپاهان 2- توحید فرهادی 3- حبیب 
ظاهری عبدوند همگی به نشــانی مجهول المکان،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
 نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدو رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به مدیریت علیرضا زمانی 
با وکالت رضا عابدی زاده به طرفیت 1- شرکت پیروز فرجام 2- توحید فرهادی 3- حبیب 
ظاهری عبدوند به خواسته مطالبه مبلغ 24/000/000 ریال وجه قسمتی از چک به شماره 
500831 مورخ 89/10/5  به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان به عنوان ضامن و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور 
نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعــوی خواهان علیه خواندگان ثابت به 
نظر می رسد که مستندا به مواد 249 و 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان ردیف دوم و سوم به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 24/000/000 ریال ) بیست و چهار میلیون ریال( بابت اصل خواسته و 1/020/000 
ریال )صد ودو هزار تومان( بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )89/10/5( لغایت تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن  قابل اعتراض در  
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خوانده ردیف اول با توجه 
به مسترد نمودن خواهان مستندا به بند الف ماده 107 حکم بر ابطال دادخواست می نماید 
قرار صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:37573 شعبه 51 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان 

) 392 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
12/515 کالسه پرونده: 961072 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 11 شورای حل اختالف 
اصفهان، شماره دادنامه: 9609976794104454-96/11/21 خواهان: آقای اصغر بنی 
نجاریان فرزند محمود به نشانی اصفهان خ فرایبورگ نبش کوچه بیستم پ 43، خواندگان: 
1- آقای داریوش مولوی چوبینی 2- خانم شــیرین جهانیان دهکردی هر دو به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت صدور یک فقره 
چک به انضمام مطلق خسارات اعم از هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
چک، گردشــکار:  به تاریخ 96/10/12 با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شعبه یازده ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای اصغر بنی 
نجاریان به طرفیت 1- آقای داریوش مولوی چوبینی 2- خانم شیرین جهانیان دهکردی 
به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 041412-
89/7/15 به انضمام کلیه خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و وصف تجریدی 
بودن چک و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن را دارد و خواندگان علیرغم ابالغ قانونی درج آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 
اینکه مشارالیه ها در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و هیچگونه دلیل موجه و 
مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده اند، شورا به لحاظ مصون 
ماندن دعوی ومستندات خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونی دعوی مطروحه را ثابت 
تشخیص داده و مستندا به مواد 198-515-522-519 قانون آئین دادرسی مدنی و رای 
وحدت رویه 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور، حکم به محکومیت 
تضامنی خوانده ردیف اول و دوم به عنوان صادر کننده بــه پرداخت مبلغ یکصد وپنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و نهصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 89/7/15 تا زمان 
وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از 
 آن نیز ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض درمحاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف: 37566 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )390 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

12/516 کالسه پرونده 960922 شماره دادنامه: 96/10/25-9609976793504235 
مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی ایل بیگی پور به 
نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق جنوبی کوچه 17 پالک 1 طبقه پنجم، خوانده: پریوش 
حاجیانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند خط تلفن همراه، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای مهــدی ایل بیگی پور فرزند 
ارســالن به طرفیت خانم پریوش حاجیانی فرزند محمد حسن به خواسته الزام خوانده به 
انتقال سند یک خط تلفن همراه به شماره 09127989337 به انضمام خسارات دادرسی با 
توجه به محتویات پرونده شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی 
مبنی بر اینکه در سال 1388 خط فوق الذکر را که دست دوم بود در محل موبایل فروشی 
از خوانده خریداری نمودم و ثمن آن را به طور کامل پرداخت نمودم ولیکن با توجه به اینکه 
متعهد گردیدند  ظرف یک هفته انتقال ســند را انجام دهند ولــی تاکنون اقدامی در این 
خصوص ننموده اند و به شهادت شهود اســتناد نموده اند لذا شورا با توجه به جمیع جهات 
پرونده و استعالم به عمل آمده ازمخابرات و استماع شــهادت شهود تعرفه شده خواهان 
و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی با وصف ابالغ قانونی و عدم دفاع موثر در مقابل 
دعوی مطروحه لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 10، 
219، 220، 221 و 223 قانــون مدنی و 198 و 511 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده خانم پریوش حاجیانی به حضور در یکی از دفاتر مخابراتی و انتقال سند 
یک خط تلفن همراه به شماره 09127989337 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 202/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
مدت واخواهی ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظــر خواهی درمحاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:37564 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )363 کلمه، 4 کادر(  
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ابالغ رای
12/316 کالسه پرونده: 1213/90 و 44/92 شماره دادنامه:1294  مرجع رسیدگی: شعبه 
11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهران طاهری به نشانی شهرضا خ ولی عصر 
شرقی کوچه 8 پالک 93، خوانده: حجت شــعبانیان به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه قسمتی از یک فقره چک به مبلغ 5/000/000 ریال با احتساب مطلق خسارت وارده 
روزانه مبلغ 500/000 ریال،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و  به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای مهران طاهری فرزند فیض اله به طرفیت حجت شعبانیان 
فرزند مهدی  به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال وجه چک به شماره 259801 عهده 
بانک پاسارگاد به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و این که خوانده علی رغم نشر 
آگهی در دو نوبت در جلسه حضور نیافته و هیچ گونه دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوی خواهان بر شورا 
ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و  198 و 515 و519و522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و سی و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا تاریخ وصول  که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن  قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. می باشد.رای اصالحی: شماره دادنامه: 38-92/1/19 خواسته: صدور 
دادنامه اصالحی. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای اصالحی می نماید. رای اصالحی: در خصوص درخواست خواهان مبنی بر 
صدور دادنامه اصالحی به دلیل سهو قلم در نگارش میزان و مبلغ خواسته در اصل خواسته 
و همچنین عدم درج تاریخ سررسید چک موصوف در متن رای صادره در دادنامه شماره 
1294-90/8/26 صادره از این شورا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی شــورا رای صادره بدین نحو اعالم و اصالح می گردد که 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال معادل پنج میلیون تومان 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 88/7/1 تا تاریخ اجرای حکم که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید و اعالم می نماید تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای 
تصحیحی ممنوع است و حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت 
اجرا خواهد شد. م الف:36531 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )517 کلمه،5 کادر(  
ابالغ رای

12/416 کالســه:960624 شــماره دادنامه:9609976805302053 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 53 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان:محمود قربان پور به نشانی اصفهان 
ملک شهر پشت هزار دستگاه 80 متری طالقانی بن بست نوید، خوانده: اسماعیل زمانی 
زاده به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای محمود قربان پور فرزند ملک محمد به طرفیت آقای اسماعیل زمانی زاده به خواسته 
مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه ســفته به شــماره خزانه داری کل 504169 به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به اســتناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000  ریال بابت اصل خواســته 
و مبلغ 3/585/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 4/095/000 ریال هزینه واخواست و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست 96/2/9 لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای 
محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس 
از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.م الف:37177 شــعبه 53 حقوقی مجتمع شماره ســه شورای حل اختالف 

اصفهان  )285 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/417 کالسه پرونده: 960645 شــماره دادنامه:96/9/29-9609976794404046 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: زهرا کیانی هرچگانی به 
نشانی اصفهان خیابان چمران خ اشراق جنوبی پوریای ولی کوچه 26 شهید صدیقی پور، 
خوانده: شاهین فتح الهی به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی خانم زهرا کیانی هرچگانی به 
طرفیت آقای شاهین فتح الهی به خواسته مطالبه مبلغ 67/250/000 ریال وجه چک به 
شماره 857099 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 67/250/000 ریال  بابت اصل خواسته و 1/920/630 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشرآگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )95/5/25(  تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:37161 شعبه 14 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 285 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/418 شماره دادنامه: 9609970350101700 شماره پرونده: 9609980350100647 
شماره بایگانی شــعبه: 960801  خواهان: آقای علی رضا شکفته فرزند محمد ابراهیم به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان فلکه دانشگاه ابتدای بزرگراه تهران کوی پرتو بلوار 
دکتر حســابی کدپســتی 8816744776 همراه 09382643218، خواندگان: 1- آقای 
محمد علی احمدی فرزند حجت ا... 2- خانم عفت چراغی آفارانی فرزند مصطفی همگی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: اعسار از هزینه دادرسی، دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و با اعالم ختم دادرسی به شرح ذیل انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای علی رضا شــکفته به طرفیت 1- آقای محمد علی احمدی فرزند حجت ا... 
2- خانم عفت چراغی آفارانی فرزند مصطفی به خواســته صدور حکم مبنی بر اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی مرحله نخستین به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه مندرجات 
استشهادیه پیوســت دادخواست و موادی اظهارات شــهود در جلسه دادرسی که همگی 
داللت بر صحت ادعای نامبرده مبنی بر عدم استطاعت مالی کافی در جهت پرداخت هزینه 
دادرسی پرونده موصوف دارد و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی از جانب مدعی علیه 
بعمل نیامده تا موجب بطالن و بی اعتبــاری آن را فراهم آورد و دلیلی که حاکی از تمکن 
و توانایی مالی مدعی اعسار باشد به دادگاه ارائه نشده و درپرونده موجود نیست لذا دادگاه 
با عنایت به مراتب فوق الذکر و مقررات مواد 504-508-513 قانون آیین دادرسی مدنی 
ضمن احراز صحت ادعای معنونه و اعسار خواهان حکم بر معافیت موقت خواهان از تادیه 
هزینه دادرسی در تمام مراحل رســیدگی مربوط به این دعوی را صادر و اعالم می نماید 
حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
تجدیدنظراستان اصفهان می باشد. م الف:37368 شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان ) 278 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/419 شماره دادنامه: 9609970351400251 شماره پرونده: 9409980351401015  
شماره بایگانی شعبه: 941124 خواهان: شرکت ســهامی بیمه آسیا به مدیریت ابراهیم 
کارگر با وکالت خانم مرضیه نجف پور سیبکی فرزند رحم خدا به نشانی اصفهان ملک شهر 
ابتدای خیابان مطهری بعد از بانک صادرات مجتمع پزشــکی سینا طبقه چهارم واحد 2، 
خواندگان: 1- آقای افراسیاب رئیسی به نشانی اصفهان خیابان کاوه شهرک کاوه خیابان 
سعدی پالک 10، 2- آقای محسن قدکچی شبستری به نشانی استان تهران شهرستان 

ورامین خ دادگاه کوچه رضوان پالک 16،خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 3-مطالبه خسارت دادرسی، گردشــکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی شرکت سهامی بیمه آسیا به مدیریت ابراهیم کارگر با وکالت مرضیه 
نجف پور سیبکی فرزند رحم خدا به طرفیت افراسیاب رئیسی و محسن قدکچی شبستری 
به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 167/922/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه به این توضیح که خواهان اظهار داشــته که در مورخه 89/4/18 
خوانده ردیف اول هنگامی که هدایت سواری آردی به شــماره پالک 675 ل 71 ایران 
13 و خوانده ردیف دوم هدایت سواری پراید به شماره پالک 413 و 44 ایران 55 را عهده 
دار بوده اند با خودروی سواری بی ام دبلیو به شماره پالک 316 ی 75 ایران 22 تصادف 
نموده و مطابق نظریه کارشناس تصادفات به علت بی مباالتی مقصر شناخته می شوند و 
خسارت وارده به اتومبیل زیان دیده به میزان 167/922/000 ریال تعیین و در قبال اخذ 
رسید به زیان دیده پرداخت گردیده است و حال با توجه به مراتب فوق خواسته و محکومیت 
خواندگان به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه گردیده 
اند دادگاه با عنایت به دادخواســت تقدیمی، گزارش تسویه خســارت بیمه بدنه اتومبیل 
گزارش کارشناس بیمه، اقرارنامه آقای محمدرضا واعظی مالک خودروی بی ام و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری که علی رغم ابالغ قانونی به طرفین مصون از اعتراض باقی 
مانده این دادگاه دعوی خواهان را وارد دانســته و مســتندا به ماده 30 قانون بیمه و مواد 
یک و دو قانون مسئولیت مدنی و مواد 198-515-519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب 1379 حکم به محکومیت هر یک از خوانــدگان به پرداخت پنجاه درصد از مبلغ 
167/922/000 ریال به انضمام خسارات دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 1394/10/13 تا تاریخ اجرای حکم صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه بوده و پس از انقضا 
مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظراستان اصفهان 
 است. م الف:37367 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 434 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

12/420 شماره دادنامه: 9609970350401801 شماره پرونده: 9609980350400279  
شماره بایگانی شعبه: 960328 خواهان: آقای قاسم مسائلی فرزند حسین به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ کاوه خ نگارستان خ اندیشه مجتمع تیرازه واحد 5 طبقه 2، خوانده: 
آقای رامین یارمحمدی فرزند قربانعلی به نشانی اصفهان خیابان کاوه سه راه ملک شهر 
خیابان گلســتان خیابان صفا کوچه 22 پالک چهارم سمت چپ ط 4 رامین یار محمدی، 
خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقای قاسم مســائلی به طرفیت آقای رامین یارمحمدی به خواسته اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مطالبه وجه یک فقره چک 210 میلیون تومان دادگاه با 
توجه به اظهارات خواهان و اینکه غیر از یک باب آپارتمان مسکونی که محل سکنی وی 
می باشد وی اموال دیگری هم ندارد و خوانده نیز حاضر نشده است و اموالی از وی معرفی 
نکرده است لذا دادگاه دعوی وی را ثابت دانســته مستندا به مواد 504 و 505 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم می شود 
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف:37364 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 

213 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

12/505 شماره دادنامه: 9609970352902336 شماره پرونده: 9609980352900136  
شماره بایگانی شعبه: 961236 خواهان: آقای فرشاد مفیدپور فرزند احمد به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور کوچه اردشیر سبیلی مجتمع آرزو واحد 15، 
خواندگان: 1- آقای ذبیح اله مولوی وردنجانی فرزند مهدیقلی به نشانی اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی کوچه آسیاب پالک 63 کدملی 1818963205، 2- آقای حمیدرضا 
مختاری فرزند احمد به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ باغ دریاچه کوچه شماره 
86 جنب مادی پ 25، 3- آقای فتح اله قندی فروشانی فرزند غالمرضا به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان چهارراه تختی ک هتل پرشیا بن بست سعادت پ 117، 4- آقای 
مجید صیام 5- آقای حمید صیام 6- آقای امید کبیری همگی به نشانی مجهول المکان، 
7- آقای حمیدرضا وکیلی سهرفروزانی فرزند قاســمعلی به نشانی اصفهان خیابان امام 
خمینی خیابان بسیج خیابان ورزشگاه کوی سپاهان پالک 202 کدملی 1285735218، 

8-  آقای حمیدرضا الجوردی به نشــانی اصفهان خیابان شــیخ بهایی بعــداز چهار راه 
قصر رنگ سرو پ 51، 9-  آقای مســیح پورنیک فرزند حسین به نشانی اصفهان خیابان 
میرفندرسکی رنگ توحید جنب مسجد پالک 98 کدملی 1289671524، 10- آقای رضا 
جعفریان به نشانی استان هرمزگان شهرستان بندرعباس بلوار پاسداران نرسیده به سه راه 
هتل هما جنب بانک سپه رنگ جعفریان پالک 16، 11- آقای امیر نصیری جزی فرزند 
حسین به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان امام خمینی بابوکان خیابان طالقانی 
کوچه امام حسین کدپستی 8187149836، 12- آقای اسماعیل کبیری به نشانی اصفهان 
خیابان خرم نرسیده به سه راه صمدیه سمت چپ انبار و فروشگاه بزرگ رنگ کبیری پ 59، 
13- آقای محمد علی نصیری جزی فرزند حسین به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی 
خیابان بابوکان رنگ نصیری پ 17 کدملی 1287898432، خواســته: اعسار از پرداخت 
محکوم به، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص خواسته آقای فرشاد مفیدپور 
فرزند احمد به طرفیت آقایان اسماعیل کبیری فرزند علی، فتح ا... قندی فروشانی فرزند 
غالمرضا، ذبیح ا... مولوی وردنجانی فرزند مهدی قلی، محمد علی نصیری جزی فرزند 
حسین، امیر نصیری جزی فرزند حسین، حمیدرضا وکیلی سهرفروزانی فرزند قاسمعلی، 
مســیح پورنیک فرزند حســین، رضا جعفریان، حمیدرضا الجوردی، امیرکبیری، حمید 
صیام، مجید صیام و حمیدرضا مختاری فرزند احمد دایر بر تعدیل اعسار موضوع دادنامه 
شماره 148-960 مورخ 1396/6/20 صادره از این شعبه با توجه به مفاد اظهارات خواهان، 
شهود تعرفه شده ایشان و خواندگان و با عنایت به اینکه خواهان تا به حال اقدامی جهت 
پرداخت رد مال خواندگان به عمل نیاورده اســت لذا به استناد ماده 7 قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 1394 حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد. با 
توجه اظهارات خواهان به شرح صورت جلسه مورخ 96/11/15 در صورت داشتن تامین 
کافی در اجرای احکام، نامبرده مکلف است از ســاعت 7 صبح تا ساعت 19 عصر هر روز 
به کار مشغول و از ساعت 19 عصر لغایت 7 صبح را در زندان باز قلعه شور استراحت کند تا 
با کار کردن نسبت به پرداخت رد مال در حق خواندگان اقدام نماید »قضات محترم ناظر 
زندان و اجرای احکام و مدیران محترم زندان مرکزی اصفهان و قلعه شور نسبت به انجام 
مفاد دادنامه اقدام شایســته و مقتضی به عمل می آوردند« رای صادره حضوری و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می 
باشد. م الف:37361 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( 

) 559 کلمه، 6 کادر(  
ابالغ رای   

12/506 شماره دادنامه: 9609970352902359 شماره پرونده: 9609980359700395  
شماره بایگانی شعبه: 961249 شاکی: آقای بهرام قنبری حسن آبادی فرزند لطفعلی به 
نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ هشت بهشت شــرقی نبوت 44 نبوت 2 پالک 
14 ط 2، متهم: آقای مهرزاد جمالی فرزند جهانشــیر به نشانی استان اصفهان 4 باغ باال 
خ نیکبخت غربی بعد از دادگســتری نبش کوچه کیهان دفتــر اجرایی مجموعه دیزاین 
دکوراتیو داخلی اعتماد، اتهام ها: 1- کالهبرداری 2- خیانت در امانت، گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهرزاد جمالی دایر بر خیانت در امانت نســبت 
به بیســت عدد چارچوب درب و پنجره با اوصاف مندرج در صفحه 96 پرونده و ســه متر 
آهن نمره 14 موضوع شکایت آقای بهرام قنبری حســن آبادی فرزند لطفعلی با توجه به 
مفاد شکایت شــاکی در کلیه مراحل تعقیب- تحقیق و دادرسی- مودای گواهی شهود و 
مطلعین- صورتجلسه معاینه محل بشرح صفحه 20 پرونده- کیفرخواست صادره توسط 
دادسرا- احضار متهم از طریق نشرآگهی و عدم حضور جهت دفاع از اتهام انتسابی و جمیع 
محتویات پرونده بزهکاری وی محرز است به اســتناد ماده 674 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1375 به یک ســال حبس تعزیری محکوم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه  و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. در خصوص اعتراض 
آقای بهرام قنبری حسن آبادی فرزند لطفعلی نســبت به قرار منع تعقیب صادره توسط 
بازپرس محترم شعبه 18 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان با توجه به اینکه قرار مذکور 
مطابق موازین قانونی، دالیل، قراین و امارات منعکس در پرونده صادر گردیده اســت و 
اعتراض معترض خدشه ای به آن وارد نمی ســازد لذا دادگاه در اجرای مواد 271 و 273 
قانون آیین دادرسی کیفری قرار مزبور را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی 
 است.  م الف:37360  شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( 

) 329 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ وقت رسيدگي
9610460370200035 شــماره پرونــده:  12 شــماره درخواســت:  /284
9309980360000768 شماره بایگاني شعبه: 930307  نظر به اینکه آقاي سید محمد 
حسن موسوي زاده فرزند سید مجید شکایتي علیه آقاي سعید جمشیدي فرزند اصغر مبني 
بر آدم ربایي و تهدید در این دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930307 و این 
دادگاه ثبت و وقت رســیدگي براي روز 1397/01/20 ســاعت 9 صبح تعیین شده است 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشــد لذا حســب ماده 394 قانون آیین دادرسي 
کیفري مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در روزنامه زاینده رود  طبع و نشر مي گردد و از 
متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي را اتخــاذ خواهد نمود. 
م الف:37349 شعبه سوم دادگاه کیفري یک استان اصفهان) 18 کیفري استان سابق( 

)140 کلمه، 1 کادر(
مزایده اموال غير منقول

12/01 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961829 ج / اول له 1- فرنگیس اناری 2- حسین چاوشی با وکالت 
خانم هما همایونی و علیه 1- محسن فرهادیه 2- غالمحسین فرهادیه 3- مسعود فرهادیه 
مبنی بر مطالبه مبلغ 1/848/654/895 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق 
االجرای دولتی در تاریخ 1397/1/18 ساعت 9/5 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 0/213 سهم از 72 سهم شش دانگ ملکی 
به پالک ثبتی 5157 اصلی بخشی 4 )سهم االرث محکوم علیهم( با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی مرحوم آقای محمود فرهادیه و اکنون در 
تصرف مالکانه محکوم علیهم می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام 
حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت هزینه های 
اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد ارزیابی واقع 
در خیابان گلزار جنوبی نبش کوچه جاوید مراجعه و پس از باز نمودن درب توسط قفل ساز 
ازمحل بازدید و مشاهده شد زمین معرفی شده فاقد اعیانی و بصورت زمین محصور که در 
آن مقداری نخاله ریخته شده می باشد لذا با مساحی حدود آن مشخص گردید حدود ملک 
معرفی شده با حدود مندرج در اسناد صادره در اداره ثبت دارای اختالفاتی می باشند که نیاز 
به حضور کلیه مالکین مشاعی و اصالح اسناد می باشد ) مطابق کروکی ذیل( لذا با مساحی 
حدود وضع موجود ملک معرفی شده، مساحت آن 803 متر مربع محاسبه گردید ولی در 
پیش نویس اسناد کاداستری صادره در اداره ثبت مساحت ششدانگ پالک 5157 بخش 
4 ثبت اصفهان 690/73 متر مربع قید شــده ) همانطوریکه در گزارش قبلی باستحضار 
رسید اسناد مالکیت کاداستری صادره برای بعضی از مالکین و بصورت مشکوک صادره 
شده و نظر به اینکه صدور سند مالکیت با طول و ابعاد قطعی نیاز به مراجعه کلیه مالکین 
ششــدانگ و تطبیق با مجاورین دارد لذا صرفا با توجه به موقعیت پالک برای بعضی از 
مالکین، ملک جانمایی و سند صادر شده اســت ( و احتمال از قلم افتادن قسمتی از حدود 
و مساحت و یا تداخل با مجاورین وجود دارد. علی ایحال وضع موجود ملک معرفی شده 
بصورت یک قطعه زمین محصور می باشد که با توجه به مساحت برداشت شده و موقعیت 
ملک و قیمت روز بازار و نیز کلیه عواملی که در ارزیابی موثر اســت ارزش ششدانگ آن 
سیزده میلیارد ریال یا بعبارتی یک میلیارد و ســیصد میلیون تومان برآورد می  گردد. در 
نتیجه ارزش 1000/213 )0/213( سهم آن متعلق به سهم االرث محکوم علیهم به مبلغ 
1/848/654/895 ریال ارزیابی می گردد.م الف: 35537 اجرای احکام حقوقی شعبه 

اول اصفهان )507 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکيت

12/708 شــماره صادره: 1396/42/474576- 96/12/14 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 282 فرعی از 4839 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 84575 در صفحه 225 دفتر امالک جلد 489  به نام محمدرضا قانعی تحت شماره 
چاپی مسلسل 278666 ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس بالواسطه به موجب 
اقرارنامه اصالحی شماره 96008 مورخ 80/7/7 دفترخانه 65 اصفهان به خانم فریبا قانعی 
فرزند محمود انتقال قطعی یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 

1396217020024037616 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل 
شماره 25389 مورخ 96/11/9 به گواهی دفترخانه 5 اصفهان رسیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابه جایی  مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 38805 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

)250 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/767 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 582/96 ، وقت رسیدگی ســاعت 10/15 صبح روز سه شنبه 
مورخه 1397/1/21، مشــخصات خواهان: عبداله احمدی فرزند ابوالحسن، مشخصات 
خوانده: انور شاه محمدی فرزند عبدا...، خواســته و بهای آن:  مطالبه وجه 2 فقره چک به 
انضمام مطلق خسارات دادرسی به مبلغ 70/000/000 ریال، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 7164 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/768 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 584/96 ، وقت رسیدگی ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 1397/1/21، 
مشخصات خواهان : رسول روح اللهی فرزند محمد، مشخصات خوانده: مهسا جمشیدی 
شاهرودی فرزند مونس، خواسته و بهای آن:  محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
وجه یک فقره چک به مبلغ 120/000/000 ریال، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 7166 
شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )165 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/769 مرجع رســیدگی: شــعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر به 
نشانی خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان، کالســه پرونده 620/96 ، وقت رسیدگی ســاعت 9/30 صبح مورخه 
1397/1/23، مشخصات خواهان : عبداله احمدی فرزند ابوالحسن، مشخصات خوانده: 
ماشاءاله اسکندری فرزند حسین، خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه چک )2 فقره( به مبلغ 
100/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 
7165 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )162 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
12/770 مرجع رســیدگی: شعبه 9 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 863/95 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/15 بعد از ظهر روز یک شنبه مورخه 
1397/4/10، مشخصات خواهان : امید روح اللهی فرزند حســینعلی به نشانی اصفهان 
شهرک صنعتی محمودآباد فرعی 26 ســنگبری برادران کبیر، حیدرعلی خوانده: محمد 
خوانساری فرزند رضا، خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخت و شهادت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 7162 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )188 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/771 آقای حسین مجیری اندانی دارای شناسنامه شماره 3482  به شرح دادخواست به 
کالسه  1081/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد علی مجیری اندانی به شناسنامه 2552 در تاریخ 1396/11/12 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فاطمه 
موسوی اندانی فرزند ســید محمد، ش.ش 39 همسر 2- ابوالفضل مجیری اندانی فرزند 
محمد علی، ش.ش 93 فرزند 3- حسین مجیری اندانی فرزند محمد علی، ش.ش 3482 
فرزند 4- صدیقه مجیری اندانی فرزند محمد علی، ش.ش 630 فرزند 5- گوهر مجیری 
اندانی فرزند محمد علی، ش.ش 181 فرزند 6- مریم مجیری اندانی فرزند محمد علی، 
ش.ش 3171 فرزند 7- زهراء مجیری اندانــی فرزند محمد علی، ش.ش 3172 فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7168 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )184 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

12/772 شماره: 630/96 حل 3 به موجب رای شماره 1070 تاریخ 96/8/22 حوزه سوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه سبحان 
بنی هاشمی فرزند عباســعلی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
هشتاد و هشت میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/150/000 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک 96/2/15 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی در 
حق محکوم له محمود طاهران فرزند زمان شــغل آزاد به نشانی خمینی شهر خ شریعتی 
شمالی کوچه فرهنگ رای صادره غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:7167 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )194 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/773 شماره: 631/96  حل 3 به موجب رای شماره 1380 تاریخ 96/9/20 حوزه سوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه1 - شاهین 
احسان  فرزند رسول2- جالل یادگاری خوزانی فرزند عباسعلی به نشانی مجهول المکان 
محکوم اند به پرداخت مبلغ یکصد و بیســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/580/000 ریال بابت خسارات دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/2/30 لغایت زمان اجرای حکم 
و پرداخت نیم عشر دولتی در حق محکوم له مهران تمنائی فرزند محمد مهدی به نشانی 
خمینی شهر بلوار امیرکبیر ک 167 بن بست یاس 5 پالک اول، رای صادره غیابی است.  

ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خــود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:7163 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )203 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ اجرائيه

12/508 شماره پرونده: 139604002121000373/1 شماره بایگانی پرونده: 9600490 
شــماره آ گهی  ابالغیه: 139603802121000081 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9600490  بدین وسیله به خانم  معصومه وطن خواه ورنوسفادرانی، نام پدر: حسن، تاریخ 
تولد، 1307/04/02 شماره ملی: 1140076299 شماره شناسنامه 7628 به نشانی خمینی 
شهر خ امام شمالی کوچه شهید ملکوتی پالک 19 )اعالمی متعهد له( ابالغ می شود که 
خانم مریم غفورزاده ورنوســفادرانی جهت وصول ) مهریه( یک جلد کالم اله پانزده هزار 
ریال یک عدد آیینه و شــمعدان یکصد هزار ریال خرید لباس زنانه 500 هزار ریال بهاء 
هفت قفیز ملک لورک هفت میلیون ریال یــک تخته فرش قالی دوازده متری 500 هزار 
ریال مقدار یکصد گرم طالی ساخته مقوم به یک میلیون و دویست هزار ریال کاًل بر ذمه 
زوج است که عندالمطالبه به زوجه بپردازد به اســتناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 
4675-1366/6/5 دفترخانه ازدواج 42 و طالق 100 خمینی شهر استان اصفهان علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9600490 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 1396/12/12 مامور، ابالغ واقعی به شما میسر نبود  لذا بنا به تقاضای 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود 
 آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب 
 می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 
 م الف: 7172 یزدانــی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شــهر)234 کلمه، 

3 کادر( 
اخطار اجرایی

12/774 شماره: 885/96 به موجب رای شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
که قطعیت یافته است محکوم علیه مسعود اعرابی فرزند علی به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه 
دادرسی و حق خواهان و پرداخت خســارت تاخیر تادیه در زمان سررسید تا زمان اجرای 
حکم در حق خواهان سید داود حسینی فرزند سید یوسف به نشانی اصفهان خ سهروردی 
ک فراز ســاختمان فراز ط 3 و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی است.  ماده 
34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیــه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خــود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
 م الف:7174 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )175 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/775 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 3552/96 ح 2 ، وقت رسیدگی ساعت 5/50 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/2/17، مشخصات خواهان: محمد محمدی فرزند قدرت اله به نشانی خمینی شهر 
منظریه خ هدایت خ پیمان بعد از مســجد پ 128، مشخصات خوانده: محمد فوالدساز و 
مزدک ایزدتنی فرزند خورشــید،  خواسته و بهای آن:  انتقال ســند، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 7173 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )173 کلمه، 2 کادر(
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ابالغ رای
12/624 شماره دادنامه: 9609970351400251 شماره پرونده: 9409980351401015 
شماره بایگانی شعبه: 941124  خواهان: شرکت ســهامی بیمه آسیا به مدیریت ابراهیم 
کارگر با وکالت خانم مرضیه نجف پور سیبکی فرزند رحم خدا به نشانی اصفهان ملک شهر 
ابتدای خیابان مطهری بعد از بانک صادرات مجتمع پزشــکی سینا طبقه چهارم واحد 2، 
خواندگان: 1- آقای افراسیاب رئیسی به نشانی اصفهان خیابان کاوه شهرک کاوه خیابان 
سعدی پالک 10، 2- آقای محسن قدکچی شبستری به نشانی استان تهران شهرستان 
ورامین خ دادگاه کوچه رضوان پالک 16 ، خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرســی، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی شرکت سهامی بیمه آسیا به مدیریت ابراهیم کارگر با وکالت مرضیه 
نجف پور سیبکی فرزند رحم خدا به طرفیت افراسیاب رئیسی و محسن قدکچی شبستری 
به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 167/922/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه به این توضیح که خواهان اظهار داشته که در مورخ 89/4/18 خوانده 
ردیف اول هنگامی که هدایت سواری آردی به شماره پالک 675 ل 71 ایران 13 و خوانده 
ردیف دوم هدایت سواری پراید به شماره پالک 413 و 44 ایران 55 را عهده دار بوده اند با 
خودروی سواری بی ام دبلیو به شماره پالک 316 ی 75 ایران 22 تصادف نموده و مطابق 
نظریه کارشناس تصادفات به علت بی مباالتی مقصر شناخته می شوند و خسارت وارده 
به اتومبیل زیان دیده به میزان 167/922/000 ریال تعیین و در قبال اخذ رســید به زیان 
دیده پرداخت گردیده است و حال با توجه به مراتب فوق خواسته و محکومیت خواندگان 
به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه گردیده اند دادگاه با 
عنایت به دادخواست تقدیمی، گزارش تسویه خسارت بیمه بدنه اتومبیل گزارش کارشناس 
بیمه، اقرارنامه آقای محمدرضا واعظی مالک خودروی بی ام و نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری که علی رغم ابالغ قانونی به طرفین مصون از اعتراض باقی مانده این دادگاه 
دعوی خواهان را وارد دانســته و مســتندا به ماده 30 قانون بیمه و مواد یک و دو قانون 
مسئولیت مدنی و مواد 198-515-519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 
حکم به محکومیت هر یک از خواندگان به پرداخت پنجاه درصد از مبلغ 167/922/000 
ریال به انضمام خســارات دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
1394/10/13 تا تاریخ اجــرای حکم صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی بوده و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و پس از انقضا مهلت 
واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.  
م الف:38359 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )443 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
12/625 کالسه پرونده 961249 شماره دادنامه: 96/11/29-9609976793904545 
مرجع رسیدگی: شعبه 9 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی ترابی پوده به 
نشانی اصفهان خ حمزه شمالی ک 36 پ 39، خوانده: کوروش رفیعی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه اجور معوقه به انضمام هزینه های قبوض مصرفی مقوم به شش 
میلیون و دویست هزار ریال، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مرتضی ترابی پوده فرزند 
حسن به طرفیت آقای کوروش رفیعی فرزند علی اصغر به خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون 
و دویست هزار ریال بابت اجور معوقه و هزینه های قبوض مصرفی آب، برق و گاز و تلفن 
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه استیجاری فی مابین به استناد قرار اجاره 
عادی شماره 110/0816مورخه 94/7/8 که مورد اجاره عبارتند از یک باب منزل مسکونی 
واقع در قلعه نو خ معراج که مورد اجاره از تاریخ 94/7/25 لغایت 95/7/25 با وجه الرهانه 
شصت میلیون ریالی و اجاره بهای ماهیانه پنج میلیون ریال در اختیار خوانده )مستاجر( قرار 
گرفته که با عنایت به اتمام قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره از جانب مستاجر خواهان 
مدعی هستند که بابت اجور معوقه هشتصد هزار ریال و هزینه قبوض مصرفی آب، برق، 
گاز، تلفن به مبلغ پنج میلیون و دویســت هزار ریال و همچنین دویست هزار ریال بابت 
خسارت وارده به عین مستاجره را از خوانده طلبکار بوده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
)نشر  آگهی( در جلسه دادرسی شرکت ننموده و نسبت به دعوی مطروحه خواهان ایراد و 
اعتراضی به عمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 
10 و 490 قانون مدنی و 198 و 515 و 519  قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون و دویســت هزار ریال بابت اصل خواسته و یکصد و 
بیست و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی  و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای 
احکام در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز 
پس  از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  م الف:38354 شعبه 9 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)388 کلمه، 4 کادر( 

ابالغ رای
12/626 کالسه پرونده: 960643 شــماره و تاریخ دادنامه: 9609976795001661-

96/11/25 مرجع رسیدگی: شعبه بیستم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای حمید 
جمشیدیان به نشانی اصفهان مشتاق دوم براآن شمالی روستای جوزدان خ امام خمینی 
نبش کوچه شاهد 7 منزل شخصی، خوانده: خانم فاطمه صادقی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست آقای حمید 
جمشیدیان به طرفیت خانم فاطمه صادقی به خواسته مطالبه مبلغ 19/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 036/378060 به تاریخ 1396/1/20 عهده بانک انصار با توجه 
به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد 
و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
داشته علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به اســتناد مواد 198، 519 و 522  قانون آئین 
دادرســی مدنی و مواد 307، 309، 315، 310 و 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 19/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته، پرداخت مبلغ 30/000 
ریال به عنوان خسارت دادرسی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
وصول و ایصال در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی اســت و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38387 

شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )278 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/627 کالســه پرونده: 960964 شــماره دادنامــه: 9609976794602300 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن شــکیلی به نشانی 
اصفهان خ امام خمینی کوچه غدیر ســمت چپ منزل دوم، خوانده: شــاهین فتح ا...  ئی 
 به نشانی مجهول المکان، خواســته: الزام به انتقال سند رسمی خودرو پژو 206 به شماره 
387 ص 72 ایران 53، گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای خواهان به طرفیت 
خوانده یاد شده باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو پژو 206 به شماره انتظامی 
387 ص 72 ایران 53 به انضمام مطلق خســارات وارده با عنایــت به محتویات پرونده، 
استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه مدارک 
ارائه شده از طرف خواهان )بیمه نامه، ســند، کارت بنر، کارت خودرو، مبایعه نامه( شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225  
قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده شــاهین فتح ا... ئی به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال رسمی ســند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 840/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در این شــعبه و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:38386 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)283 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/628 کالسه پرونده: 960784 شــماره دادنامه:96/8/30-9609976793803834 
مرجع رسیدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن محمدی فرزند 
هرمز به نشانی اصفهان ملک شهر رباط سوم کوچه ش ضیایی 2 بن بست فردوسی پ 1، 
خواندگان: 1- علی بحری پور فرزند یوسف به نشانی مجهول المکان 2- غالم جهانگیری 
فرزند مجید به نشانی اصفهان ملک شهر رباط سوم کوچه 7 پالک آخر درب کرم رنگ یا 
فرعی اول کوچه شادی 8، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای محسن محمدی فرزند هرمز به طرفیت 1- علی بحری 
پور فرزند یوسف 2- غالم جهانگیری فرزند مجید به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 
ریال وجه چک به شماره 931/06538372-95/8/15  به عهده بانک پست بانک ایران 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لــذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال  
بابت اصل خواســته و 1/257/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 
120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/8/15(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38385 

شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 327 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/629 کالســه پرونده 960312-28 شــماره دادنامــه: 9609976795801389-
96/11/29 مرجع رسیدگی: شعبه 28 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی 
زاهدی به نشــانی اصفهان خ مجمع کوی صیاد زاده پالک 19، خواندگان: 1- اسماعیل 
دمابی گلدره به نشانی مجهول المکان 2- راضیه فوالدی دهقی 3- ابوطالب دمابی گلدره 
4- گلخندان صفری دهقی 5- شــرکت خدماتی چهلســتون همگی به نشانی اصفهان 
خ معراج خ امامزاده کوی شــهید کریمی 20 پالک 632، خواسته: تقاضای مطالبه مبلغ 
150/000/000 ریال بابت سرمایه که در شرکت به انضمام مطلق خسارات و هزینه های 
دادرسی و تاخیر تادیه و غیره بدواً صدور قرار تامین خواسته، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان مرتضی زاهدی به طرفیت خواندگان 1- اسماعیل 
دمابی گلدره 2- راضیه فوالدی 3- ابوطالب دمابی گلــدره 4- گلخندان صفری دهقی 
4- شرکت خدماتی چهلستون به خواســته تقاضای مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت سرمایه که در شــرکت به انضمام مطلق خســارات و هزینه های دادرسی و تاخیر 
تادیه با عنایت به محتویات پرونده قرارداد سرمایه گذاری به شماره 90/50027 به تاریخ 
1390/5/2، قرارداد سرمایه گذاری 90/50335 به تاریخ 1390/7/17 آگهی ثبت شرکت 
ها، عدم حضور و دفاع و عدم ارســال الیحه از ناحیه خوانــدگان علیرغم ابالغ قانونی، 
دعوی خواهان را در خصوص خوانده ردیف اول اسماعیل دمابی گلدره و شرکت خدماتی 
چهلستون ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده ردیف اول به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اتمام قرارداد 1391/7/5 تا زمان 
اجرا و پرداخت مبلغ 3/065/000 ریال بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و 
در خصوص مابقی خواندگان با عنایت به عدم انعقاد قرارداد با خواهان دعوی خواهان را در 
خصوص خواندگان ردیف دوم تا چهارم غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 
قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و ا عالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در یکی از محاکم محترم عمومی حقوقی شهر اصفهان می باشد. م الف:38380 شعبه 

28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 389 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

12/630 شماره دادنامه: 9609976837002264 شماره پرونده: 9609986837000426 
شماره بایگانی شعبه: 960469 خواهان: آقای محسن فروهیده فرزند اصغر به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ خاقانی ک میدان کوچک پ 33 ط همکف، خوانده: خانم مرضیه 
هاشمی فرزند خسرو به نشانی اصفهان چهار راه جهاد ک نور صادقی انتهای کوچه نبش بن 
بست شهید هادیان پالک 31، خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای محسن فروهیده فرزند اصغر به طرفیت مرضیه هاشمی 
فرزند خسرو به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش مالحظه می گردد در این پرونده 
خواهان در جلسه رسیدگی بیان نمود که )ما در تاریخ 88/5/7 با هم ازدواج کردیم و یک 
سال پس از آن عروسی کردیم و یک سال با هم بودیم و زندگی مشترک داشتیم و در سه 
سال قبل هم ایشان از خانه رفت و دیگر نیامد و قبل از آن سه سال هم گاهی به خانه می 
آمد و گاهی نمی آمدو از سال 1393 به بعد دیگر به خانه نیامد... ایشان یکسری مشکالت 
اخالقی داشت و ما با هم در دانشگاه آشنا شده بودیم هر چه مراجعه می کردم ایشان می 
گفت اشــتباه کردم و عذر خواهی می کرد ولی فایده نکرد و به خانواده اش هم گفتم آنها 
گفتند که با او صحبت می کنیم ولی باز فایده نکرد و به خانه برنگشت تا یکسال قبل که 
متوجه شدم ایشان نقل مکان کرده و آدرس دیگری از آنها ندارم... یک توافق برای طالق 
توافق تنظیم کردیم که کلیه حق و حقوق قانونی و شرعی خود را به من بذل نمود( علیهذا 
دادگاه با عنایت به شرح دادخواســت تقدیمی، اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی، عدم 
حضور خوانده جهت هر گونه دفاع در رد دعوی خواهان نظریه مرکز مشــاوره خانواده در 
مقام داوری زوجه و عدم توفیق داوران جهت اصالح ذات البین به جهت عدم حضور زوجه، 
و نظریه مشاور محترم قضایی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و بر اساس قاعده فقهی 
الطالق بیدمن اخذ بالساق واصرار زوج به امر طالق مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و 

مواد 24، 27، 29 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، گواهی عدم امکان سازش فی 
مابین زوجین صادر و اعالم می گردد نوع طالق رجعی و عده طالق سه طهر است رعایت 
مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی حسب مورد برعهده مجری صیغه طالق 
است ضمنا اجرای صیغه طالق منوط به پرداخت مهریه مطابق با سند رسمی نکاحیه و به 
نرخ روز و همچنین پرداخت نفقه ایام عده به مبلغ 1/500/000 تومان است در خصوص 
سایر حقوق مالی ناشــی از نکاح چون زوجه ادعایی مطرح ننموده است این دادگاه مواجه 
با تکلیف نمی باشد )الزم به ذکر اســت توافقات مندرج در توافق نامه مورخ 95/9/14 به 
جهت عدم تقدیم دادخواســت طالق توافقی از ناحیه زوجین بالاثر و غیر قابل استناد می 
باشد( زوجین فاقد فرزند مشترک هســتند مدت اعتبار رای صادره ظرف سه ماه از تاریخ 
ابالغ رای قطعی است. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 
است. م الف:38527 شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )528 کلمه، 5 کادر(

ابالغ رای
12/631 شماره دادنامه: 9609970352201781 شماره پرونده: 9609980352200133 
شماره بایگانی شعبه: 960140 خواهان: خانم شــراره مهراب پورجهمانی فرزند سلطان 
حســین با وکالت آقای علیرضــا صادقی نژاد فرزنــد هدایت اله به نشــانی اصفهان خ 
نیکبخت غربی جنب دادگســتری ســاختمان اداری طبقه 6 واحد 309 مشترکا منفردا، 
 همــراه 09132662657 و آقای رامین رهنما فرزند عبدالرســول به نشــانی اصفهان 
خ نیکبخت غربی جنب دادگستری ســاختمان اداری طبقه 6 واحد 309 مشترکا منفرداً 
همراه 09131027761 ، خوانده: آقای محسن نکوئی فرزند دوستعلی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، 3- مطالبه 
وجه چک، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم شراره مهراب 
فرزند سلطان حسین با وکالت آقایان رامین رهنما و علیرضا صادقی نژاد به طرفیت آقای 
محســن نکویی فرزند دوستعلی به خواسته مطالبه مبلغ ششــصد و شصت میلیون ریال 
وجه دو فقره چک به شــماره های 863839  به مبلغ 560/000/000 ریال و 799974 
به مبلغ 100/000/000 ریال و در مورخه 95/8/12 عهده بانک ملی ایران شــعبه دلند 
گلستان به انضمام مطلق خســارات قانونی / حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سررســید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات 
برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر 
دادگاه ثابت است لذا به اســتناد مواد 249-310-313 قانون تجارت و مواد 199-198-

303-305-306-331-336-502-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 
22 و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 660/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/901/200 
ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ 16/040/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی و بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان و 
مبلغ 21/100/000 ریال بابت مابقی هزینه دادرسی در حق دولت صادر و  اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای 
و ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز 
 استان می باشد. م الف:38525 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )408 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351013286 ابالغنامــه:  شــماره   12 /776
9609980351000371 شماره بایگانی شــعبه: 960447  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  آقای سعید سعیدی فرزند عبداله، خواهان  آقای بهنام پارسا بروجنی 
دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای اصغر صالحی و سعید سعیدی به خواسته مطالبه وجه 
چک و مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 212(  ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609980351000371 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/28 و ساعت 13 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده سعید صالحی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده سعید صالحی 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 رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:37370 شعبه 10 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)176 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
12/615 کالسه پرونده: 960958 شماره دادنامه:96/11/21-9609976794104461 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شرکت پخش سایه 
سمن به مدیریت آقای فردین عالی زار به سمت رئیس هیئت مدیره و با مدیرعاملی آقای 
کامران صدراالشراق و با وکالت مع الواســطه آقای اسحاق ترابی به نشانی تهران میدان 
فردوس ابتدای خیابان ســپهبد قرنی کوچه علوی پالک 2 با وکالت خانم نجمه شانه به 
نشانی اصفهان خ نشــاط حد فاصل چهار راه نقاشی و هشت بهشــت مجتمع تجاری و 
اداری نقش جهان طبقه دوم واحد 6، خوانده: آقای امیر حقیقی به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه مبلغ 23/600/000 ریال بابت صدور چکهای 590584-95/4/27 و 
702275-95/5/15 و 590590-95/4/8 به انضمام کلیه خســارات دادرســی و تاخیر 
تادیه و حق الوکاله وکیل، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی شــرکت پخش سایه ســمن به مدیریت آقای فردین 
عالی زار به سمت هیئت مدیره و با مدیرعاملی آقای کامران صدراالشراق و با وکالت مع 
الواسطه آقای اسحاق ترابی با وکالت خانم نجمه شــانه به طرفیت آقای امیر حقیقی به 
خواسته مطالبه مبلغ 23/600/000 ریال وجه چک به شماره های 95/4/27-590584 
و 702275-95/5/15 و 590590-95/4/8 به عهده بانک قرض الحســنه مهرایران به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی درج 
آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ بیست و سه میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و سیصد و پانزده هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه درج آگهی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک های موصوف )95/4/27-95/5/15-95/4/8(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
 می باشد. م الف:38391 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) 419 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

12/616 کالسه پرونده: 950787 شــماره دادنامه:96/9/21-9609976795400904 
مرجع رسیدگی: شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سیف اله محمد بلندی 
دهقی به نشانی زرین شهر فلکه مرکزی طال فروشی آرمان، خوانده: سید محسن زمانی 
چریانی به نشانی اصفهان 12 کیلومتری آبشــار اصفهانک کوچه یخچال )فعال مجهول 
المکان(، خواسته: مطالبه مبلغ 6/600/000 ریال وجه یک فقره چک 95/2/20-681522 
بانک ملی،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
 اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
سیف اله محمد بلندی دهقی به طرفیت آقای سید محسن زمانی چریانی به خواسته مطالبه 
مبلغ 6/600/000 ریال وجه یک فقره چک  به شماره 681522-95/2/20 به عهده بانک 
ملی چهار راه آپادانا به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و  بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم  ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته است و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتنداً به مواد  212 و 214 قانون 
تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بــر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ شش میلیون و ششــصد هزار ریال بابت اصل خواســته و 1/165/000 ریال  بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )از تاریخ 1395/2/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
 مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. م الف:38376 شعبه 24 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 
)319 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
12/617 کالسه پرونده: 960935 شــماره دادنامه:96/9/30-9609976794404077 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: الدن سلیمی افجانی به 
نشانی اصفهان خیابان حکیم نظامی کوچه 29 پالک 4، خوانده: امین اسحاقیان به نشانی 
مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی  خانم الدن سلیمی افجانی به طرفیت آقای امین اسحاقیان 
به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه چک به شماره 006418  به عهده بانک ملی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لــذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/195/000 ریال بابت هزینه دادرسی وهزینه نشرآگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )96/5/10(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38364 شعبه 14 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) 278 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/618 کالسه پرونده: 960698 شماره دادنامه: 96/11/24-9609976794204349 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین کشانی به نشانی 
اصفهان خ فردوسی فروشگاه نورستان روبروی بانک مسکن با وکالت صدرالدین اکبری به 
نشانی رامسر فلکه امام بلوار امام نبش کوچه30 شمالی ط 2 دفتر وکالت، خوانده: سیدجواد 
موسویان پوده  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سه فقره چک، گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست حسین کشانی با وکالت صدرالدین اکبری به طرفیت 
سید جواد موسویان پوده به خواسته مطالبه مبلغ 170/000/000 ریال وجه سه فقره چک 
به شماره های 424299/57-94/10/30 و 808988-94/10/20 و 94/11/10-947930  
عهده بانک ملی – تجارت- ملت به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مال حظه اصول مســتندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ از طریق 
نشرآگهی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 
مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 2/435/000  به عنوان خسارت دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ های فوق  لغایت زمان وصول و ایصال 
آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  
م الف:38373 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 328 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/619 کالسه پرونده: 960670 شماره دادنامه:96/11/17-9609976794204313 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی شاد دل به نشانی 
اصفهان خ جی غربی کوچه شهدای ستار کوچه امیر مظفر ســالمی پالک 73 با وکالت 
سعید عکاف به نشانی اصفهان خ فردوســی ج هتل زهره ساختمان عالی ط 4 واحد 13، 
خوانده: اعظم شریف زارع به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک،  

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی علی شاد دل با وکالت سعید عکاف به طرفیت اعظم شریف زارع به خواسته مطالبه 
مبلغ 76/600/000 ریال وجه چک به شماره 211091-96/1/15 به عهده بانک صادرات 
به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و این که خوانــده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ هفتاد و شش میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 2/147/500 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )96/1/15(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی  در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38369 
 شــعبه 12 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان ) 330 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

12/620 کالسه پرونده: 960804 شــماره دادنامه:96/10/7-9609976805101907 
مرجع رسیدگی: شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید روح اله میرعنایت 
به نشــانی اصفهان خ امام خمینی خ باباگلی نمایندگی عقاب افشان کد50029، خوانده: 
داود زمانی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه،  با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی ســید روح اله میرعنایت به طرفیت داود 
زمانی به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک چک  به شماره 241274 
مورخ 96/6/15 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات 
پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی های عدم پرداخت  توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  212 
و 214 قانون تجــارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/665/000 ریال  بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 96/6/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید.  
رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در همین مرجع و ظرف 
20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:38362 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )288 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

12/621 کالسه پرونده 960515 شماره دادنامه: 96/11/29-9609976793804464 
مرجع رسیدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای علی فروتن یگانه 
فرزند علی عباس به نشانی اصفهان بهارستان خ ایثار خ شکوفه میدان شبنم پالک 214، 
خواندگان: 1-  آقای ســید اکبر باقری فرزند رضا به نشانی اصفهان خ آذر بیگدلی خ سید 
ولی اله قربانی پالک 12 منزل قربانی 2- آقای محمدرضا عمو فرزند اسماعیل 3- آقای 
محمدرضا صفائیان فرزند حسین 4-  آقای رمضان بخشی دولت آبادی فرزند قره همگی 
به نشانی مجهول المکان، خواســته: الزام خواندگان به تنظیم سند یک دستگاه خودرو، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای علی فروتن یگانه 
فرزند علی عباس به طرفیت آقایان 1- ســید اکبر باقری فرزند رضا 2- محمدرضا عمو 
فرزند اسماعیل 3- محمدرضا صفائیان فرزند حسین 4- رمضان بخشی دولت آبادی فرزند 

قره به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند یک دستگاه اتومبیل پاترول دو در به شماره 
انتظامی 494 ق 38 ایران 63 مقوم بــه 51/000/000 میلیون ریال و مطالبه هزینه های 
دادرسی با توجه به دادخواســت تقدیمی مورخ 96/5/1 اظهارات خواهان و خوانده ردیف 
اول و سوم در جلسه رسیدگی مورخ 96/11/3 وعدم حضور خواندگان ردیف دوم و چهارم 
در جلسه مربوطه با وصف ابالغ قانونی وقت به ایشان و اینکه الیحه ای نیز به محل شعبه 
ارائه ننموده اند و با عنایت به اصل قولنامه مورخ 95/10/13 فی مابین خواهان و خوانده 
ردیف اول، قولنامه تنظیمی فی مابین خوانــدگان ردیف اول و دوم و نظر به اینکه خودرو 
مذکور به مدت یکسال در تصرف خواهان می باشد و همچنین ارائه اصل  و کپی بیمه نامه 
به نام خواهان اصل و کپی کارت مشخصات خودرو که در ید خواهان و بر اساس استعالم 
واصله از اداره راهور مورخ 96/5/3 که مالک اصلی خــودرو مورد دعوی را خوانده ردیف 
چهارم به نام رمضان بخشی دولت آبادی فرزند قره معرفی نموده و نظر به اینکه مستندا 
همین استعالم خودروی مربوطه توقیف نمی باشــد و نظر به اینکه خواندگان ردیف اول 
و سوم به صحت نقل و انتقال خودروی مربوطه در جلسه رسیدگی مورخ 96/11/3 اقرار 
نموده اند لذا شورا دعوی مطروحه از سوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستندا به 
مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 219، 220 و 223 قانون مدنی حکم 
به محکومیت و الزام خوانده ردیف چهارم آقای رمضان بخشی دولت آبادی به انتقال سند 
یک دستگاه پاترول دو در مدل 1376 به رنگ سبز کرم و شماره موتور z 24059998 به 
شماره انتظامی 494 ق 38 ایران 63 به نام خواهان وپرداخت 240/000 هزار ریال بابت 
نشــر آگهی و پرداخت 687/500 میلیون ریال بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد که رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
درمحاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشــد و در خصوص خواندگان ردیف 
اول و دوم و سوم به دلیل اینکه دعوی مطروحه متوجه ایشان نمی باشد لذا مستندا به بند 
4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد که قرار صادره 
دراین خصوص حضوری و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
درمحاکــم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشــد. م الف:38361 شــعبه 
 8 حقوقــی مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــالف اصفهــان )579 کلمــه، 

6 کادر(
ابالغ رای

12/622 شماره دادنامه: 9609970350102078 شماره پرونده: 9609980350100722 
شماره بایگانی شعبه: 960888 خواهان: آقای مهدی باقری فرزند رحمن به  نشانی استان 
اصفهان شهرخمینی شــهر خ حافظ نرســیده به فلکه هفت برادران روبروی نان سنتی 
موگوئی، خوانده: آقای علی اصغر اله وردی فرزند الهیار به نشــانی تهران شهران کوچه 
ششم غربی بن بســت الله پ 3 واحد 8، خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با 
اعالم ختم دادرسی به شرح ذیل انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
مهدی باقری به طرفیت آقای علی اصغر اله وردی بردر فرزند الهیار به خواســته مطالبه  
وجه به مبلــغ 250/000/000 ریال بابت وجه 1 فقره چک به شــماره 2369/063580 
بانضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و مالحظه دادخواســت تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت 
دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت 
ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و با 
توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان 
را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 519، 198، 194 آیین دادرسی مدنی و مواد 313، 
310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استسفاریه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم 
از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که 
پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و پرداخت کلیه 
خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد. م الف:38358 شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )361 کلمه، 4 کادر(



 پرداخت وام اشتغال به بهبودیافتگان اعتیاد 
در استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

عکس روز

برگزاری همایش جایگاه زنان 
در کارآفرینی در اصفهان

دومین همایش ملی جایگاه زنــان درکارآفرینی 
وتوسعه پایدار،عصر چهارشنبه دراصفهان برگزار 
شد. از مجموع 60 مقاله ارسال شده به این همایش، 
به هفت مقاله برتر جایزه اهدا شد و از سه عکاس 
اصفهانی فعال در حوزه کارآفرینی تجلیل به عمل 
آمد. مدیرکل امور بانــوان مجمع جهانی تقریب 
مذاهب در این مراســم گفت: زنان همواره نقش 
اساســی در همه حوزه ها به ویــژه اقتصاد جامعه 
داشته اند. عفت شریعتی افزود: همچنان که در صدر 
اسالم نیز زنان نقش ویژه ای در اقتصاد داشته اند 
که نمونه بارز آن حضرت خدیجه )س( اســت که 
با فعالیت های اقتصادی خود، نقش شاخصی در 

پی ریزی و توسعه اسالم داشت.
معاون امور بانوان اتاق بازرگانی اســتان اصفهان 
نیز در این همایش گفت: توانمندســازی زنان و 
کارآفرینی رویکردهای جهانی است که ما نیز باید 

در این دو راه مهم گام های اساسی برداریم.
زهرا اخوان نســب افزود: برگــزاری این همایش 
و برنامه های دیگری از این دســت می تواند گام 
موثری در این مسیر باشــد. این همایش با شعار 
»زنان؛ هــم پیمانان توســعه و برکت اقتصادی« 
با هدف معرفی بانــوان کارآفرین و تبادل تجارب 
آنان به عنــوان الگوهای موفق در ســطح ملی و 
فراملی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه همکاری 
اقتصــادی بانوان در ســطح ملــی، منطقه ای و 
بین المللی برگزار شد. محورهای دومین همایش 
ملی »جایگاه زنان درکارآفرینی وتوســعه پایدار 
در اصفهــان«، زن، اقتصاد و توســعه پایدار، زن، 
سیاست، فرهنگ،اجتماع و توســعه پایدار و زن، 

محیط زیست و توسعه پایدار است.

مدیر کل بیمه ســالمت اســتان اصفهان گفت: حذف طرح بیمه 
سالمت رایگان برای عموم مردم، منجر به حذف ۳0 الی ۴0 هزار 
نفری شــهروندان اصفهانی از بیمه سالمت شــده و پوشش بیمه 

ایرانیان را تا سقف ۱۳ هزار نفر افزایش داده است.
حسین بانک در خصوص بهره مندی شهروندان اصفهانی از بیمه 
ســالمت گفت: درحال حاضر ۱ میلیون و 6۷0 هزار نفر در استان 

اصفهان تحت پوشــش بیمه ســالمت قرار دارند که از این تعداد، 
6۸0 هزار شهروند روستایی و شــهر هایی با جمعیت زیر ۲0 هزار 

نفر هستند.
  بانک در خصوص واکنش شهروندان نسبت به حذف ارائه خدمات 
رایگان برای تمامی بیمه شدگان خاطر نشــان کرد: با اعالم خبر 
حذف ارائه خدمات رایگان به همه بیمه شدگان واکنش بسیاری 

از شهروندان نسبت به عدم پوشش کافی بیمه سالمت برانگیخته 
شد. این در حالی اســت که با انجام این اقدامات تمامی مراجعات 
تنها به بخش دولتی منحصر شد و جز معدود خدمات درمانی در 
بخش خصوصی در زمینه دارویی نیز شرایط برای دریافت خدمات 
در بخش خصوصی فراهم شده است و تاکنون مشکلی دراین زمینه 

نداشته ایم.

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان خبر داد
حذف 40 هزار شهروند اصفهانی از پوشش بیمه سالمت همگانی

محیط زیست

خبر

 محیط زیست اصفهان 
بیش از 400 محیط بان کم دارد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: در حال حاضر بر اســاس ساختارسازمانی، 
اداره کل حفاظت از محیط زیست استان بیش از 

۴00 محیط  بان کم دارد.
مرتضی جمشیدیان با بیان اینکه بر اساس مقررات 
ملی و جهانی باید بر اساس هر سه هزار هکتار حیات 
وحش یک محیط بان استخدام شود، اظهار کرد: 
این در حالی است که درحال حاضر در دو میلیون 
هکتار از اراضی تحت حفاظت محیط زیست استان 

اصفهان، فقط ۲00 محیط بان فعالیت دارد.
وی افزود: در حال حاضر بر اساس ساختارسازمانی 
تعریف شــده، اداره کل حفاظت از محیط زیست 

استان اصفهان بیش از ۴00 محیط  بان کم دارد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
با بیان اینکه شــغل محیط بانی دارای سختی کار 
باالیی اســت، گفت: در حال حاضرمدت خدمت 
و بازنشســتگی محیط بانان ۳0 ســال است و بر 
این باوریم که با توجه به شــرایط کاری و حقوق 
ومزایای پایینی که محیط بانان دریافت می کنند 
مدت خدمت و بازنشستگی این شغل به ۲0 تا ۲۵ 
سال کاهش یابد. وی همچنین به نامناسب بودن 
تجهیزات محیط بانان استان اصفهان اشاره کرد و 
افزود: محیط بانان از وسیله حمل و نقل و تجهیزات 
مناسب برخوردار نیستند و این در حالی است که 
شکارچیان اغلب تجهیزات بسیار پیشرفته ای دارند.

راه سودجویی آمبوالنس های 
خصوصی بسته شد

بازرس مراکز آمبوالنس خصوصی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: با مصوبه نشست مدیران 
مراکــز آمبوالنس های خصوصــی در اصفهان، 
 راه ســودجویی آمبوالنس های خصوصی بسته 

شد.
حیدرعلی رنجبر بیان کرد: راهکارهای ممانعت 
از ســوء اســتفاده افــراد ســودجو از »معرفی 
آمبوالنس های خصوصی به بیمــاران ترخیص 
شده از مراکز درمانی«، در نشست مدیران مراکز 
آمبوالنس خصوصی تابعه دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان از شهرســتان های اصفهان، نجف آباد و 

خمینی شهر بررسی شد. 
وی اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد با تصویب 
شــورای مدیران معاونت درمان، مراکز درمانی 
شهرســتان اصفهان به چهار منطقه، تقســیم و 
انتقال بیمــاران در هر منطقه بــه یکی از مراکز 

آمبوالنس خصوصی واگذار شود.

رییس بیمارســتانی که نوزادان در آن متولد شدند مقابل دوربین خبر 
شــبکه اصفهان قول داد که همه هزینه های بیمارســتان این پنج قلو 

رایگان بوده و حتی هدیه  هم برای این نوزادان در نظر گرفته است.
عبور قول های مسئوالن از مرزهای سالمت

درحال حاضر یک ماه از قول ها و وعده هایی که انگار در کشــور ما بین 
مسئوالن همه گیر شــده، می گذرد؛ وعده هایی که از مرزهای سالمت 
مردم هم عبور کرده و به بیمارستان ها و عرصه فعالیت پزشکان هم پا 

گذاشته اســت. تاکنون برای ترخیص ۴ نوزاد این خانواده ۲۸ میلیون 
تومان فیش پرداختی صادر شده و یکی از نوزادان هم هنوز در دستگاه 
اســت. این فیش ها در حالی صادر شــده که در بیمارســتان گفته ا ند 
هیچکس پاسخگو نیست. پدر بالتکلیف است و نمی داند که آیا قرار است 
کل این مبلغ را خودش پرداخت کنــد؟ او می گوید تاکنون ۳ میلیون 
تومان از او دریافت شده است؛ در صورتی که رییس بیمارستان قول داده 

بود هیچ مبلغی از آنها دریافت نکند.

چند وقت پیش هم عوامل بیمارستان برای تبلیغات، چند دست لباس 
به این خانواده هدیه دادند و همراه پدر و مادر و ۵ قلوها عکس یادگاری 
گرفتند. تبلیغاتی مسموم که به بی اعتمادی مردم نسبت به مسئوالن 

دامن می زند.
تغییر رفتار عوامل بیمارستان

پدر این نوزادان می گوید: عوامل و رییس بیمارســتان با ابهام صحبت 
می کنند و مشخص نیست برای فرزند آخرم هم فیش صادر کنند. آیا من 
باید همه این مبالغ را پرداخت کنم یا از من چک و سفته گرفته می شود؟! 
در واقع هر روز به این قضیه فکر می کنم و ناراحت هستم؛ الاقل تکلیفم 
را روشن کنند. خانواده رحیمی در خانه ای استیجاری زندگی می کنند 
و پدر این کودکان آشپز اســت. او ادامه می دهد: قبل از پرداخت این ۳ 
میلیون تومان پرستارهای بیمارستان تغییر رفتار داده بودند و حتی دو 

روز آنتی بیوتیک نوزادان را قطع کردند تا مبلغ را پرداخت کردم.
خانواده رحیمــی از تفاوت گفتار مقابل دوربیــن و رفتاری که کامال با 
گفته ها تفاوت دارد گله مند است. شاید این خانواده نمونه کوچکی از کل 
مردم باشند؛ مردمی که از بدقولی ها و پایبند نبودن مسئوالن به عهد و 

پیمانشان ناراحت هستند.
چشم انتظار یاری خیرین

چند وقت پیــش هم گزارشــی از به دنیا آمــدن ۴ قلوهــا در یکی از 
بیمارستان های دولتی در بخش خبری شبکه اصفهان پخش شد که این 
بیمارستان بدون قول دادن جلوی دوربین، هیچ هزینه ای از این خانواده 

دریافت نکرده است.
خانواده رحیمی حاال چشم انتظار یاری خیرین  برای تامین هزینه های 
این ۵ قلوها هستند، هنوز امید در چشم های پدر جریان دارد و از کار و 
فعالیت سنگین روزانه برای بزرگ کردن فرزندانش خسته نشده است. 
شــاید اینبار هم مردم باید به کمک این خانواده بشــتابند؛ مردمی که 
ثابت کردند گرچه در تمام عرصه ها اسیر قول ها و وعده های سرخرمن 

مسئوالن شده اند، اما پشت هم را خالی نمی کنند.

18 بهمن ماه امسال، خبری از شبکه اصفهان مبنی بر تولد پنج قلوها در یکی از معتبرترین بیمارستان های اصفهان پخش شد.  همه از به دنیا آمدن 
این پنج نوزاد خوشحال شدند و برایشان آرزوی موفقیت کردند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: 
متقاضیان درخواســت طالق بعــد از گذراندن 
چندین جلسه مشــاوره، درصورتی  که احتمال 
سازش و مصالحه پایین تشــخیص داده شد، به 
دفاتر قضایــی ارجاع داده می شــوند؛ با این حال 
انتظار می رود با ایــن روش ۲0 درصد متقاضیان 

طالق از درخواست خود منصرف شوند.
مجتبی ناجی درخصوص راه اندازی سامانه ثبت 
الکترونیکی طالق در اصفهان اظهار داشــت: به 
منظور ارائه مداخله بهتر در زمینه پیشــگیری از 
طالق، »سامانه ثبت طالق« در شهرستان اصفهان 
در حال راه اندازی اســت و تا پایان سال مقدمات 

سخت افزاری و نرم افزاری آن فراهم خواهد شد.
وی افزود: فرآیند کار در این طرح به این شــکل 
اســت که متقاضیان درخواست طالق در مرحله 
اول بدون لزوم مراجعه به دادگاه قضایی، از طریق 
ثبت نام الکترونیکی یــا حضوری به مرکز مداخله 

درمان بهزیستی مراجعه می کنند.
ناجی گفت: در ابتدا با زوجین مصاحبه اولیه انجام 
می گیرد و بر اســاس غربالگری ها و ارزیابی های 
صورت گرفته، افراد به مراکز مشاوره و کلینیک ها 
معرفی و ارجاع داده می شوند. وی تصریح کرد: بعد 
از گذراندن چندین جلسه مشاوره درصورتی  که 
احتمال ســازش و مصالحه پایین تشخیص داده 

شد، افراد به دفاتر قضایی ارجاع داده می شوند. 

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان مطرح کرد:

کاهش تقاضای طالق با راه اندازی »سامانه ثبت طالق«
مدیرکل بهزیســتی استان گفت: اســتان اصفهان 
در پرداخت وام اشــتغال به بهبودیافتــگان اعتیاد 

هیچ گونه محدودیتی ندارد.
 مرضیه فرشــاد در نشست شــورای مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان لنجان، با اشــاره به اینکه استان 
اصفهان بــرای پرداخت وام های خوداشــتغالی به 
بهبود یافتگان مواد مخدر محدودیتی ندارد، اظهار 
کرد: همچنان فرصت معرفی این افراد به بانک های 
عامل وجود دارد، اما باید به این نکته توجه داشــت 
که مشکل بهزیســتی معرفی بهبود یافتگان برای 
دریافت وام اشــتغال نیســت، بلکه مشکل اصلی، 
نبود ضامن بانکی برای افراد بهبود یافته اســت که 
 این افــراد نمی تواننــد ضامنی را بــه بانک معرفی 

کنند.
وی افزود: در اجرای طرح مالی خورد در ســال های 
گذشــته تجربه خوبی داشته ایم و اســتقبال از این 
طرح آن هم با ســود ۱۴ تا ۱۸ درصد بیشتر از وام 

اشــتغال بهبودیافتگان بوده که با سود چهار درصد 
پرداخت می شــود؛ چراکه ضامن هــای زنجیره ای 
 برای طــرح مالــی خــورد در بانک هــا پذیرفته 

شده اند.
فرشاد تصریح کرد: در طرح مالی خورد، ۱۲6 گروه 
مالی در اســتان وجود دارد که وام هــای پرداختی 
نیز ۱00درصد بازپرداخت داشته و بانک ها در این 

خصوص هیچ گونه مشکلی نداشته اند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خبرداد:

پرداخت وام اشتغال به بهبودیافتگان اعتیاد در استان اصفهان

رییس گروه پرستاری داخلی و جراحی دانشکده پرستاری دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: شواهد نشان می دهد که در مراقبت مزمن از 
بیمار آمادگی الزم را نداریم. باتوجه به این شعر که چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید، رویکرد مراقبت و درمان ما نیز باید تغییر کند و سنتی عمل نکند.پروانه 
اباذری اظهار کرد:۸0 درصد از مرگ ومیرها در کشورهایی با درآمد پایین اتفاق می افتد. وی افزود: در کشور ما ۴۵ درصد بیماری ها در مردان و ۲۵ درصد در زنان 
تحت عنوان بیماری های غیر واگیر است. وی بیماری های مزمن را مشکل اصلی ایران دانست و اذعان کرد: در سیستم بهداشتی درمانی کشور رویکرد سنتی به کار 
گرفته می شود که بر عالج بیماری های حاد از جمله بیماری های عفونی حاد و جراحی حاد متمرکز است؛ درصورتی که در حال حاضر بیماری های حاد مشکل جامعه 

ما نیست و بیماری های مزمن مشکل اصلی ما محسوب می شود؛ بنابراین ما باید رویکردمان را عوض کنیم.

دانشگاه

بهزیستی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
گفت: ایجاد بیمه مجزا و ویژه برای دندان پزشکی رویکرد 
قابل قبولی اســت، البته محل منابع و اعتبارات مورد نیاز 

برای این بخش نیز باید مشخص شود.
اکبر ترکی پیرامون تعرفه های دندان پزشکی اظهار داشت: 

بیمه یکی از مشکالت اساسی طی سالیان گذشته در حوزه مسائل دندان پزشکی است، هزینه های ارائه خدمات 
دندان پزشکی باال بوده و مردم نمی توانند آنها را پرداخت کنند؛ ضمن اینکه بیمه ها نیز خدمات قابل قبولی در 
این حوزه ارائه نمی دهند. نماینده فریدن افزود: ایجاد بیمه مجزا و ویژه برای دندان پزشکی رویکرد قابل قبولی 

است، البته محل منابع و اعتبارات مورد نیاز برای این بخش نیز باید مشخص شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: در حال حاضر بررسی الیحه بودجه سال آینده 

تمام شده و حداقل در شرایط فعلی نمی توان منابعی را برای این بخش در نظر گرفت.

اعتبارات ویژه بیمه 
دندان پزشکی باید 
تامین شود

رییس دانشگاه اصفهان گفت: در دانشگاه اصفهان نسبت 
به سال گذشته ۳۵ درصد رشد پژوهشی داشته ایم.

هوشنگ طالبی افزود: دانشــگاه اصفهان در رتبه بندی 
های آموزشــی، پژوهشــی، بین المللی و فرهنگی در 
نظام های جدید، جزو هزار دانشــگاه برتر جهان بوده و 

خوشبختانه در کشور جزو  ۱0 دانشگاه برتر هستیم.
وی در خصوص میزان افزایش این پژوهش ها طی سال گذشته، ادامه داد: مجموعا نسبت به سال گذشته 
۳۵ درصد رشد پژوهشی داشته و برای پیشبرد امور، بودجه خوبی برای خرید تجهیزات آزمایشگاه اعم از 

داخلی و خارجی در نظر گرفته ایم و به پیشرفت بیشتر در سال آتی امید داریم.
رییس دانشگاه اصفهان اظهار کرد: فعالیت های پژوهشی دانشگاه شاخه ها و گستردگی زیادی دارد؛ اما 

عمده پژوهش ها بر مبنای نیازهای اساسی جامعه اعم از مسائل آب، انرژی و محیط زیست بوده است.

رشد35 درصدی 
پژوهش در دانشگاه 
اصفهان

رییس گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
 برای مراقبت مزمن آمادگی نداریم

خانواده پنج قلوهای اصفهانی بالتکلیف مانده اند؛

 قفل وعده مسئوالن بر باور مردم

فاطمه راد

یک تصویر بهت آور
تصویری بهت آور از کودك ۴ ساله سوری که به 
تنهایی در حال مهاجرت به اردن بود. امدادگران 
به طور اتفاقی او را در بیابان پیدا کردند؛ درحالی 
که فقط لباس های خواهر و مادر مرده اش را حمل 

مي کرد.

ذره بین

یک اتفاق تلخ در اصفهان؛
  جلوگیری از ورود معلوالن 
به کنسرت امیرعباس گالب

جمعی از معلوالن خیریه توان خواهان جسمی-
ذهنی فردا که روز چهارشــنبه به دعوت امیر 
عباس گالب برای دیدن کنسرت وی در محل 
کنسرت حضور یافته بودند، پشت درهای سالن 

ماندند و به خانه بازگشتند.
فرخنــده محمــودی، مدیــر عامــل خیریه 
توان خواهان جســمی- ذهنی فردا، در رابطه 
با این موضوع در گفت وگو با خبرنگار ایســنا 
گفت: مدت ها پیش و در پی ارسال یک کلیپ 
تصویری توســط جمعی از معلولین جسمی- 
ذهنی اصفهــان برای امیر عبــاس گالب، وی 
به اصفهان آمد و بــه بچه های این انجمن قول 
داد در نخستین کنسرت خود در اصفهان آنها 
را برای دیدن کنســرت و خواندن آهنگ مورد 
عالقه شــان با همراهی خود اعضــای انجمن 

دعوت کند.
وی ادامــه داد: امیرعباس گالب در کنســرت 
خود اعضای این انجمن را به سالن دعوت کرد 
و با وجود اینکه قرار بــود بچه های این انجمن 
یکی از آهنگ های امیر عباس گالب را همراه 
با او بازخوانی کنند، مســئوالن عنوان کردند 
همخوانی با امیر عباس گالب نیاز به اخذ مجوز 
از اداره کل ارشاد اســالمی دارد و طی فرآیند 

اخذ این مجوز در زمان یک روز ممکن نیست.
مدیرعامــل خیریــه توان خواهان جســمی- 
ذهنی فردا افــزود: با وجود اینکــه اخذ مجوز 
برای بازخوانی و همخوانی یک آهنگ در یک 
کنســرت چندان منطقی نبود امــا جمعی از 
معلولین جسمی- ذهنی این انجمن تنها برای 
دیدن این کنسرت در سالن حضور یافتند که 
حتی از ورود آنها به سالن انتظار ممانعت شد و 
متاسفانه اعضای این انجمن ناچار به ماندن در 

سرما پشت در شدند.
محمــودی گفت: مســئول این کنســرت در 
ابتدا بــرای ورود معلولین جســمی-ذهنی به 
داخل سالن درخواســت مجوز داشته و پس از 
چانه زنی ها، دلیل اجازه نــدادن برای ورود به 
سالن را همراه نداشتن پزشک متخصص با این 
گروه عنوان کردند. این در حالی است که من به 
عنوان مدیرعامل این انجمن همراه گروه بودم.

وی ادامــه داد: به ناچــار همه ایــن معلولین 
جســمی-ذهنی با چشــمان گریان به خانه 
برگشــتند و اعضای گروه امیــر عباس گالب 
با ارســال پیامک و تماس های خــود مراتب 

عذرخواهی را از این گروه انجام دادند.

اجتناب از موادمحترقه 
فرهنگ شده است

معــاون اجتماعی نیــروی انتظامــی گفت: 
اجتناب از مــواد محترقه خطرنــاك، به یک 
 فرهنگ عمومی و شعور اجتماعی تبدیل شده

 است.
سردار سعید منتظرالمهدی افزود: گزارش های 
دریافتی از سراســر کشور نشــان می دهد که 
مخالفــت با توزیــع کنندگان مــواد محترقه 
خطرآفریــن و پرهیز از خرید ایــن گونه مواد 
مهلک بوده و عدم اســتفاده از موادی که جان 
و مال و آسایش و امنیت شهروندان را به خطر 
می اندازد، در جای جای کشور به یک» فرهنگ 
 عمومــی« و نوعی» شــعور جمعــی« تبدیل 

شده است.
وی ادامه داد: به همین ســبب، شــهروندان 
فهیم جامعه، حتی اقشــار کم ســن و سال و 
هیجان طلب، با اجتناب از خرید مواد محترقه 
خطرناك و غیر استاندارد، بسیاری از سوداگران 
ناهنجــار و ســودجو را در تحقــق آمال ضد 

مردمی شان ناکام گذاشته اند.

با مسئوالن
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انتقاد از خریدهای خارجی 
تراکتورسازی

خریدهای اروپایی تراکتورسازی اصال چنگی به 
دل نزده و معلوم نیست 
بر چه اساســی این 
بازیکنان بــه تیم 
محبــوب تبریزی 
اضافــه شــده اند. 
موضوعــی کــه باعث 
شــده عضو هیئــت مدیره 
تراکتورسازی هم به آن ورود کند. سعید عباسی 
در بخشی از مصاحبه اش با خبرگزاری ایلنا درباره 
خریدهای خارجی تراکتورسازی گفته:» دو بازیکن 
کروات آنطور که نشان دادند کیفیت الزم را ندارند. 
من در زمان مدیریت خودم مسائل این چنینی را 
با هیئت مدیره در میان می گذاشتم ولی امسال به 
آجورلو اختیار تام داده شده است تا هر طور صالح 

می داند تصمیم بگیرد«.

 با برگزاری مجمع انتخاباتی ســه هیئت ورزشــی در روزهای پایانی 
سال 96، در شرایطی سکانداران هدایت هیئت های ورزشی دوچرخه 
سواری، چوگان و اسکیت مشخص می شــوند که در این سال ورزش 
استان روزهای شلوغی را پشت سر گذاشت و تکلیف رؤسای هیئت های 

هاکی، والیبال و همگانی نیز در این سال تعیین شد.
مجمع انتخاباتی هیئــت هاکی اصفهان اولین مجمعــی بود که اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان  در مهرماه ســال جاری برگزار کرد تا به 
حواشی های ایجاد شده اطراف این هیئت پایان دهد . اواخر سال 95 بود 
که خبر رسید مهدی زادهوش، سرپرســت این هیئت که پس از پایان 
دوران ریاست مجید معین به عنوان سرپرست تعیین شده بود دارفانی را 
وداع گفته ؛ اما برگزاری مجمع انتخاباتی این هیئت به دالیل گوناگونی 
که از سوی اداره کل ورزش و جوانان اســتان مطرح می شد به تعویق 
می افتاد تا اینکه باالخره بعد از دو ســال بالتکلیفی با برگزاری مجمع 
انتخاباتی این هیئت حمید جمالی که پیش از این نیز به عنوان سرپرست 
مسئولیت هدایت هیئت هاکی استان را برعهده داشت به عنوان رییس 

جدید هیئت معرفی شد.
هیئت والیبال اســتان نیز دومین هیئتی بود که در این ســال رییس 
جدیدش را شــناخت. با پایان یافتن دوران ریاســت تیمور باجول که 
در آذر ماه سال 92 با بیشــترین رای از اعضای مجمع انتخاباتی هیئت 
والیبال استان اصفهان برای چهارســال به عنوان سکاندار این هیئت 
انتخاب شــده بــود، اداره کل ورزش و جوانان اســتان بالفاصله اقدام 
 به برگزاری مجمــع انتخاباتی هیئت والیبال کرد که باجول توانســت

  برای دومیــن  بار با کســب اکثریــت آرا، به عنوان رییــس انتخاب 
 شــود و برای چهــار ســال دیگر بــر صندلی ریاســت ایــن هیئت 

تکیه بزند.
هیئت همگانی استان نیز در سال جاری بعد از اینکه دو سال با سرپرست 

اداره می شــد، رییس جدیدش را شــناخت تا سرنوشــت 
بالتکلیف ترین هیئت ورزشی استان در سال 96 مشخص 
شود. پس از اتمام دوران چهارساله ریاست نوربخش باقری، 

مسعود انصاری مهر از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان برای تصدی 
مسئولیت سرپرستی هیئت به فدراسیون اعالم شدکه مدیر عامل سابق 
سازمان ورزش شهرداری اصفهان حتی برای مدت زمان موقت نیز حاضر 
نشد این مســئولیت را بپذیرد تا اینکه اداره کل، علیرضا امینازاد را به 
عنوان سرپرست معرفی کرد تا در مدت زمان کوتاهی نسبت به برگزاری 

مجمع انتخاباتی برای تعیین سکاندار جدید این هیئت اقدام کند ولی 
برگزاری این مجمع انجام نشد تا سرپرستی امینازاد بیش از مدت قانونی 
اش شود و ســرانجام در روزهای پایانی بهمن بود که با فشار رسانه ها و 
تاکید استاندار اصفهان بر ورزش همگانی مجمع انتخاباتی این هئیت 
برگزار شد و امیر محسن آذر افروز به عنوان رییس جدید هیئت همگانی 

معرفی شد تا ریاست نظامی ها بر این هیئت ورزشی 
همچنان ادامه داشته باشد.

قرار است با توجه به پایان  یافتن دوران چهارساله ریاست چهار هیئت 
ورزشی  در صورت موافقت،مجمع انتخاباتی سه هیئت ورزشی در فاصله 
پنج روز برگزار و رؤســای این هیئت ها نیز مشــخص شود تا در هفته 
 پایانی سال 96 اداره کل ورزش و جوانان روزهای پرکاری را پشت سر

 بگذارد.

مروری بر تعیین تکلیف هیئت های ورزشی استان  در سال 96؛

همگانی و هاکی باالخره رییس دار شدند

رکورد شاگردان قلعه نویی در آسیا

پیشنهاد سردبیر:

ذوب آهن کم خطاترین و کم کارت ترین نماینده 
ما در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا بوده است.

ذوب آهن بــا 6 امتیاز و کســب رتبــه دوم گروه 
B دور رفت رقابــت های لیگ قهرمانان آســیا را 

به پایان رســاند. وقتی ســبک بازی و آمار خطا و 
کارت زردهای این تیم را بررسی می کنیم متوجه 
می شویم شاگردان امیر قلعه نوعی کم خطاترین و 
کم کارت ترین نماینده ما در این رقابت ها بوده اند. 

ثبت 11 خطا در بازی با الدحیل، 10 خطا در مصاف 
با لوکوموتیو، 10 خطا در برابــر الوحده و دریافت 
تنها یک کارت زرد توسط کی روش استنلی نشان 
می دهد که تیم ذوب آهن میانه خوبی با ارائه بازی 
خشن ندارد و آنها سعی می کنند با دوندگی و ارائه 

بازی فشرده عرصه را به حریف تنگ کنند.

در واقع قلعه نوعی بــا اســتفاده از هافبک هایی 
مثل قاســم حدادی فر، بختیار رحمانی و جرجی 
ولیسیانی ســعی در متراکم کردن کانال مرکزی 
زمیــن دارد و از بازیکنانش می خواهد با دوندگی، 
پرسینگ و تحت فشــار قرار دادن بازیکن صاحب 

توپ اجازه خلق موقعیت را از حریف بگیرند.

رکورد شاگردان قلعه نویی در آسیا

انتقاد روز

»بالوتلی« به تیم ملی ایتالیا 
دعوت شد 

ماریو بالوتلی، مهاجم جنجالی نیس که به دلیل 
برخی حواشــی مدت ها 
از تیم ملــی ایتالیا 
دور مانده بود، بار 
دیگر بــه تیم ملی 
کشــورش دعوت 

شد.
بــه نوشــته روزنامه 
نیس ماتین، این مهاجم گلــزن دعوتنامه ای 
دریافت کرده اســت و به او  اطالع داده شــده 
اســت که در ترکیب تیم ایتالیا برای دو دیدار 
 تدارکاتی مقابل تیم ملــی انگلیس و آرژانتین

 قــرار دارد.ایتالیا در حال حاضــر بدون مربی 
اســت، زیرا جامپیرو ونتورا پس ازناکامی در 
رقابت های انتخابی جام جهانی 2018، اخراج 

شد.

خبر روز

 رفع محرومیت میزبانی
 از فوتبال عراق 

فدراسیون بین المللی فوتبال با لغو محرومیت 
از فوتبال عراق موافقت 
کــرده اســت و این 
از  بعــد  کشــور 
مدت ها می تواند 
میزبــان دیدارهای 
خانگی خود باشــد.

فدراسیون بین المللی فوتبال 
مدت هاست که برگزاری بازی در خاک عراق را به 
دلیل جنگ و ناامنی که در این کشور وجود دارد 
ممنوع کرده اســت.به نظر می رسد که شرایط 
میزبانی عراق بهتر شده و به زودی شاهد برگزاری 
بازی های رسمی تیم های ملی و باشگاهی عراق 
در خاک این کشور باشیم.فدراسیون فوتبال عراق 
در بیانیه ای اعالم کرد که فیفا شرایط میزبانی 
این کشور را قبول کرده و به زودی محرومیت از 
فوتبال عراق برداشته می شود.به نوشته اسپورت 
24 در بیانیه فدراسیون فوتبال عراق آمده است 
در نشســت بعدی فیفا که قرار است شانزدهم 
ماه جاری در کلمبیا برگزار شــود محرومیت از 
فوتبال عراق به صورت رسمی برداشته خواهد 
شد و شهرهای اربیل، کربال و بصره مشکلی برای 

میزبانی از تیم های خارجی نخواهند داشت.

اتفاق روز

کاریکاتور

 حال و روز نیمار پس از حذف پاریسن ژرمن 
از لیگ قهرمانان

عمر خربین، مهاجم ســوریه ای الهالل دو ماه است که به خاطر 
آســیب دیدگی نمی تواند برای این تیم به میــدان برود.خربین 
سرانجام بعد از دو ماه به شرایط بازی رسید. او در فهرست الهالل 
برای دیدار برابر االتفاق در هفته بیســت و چهارم لیگ عربستان 
قرار گرفت و این خبر بســیار خوبی برای هواداران تیم سعودی 

است.

بازگشت مرد سال فوتبال آسیا به الهالل

77
لژیونر ایرانی تیم الغرافه به جشــن عروسی هم تیمی اش دعوت 
شــد.مهدی طارمی، مهاجم تیــم الغرافه قطر به همراه ســایر 
همبازیانش در مراسم عروسی احمد اعالء، بازیکن این تیم حضور 
یافت.آقای گل ســابق لیگ ایران و تیم پرسپولیس در نیم فصل 
اول لیگ هفدهم از جمع سرخ پوشان جدا شد و به لیگ ستارگان 

قطر پیوست.

آقای گل در میهمانی ویژه آفتابی شد
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 یک اماراتی 
لیدرهای استقالل را آزاد کرد

 حتما در جریان هســتید که پلیس امارات سه 
لیدر استقالل را به دلیل تشویق کردن تیمشان 
و بوق زدن)!( در بازی مقابل العین دستگیر کرد. 
این لیدرها البته چهارشــنبه شب آزاد شدند که 
گویا یک اماراتــی نقش مهمــی در آزادی آنها 

داشته است. 
روایت خبرگزاری فارس از این ماجرا به این شرح 
است:» مسئوالن باشگاه اســتقالل دستگیری 
لیدرهایشــان را  به احمد الکمالی، عضو هیئت 
مدیره باشــگاه االهلی امارات منتقــل کردند.
وی رییــس فدراســیون دو و میدانــی امارات 
نیز هســت و به دلیل دوســتی دیرینه ای که با 
چند نفر از همراهان اســتقالل دارد در نهایت با 
رییس فدراســیون فوتبال امارات تماس گرفت 
و مشکل این ســه نفر را با آنها در میان گذاشت.
با پیگیری های وی و تماس فدراســیون فوتبال 
امارات بــا پلیس العین این ســه لیــدر اعزامی 
استقالل از بازداشت خارج شده و استقالل را در 

سفر به تهران همراهی کردند.«

لوژنیکی مسکو، زیباترین 
ورزشگاه جهان انتخاب شد 

  STADIUMDB  هیئت داوری پنج نفره سایت
شــامل معماران و طراحان برتر حوزه ســاخت 
ورزشــگاه های فوتبال، ورزشگاه لوژنیکی مسکو 
را به عنوان زیباترین ورزشگاه سال 2017 جهان 
انتخاب کردند. لوژنیکی مسکو از جمع 10 نامزد 
زیباترین ورزشگاه های ســال 2017 جهان  78 
درصد آرای بخش های مختلف همانند معماری، 
عملکرد و نوآوری را کســب کرد. ورزشگاه های 
نانتره فرانسه و آتالنتای آمریکا در رده های دوم 
و ســوم قرار گرفتند. ورزشــگاه لوژنیکی مسکو 
میزبانی دیدارهای افتتاحیه، نیمه نهایی و فینال 
جام جهانی 2018 روســیه را بر عهده دارد و از 

سال 2014 مورد بازسازی اساسی قرار گرفت.

در حاشیه

 دلجویی پوالدگر از بی باک
 با یک پست جدید

مهدی بی باک با حکم رییس فدراسیون تکواندو 
به عنوان مشاور فنی رییس فدراسیون منصوب 

شد.

چند روز بعــد از اینکه مهدی بی باک به شــکل 
محترمانه ای از سرمربیگری تیم ملی بزرگساالن 
تکواندو کنار گذاشته شد و فریبرز عسگری جای 
او را گرفت، رییس فدراســیون پســت جدیدی 
را برای دلجویی از او در نظر گرفت.ســید محمد 
پوالدگر با صدور حکمی، مهدی بــی باک را به 
عنوان مشــاور فنی خود منصــوب کرد.مهدی 
بی باک از قهرمانان اسبق تکواندوی ایران و دارنده 
نخســتین مدال طالی جهانی است. بی باک در 
مســابقات جام جهانی 2012 در کنــار فریبرز 
عسکری و از اواخر سال 2013 تا 2016 در کنار 
مقانلو به عنوان مربی حضور داشــت و پس از آن 
در سال 2017 نیز سرمربیگری تیم ملی تکواندو 

کشورمان بر عهده او بود.

منهای فوتبال

پیشخوان

 شکایت باشگاه استقالل 
علیه داور مالزیایی

دادکان: قوام یک دولت 
به عدالت و آزادی است

بن یعقوب عذرخواهی 
کرد

واکنش ایوانکوویچ به 
خبر پیشنهاد ازبکستان و 

عربستان
برانکو، من سرمربی   

پرسپولیس هستم

حضور امید عالیشــاه در برنامه تلویزیونی به عنوان یکی 
از کارشناســان دربــی پایتخت، باعث خشــم هواداران 
تراکتورسازی شد و آنها از مســئوالن باشگاه درخواست 
برخورد قاطع با بازیکن خاطی خودشان را مطرح کردند.

این موضوع باعث شد مســئوالن تراکتورسازی در عملی 
شتاب زده و بدون بررسی های الزم خیلی ســریع حکم به اخراج بازیکن خاطی خود بدهند و البته پس از آن 
پرونده اضافه خدمت این بازیکن و نگه داشــتنش در تبریز کلید خورد.هواداران خشــمگین خواهان انتقال 
عالیشــاه به پادگان بودند و در این میان سررسید خدمت عالیشــاه موردی بود که مانع از اجرای درخواست 
تراکتوری ها از سوی مدیریت باشگاه می شد. به همین دلیل شائبه لحاظ کردن اضافه خدمت برای این بازیکن 
مطرح شد.این صحبت ها خبر خوبی برای عالیشاه و پرسپولیس نیست و به نظر می رسد بازگشت این بازیکن 

به تیم اصلی خود مثل احمدنوراللهی به مشکل بخورد و تبدیل به پروسه ای زمان بر شود.

 دردسر بزرگ
 برای ستاره 
پرسپولیسی

 حســن زمانی،عضــو هیئــت مدیــره اســتقالل
 بی خیال انتقاد از منصوریان و کنایه زدن به ســرمربی 
سابق استقالل نمی شــود. منتقد اصلی منصوریان در 
دوران حضور این مربی در استقالل، در بخشی از مصاحبه 
اش با خبرگــزاری فارس گفته:» من هم در بازی ســال 

گذشته با العین در امارات حضور داشتم و هم در بازی امسال. بعد از بازی تماشاگران از من تشکر کردند و 
خیلی از آنها نزد من آمدند و گفتند که ما اول فکر می کردیم شما وقتی اینقدر روی رفتن منصوریان تاکید 
می کنید حتما مشکلی با او دارید ولی حاال می فهمیم که تصمیم شــما درست بود. آنها بارها از من تشکر 
کردند که مربی را عوض کردیم و یک مربی بین المللی به استقالل اضافه کردیم. بین بازی پارسال استقالل 
 مقابل العین تا امسال زمین تا آسمان تفاوت بود و فکر می کنم تماشاگران استقالل به حرف من ایمان آورده 

باشند.«

هواداران استقالل 
بابت رفتن منصوریان 
تشکر کردند

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصاتی با شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
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شرکت گاز استان اصفهان
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آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان اینکه باید به اندازه توان تالش 
کرد تا مشــکالت برطرف شود، افزود: به مســئوالن استان و کشور در 
دیدارهای مختلف، توصیه کرده ام سد تونل سوم کوهرنگ را در اولویت 
قرار دهند تا مشکالت ناشی از کمبود آب در استان اصفهان کمتر شود.

امام جمعه اصفهان بیان کرد: طرحی ارائه شده است که از خط انتقال 
آب یزد بدون کاهش ســهمیه آنان، به کشاورزان شــرق اصفهان آب 

تخصیص یابد که امیدواریم این طرح بررسی و کارشناسی شده و مشکل 
کشاورزان نیز برطرف شود.

وی با بیان اینکه مســئوالن به منظور ایجاد رونق در اقتصاد کشــور، 
وظیفه دارند شــرایط را برای تولیدکنندگان فراهم سازند، خاطرنشان 
کرد: مدیران اجرایی می توانند مشــکالتی کــه در قوانین وجود دارد 
را بــه نمایندگان مجلــس   انتقال دهنــد اما گاهی اوقــات نظرتنگی 

 برخی از مســئوالن مانع از ایجاد رونق در تولید می شــود و تدبیرهای 
 ناصوابشــان مانــع پیشــرفت تولیــد و کســب و کار در اصفهــان

 شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان در ابتدای این دیدار با 
گرامیداشت هفته منابع طبیعی و با اشــاره به شرایط حاد خشکسالی 
اظهار داشت: قانون پیش بینی کرده است که در صورت عدم اختصاص 
آب برای کشت، خســارت کشــاورزان و حقابه داران پرداخت شود و 

درحال پیگیری این موضوع از مسئوالن مربوطه هستیم.
محســن کریمیان افزود: طرحی برای تجمیع فاضالب تصفیه شده در 
ســد آبشــار و اضافه کردن مقداری از خط انتقال آب به یزد که مصوبه 
شورای امنیت ملی است، تدوین شده و در شورای برنامه ریزی استان به 
تصویب رسیده است. پیش نویسی هم برای هیئت وزیران آماده شده که 
استاندار اصفهان در حال پیگیری آن است؛ در صورت تصویب این طرح، 
100میلیون متر مکعب آب در ســال را از طریق بخش بندی می توان 

برای کشاورزی اختصاص داد.
مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان نیز در این دیدار با بیان اینکه 25 
هزار اصله نهال بیابانی در استان اصفهان تولید شده است، اظهار داشت: 
گونه هایی از درختان که به حداقل آب نیاز دارند برای کاشت در استان 
در نظر گرفته شده است و به کشاورزان غرب اســتان اعالم شده تا به 
جای کاشت گندم و شخم زدن هر ساله آن که به فرسایش خاک منجر 
می شود، به کشت موسیر و کرفس یا گیاهان دارویی بپردازند که نیازمند 

آب کمتری است و درآمد خوبی دارد.
محمدحسین شــاملی با اشــاره به ابطال پروانه دامدارانی که از حرفه 
دامداری خارج شــده اند، گفت: انتظــار می رود میــزان علوفه برای 
بهره برداران در سال آینده کاهش یابد، به همین جهت تالش می شود 

به بهره برداران نهاده بدهیم تا به دام ها آسیب نرسد.

نماینده ولی فقیه در استان:

خسارت کشاورزان و حقابه داران اصفهانی پرداخت شود

امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و رییس جهاد کشاورزی استان اصفهان، با اشاره به مشکالت کشاورزان استان و 
عدم پرداخت خسارت آنان اظهار داشت: الزم است خسارت کشاورزان و حقابه داران استان اصفهان پرداخت شود؛ چراکه کشاورزان 

محل درآمدی ندارند و آبی هم برای کشت نیست.

خسارت کشاورزان و حقابه داران اصفهانی 
پرداخت شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

برگزاری نمایشگاه »جهانی در 
نصف جهان« در تخت فوالد

مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی و مذهبی تخت 
فوالد  اظهار کرد: به منظور معرفی بیشتر تخت 
فوالد به شهروندان اصفهانی و مسافران نوروزی، 
نمایشگاه »جهانی در نصف جهان« در نوروز ۹۷ 

برگزار می شود.
ســید علی معرک نژاد افزود: این نمایشگاه در 
سه نقطه شامل سالن شمع در گلستان شهدا، 
جنب مقبره بابارکن الدین و تکیه میرفندرسکی 
برگزار می شــود و در هر کدام به صورت مجزا 
کلیات تخت فوالد، مشاهیر و جلوه های هنری 

و معماری به مسافران نوروزی ارائه می گردد.
مدیــر مجموعــه تاریخــی، فرهنگــی و 
مذهبی تخت فــوالد ادامه داد: امســال طبق 
برنامه ریزی های انجام شده، به معرفی مشاهیر 
دو تکیه تخت فوالد از جملــه تکیه کازرونی و 

تکیه سیدالعراقین خواهیم پرداخت.
وی معرفی شــهدای انقالب، دفــاع مقدس و 
مدافعان حرم را از دیگر برنامه های تخت فوالد 
در ایام نوروز امسال برشمرد و گفت: در کنار این 
اقدامات طرح هادیان مشاهیر تخت فوالد اجرا 
می شود، در این طرح کارشناسان و راهنمایان 
تخت فوالد در دو نقطه تخت فوالد و دو نقطه 
بیرون از مجموعه به معرفی مفاخر می پردازند 

و گردشگران را راهنمایی می کنند.

 افزایش ساعت سرویس دهی 
ناوگان اتوبوسرانی 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام عید 
و همچنین افزایش تردد شهروندان در سطح 
شهر، ساعت سرویس دهی اتوبوسرانی اصفهان 
از روز گذشــته افزایش یافت و این طرح تا 2۹ 

اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
قدرت افتخاری اظهار کرد: با توجه به افزایش 
میزان سفرهای درون شهری در روزهای پایانی 
سال، ساعت سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی از 

روز گذشته افزایش یافت.
وی افــزود: اتوبوس هــای خطوط عــادی تا 
ســاعت22:۳0 ، خطوط پر ازدحام تا ســاعت 
2۳ ، خط یک سامانه تندرو از پایانه باقوشخانه 
تا ساعت 22:۳0  و از پل یزدآباد تا ساعت 22، 
از میدان آزادی به ســمت پایانه باقوشخانه تا 
ساعت 2۴ و از میدان انقالب به میادین اصلی 

شهر نیز تا ساعت 2۴ فعال است.

غربالگری سالمت بانوان 
اصفهانی

همزمان با روز جهانی کلیــه، طرح غربالگری 
سالمت بانوان اصفهانی به صورت رایگان اجرا 
شــد. مژگان مرتضوی فوق تخصــص کلیه و 
عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در همایش مردمی روز جهانی کلیه، با اشــاره 
به اینکه این همایش در راســتای شعار امسال 
روز جهانی کلیه )ســالمت بانوان و کلیه( برپا 
شده گفت: دراین همایش 12غرفه، در زمینه 
آزمایش قند، فشارخون، سالمت روان، چاقی 
و تغذیه، به صورت رایگان بــه بانوان خدمات 

ارائه می کنند.
وی گفــت: دیابــت، فشــارخون، بــارداری 
و بیماری های سیســتماتیک و خــود ایمنی، 
ازجمله علل شیوع بیماری کلیه در بانوان است.
رییس مرکز تحقیقات نارسایی کلیه دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان، به نقش پیشگیری از 
این بیماری در سالمت افراد اشاره کرد و گفت: 
نارســایی کلیه، بیماری خاصی است که بدون 
هیچ عالمتی ممکن اســت بیمــار را تا مرحله 

نارسایی کامل پیش ببرد.
مرتضوی با اشــاره به اینکه درصد شیوع این 
بیماری در زنان و مردان متفاوت است، افزود: 
طبق آمــار 12درصداز مــردان و 1۴درصد از 
زنان در معرض ابتال به این بیماری قرار دارند. 
وی با بیان اینکه بانــوان عهده دار نقش اصلی 
درسالمت وهدایت خانواده هستند، به بانوان 
توصیه کرد با آزمایشات منظم از سالمت خود 

آگاه شوند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان:
در سال ۹۶ بیش از ۸۴ هزار نفر 

معتکف شده اند
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان، با اشاره 
به اینکه اعتکاف ایام ماه رجــب در فروردین ۹۷ 
برگزار می شود، اظهار داشت: در مراسم اعتکاف 
ســال جاری در ماه مبــارک رجب که از شــب 
ســیزدهم این ماه مصادف با تولــد حضرت علی 
)ع( تا 15 رجب برگزار شد، 5۷۶ مسجد شرکت 
داشتند که نسبت به سال قبل 2۶ مسجد اضافه 

شده بود.
حجت االسالم رحمت ا... اروجی با بیان اینکه تعداد 
کل معتکفان در سال ۹۶، ۸۴ هزار و ۶00 نفر بوده 
است، افزود: از این تعداد، 5۷ هزار و ۶22 نفر زن 
و 2۶ هزار و ۹۷۸ نفر مرد بودند. مدیرکل تبلیغات 
اسالمی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه تعداد 
خواهــران ۷درصد و برادران ۳/۴درصد نســبت 
به سال گذشته رشد داشته اســت، بیان داشت: 
درمجموع رشــد بیش از 5درصدی معتکفان را 

نسبت به سال گذشته شاهد بودیم. 
وی با اشــاره به اینکه اعتکاف رجب سال ۹۷ نیز 
در اغلب شهرستان های اســتان اصفهان برگزار 
می شــود، ابــراز داشــت: در راســتای احصای 
شاخصه های اعتکاف مطلوب از منظر آموزه های 
دینی، پژوهش هایی درحال انجام اســت که به 
زودی به خادمان و دست اندرکاران اعتکاف ارائه 

خواهد شد.
اروجی با بیــان اینکه محتــوای فرهنگی غنی با 
عنوان »بهار در بهار« با موضوع اســتغاثه به امام 
زمان)عج( ویژه ایام اعتکاف در حال تهیه اســت، 
اظهار داشت: هر ســال پیش از آغاز ایام اعتکاف، 
همایش خادمان اعتکاف به منظــور هم افزایی 
بیشتر و ایجاد وحدت رویه در برنامه های اعتکاف 

برگزار می شود.

شهردار اصفهان:
امیدواریم لحظه ای از مسیر 

شهدا فاصله نگیریم
شهردار اصفهان در یادواره شــهدای شهرداری 
اظهار کرد: شهیدان با تمام هستی خود برای بقای 
نظام جمهوری اسالمی ایران تالش کردند. هشت 
تن از شهیدان، از کارکنان شــهرداری اصفهان 
بوده اند که برای دفاع از کشــور جان خود را فدا 

کرده اند.
قدرت ا... نوروزی افزود:  ۴0 سال پیش، از فردای 
روزی که انقالب اســالمی با  شــعار »استقالل، 
آزادی، جمهوری اسالمی« پیروز شد، مشکالت 
بسیاری برای انقالب ایجاد کردند. از همان ابتدا 
در گنبد کابــوس آمل، گروه اشــرف دهقان در 
سیســتان و بلوچســتان، کومله و دموکرات در 
کردستان و گروه های ضدانقالب در داخل شهرها 
حضور پیدا کرده بودند تا نگذارند این نظام به راه 

خود ادامه دهد.
شــهردار اصفهــان ادامــه داد: هــر روز ترور و 
بمب گذاری انجام می شد و هر هفته در پایتخت  
15 الی 10 نفر ترور می شــدند؛ اما جوانان غیور 
در همه ســنین و گروه ها با همــه وجود در تمام 
صحنه ها  برای دفــاع از میهنشــان حضور پیدا 
کردند و جان خود را فــدای نظام کردند.نوروزی 
با بیان اینکه  مدیرانی که اکنون انتخاب شده اند، 
در مسیر شــهیدان حرکت می کنند و امیدواریم 
با مشارکت شــهروندان بتوانیم شاهد شهرآباد، 
شاداب و آســایش و آرامش مردم باشیم، اضافه 
کرد: مجموعه شهرداری در مسیر شهدا حرکت 
می کند و امیدواریم با کمک شهروندان لحظه ای از 
این مسیر فاصله نگیریم.وی با بیان اینکه باید یاد 
و خاطره شهید حسین خرازی که همه شهیدان 
شاهد رشادت های یکتای وی بوده اند و امام جمعه 
آیت ا... طاهری را که در جبهه های جنگ به صورت 
مستقیم حضور پیدا می کرد، گرامی داشت، گفت: 
شهید همت، خرازی و باکری، فرماندهان بزرگی 

بودند که دشمن از اسم آنان می ترسید.

 اصفهــان، پایتخــت دوچرخه ســواری در ایران 
اســت. چهارباغ از صفویــه تا به حــال دگرگونی 
های زیادی به خود دیده اســت؛ ابتدا درشکه ها 
آمدند، ســپس جای خود را به اتول های قدیمی 
دادند و حاال هم خودروهای لوکــس و جدید؛ اما 
هیچ کدام نتوانستند طبع مردم نصف جهان را از 
دوچرخه دور کنند؛ چرا که اصفهان از قدیم شهر 
دو چرخه ها بوده و هســت. جذابیت دوچرخه در 
قرن بیســت و یکم هنوز هم آنقدر زیاد هست که 
بتواند اصفهانی ها را به ســمت خود بکشاند و راه 
را بر خودروهای گران قیمت و آلوده کننده ببندد 
و صدای زنگش در  »خیابان چهارباغ«، نوستالژی 
اصفهان، طنین انداز شــود. این موضوع باعث شد 
همزمان با افزایش خودروهــا، میزان آلودگی هوا 
و تشدید ترافیک، مسئولین شــهرداری اصفهان 
به اجــرای طرحی با عنوان سه شــنبه های بدون 

خودرو یــا »روز بدون خودرو« اقــدام کنند؛ ایده 
سنجیده و قابل تحســینی که از 12مردادماه۹5، 
محور چهارباغ میزبان اجرای آن شــد؛ مکانی که 
بعضی از خیابان های اصلی آن در ســاعاتی از روز، 
به روی تمام وســایل نقلیه به غیــر از دوچرخه ها 
بسته می شــود. این برنامه ادامه داشــت تا اینکه 
همزمان با تغییر مدیریت شــهری و رفتن مهدی 
جمالی نژاد )شهردار ســابق اصفهان( به یزد، این 
طرح کمرنگ تر شد؛ به طوری که این موضوع در 
سیزدهمین جلسه شورای شهر مطرح شد و عضو 
کمیسیون بهداشت و سالمت شورای شهر، بااشاره 
به اینکه شــهر اصفهان، دومین شــهر پرخودرو، 
پرموتورسیکلت و صنعتی کشور است، از کمرنگ 
شدن تبلیغات درخصوص تشــویق شهروندان به 

استفاده از دوچرخه طی سه ماه گذشته گالیه کرد. 
اما همزمانی سه شنبه های بدون خودرو با روز15 
اســفندماه و روز درختکاری باعث شد این رویداد 
عالوه بر چهارباغ عباسی در یکی دیگر از محالت 
اصفهان به صورت رسمی کلید بخورد.مدیر منطقه 
2 شــهرداری اصفهان درگفت و گو با خبرگزاری 
فارس، با اشاره به پیشگام شــدن منطقه 2 برای 
اجرای طرح سه شــنبه های بدون خــودرو اظهار 
داشت: در جهت توسعه طرح سه شنبه های بدون 
خودرو در محالت شهر اصفهان، برای نخستین بار 
محله رســالت با توجه به نوع بافت محلی و تراکم 
جمعیتی در کنار پارک ترافیک رســالت انتخاب 
شد؛ در این راستا سه شنبه بدون خودرو در با هدف 
فرهنگ سازی و شعار »هوای اصفهان را داریم«. با 

هدف زمینه ســازی، تقویت و ترویج، این رویداد 
فرهنگی در سطح محله رسالت اصفهان برگزار شد.

محمد کیهانــی افزود: گســترش فرهنگ دوری 
از ماشین در محله رســالت و تاکید بر انجام امور 
فرهنگی، هــدف از اجرای این کار اســت. حضور 
خانواده در کنــار هم نیــز در روزی بدون خودرو 
تحقق شــعار داشــتن هوای اصفهان خواهد بود؛ 
همچنین با اشــاره به لزوم ترویج فعالیت هایی که 
منجر به کاهش ترافیک و آلودگی هوا می شــود، 
باید روز بدون خودرو در همه شــهر برقرار باشد و 
فقط در مرکز شهر شاهد این رویداد نباشیم.امید 
است با  اجرای مداوم و همزمان این طرح در محور 
چهارباغ و محالت مختلف،  به دور از جهت گیری 
های سیاسی و سلیقه ای مدیران، شاهد گسترش 
روز افزون این فرهنگ و تاثیر آن بر افزایش روحیه 
نشاط و شادی، همچنین هوای پاک در دیار نصف 

جهان باشیم.

اجرای مراسم روز درختکاری برای نخستین بار در منطقه 2شهرداری اصفهان؛

پای سه شنبه های بدون خودرو به محالت باز شد

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان گفت: امسال تدابیر ویژه ای در پایانه های 
شهر برای اســتقبال از مســافران نوروزی اعم از 
زیباسازی، عمرانی، فرهنگی و خدماتی در دست 
اجراست تا مسافران با خاطراتی خوش شهر زیبای 

اصفهان را ترک کنند.عباس محبوبی اظهارکرد: سازمان پایانه های مسافربری هر ساله در آستانه سال نو و به 
منظور رفاه حال مسافران، طرح های مختلفی در قالب توسعه خدمات، امنیت اجتماعی، زیباسازی، نوسازی 
و بهسازی اجرا می کند. وی افزود: امسال رنگ آمیزی جداول، صندلی های سالن انتظار، عالئم راهنمایی و 
رانندگی، توسعه فضای سبز، گل کاری، نورپردازی درختان و محوطه پایانه ها، نصب آب نماهای مختلف، اتصال 
مسیر مترو به پایانه مسافربری کاوه؛ همچنین نصب سفره های هفت سین، افزایش دوربین های مداربسته 

جهت افزایش ضریب امنیتی مسافران و تجهیز اتاق مادر و کودک در پایانه کاوه  انجام شده است.

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: بر اساس سرشماری سال ۹5، در 
شهر اصفهان نزدیک به ۸۷ هزار زن سرپرست خانوار 
زندگی می کنند. در این راستا شهرداری اصفهان برای 
حمایت این قشر از جامعه، الیحه سالمت اجتماعی 

زنان شهر را با تاکید بر بی خانمانی زنان به شورای اسالمی ارائه کرد. مرتضی رشیدی با بیان اینکه هدف از تدوین 
این الیحه هدف گذاری صحیح در ارتباط با توانمندی بانوان بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار است، افزود: 
الیحه سالمت اجتماعی زنان شهر اصفهان، بخش هایی همچون آموزشی، فرهنگی، روانی، اجتماعی و اقتصادی 
برای زنان سرپرســت خانوار و افراد تحت تکفل آنها را در بر می گیرد. معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: درصدد هستیم با حمایت شهرداری، فعال ســازی سمن ها و سازمان های مردم 

نهاد که درگیر این الیحه می شوند، بتوانیم زنان سرپرست خانوار را از لحاظ درآمدی و اقتصادی توانمند کنیم. 

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری خبر داد:

آماده باش پایانه ها برای 
استقبال از نوروز

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی 
شهرداری: 

۸7هزار زن اصفهانی 
سرپرست خانوار هستند

یک کارشناس شهرسازی اظهار کرد: طرح جامع شهر اصفهان، 
حدود 20 ســال پیش به عنوان یک طرح مرجع برای معماری و 
شهرسازی تدوین شد، اما متاسفانه این طرح در تدوین طرح های 
تفصیلی بعدی برای مناطق شهر مورد توجه قرار نگرفت و باعث 

شد ناهمگونی و تضاد در ساخت و سازهای شهری شکل بگیرد.
احمد دادور ادامه داد: بر همین اساس باید شهرداری ها به سمت 
اصالح و انطباق طرح های تفصیلی با طرح جامع شهری حرکت 

کرده و شرایط را برای مشارکت حداکثری شهروندان در ساخت 
و سازهای شهری بخصوص در محالت آســیب پذیر و فرسوده، 

تسهیل کنند.
این استاد شهرسازی دانشگاه شــیخ بهایی با بیان اینکه نباید به 
بهسازی و نوسازی مناطق فرســوده به عنوان یک نسخه ُمسکن 
در شهرســازی نگاه کرد، گفت: برای برون رفــت از چالش های 
موجود در ساختار معماری شهر باید با یک برنامه ریزی بلندمدت 

تمامی خواسته های شهروندان را با توجه به تفاوت های بافت شهر 
درنظرگرفت. وی با اعالم اینکه هنوز در بســیاری از نقاط شهر، 
فرهنگ آپارتمان نشینی شکل نگرفته است، افزود: توانمندسازی 
ساکنان بافت های فرســوده از لحاظ فرهنگی و آموزش فرهنگ 
شهروندی و شهرنشــینی نیز باید در اولویت مدیران شهری قرار 
گیرد تا با واگذاری مسکن های جدید به آنها، شهر با ناهنجاری های 

فرهنگی و اجتماعی روبه رو نشود.

یک کارشناس شهرسازی:
توانمندسازی ساکنان بافت های فرسوده، اولویت مدیران شهری باشد

روز چهارشنبه سوال حسن کامران از علیرضا آوایی، وزیر دادگستری درباره 
علت بسته شدن قهوه خانه ها در اصفهان در جلسه علنی مجلس اعالم وصول 
شد. این در حالی است که مدیر گروه بهداشت اصفهان، با انتقاد از این طرح 
می گوید: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس که باید حامی حقوق مردم 
باشند، با خارج کردن چایخانه ها از شــمول اماکن عمومی، پای مردم را به 

چایخانه ها و کشیدن قلیان که مرحله اول اعتیاد است، باز کردند.
به گفته حسین صفاری،  چایخانه  اگر فقط عرضه کننده قلیان باشد، بهداشت 
حق ورود ندارد اما در صورت عرضه چای، بهداشت مانند گذشته حق ورود 

و پلمب را دارد.

وی بیان داشــت: در مرحله اول چایخانه ها را از حیطه اماکن عمومی خارج 
کردند و به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند؛ اما هنوز مشخص نیست که جزو 

چه گروهی قرار گیرند.
بیکاری، بهانه بازگشایی چایخانه ها شد

مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اســتان اصفهان، با اشاره به 
اینکه بازرسان بهداشــت از این به بعد نمی توانند بر چایخانه هایی که صرفا 
قلیان عرضه می کنند نظارت داشته باشــند، تصریح کرد: در صورتی که در 
چایخانه ها چای عرضه شــود، بر اســاس قانون تهیه و توزیع مواد غذایی، 

می توانیم ورود کرده و با شناسایی تخلف، درب آن را پلمب کنیم.

وی با اشاره به اینکه اشتغال زایی را بهانه بازگشایی چایخانه ها کردند، ادامه 
داد: نباید برای جبران بیکاری به دنبال اشتغال زایی کاذب باشیم.

خط بطالن قانون گذاران روی مصوبه مجلس
صفاری اضافه کرد: در صورتی که در چایخانه ها فقط قلیان عرضه شود تنها با 
شکایت مردمی، ما می توانیم دخل و تصرف داشته باشیم؛ در غیر این صورت 

دست مرکز بهداشت کوتاه است.
وی با بیان اینکــه امروز قبح قلیان ریخته اســت، گفت: در بررســی های 
صورت گرفته مشخص شد که قلیان مرحله اول اعتیاد شناخته شده است و 

50 درصد معتادان از همین مرحله آغاز کرده اند.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
امروز قانون گذاران، خود قانــون را دور زدند و با وجــود اینکه چایخانه ها 
براساس قانون در حیطه اماکن عمومی بودند و به خاطر تهدید علیه بهداشت 
عمومی جمع آوری شدند، اضافه کرد: در حال حاضر مجلس به راحتی روی 

قانونی که خود تصویب کرده است، خط بطالن کشید.
وی گفت: چایخانه پاتوق بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی است. صفاری 
افزود: امروز قلیان نه تنها به دلیل آلودگی میکروبی بلکه با آلودگی شیمیایی 
که دارد و نیز تنباکوهایی که از رنگ مصنوعی درست شده است، حاوی فلزات 

سنگین بوده و سبب سرطان ریه می شود.

مصوبه مجلس العام وصول شد؛

تعطیلی قهوه خانه های اصفهان، همچنان در کشاکش مجلس

قانون پیش بینی 
کرده است که در 

صورت عدم اختصاص 
آب برای کشت، 

خسارت کشاورزان و 
حقابه داران پرداخت 

شود و درحال 
پیگیری این موضوع 
از مسئوالن مربوطه 

هستیم
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پیامبر اکرم صلی ا.. علیه و آله :
هرکه دخترم فاطمه سالم ا... علیها را دوست داشته باشد، در بهشت 

با من خواهد بود.
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره
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Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

عید نوروز، یکی از اعیاد و جشن های باستانی 
مهم و مورد توجه ایرانیان محسوب می شود که 
همزمان با آغاز بهار برگزار می شود. واژه عید 
در زبان های ایرانی به معنای جشــن یا یسن 
اســت و یکی از ســنت هایی که در ایام نوروز 
انجام می شود، عیدی و شاد باش بزرگ ترهای 
فامیــل بــه کوچــک ترهاســت و بــا دادن 
 اســکناس و هدیه های مختلف از آنها پذیرایی

 می کنند.
چند سالی است که ازســوی اهالی فرهنگ، 
ادب، هنر و برخی محافل فرهنگی، درخصوص 
ترویج و نهادینه کــردن فرهنگ اهدای کتاب 
و محصوالت فرهنگی و هنــری به کودکان و 

نوجوانان تالش هایی صورت گرفته است.
وزارت آموزش و پرورش نیز از امسال با حذف 
انواع پیک های نوروزی، در راســتای استفاده 
بهینه دانش آموزان از ایام نوروز گام برداشت 
تا  آنها بدون نگرانی ازحل تکالیف و پیک های 
خود، تمام وقتشــان را با خانواده، در ســفر و 

مهمانی  بگذرانند.
  خوب اســت که امســال ســنت های قبلی 
 را کنار بگذاریــم و به گونــه ای متفاوت این

 کار را انجــام دهیم و مــا نیــز در ادامه این 
 اقــدام فرهنگــی کــه مدیــران ســعی در 
فرهنگ ســازی آن دارند، در این راســتا قدم 
برداریــم و به جای هدایای مختلــف، با توجه 
به قدمت تاریخــی فرهنگ عیــدی دادن به 
دیگران، بیشــتر  بــا اهدای کتاب بــه عنوان 
عیــدی، دیــن خــود را در ترویــج فرهنگ 
مطالعــه ادا کنیــم؛ چــرا که ایــن موضوع 
ضمن اهمیــت و جایگاهی کــه دارد، در باال 
 رفتن ســرانه مطالعــه کتاب نقــش موثری 

ایفا می کند.
امید است نوروز97، ســرآغازی برای افزایش 
فرهنگ سازی استفاده بیشــتر از کتاب باشد 
و هر روز شاهد افزایش این فرهنگ و نهادینه 
شــدن این موضوع در جامعه بــا درصد باالی 
افراد تحصیل کرده باشــیم و مدیــران نیز در 
ادامه تالش هــای خود اقدامات بیشــتری را 
انجام دهند؛ زیرا جامعه ای سالم است که تعداد 
افراد کتاب خوان آن درصد زیادی از جامعه را 

تشکیل دهند.

یادداشت

عیدی کتاب

 اهتمــام در حوائج: واقدی مــی گوید: در یکــی از زمان ها 
تنگدستی به من رو آورد، ناگزیر شدم از یکی از دوستانم که علوی بود 
درخواســت قرض کنم مخصوصا که ماه رمضان نزدیک شده بود. 
نامه ای برای آن دوستم نوشتم و او کیسه ای که هزار درهم در آن بود 
برایم فرستاد. اندکی گذشــت که نامه ای از دوست دیگری به من 

رسید که تقاضای قرض نمود. 
من آن کیســه هزار درهمی  که قرض گرفته بودم برایش فرستادم 
تا کارش حل شود و خداوند گشایشی فرماید. روز دیگر آن دوست 
علوی و این دوســت که کیســه پول را به او دادم، نزدم آمدند و آن 
 علوی پرســید: پول ها را چه کــردی؟ گفتــم در راه خیری صرف

 کردم. 
او بخندید و کیسه پول را نزدم گذاشت، بعد گفت: نزدیک ماه رمضان 
جز این پول نداشتم که برایت فرستادم و از این دوست درخواست 
پول کردم؛ دیــدم همان 
پول را که برایت فرستادم 
به من داد که به مهر خودم 

به کیسه پول زده بودم. 
حال آمدیم بــا هم پول ها 
را قسمت کنیم تا خداوند 
گشایشــی فرماید. پول را 
ســه قســمت کردیم و از 
یکدیگر جدا شدیم. چند 
روز از ماه رمضان  گذشت 

تا پول ها تمام شد.
روزی یحیی بن خالد مرا 
طلب کرد، چــون نزدش 
رفتم گفت: در خواب دیدم که تو تنگدست شدی، حقیقت حال خود 
را بیان کن، من هم قضایای گذشته خود  را نقل کردم. او متعجب از 
این  قضایا شد و دستور داد سی هزار درهم بدهند و به خاطر قضای 

حوائج برادران، گشایشی در کارمان شد.

باغ 
کاغذی

»آتش َزندان« اثر ابراهیم دمشناس، کتابی است که انتشارات               
»نیلوفر« آن را چاپ کرده و مطالعه آن به شما توصیه می شود.
 آتش زندان داســتان پنج ســفر میان امید و خوف را روایت 
می کند سوار بر قطار رجا در گذر از ایران، از جنوب غربی کشور 
به شمال شرقی آن؛ دو سفر زمینی، دو سفر هوایی و یک سفر 
آبی. داستان سیر و سلوک دو پدر و پسر است درپی جنگجویی 
و نامجویی و کامجویی. حوادث بر گرد روایتی شــاهنامه وار 

قصه می شود. 

از آنجا که از ســالیان دور پیش از وقوع جنگ )١٣٥٩( رستم 
از شاهنامه به خواب پهلوانی خراسانی از روایات دولت آبادی 
 می آید و او را به خوزستان می فرستند تا از خاک ایران دفاع 

کند...
آتش َزندان اطلســی از نوشــتارها و روایات رویا و اسطوره و 
حماسه و قصه و شــعر و تاریخ و معرکه از جغرافیای طبیعی 
ایران است که در راه بازگشت قهرمان می بینیم در کشاکش 

اینکه چه کسی قصه را بگوید، پدر یا پسر؟

آتش زندان کمک به دیگران

سـاندویچ با گل: نباید تصور کرد که تمـام زنبورها در 
کندو آشـیانه می کننـد. یک نـوع غیرمعمـول از زنبـور که 
بومی ترکیه و ایران است، سـاندویچ هایی با اسـتفاده از ِگل 
و گلبـرگ گل هـا درسـت می کنـد و نـوزاد خـود را در آنجا 
پـرورش می دهد. ایـن زنبور داخل النـه را با مقـداری گرده 
و شـهد گل ها، انباشـته می کنـد که بـرای یک تخـم کافی 

باشد. هر چه باشد پرورشگاه بسیار زیبایی است.
النه مرغ آالچیق سـاز: این مـرغ النه خود را بسـیار 
اسـتادانه می سـازد تـا توجه جفـت مناسـب خـود را جلب 
کنـد. آالچیقـی کـه در عکس بـاال می بینیـد توسـط گونه 
خیابانـی ایـن حیـوان سـاخته شـده و شـامل چوب هایـی 
اسـت که به طور عمـودی قرار داده شـده اند تا ایـن گذرگاه 
 را بسـازند، اطـراف آن نیـز بـا اشـیای رنگـی تزئیـن شـده

 است. 
به نظـر می رسـد که پرنـده مـاده از جفتـی کـه در طراحی 

سـلیقه به خـرج دهـد خوشـش می آید.

تپه های موریانه ای

اینهـا قلعه یـا مجسـمه های بـزرگ آبسـتره نیسـتند بلکه 
خانـه هـزاران موریانـه هسـتند. موریانه هـا بـر اسـاس 
گونه هـای خـود خانه هـای متفاوتـی می سـازند امـا بـه 
طور معمول ایـن خانه ها بـرای کنتـرل دمای هـوا طراحی 
می شـود. در نهایـت موریانه هـای کارگـر از آب و هـوای 
نامناسـب در امان انـد، الروهـا گـرم نگه داشـته می شـوند 
و موریانه هایـی کـه قـارچ کشـت می کننـد هـم فضـای 

مناسـبی بـرای کار خـود می یابنـد.

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

حرف حساب

انسان باید دگرگون شود
تنها جهان نیست که باید تغییر بپذیرد، انسان نیز 
باید دگرگون شود. این انسان نو از کجا باید یکباره 
پدیدار گردد؟ ازبیرون؟ نه! رفیق، باید بتوانی او را در 
خود بیابی و همچنان که از سنگ معدن فلزی ناب 
استخراج می کنند، تو نیز از خود، او را، انسانی را که 
چشم انتظارش بوده ای بطلب. او را در خود بیاب. 
یارای آن داشته باش که همان که هستی، بشوی. 
مپندار که بتوانی بدین آسانی رهایی یابی. در هر 
موجودی امکاناتی شــگفت انگیز هست از نیرو و 
جوانی خویش، مطمئن باش! بیاموز که پیوســته 

به خود بگویی: » این امر تنها به من بستگی دارد.«
 )مائده های زمینی، آندره ژید(
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سیره بزرگان

 زنده شدن مرد هندی
 لحظاتی پیش از کالبد شکافی!

گزارش ها حاکی است مردی که در یک سانحه رانندگی در هند جان 
خود را از دســت داده بود، تنها چند لحظه پیش از آغاز کالبدشکافی 
احیا شــد. این مرد که مرگ وی از جانب پزشــکان تایید شده بود، 
یک شب را در ســردخانه گذراند. تنها چند لحظه پیش از آغاز روند 
کالبدشکافی وی، یک پاتولوژیســت نبضش را گرفت و دریافت که او 
هنوز زنده است. گفته می شــود این فرد در سانحه رانندگی به شدت 
مجروح شده بود. پس از آنکه حالش در بیمارستان وخیم شد، پزشکان 
گفتند او دچار مرگ مغزی شده  و پس از آن، اعالم کردند وی به طور 
کامل جان خود را از دست داده است.پیش از انجام روند کالبدشکافی، 
این مرد یک شب را در سردخانه گذرانده است.گزارش ها حاکی است 
جمعیت گســترده ای در مقابل این بیمارستان دست به اعتراض زده 
و مسئوالن این بیمارســتان را به اهمال در انجام وظایف خود متهم 

کرده اند.

 کشوری که روزگاری 
هیچ ماری رنگ آن را ندیده بود!

افسانه ها حاکی از آن هستند که »سنت پاتریک«، روحانی قرن پنجم 
ایرلند و بانی مسیحی شدن مردم این کشور، عالوه بر معرفی مسیحیت 
به مردم، همه مارهای این جزیره سبز را جمع آوری کرده و آنها را از 
باالی صخره ای که چهل شبانه روز در آنجا عزلت گزیده و روزه گرفته 

بود، به دریا انداخته است.
 با اینکه امکان دارد این عنصر شــخصیتی افســانه ای به نام سنت 
پاتریک خوشایند به نظر بیاید؛ اما جست وجوی علمی و نگاهی کوتاه 
 به تاریخ نشــان می دهد با وجود کارهای بسیار شاخص این شخص،

 اخراج مارها از ایرلند کار او نبوده است!
حقیقت این است که در واقع اصال هیچ ماری در ایرلند وجود نداشته 
و هیچ گونه سابقه  فسیلی از مارها در آنجا دیده نمی شود و آن گونه 
که برمی آید، هیچ گاه هیچ نوع ماری، نه تنها در ایرلند که در سرتاسر 

بریتانیا وجود نداشته است.

  قاب روز

قلعه ای که ساختش 40 سال طول کشید

ناهید حاجی  رضازاده
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