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پافشاری نمایندگان اصفهانی، وزیر را بر سر میز آورد

حق اصفهان را بدهید
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پاک دستی زنان در محیط کار ستودنی است
استاندار اصفهان در همایش منزلت زن و تحکیم بنیان خانواده:
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پیشنهاد سردبیر:صحرای جان بهانه  باران گرفته است

رهبر انقالب  در دیدارجمعی از جوانان و نوجوانان عازم اردوهای راهیان نور :

نسل جوان امروز برای عقب راندن دشمن از 

نسل اول آماده تر است

حضــرت آیــت ا... خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح دیــروز در دیــدار جمعــی از 

دانش آمــوزان و دانشــجویان شــرکت کننــده در کاروانهــای راهیــان نــور، دوران دفــاع مقدس را 

قطعــه ای نورانی و بــرگ زریــن از تاریخ کشــور و انقــاب خواندند و بــا تاکید بــر اینکــه کاروانهای 

راهیان نــور یکی از جلــوه هــای پاسداشــت آن دوران اســت، گفتند: قدرتهــای بیــن المللی، جنگ 

۸ ســاله را با هدف از بین بردن انقاب اســامی، به ملــت ایران تحمیــل کردند اما عظمــت، فداکاری، 

ایمان، تدبیر، شــجاعت و بصیرت جوانان موجب شــد کــه جنگ به نفــع ملت تمام و انقاب اســامی 

 
ریشه دارتر و قوی تر از گذشته شود.

رهبر انقاب اسامی، عزت، اقتدار، امنیت، استقال، آزادی و سامت امروز کشور و ملت را مرهون ۸ سال دفاع 

مقدس دانســتند و تاکید کردند: دوران دفاع مقدس یک ذخیره است که باید برخاف خواست دشمنان که 

درصدد به فراموشی سپردن آن هستند، برای پیشرفت کشور و رشد ملی و آمادگی مردم و جوانان در میدانهای 

مختلف، همواره زنده بماند و مورد تجلیل قرار گیرد.

ایشان، کاروانهای راهیان نور را یک مبارزه عظیم مردمی برای زنده نگه داشتن آن دوران پرعظمت خواندند 

و با اشاره به ابعاد گوناگون و ناگفته دفاع مقدس، افزودند: یکی از این ابعاد، تحلیل چرایی آغاز جنگ تحمیلی 

است که علت آن را باید در عظمت و ابهت انقاب اسامی و مرعوب شدن و وحشت قدرتهای مسلط آن زمان 

در دنیا، جستجو کرد. 

حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه پیروزی انقاب اســامی در سال ۱۳۵۷ تخت قدرت قدرتمندان 

غرب و شرق را با نام اسام، به لرزه درآورد، خاطرنشان کردند: با گسترش فرهنگ انقاب اسامی در منطقه و 

در میان ملتهای مسلمان در همان سالهای ابتدایی، قدرتهای سلطه گر به شدت نگران شدند و درصدد برآمدند 

تا به هر قیمتی که می توانند، انقاب را از بین ببرند بنابراین صدام را که شخصیتی خودخواه و ظالم بود، برای 

آغاز جنگ و حمله به ایران، تشویق کردند.

ایشان با اشاره به حمایت های گسترده مالی و تســلیحاتی و اطاعاتی آمریکا و اروپا بویژه انگلیس، فرانسه و 

آلمان و همچنین شوروی سابق از رژیم بعثی صدام، گفتند: در اواسط جنگ، فرانسه پیشرفته ترین هواپیماها 

و بالگردهای خود، و آلمان رسما و علنا مواد شیمیایی در اختیار صدام قرار داد که هنوز پس از گذشت ۳۰ سال 

از پایان جنگ، بازماندگان زیادی گرفتار آثار آن هستند و تعداد زیادی نیز بر اثر همان مواد سمی شهید شدند.

حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: در مقابل این حمایت های جهانی از رژیم بعثی، جمهوری اســامی ایران، 

تنها چیزی که در اختیار داشــت، ملت با ایمان و رهبری مقتدری همچون امام بزرگوار بود که در نتیجه آن، 

همه تاشهای قدرتهای شیطانی دنیا، همچون تیری به سنگ خورد و ملت ایران، در ۸ سال دفاع مقدس بر 

همه قدرتها پیروز شد.

رهبر انقاب اسامی یکی دیگر از ابعاد ناگفته دفاع مقدس را کیفیت و نوع دفاع رزمندگان برشمردند و تاکید 

کردند: دفاع جوانان ملت ایران در جنگ ۸ ساله، دارای ویژگی ها و خصوصیات فوق العاده ای بود که عبارتند 

از »عزم و اراده قوی«، »ایمان مستحکم«، »شــجاعت و فداکاری«، »ابتکار و نوآوری« و »عبادت و توسات 

معنوی«. حضرت آیت ا... خامنه ای، دوران دفاع مقدس را انسان ساز خواندند و افزودند: همت ها، خرازی ها، 

باکری ها، برونسی ها، چیت سازیان ها و هزاران جوان دیگر، انسانهای معمولی بودند که جنگ آنها را به اسطوره 

های عظیم و چهره های ماندگار و ستاره های درخشان تبدیل کرد.

رهبر انقاب اسامی در بیان ویژگی های بارز جوانان دوران دفاع مقدس گفتند: عبادت، خردمندی و تدبیر، 

دلیری و شجاعت، فداکاری و ایســتادگی، و بصیرت ویژگیهای ممتاز این جوانان بود که از آنان، شیران روز 

و عابدان شب ساخته بود و بر همین اساس امام )ره( با نگاه عمیق خود، تربیت چنین جوانانی را فتح الفتوح 

خواندند. حضرت آیت ا... خامنه ای خطاب به جوانان خاطرنشان کردند: آینده کشور متعلق به شماست. اگر 

خود را با چنین خصوصیاتی پرورش دهید قطعا کشــور در آینده نزدیک، در همــه زمینه ها، به اوج تعالی و 

کمال خواهد رسید.

ایشان افزودند: دشمنان و بدخواهان این ملت، قصد داشتند هنگامی که نوبت به جوانان این نسل می رسد، نامی 

از اسام و انقاب باقی نماند و آمریکا مسلط بر همه امور کشور باشد و حمات سخت و نرم خود را با این نیت 

ادامــه دادند 

اما اکنون با نســلی مواجه 
که  هســتیم 

ایمان، استعداد و شکوفایی 
و اقتــدار او از 

نسل اول بیشــتر است و 
این نسل برای 

عقــب راندن دشــمن از 
نسل های قبل 

آماده تر هستند.
رهبــر انقاب 

اســامی تاکید کردند: با 
وجــود چنین 

جوانانی و بــا حرکت هایی 
همچــون راهیان 

نور، دشمن در مقابل ملت ایران،  همچــون چهــل 

سال گذشــته، هیچ غلطی نمی 
تواند بکند. حضرت 

آیت ا... خامنــه ای افزودند: البته   آزار و اذیــت هایی 

همچون تحریم های اقتصادی و 
یا تبلیغات ســوء خواهند کرد اما این آزارها، حرکت عظیم ملت 

ایران را متوقف نخواهد کرد.
ایشان در پایان سخنان خود توصیه هایی هم برای کاروانهای راهیان نور داشتند.

رهبر انقاب اسامی گفتند: همه دستگاهها به این حرکت کمک کنند، ابعاد فرهنگی و اجتماعی راهیان نور 

هرچه بیشتر تعمیق شود، در روایتگری حوادث و مسائل، امانت رعایت و از اغراق پرهیز شود، حوادث برجسته 

دوران دفاع مقدس در کتابهای درس گنجانده شــوند، و ایمنی مسافران کاروانهای راهیان نور حتما رعایت 

 

شود. 

پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، ســردار کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، 

راهیان نور را ظرفیتی برای افزایش توان بازدارندگی و قدرت دفاعی کشــور دانست و گفت: در سال گذشته 

حدود شش میلیون نفر که اکثریت آنان را جوانان تشکیل می دادند، از ۵۷ یادمان دفاع مقدس در هفت استان 

کشور بازدید کردند.

سمیه یوسفیان

گفتنی که نیست. دیدنی است. فقط همین . سفر »راهیان نور« را باید بروی تا بفهمی »راهی شدن« یعنی چه. 

یک بار سفر، کافی است یک عمر خاطره بازی کنی. می مانی از دو کوهه بگویی یا یادمان شــرهانی . از صبح هویزه و مزار »علم الهدی« یا فتح المبین که 

شهدای گمنامش تورا صدا می زدند . نمی دانی با خاطرات »اروند« و موج هایش چه کنی. به شلمچه و طائیه که می رسی، حتی اگر بخواهی هم نمی توانی 

آرام باشی. وقتی اصفهانی باشی و بدانی در همین سرزمین بود که خون علمدار جبهه ها به زمین ریخت. که فرمانده دالور شهرت »حاج حسین خرازی« به 

خیل رفقای شهیدش پیوست ، آن وقت است که دلت نمی خواهد از شلمچه جدا شوی. قدم که بر زمین می گذاری، به این فکر می کنی که یک روز »حسین 

خرازی« و »مصطفی ردانی پور« و »احمد کاظمی« بر همین خاک قدم می گذاشتند. همین جا سر به سجده گذاشتند. نماز می خواندند. اشک های شان 

در همین سرزمین به روی خاک ریخت. به طائیه که می رسی، راوی برایت تعریف می کند که دشمن بعثی ناجوانمرد، چطور در سه راهی مرگ، چشم های 

زیبای »سردار خیبر« را با قاب صورتش با هم برد وقتی جزیره خبردار شد که سر »همت« از تن جدا شده و دستش قطع شده است. 

همان جــا به خــودت قــول می دهــی هیچ وقــت اجــازه ندهی صــدای حــاج همــت در درونــت گم شــود... قســم می خــوری یــادت نرود 

این مردان مرد برای چــه رفتند و چرا جــان پناه تو و همه آن هایی شــدند کــه در جبهه نبودند یا نمی خواســتند و یا نتوانســتند که باشــند. عهد 

 
می بندی شهدا را فراموش نکنی . اجازه ندهی روزمرگی و مشغله ها از یادت ببرد که تا زنده ای به شهدا مدیونی . قسم می خوری همیشه در این راه بمانی  

و بعد برمی گردی؛ با یک دنیا خاطره . با عهدهایی که بسته ای . مدام با خودت تکرار می کنی که مسئولی . در برابر خون شهدا مسئولی . در برابر آن نسل 

جوانمردی که در بیست و چندسالگی با شکوهش ، با خدا در جبهه ها همسنگر شدند و تویی که در بیست و چند سالگی و یا  سی و چندسالگی ات همچنان 

اندر خم یک کوچه ای و راه را گم کرده ای و آمدی تا راه نشانت دهند... 

 برمی گردی و دلت آن جا می ماند؛ همان جا در پادگان دوکوهه، کنار شط اروند، در پادگان هویزه و کنار مزار علم الهدی، در یادمان شهدای شلمچه، روی 

رمل های فکه و در طائیه و جزیره مجنون و ...  بر می گردی و شب ها وقتی با خودت تنها می شوی، خاطرات هجوم می آورند و امانت نمی دهند. چاره دل 

بیچاره، می شود »گلستان شهدا«. باید تجدید میثاقی دوباره داشته باشــی. باید هرروز عهدت را تازه کنی. حال و هوای شهر نفسگیر که می شود، همین 

خاطرات شهیدان است که زنده ات می کند. 

صحرای جان بهانه باران گرفته است/ خیلی دلم برای شهیدان گرفته است... 

صحرای جان بهانه  باران گرفته است

دل را به پای یار نسوزانده ام هنوز

در سیم خاردار گنه مانده ام هنوز

***

افسانه نیست قصه ی پروانه های ما

جبهه گواه روشن این مدعای ما

رفتند و مانده خاطره هاشان برای ما

حاال شده ست مقتلشان کربالی ما

***

کارون و نهر َخّین و بستان و شّط و هور

مائیم و فیض خادمی راهیان نور

***

این راهیـان نور بهـارش شهـادت است

یک معدن طالست، عیارش شهادت است

هر کس بسیجی است قرارش شهادت است

شیعه تمام دار و ندارش شهادت است

***

مـا شیعـه ایم پـا به رکـاب والیتیم

آری طالیـه دار مسیـر شهـادتیـم

***

فرزند جبهه مثـل سلیمانی است، هان

صاص« مهد چه مردانی است، هان »اُم الرَّ

»بازی دراز« گرم رجز خوانی است، هان

گوشم پر از هیاهوی»شرهانی« است، هان

***

یادم نرفته قصه ی آن عشق ناب را

»مرصاد« را، حماسه»سر پل ذهاب« را

***

اینجا هنوز مامن چشم انتظارهاست

ایـن خـاک ها پر از اثر یـادگارهاست

سرشار از عطر سجده شب زنده دارهاست

اینجا مزار خلوت زهرا تبارهاست

***

خاک شلمچه مرهم اندوه سینه است

اینجا بهشت فاطمه، اینجا مدینه است

***

شیعه سرش فدای سر حیدر است و بس

سرمایه ی جوان حسینی سر است و بس

نسل جوان مرید علی اکبر است و بس

این مکتب جنون حججی پرورست و بس

***

در مکتب امام سر افراز عاشقان

»فهمیده« است راز جنون را »طحانیان«

***

صدام رفت، حیله و نیرنگ عوض نشد

دشمن میان خلعت صد رنگ عوض نشد

»آهنگران« نماد شد آهنگ عوض نشد

خط از»حلبچه« رفت »حلب«، 

جنگ عوض نشد

***

امروز خط کوفی عوض شد به خط عشق

بوی »دوکوهه« می وزد از جانب دمشق

***

دشمن نبیند اینکه دمی خسته ایم ما

هموار خواستیم و توانسته ایم ما

زیرا به لطف فاطمه دل بسته ایم ما

بیگانه با نظام؟ نه، وابسته ایم ما

***

روز گذشته جمعی از جوانان و نوجوانان عازم اردوهای 

راهیان نور استان های البرز و تهران قبل از عزیمت به 

جنوب، با رهبر انقالب دیدار کردند. 

»ســیدرضا نریمانی« مداح اصفهانی در این مراسم 

حضور داشــت و دقایقی به مرثیه خوانی پرداخت. 

نریمانی شعر بلند پرمحتوا و تحسین برانگیزی خواند 

که حاضران را تحت تاثیر قرارداد.

 در ادامه بخش هایی از این شــعر که متن کامل آن در 

سایت رهبرانقالب منتشرشد را می خوانیم:

خط از »حلبچه« رفت »حلب«، جنگ عوض نشد
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ویژه 
)پایداری(

رهبر انقالب  در دیدارجمعی از جوانان و نوجوانان عازم اردوهای راهیان نور :

 نسل جوان امروز برای عقب راندن دشمن
 از نسل اول آماده تر است

سرانجام »اون« کوتاه آمد! تا همین سه ماه پیش، 
هرصبح با این فکر که شــاید جنگی آغاز شده، از 
خواب بیدار می شــدیم. آمریکا و کره شــمالی تا 
آستانه نبرد پیش رفته بودند اما حاال وضعیت تغییر 
کرده است. در خوش بینانه ترین حالت اینکه خطر 
جنگ برطرف شــده و البته تنش ها کاهش یافته 
است. رهبر کره شمالی که می خواست آمریکا را 
با یکی از همان موشک های بالستیک خود نیست 
و نابود و با خاک یکسان کند، در نامه ای، از ترامپ 

دعوت به مذاکره کرده است!
ترامپ هم این دعــوت را پذیرفتــه و غافلگیری 
بعدی درست همین جاست که با توجه به مواضع 
ســختگیرانه رییس جمهــور آمریکا نســبت به 
فعالیت های هســته ای و موشــکی کره شمالی، 
قبول این دعوت حتی مقامات دولت آمریکا را هم 

غافلگیر کرده است.
این مالقات قرار اســت دوماه دیگر صورت گیرد و 
سران کره جنوبی هم که حامل این پیام بوده اند، 
امید دارند تا شاید این مالقات بتواند به تحقق صلح 
باثبات میان دو شبه جزیره کمک کند و غیراتمی 

شدن کره در روند درستی قراربگیرد. 
گویا »کیم جونگ اون« فراتر از تصورات کوتاه آمده 
و آن طور که ترامپ در توییتی مدعی شــد، رهبر 
کره شمالی در مذاکره با نمایندگان کره جنوبی، از 
خلع سالح هسته ای سخن گفته، نه فقط از تعلیق. 

همچنین در این مدت، کره شمالی...

»اون« تسلیحات اتمی را کنار می گذارد؟

معمای صلح!

ادامه در صفحه 2

سمیه پارسا

  امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

»آگهی مناقصه عمومی یك مرحله اي «
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجراي پروژه هاي زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت)ســتاد( واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و 
بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1396/12/20 مي باشد.
آخرین مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1396/12/28

آخرین مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 13:30 روزپنجشنبه تاریخ 1397/01/16
زمان بازگشایي پاکت ها : ساعت 8:30 صبح روز شنبه تاریخ 1397/01/18

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس 
اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شهرکهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن 0311570

اطالعات تماس سامانه  ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021
دفتر ثبت نام در تهران : 88969737 و85193768 -021 و دفتر ثبت نام در اصفهان :5- 03132645870 )داخلي 3299(

    هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجراي پست هوایي،شبکه فشار ضعیف،شبکه روشنایي در شهرکهاي صنعتي جي،بزرگ،باغبهادران و 

علویجه)تجدید( )شماره  200961281000057 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اولیه : 2.893.709.971ریال و براساس فهارس بهاي سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح غیر عمراني(

مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار: 144.685.500 ریال 
  رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران:  رتبه 5 یا باالتر در رشته نیرو

   مدت اجرا:  6 ماه 
موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اصالح شبکه روشنایي شهرک صنعتي رامشه )تجدید( )شماره  200961281000055در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اولیه : 4.712.089.152 ریال و براساس فهارس بهاي سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح غیر عمراني(

مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار: 235.605.000 ریال
  رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران:  رتبه 5 یا باالتر در رشته نیرو

   مدت اجرا:  4 ماه 
موضوع مناقصه : احداث ساختمان نگهباني شهرک صنعتي چادگان)تجدید( )شماره  200961281000055در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اولیه : 2.212.688.388 ریال و براساس فهارس بهاي سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح غیر عمراني(
مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار: 110.635.000ریال

  رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران:  رتبه 5 یا باالتر در رشته ابنیه
   مدت اجرا:  9 ماه 

موضوع مناقصه : محوطه سازي قسمتي از فاز جدید شهرک صنعتي گلپایگان) تجدید( )شماره  200961281000056در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اولیه : 6.102.763.205 ریال و براساس فهارس بهاي سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح غیر عمراني(

مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار: 305.139.000ریال
  رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران:  رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابري  

   مدت اجرا:  6 ماه                                                                                                                                  

نوبت اول

صحرای جان بهانه  باران گرفته است
خط از »حلبچه« رفت »حلب«، جنگ عوض نشد
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 دو روز پیش سفارت ایران در لندن برای چندمین بار مورد 
تعرض نیروهای افراطی قرار گرفت. طبق اخبار منتشــر 
شــده 4 نفر از افرادی که رســانه ها آن را وابســته و حامی »سید صادق 
شیرازی« نامیده اند، دست به این تعرض زده اند که پس از حمله به سفارت 
ایران در نهایت توسط پلیس انگلیس بازداشت شــدند و هنوز اطالعات 
تکمیلی در خصوص هویت و انگیزه مهاجمان توسط پلیس منتشر نشده 

است.
طبق اعالم اخبار رسانه ها، این افراد که تصاویر آیت ا... سید صادق شیرازی 
و سید حسین شیرازی را در دست داشتند، عضو گروهکی با عنوان هیئت 

»خدام المهدی« بودند که در حومــه لندن فعالیت دارند. این گروهک به 
بهانه اعتراض به دستگیری سیدحسین شیرازی فرزند سیدصادق شیرازی، 
پس از آنکه با قمه و چماق وارد حریم سفارت ایران شدند، با پایین کشیدن 
و سرنگون کردن پرچم مقدس کشــورمان، پرچم گروهک خود را بر بام 

سفارت نصب کردند.
 حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران از همان دقایق اولیه یورش این افراد با انتشار 
توییت هایی از سالمت دیپلمات ها و کارمندان سفارتخانه خبر داد و عنوان 

کرد که مهاجمان با خود سالح سرد حمل کرده اند.
بر اساس نظر کارشناسان و شــاهدان عینی؛ نکته بسیار مهم در خصوص 

تعرض مهاجمان به ســفارت ایران تعلل بیش از اندازه پلیس لندن برای 
حضور در صحنه و برخورد با مهاجمان بوده اســت. همچنین بر اســاس 
اخباری که در رسانه های خارجی منتشر شده، پلیس پس از گذشت سه 
ســاعت در محل حضور پیدا کرده و تالش کرده که مهاجمان را آرام و در 

نهایت با نردبان آنها را پایین آورده و بازداشت کرده است.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت این حادثه را به شدت محکوم کرد و طی 
سخنانی پاسخ قاطع خود را این گونه عنوان کرد:» همانطور که سخنگوی 
وزارت خارجه بیان کرد این اقدام به شــدت از ســوی جمهوری اسالمی 
محکوم است و همکاران ما در وزارت خارجه از تمام ابزارهای دیپلماتیک 

برای پیگیری موضوع استفاده خواهند کرد«.
سخنگوی دولت در پاسخ به ســوال دیگر درباره اینکه آیا پلیس لندن در 
این اتفاق اهمال داشته اســت یا خیر، گفت: »طبعا براساس آنچه تا این 
لحظه گزارش شده پلیس انگلیس پس از چند ساعت از حمله افراد مهاجم 
به سفارتخانه وارد عمل شده و با آنها برخورد کرده و این در حالی است که 
در عرف بین المللی سفارتخانه ها مکان هایی هستند که باید توسط پلیس 
صیانت شوند و برخورد پلیس با افراد مهاجم پس از چند ساعت از حضور 

غیرقانونی آنها انجام شد«. 
وی ادامه داد: »پیشــاپیش مشــخص اســت که در این خصوص قواعد 
بین المللی رعایت نشده و جمهوری اسالمی قطعا در برابر این اتفاق واکنش 

قاطع خواهد داشت«.
عالءالدین بروجردی، رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس هم در این 
خصوص اظهار داشت: »قطعا دولت انگلیس باید همه مسئولیت های این 

تعرض به سفارت جمهوری اسالمی ایران را قبول کند«.
طبق قوانین بین المللی، مسئولیت امنیت سفارتخانه ها در هر نقطه ای از 
جهان ، بر اساس کنوانسیون مربوطه، برعهده دولت محل است؛ بنابراین 
آنچه که انتظار می رود این است که دولت انگلیس باید همه مسئولیت های 
این تعرض به سفارت جمهوری اسالمی ایران را بپذیرد و به آنها عمل کند. 
 انگلیس باید مسئولیت این ناهنجاری امنیتی علیه نمایندگی جمهوری 
اســالمی ایران در لندن را برعهده بگیرد و در این زمینه پاســخگو باشد. 
مسئوالن و مقامات وزارت خارجه ایران گفته اند هرگونه خسارت وارده به 

سفارت ایران بر عهده دولت انگلستان خواهد بود.

 دخالت آمریکا در انتخابات 
روسیه عیان است

رییس جمهوری روسیه با اشــاره به اتهامات کاخ 
سفیدبه مســکو درباره دخالت در انتخابات آمریکا 
تصریح کرد که آمریکا حتی پنهان هم نمی کند که 
دائما در انتخابات روسیه دخالت کرده؛ البته مسکو 
حاضر به مذاکره با واشــنگتن در مورد همه مسائل 
است.والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه در 
مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی »ان بی سی« 
آمریکا، به تشریح دیدگاه خود در باره اتهامات وارده 
به مسکو در مورد دخالت در انتخابات سایر کشورها، 
سیاست مداخله جویانه واشــنگتن در امور داخلی 
سایر کشورها، استقبال روسیه از مذاکرات با آمریکا، 
نظر خــود درباره دونالد ترامــپ و نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری در روســیه صحبت کرده است.
پوتین یادآور شد که آمریکا دائما در روند انتخابات 
در روسیه مداخله کرده و حتی این مسئله را پنهان 

هم نمی کند.

 گروگانگیری 
در کالیفرنیای آمریکا

مقامات ایالــت کالیفرنیا از یــک گروگانگیری در 
 »مرکز کهنه ســربازان« در بخش »ناپا« این ایالت 

خبر دادند.
به گزارش اســپوتنیک؛ مســئوالن آتش نشــانی 
ایالت کالیفرنیای آمریکا از گروگانگیری و وضعیت 
تیراندازی فعــال در یک »مرکز کهنه ســربازان« 
 در شــهر »یونتویل« ایالت کالیفرنیــا خبر دادند.
بنا بر این گزارش ها، مردی سیاه پوش، ملبس به زره و 
مسلح به یک سالح خودکار دست کم دو نفر را در این 
مرکز گروگان گرفته است. اداره پلیس بخش »ناپا« 
نیز گزارش داد که دست کم یک گلوله شلیک شده 
است؛ اما تاکنون آماری از کشته یا زخمی شدگان 

احتمالی در دست نیست.

 نظر ترامپ درباره توافق
 با کره شمالی

رییس جمهور آمریکا در توئیتر نوشت: »توافق با کره 
شمالی، در صورت تکمیل، »توافقی بسیار خوب« 
برای دنیا خواهد بود«. رییس جمهور آمریکا بامداد 
شنبه در توئیتر نوشت: »توافق با کره شمالی، تا حد 
زیادی در شرف وقوع است و در صورتی که تکمیل 
شود، توافقی بسیار خوب برای دنیا خواهد بود. زمان 

و مکان آن تعیین خواهد شد.«
بامداد جمعه مقام ارشد امنیتی کره جنوبی که به 
واشنگتن سفر کرده بود اعالم کرد که دونالد ترامپ 
موافقت خود را برای دیدار با رهبر کره شمالی در ماه 
مه به منظور گفت و گو درباره خلع سالح اتمی این 

کشور اعالم کرده است.

 توافق ترکیه و آمریکا
 درباره شرق فرات

وزیر خارجه ترکیه در حالی که عملیات »شــاخه 
زیتون« این کشور در سوریه ادامه دارد، از توافق با 
آمریکا بر سر »منبج« و شرق رودخانه فرات خبر داد.
وزیر خارجه ترکیه از حصول توافق با آمریکا درباره 

»منبج« و شرق رودخانه فرات در سوریه خبر داد.
خبرنگار »دیلی صاباح« مســتقر در واشنگتن در 
خبری فوری گــزارش داد: »مولود چاووش اوغلو« 
وزیر خارجه ترکیه گفت که این کشــور با آمریکا 
درباره »منبج« و شرق رودخانه فرات در سوریه به 

توافق رسیدند.

زاینده رود از تعرض به سفارت ایران در انگلیس گزارش می دهد؛

پاسخ قاطع ایران به حوادث اخیر در لندن

پاسخ   رهبرانقالب به 
درخواست آملی الریجانی

به مناسبت سالروز میالد با سعادت حضرت 
فاطمه زهرا سالم ا... علیها و فرارسیدن عید 
نوروز و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون 
اساسی، حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در پاسخ به درخواست آیت ا... 
آملی الریجانی رییس قوه قضائیه، با شرایط 
و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی 
که محکومیت آنان تا تاریخ ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶ 
قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده از عفو 
یا تخفیف مجازات تشخیص داده می شوند، 

موافقت کردند.

 زمان استیضاح 
۳ وزیر دولت در مجلس

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به روند استیضاح 
وزرای راه و شهرســازی، جهاد کشاورزی و 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس گفت: 
استیضاح این ۳ وزیر در هفته گذشته از سوی 
هیئت رییسه پارلمان اعالم وصول شد. وی با 
اشاره به دســتور کار صحن علنی مجلس در 
هفته جاری، افزود: اســتیضاح علی ربیعی، 
عباس آخونــدی و همچنین محمود حجتی 
در دســتور کار هفته جاری قوه مقننه قرار 
دارد. سخنگوی هیئت رییسه مجلس  گفت: 
استیضاح این ۳ وزیر در جلسات علنی پارلمان 

در روز های۲۲ و ۲۳ اسفند برگزار می شود.

رای سرکرده گروه عرفان 
حلقه صادر شد

وکیل مدافع ســرکرده گــروه عرفان حلقه 
از محکومیــت موکلش به 5 ســال حبس از 
ســوی شــعبه ۱5 دادگاه انقالب خبر داد. 
محمود علیزاده طباطبایی اظهار کرد: آقای 
خســروی دیگر وکیل پرونده بــا مراجعه به 
شعبه ۱5 دادگاه انقالب، رأیی را دریافت کرد 
که بر اساس آن، محمدعلی طاهری به 5 سال 
حبس محکوم شــده، رای دادگاه به استناد 
تبصره ماده ۲8۶ قانون مجازات اســالمی، 

صادر شده است.

لعیا جنیدی
معاون حقوقی رییس جمهور:

کابینه

یکی از مراجع تقلید گفت: شــبکه های مجازی در 
زمینه ترویج فساد غوغا می کنند و ما باید بدون اینکه 

حالت انفعالی بگیریم، به میدان بیاییم.
آیت ا...ناصر مکارم شیرازی اظهار کرد: دنیای امروز 
دنیای رسانه هاست و ما باید رسانه های قوی داشته 
باشــیم تا بتوانیم پیام خودمان را به دنیا برسانیم.

شــبکه های مجازی در زمینه ترویج فســاد غوغا 
می کنند و باید بدون اینکه حالت انفعالی بگیریم، به 
میدان بیاییم. معارف اهل بیت )ع( قوی است و با این 

معارف می توانیم پیروز شویم.
وی با اشاره به موفقیت شبکه والیت اظهار کرد: این 
شبکه را میلیون ها نفر تماشا می کنند و شبکه والیت 
در عین مراعات وحدت اسالمی، مذهب تشیع را به 

دیگران معرفی کرده است.
آیت ا... مکارم شیرازی در پایان خاطرنشان کرد: باید 
در شبکه والیت با اخالق اسالمی با مخاطبان برخورد 

و پاسخ سواالت آنها داده شود.

 شبکه های مجازی در ترویج 
فساد غوغا می کنند

آیت ا... مکارم شیرازی :

 دیدگاه

یادداشت

عکس  روز 

اعتراض به سفر محمد بن سلمان 
ولیعهد عربستان به انگلیس

 شبکه های مجازی در ترویج فساد غوغا می کنند

پیشنهاد سردبیر:

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: شــکایت 
رییس جمهور از برخــی روحانیون در جریان 
است و پیگیری می شود.لعیا جنیدی، معاون 
حقوقی رییس جمهــور با اشــاره به موضوع 
شکایت رییس جمهور از برخی روحانیون که 
در دولت یازدهم مطرح شده بود، اظهار گفت: 
این شکایت در جریان است و پیگیری می شود.

معاون حقوقی رییس جمهور افزود: در برخی 
موارد به نتیجه ای رسیدیم و احکامی هم صادر 
شــده؛ اما روند دادرســی این پرونده طوالنی 

شده است.
گفتنی اســت؛ انصاری، معاون حقوقی رییس 
جمهور در دولت یازدهم از شکایت این معاونت 
از برخــی روحانیون به اتهــام آنچه توهین به 

رییس جمهور خوانده می شود، خبر داد.

شکایت روحانی از برخی 
روحانیون در جریان است

علی اکبر والیتی
مشاور مقام معظم رهبری:

 بین الملل

عضــو شــورای مرکزی حــزب مؤتلفه اســالمی 
گفــت: در حال حاضر برجام جســمی نــدارد که 
 روح آن باقی مانده باشــد و بتوانیم از آن صحبت

 کنیم.
حمیدرضــا ترقی، عضو شــورای مرکــزی حزب 
موتلفه اسالمی با اشــاره به اظهارات اخیر معاون 
اول رییس جمهور، مبنی براینکــه برای ما مهم تر 
از متن برجام، روح آن اســت، اظهار داشت: برجام  
تاکنون هیچ تســهیالتی به منظور بهبود وضعیت 
 و معامالت اقتصادی بــرای ما به دنبال نداشــته

 است.
وی با بیــان اینکه پس از برجام توانســتیم میزان 
فروش نفتمان را افزایش دهیم، افزود: این در حالی 
است که تاکنون نتوانســته ایم پول های حاصل از 
فروش نفت را به کشــور انتقال دهیم؛بنابراین در 
حال حاضر برجام جســمی ندارد که روح آن باقی 

مانده باشد و بتوانیم از آن صحبت کنیم.

عدم دسترسی به پول نفت 
در پسابرجام

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه خبر داد:

احزاب

علی اکبر والیتی با بیان اینکــه رابطه ایران و 
عراق رابطه ای استراتژیک است،  خاطرنشان 
کرد:آمریکا بــه دنبال نفــوذ موذیانه در عراق 
و تجزیه کشورهای اسالمی اســت؛اما موفق 
نمی شود و در اهداف خود در سوریه و عراق با 

شکست مواجه خواهد شد.
وی با اشــاره به ســابقه مبارزاتی مردم ایران 
و عراق  با اســتعمارگران  به موضوع تشکیل 
جریان حشــد الشعبی در راســتای مبارزه با 
گروه تروریستی داعش  اشاره کرد و گفت: به 
حشدالشعبی و شکل گیری این نیروی مردمی 
با فتوای مرجعیت عــراق افتخار می کنیم و از 
آقای حیدرالعبادی،  نخســت وزیر عراق نیز 
 تشــکر می کنیم که با وجود تالش های غرب، 

الحشد الشعبی را به رسمیت شناخت.

آمریکا به دنبال نفوذ موذیانه 
در عراق است

پیشخوان

بین الملل

رییس دادگاه انقالب اسالمی تهران می گوید تعدادی از متهمان حادثه 
خیابان پاسداران به قرارهای بازداشت خود اعتراض کردند که برای 

رسیدگی به دادگاه انقالب آمده و بررسی می شود.
حجت االسالم موسی غضنفرآبادی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده 
متهمان حادثه خیابان پاسداران به دادگاه انقالب ارجاع شده است یا 
خیر اظهارکرد: فعال فقط یک تعدادی به قرارهای بازداشت موقت خود 

اعتراض کردند که برای رسیدگی به دادگاه آمده است.

رییس دادگاه انقالب اســالمی تهران همچنین در پاســخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینکه آیا در ارتباط با اغتشاشات دی ماه امسال نیز، 
پرونده ای به دادگاه انقالب ارجاع شده است یا خیر، افزود: تعدادی از 
پرونده های متهمان اغتشاشات دی ماه نیز به دادگاه آمده و تعیین 
شعبه هم شده است. وی درباره زمان برگزاری دادگاه این افراد گفت: 
هنوز زمان محاکمه مشخص نشده زیرا ابتدا باید شرایط قانون آیین 

دادرسی کیفری رعایت و سپس زمان محاکمه تعیین شود.

آخرین بار عباس جعفری دولت آبادی، دادســتان عمومی و انقالب 
تهران از صــدور بیش از ۱5۰ فقره کیفرخواســت بــرای متهمان 

آشوب های دی ماه امسال خبر داده بود.
پرونده عامل شهادت ســه تن از ماموران نیروی انتظامی در حادثه 
خیابان پاسداران، با صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمد، به شعبه 
نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی ارسال 

شده؛ اما هنوز تاریخ محاکمه مشخص نشده است.

ارجاع پرونده متهمان حادثه خیابان پاسداران به دادگاه انقالب

علی علیزاده، تحلیلگر و کارشناس سابق بی بی سی است 
که این روزها به یکی از چهره های فعال فضای مجازی در 
حوزه  مسائل سیاســی تبدیل شده است. پست های علی 
علیزاده در فضای مجازی، پیرامون تجزیه و تحلیل مسائل 
سیاسی روز دنیا از جمله جمهوری اسالمی ایران است.این 

پژوهشگر فلسفه و مسائل سیاسی در آخرین پست توییتری خود، از کسانی که در مقابل زورگویی های آمریکا 
کوتاه می آیند و تسلیم می شوند، انتقاد کرد.

علیزاده در توییتر نوشت:
»بعد از چند ماه عربده کشی نمایشی، ترامپ باالخره تسلیم شد و تقاضای چندساله دیدار با کیم جونگ اون به 
عنوان یک »همتا« را پذیرفت؛ یعنی سرخم کردن آمریکا مقابل مقاومت کره شمالی یا دقیق تر، مقابل موشک 

و کالهک اتمی اش؛ اما در وطن ما،  عده ای بعد از واگذاری هسته ای دنبال واگذاری موشک هایمان هستند«.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی گفت: این وزارتخانه بزرگ 
اجتماعی فعالیت های فراوان و تصمیــم های بزرگی راجع 
به حقوق مددجویان، سبد غذا برای افراد دارای سوءتغذیه، 
بازماندگان از تحصیــل و یا کاهش فقر انجــام می دهد؛ اما 
هیچگاه کســی درباره این موارد از من به عنوان وزیر سوالی 

نمی پرسد و فقط من را به شــکل شرکت شســتا می بینند.علی ربیعی افزود: وزارت تعاون در بخش های مختلف 
اجتماعی فعالیت های گسترده دارد و به عنوان یک نهاد اجتماعی است؛ اما متاسفانه همه من را به شکل شستا می 
بینند. وی اظهار کرد: وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه بزرگ اجتماعی است و متاسفم که برخی 
افراد؛ هیچگاه این وزارتخانه را با دید اجتماعی ندیده اند.ربیعی معتقد است، با گروه های اجتماعی مختلفی مانند 
معلوالن، زنان سرپرست خانوار، رهایافتگان از اعتیاد، خانواده های زندانیان فعالیت دارم که اگر یک اپسیلون تصمیم 

درست درباره آنها گرفته شود، روی وضعیت زندگی و معیشتی آنها بسیار اثرگذار است.

انتقاد تحلیلگر سابق 
بی بی سی از تسلیم شدن 
برخی مقابل آمریکا

واکنش وزیر کاربه 
 محورهای
 استیضاح

حکومــت اســامی 
موظف اســت مانع حرام 

علنی شود

 در حســرت شفافیت 
می مانیم

حرف دشمن در دهان 
خواص

حکومت اسامی باید 
مقابل حــرام اجتماعی 

بایستد

 پرچمدار اســتقال 
فرهنگی

 مرزبندی با براندازان

»اون« تسلیحات اتمی را کنار 
می گذارد؟

معمای صلح!
...ادامه از صفحه اول

 آزمایش موشــکی نخواهد داشــت؛ اما چرا 
»اون« از سیاست هسته ای خود عقب نشینی 
کرده است؟ شــاید کره شمالی منزوی شده 
و احســاس کرده باید امتیازاتی ارائه بدهد. 
شاید هم فهمیده که کار در کاخ سفید دست 
ناشی هاست و قصد بهره برداری دارد. هرچند 
وینوگراد، مشــاور »باراک اوبامــا« رییس 
جمهوری سابق آمریکا معتقد است که برنامه 
شتاب زده واشــنگتن برای توافق با پیونگ 
یانگ، چنــدان نتیجه بخــش نخواهد بود. 
وینوگراد معتقد اســت »اون« با تملق گویی 
و استفاده از ضعف خودپســندی ترامپ، او 
را به بازی گرفته است و اگر اوباما بود، از تیم 
مشــاوران خود کمک می گرفت و این قدر 

دستپاچه دعوت اون را نمی پذیرفت. 
هرچقدر اوباما تمایلی به مذاکرات مستقیم با 
کره نداشت، در عوض ترامپ تالش کرد تا در 
جریان مذاکراتی دوجانیه) با واسطه گری کره 
جنوبی( بحران کره شمالی را حل کند، اما آیا 
پیونگ یانگ و واشــنگتن مي توانند به حدي 
با یکدیگر مصالحه کنند که دیگر دولت کره 
شمالي نیازي به موشــک و تسلیحات اتمي 
براي تامین امنیت خود نداشته باشد؟ تاریخ 
نشان داده هیچ کشوری تا به حال تسلیحات 
اتمی خود را کنار نگذاشــته است.آیا این بار 
اتفاق متفاوتــی رخ می دهــد؟ باید منتظر 

مالقات ماه »می« ماند. 

کافه سیاست
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قیمت گز و شیرینی افزایش نخواهد یافت
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

توزیع ۲۴هزار میلیارد ریال 
پول نو

مسعود رحیمی با بیان اینکه امحاء در دو بخش 
اســکناس و ایران چک انجام شــده اســت در 
خصوص تدابیر بانک مرکزی برای اسکناس نو، 
اظهار کرد:  ۲۴ هزار میلیارد ریال پول نو نیز طی 
دو هفته آخر ســال و در آستانه شب عید توزیع 

می شود.
مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی ادامه داد: این 
رقم در قالب اســکناس های رایج از جمله هزار 
تومانی، دو هزار تومانی، ۵ هزار تومانی، ده هزار 
تومانی و همچنین ایــران چک  ۵۰ هزار تومانی 
خواهد بود.  موجودی اسکناس نو بسیار بیش از 
این بوده و بانک مرکزی مشکلی در این خصوص 
ندارد. رحیمی درباره وضعیت توزیع سکه های 
خرد نیز گفت: مشکالتی در این بخش وجود دارد 
به نحوی که با وجود موجودی پول خرد در خزانه؛ 

اما این سکه ها در دست مردم کم است.
وی خاطر نشان کرد: برای رفع این مشکل کانال 

توزیع در حال بررسی است، ضمن اینکه بر اساس 
آسیب شناســی ها مردم رغبت زیادی به سکه 
۵۰۰ تومانی ندارند و بر همین اساس در صورت 
لزوم ابعاد سکه ها و  آلیاژ آن تغییر خواهد کرد. 
رحیمی با بیان اینکه، اسکناس ۵۰۰ تومانی مورد 
نیاز جامعه است؛ اما مورد اقبال نیست، گفت: قرار 
بود اسکناس ۵۰۰ تومانی دیگر چاپ نشود؛ اما از 
آنجایی که از سکه ها استقبال نشد اسکناس ۵۰۰ 
تومانی دوباره در حال چاپ است که در روز عید 

غدیر توزیع می شود.

بازار

دستکش ايمني

رییس اتاق اصناف استان از تشکیل 
کارگروه تنظیم بازار شب عید خبر داد:

قیمت ها مناسب است
رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان گفت: کارگروه 
تنظیم بازار پیش خرید و خرید شــب عید را انجام 
داده است تا در صورت نیاز به بازار ورود کرده و فرآیند 

تنظیم بازار را انجام دهد.
رســول جهانگیری افزود: فعالیت بازرســی از اول 
اسفند شروع شده و بحث بازرسی بازار شب عید نیز 
از 1۵ اسفند آغاز شده و تا پایان فروردین ماه ادامه 
خواهد داشــت.رییس اتاق اصناف استان اصفهان 
بیان کرد: بازرســی ها دربرگیرنده مــواردی نظیر 
بحث نظارتی، پاسخگویی به شکایت مردم و رصد 
بازار است و همچنین گزارش هایی که بازرسی اتاق 
اصناف گزارش می دهند را به دبیرخانه کمیسیون 
تنظیم بــازار انتقال می دهیم.رییــس اتاق اصناف 
استان اصفهان به مشکالتی که در سنوات گذشته به 
دلیل کمبود برخی اقالم نظیر پرتقال ایجادشده بود، 
اشاره کرد و گفت: در سال جاری پیش بینی می شود 
به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی و ذخیره 
مناســب این محصوالت در انبارها مشکلی از بابت 
کاهش عرضه و یا افزایش قیمت وجود نداشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
 دولت مطالبات گندم کاران را 

به موقع پرداخت کند
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: دولت نه 
تنها نرخ خرید تضمینی گندم را برحسب تورم باید 
عادالنه اعالم کند، بلکه مطالبات گندم کاران را به 
موقع و بدون هیچ گونــه دیرکردی پرداخت کند تا 

این قشر متضرر نشوند.
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی پیرامون 
اینکه تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم چه 
پیامدهایی را برای کشــاورزان در پی دارد، اظهار 
داشــت: گندم یکی از کاالهای استراتژیک کشور 
محسوب می شود، تاخیر طوالنی مدت دولت مبنی 
بر عدم اعالم نرخ رسمی خرید تضمینی گندم، سبب 
سردرگمی و نگرانی کشاورزان گندمکار خواهد شد. 
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، نرخ رسمی خرید 
تضمینی باید از ابتدای فصل کاشــت توسط دولت 
به کشــاورزان اعالم شــود، افزود: تاخیر در اعالم 
نرخ خرید تضمینی گندم می تواند ســبب ضرر و 
زیان کشاورزان گندمکار شــده و در نهایت تبعات 
اقتصادی برای دولت به همراه داشته باشد.وی اظهار 
داشت: برای جلوگیری از اتفاقات سال  9۴ و واردات 
گندم بی کیفیت، امســال نرخ خرید تضمینی باید 
با احتساب 1۰ درصد تقریبا بیش از 1۴۰۰ تومان 

اعالم شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
رییس جمهور:

اصفهان از نظر نرخ بیکاری در 
رده های باالی کشور قرار دارد

بیکاری و نبود وجود اثرگذار مردم در حوزه اقتصاد 
دو مشکل اصلی کشور است.

معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم رییس 
جمهور در جلسه بررسی قانون حمایت از اشتغال 
روستایی استان گفت: تا مردم به اقتصاد ورود اثرگذار 
نداشته باشند، مشکل بیکاری حل نمی شود.رضوی 
با بیان اینکه تا امروز حتی با تاکیدات رهبر انقالب به 
خاطر تنگ نظری های مسئوالن بخش های مختلف 
هنوز مردم اجازه ورود اثرگذار در اقتصاد را نداشته اند 
افزود: در حوزه اقتصادی باید بســیج اقتصادی به 
معنای واقعی کلمه اجرا شــود.وی بیکاری، نزول 
از مقام پیشــتازی در توسعه کشــور و نزول شعار 
اصفهان» نصف جهان« را مهــم ترین چالش های 
استان اصفهان بیان کرد و گفت: اصفهان از نظر نرخ 

بیکاری در رده های باالی کشور قرار دارد.
رضوی افزود: آنچه اجازه تولید شغل پایدار در این 
استان گرفته، ناتوانی مدیریتی است که توانایی تولید 
۵هزارشغل در ســال را با این ظرفیت های انسانی 

ومحیطی ندارد.

تفاهم نامه همکاری بین کنفدراسیون صنایع استان فوجیان چین و اتاق بازرگانی اصفهان  امضا شد. معاون اتاق بازرگانی 
و صنایع فوجیان چین در آیین امضای این تفاهم نامه سابقه تعامالت تجاری و فرهنگی ایران و چین را حدود هزار سال 
از طریق جاده ابریشم بیان کرد و گفت: استان فوجیان در این مسیر، بزرگ ترین مبادالت تجاری را با ایران در زمینه 
سنگ دارد.لی جیارونگ، افزود: فوجیان با 38  میلیون نفر جمعیت دارای درآمد سرانه برای هر نفر 1۴ هزار دالر و یکی از  
هفت استان برتر چین از لحاظ مالی  است. وی  گفت: چین در زمینه هایی همچون صنعت خودرو، فوالد، سیمان، آجر، 

صنایع نساجی و پوشاک همکاری های موثری با ایران داشته و سهم قابل توجهی از بازار کشور را به دست گرفته است.

امضای تفاهم نامه 
همکاری اقتصادی 

اصفهان و چین

نی
گا

زر
ق با

 اتا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،555،000
تومان

773،000نیم سکه
تومان

488،000ربع سکه
تومان

342،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

150،639
تومان

      قیمت سکه و طال

دستکش ايمني بوفالو 
B1291 مدل

 6,000
تومان

دستکش ايمني بوفالو 
B1185 مدل

 4,000
تومان

دستکش ايمني نووا 
NTG-9001 مدل

 9,500
تومان

بزرگ ترین گردهمایی 
خودرویی دنیا در سوئیس

عکس روز

معاون حفاظت و بهــره برداری شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان با بیان اینکه آب شــرب اصفهان در ســال آینده 
جیره بندی نمی شود، خاطرنشــان کرد: آب شرب برای 
سال 97 در اصفهان با 1۰ درصد کاهش نسبت به سال 96 
توزیع خواهد شد که ممکن است اختالالتی در شبکه آب 

شرب شهر ایجاد کند و با کاهش و افت فشار در برخی مناطق روبرو شویم؛ آب مورد نیاز صنایع استان اصفهان 
نیز برای سال آینده ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

علی بصیرپور با اشاره به اینکه حجم سد زاینده رود در حال حاضر 133 میلیون متر مکعب است، گفت: میزان 
بارش ها در کوهرنگ حدود ۴۰۰ میلی متر بوده که نشان دهنده کاهش 6۰ درصدی میزان بارش ها نسبت به 

سال های گذشته است و دورنمای آبی سختی را نشان می دهد.

معاون شرکت آب منطقه ای 
اصفهان اعالم کرد:

جیره بندی نداریم

رییس صنف گز و شیرینی استان اصفهان گفت: قیمت 
گز و شیرینی تفاوتی نســبت به قبل نداشته و به دلیل 
عدم افزایش تقاضا و وجود رکود در سطح بازار، هیچ گونه 
افزایش قیمتــی برای این بخش در نظر گرفته نشــده 

است.
حسن شریفی افزود: رکود همانند سایر بازارها، گریبان گیر بازار گز و شیرینی نیز شده است و در شرایطی 
که به ایام عید نوروز نزدیک می شویم، تقاضای این محصوالت همچون سال های گذشته نیست و کاهش 

یافته و به نوعی هنوز رونق همیشگی شب عید به بازار گز و شیرینی تزریق نشده است.
رییس صنف اتحادیه گز و شیرینی استان اصفهان در همین راستا یادآور شد: بازار بسیار راکد است و برخی 

تولیدکنندگان نیز تا کنون هیچ تولیدی انجام نداده اند و منتظر ایجاد تقاضا هستند.

رییس صنف گز و شیرینی استان: 

قیمت گز و شیرینی 
افزایش نخواهد یافت

در حالی که در سال 136۲ قانونی با   سمیه مصور
عنوان عملیات بانکــی بدون ربا در 
کشور تصویب شد که بر اســاس آن اعطای تسهیالت بانکی از راه عقود 
 اســالمی مجاز انجام شــود به طوری که پرداخت ســود بــه مردم و
  گرفتن ســود توســط بانک ها از نظر شرعی اشــکالی نداشته باشد و
  این سودها شــامل ربا نشــود ولی هنوز با گذشــت بیش از سی سال

 از تصویب این قانون، مســائلی در بانک های کشــور رخ می دهد که 
بانکداری اسالمی و بدون ربا را زیر سوال می برد، موضوعی که  در طول 
سالیان اخیر با واکنش های زیادی از سوی مراجع عظام روبه رو شده و 
 نســبت به روند بانکداری اســالمی در نظام بانکی کشــورمان انتقاد

 کرده اند.
برای آگاهی از مشکالت نظام بانکداری اسالمی که با موضع گیری های 
شدید مراجع تقلید همراه  شده با حجت االسالم امیرصالحی، کارشناس 
دفتر ملی پاسخگویی به سواالت دینی به گفت و گو نشستیم که ماحصل 

آن در ادامه می آید.
حجت االسالم صالحی در ابتدای گفت و گو با بیان اینکه تمام سودهای 
مبادله شده در نظام بانکی ربا نیست، گفت: قراردادهای بانکی در کشور 
بر دو نوع انجام می شود یکی سپرده گذاری است که به صورت وکالت، 
مضاربه و مشارکت میان مردم و بانک ها انجام می شود و در این نوع از 

معامالت گرفتن سود از نظرشرعی مشکلی ندارد.

کارشناس ملی پاسخگویی به سواالت دینی افزود: مثال قرارداد وکالت 
یک قرارداد با سود است که فرد، بانک را وکیل خود کرده که منابع مالی 

و سرمایه ای او را در فعالیت های اقتصادی به کار بگیرد. 
 بانک هم باید تســهیالت ســود آور پرداخت کرده و بخشی از سود را 
به عنوان حق الوکاله بردارد و بخشــی را به عنوان سود به سپرده گذار 
پرداخت کند و این که مردم پولشــان را برای کسب سود در بانک ها یا 
موسساتی که سپرده سرمایه گذاری می پذیرند، سرمایه گذاری می کنند 

از نظر شرعی حالل است.
این کارشــناس حقوقی  اظهار کرد: ســوالی که در ایــن زمینه مطرح 
می شود، به تعیین سود برمی گردد که در اینجا گفته می شود این سود به 
صورت علی الحساب تعیین شده  و سود قطعی نیست و در قراردادها  قید 
می شود که اگر سود بیشتر یا کمتر شد به صورت مصالحه بین خودشان 
حل شود و نکته مهم در این قراردادها  این مسئله است که باید سودی 

که تعیین می گردد حتما به دست آید.
 حجت االســالم صالحی ادامه داد: دیگــر قراردادهای بانکــی به ارائه
  تســهیالت از ســوی آنهــا برمی گــردد که ایــن تســهیالت نیز بر
 دو گونه است: یکی از آنها قرض الحسنه است که در وام قرض الحسنه، 
 بانک حق نــدارد ســودی دریافت کند. تنهــا چیزی که اجــازه داده 
شــده دریافت هزینه عملیات اســت که تحت عنوان کارمزد دریافت 

می شود.

این کارمزد هم طبق آیین نامه بانک مرکزی بیــن ۲/۵تا چهار درصد 
 تعیین شــده اســت، مشــروط بر اینکه هزینه عملیات کمتــر از این

 نباشد. 
 یعنی اگر هزینه یک صندوق یا بانک در حد یک درصد باشد نمی تواند با 
استناد به آیین نامه بانک مرکزی ۲/۵ یا چهار درصد کارمزد دریافت شود 

و حتما باید در همان حد بگیرند. 
نوع دیگر تســهیالت هم به عقود بر می گردد که این عقود هم به ســه 
صورت قراردادهای نقد و نسیه، مشارکت و جعاله انجام می شود که در 

این قرار دادها گرفتن سود از نظر شرعی اشکالی ندارد.
این کارشــناس حقوقی تصریح کرد:بیشترین مشــکالت بانکداری در 
کشور ما به چند مســئله مهم برمی گردد که همین مسائل هستند که 
سبب شده مراجع معظم تقلید نسبت به آن موضع گیری های شدیدی 
داشته باشند؛ یکی گرفتن دیرکرد از مشتری است که در تسهیالتی که 
به صورت قرض الحسنه به مردم داده می شود گرفتن هرگونه دیرکردی 

حرام است . 
بعضی از مراجع مانند حضرت امام )ره(، آیــت ا... بهجت)ره( ، آیت ا... 
سیســتانی )حفظه ا...( و آیت ا... وحید خراســانی )حفظه ا...(  گرفتن 
دیرکرد را حرام می دانند و بعضی دیگر از مراجع همچون آیت ا... مکارم 
شیرازی)حفظه ا...(، آیت ا... موسوی اردبیلی )حفظه ا...(و آیت ا... نوری 
همدانی گرفتن دیرکــرد را در صورتی که در شــرط ضمن عقد به آن 
اشاره شده باشد، حرام نمی دانند؛ البته باید این مطلب را در نظرگرفت 
 که شــرایطی رابرای گرفتن این دیرکرد در نظر می گیرند به طوری که 
آیت ا... مکارم  شیرازی )حفظه ا...( می فرمایند: جریمه دیرکرد اگر جنبه 
تعزیر از سوی حکومت  اسالمی داشــته و به صورت عادالنه باشد، جایز 
است؛ همچنین اگر در عقد جداگانه خارج الزم قید شده باشد ولی اگر به 

معنای سود اجباری باشد، حرام است.
نکته دیگری که این مراجع به آن اشاره کرده اند این مسئله است که اگر 
شخصی نتواند جریمه را بپردازد نباید به او فشار آورد ، موضوعی که در 

بانک های  ما به آن توجه نمی شود.
مشــکل دیگری که در بانک های مــا وجود دارد وجود قــرار دادهای  
صوری اســت به گونه ای که در پرداخت تسهیالت به مردم که بانک ها 
باید بر اســاس نقد ونسیه ، مشــارکت و جعاله تســهیالت دهند عمال 
نه خرید و فروشی صورت می گیرد و نه مشــارکتی و این قراردادهای 
صوری اســت که مشــکالت زیادی را به وجود آورده چون مردم واقعا 
نمی خواهند خرید و فروشــی انجــام دهند ولی به دلیــل نیازی که 
 دارند از این تسهیالت اســتفاده می کنند و اینجاســت که گرفتار ربا 

می شوند. 
متاسفانه بانک های ما بیشتر به یک سری بنگاه های اقتصادی تبدیل 
شده اند و  به جای اینکه تسهیالت قرض الحسنه را زیاد کرده و به مردم 
کمک کنند به سود آوری خودشــان فکر می کنند و بیشتر تسهیالت 
عقودی را واگذار مــی کنند که اگر چه به صورت صحیح انجام شــود، 
سودی که گرفته می شــود مشــکلی ندارد ولی در واقع در حق مردم 

اجحاف صورت می گیرد.

اجحاف در حق مردم؛

بانک هایی که بنگاه اقتصادی شده اند

کمبود آب این روزها در ایران دیگر مسئله ای برای یک 
منطقه یا ناحیه خاص نیست. از شمال تا جنوب شرق 
تا غرب کشور کم یا زیاد دچار بحران کمبود آب هستند در این میان 
برخی از استان ها وضعیتی اسفناک تر دارند که اصفهان جزو یکی از این 
استان هاست. براساس اعالم مسئوالن استان، آب ذخیره پشت سد 
زاینده رود به کمترین میزان در ۵۰ سال گذشــته رسیده و در حال 
حاضر به حدود 1۲۰ میلیون متر مکعب رســیده است. کمبود آب و 
آســیب های جبران ناپذیر آن به خصوص در بخش کشاورزی، امری  
است که نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد؛ اما این کمبود و یا 
بهتر بگوییم نبود آب یک سر کالف سردرگم در میان مردم اصفهان 
است و سر دیگر کالف تقسیم نا عادالنه حقابه در میان حقابه داران است 
که باعث شد از ماه ها قبل صدای بسیاری از کشاورزان شرق اصفهان را 
درآورد؛ اما در هفته گذشته شاهد حجم عظیمی از اعتراضات کشاورزان 
شرق اصفهانی بودیم که با توجه به شرایط موجود وضعیت مطلوبی را 
پیش روی خود نمی دیدند. اعتراضات و اعتصاب ها در شهر ورزنه شروع 
شد و حتی به پل خواجو رسید و باالخره در آخرین روزهای هفته حجم 
اعتراضات شدت گرفت. این در حالی بود که  استاندار اصفهان هم از 
اوایل هفته گذشته برای پیگیری مشکالت به تهران سفر کرد و نتیجه 

اقدامات، تشکیل کار گروه سازگاری با کم آبی بود.
محسن مهر علیزاده در نشست اضطراری شــورای حفاظت از منابع 
آب اســتان اصفهان با انتقاد از اینکه با تامین دست کم 3۰ میلیون 
متر مکعب یعنی یک هفتم نیاز امروز می شد از مشکالت کشاورزان 
پیشگیری کرد، گفت: دولت برای حل مشکالت کمبود آب در استان 
اصفهان 1۲ طــرح را تصویب کرده و بر اســاس مصوبه کارگروه ملی 
ســازگاری با کم آبی، کمک صنایع استان برای مدیریت بهینه منابع 
آب و اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد 

ریال در هر سال تعیین شده است. وی با بیان اینکه ۲۵ هزار کشاورز در 
شرق اصفهان با مشکل روبه رو هستند، گفت: با 6۰ میلیون متر مکعب 
می توان مشکالت کشاورزان را حل کرد. استاندار اصفهان از عزم تمام 
دستگاه های اجرایی برای جبران خسارت ها خبر داد و گفت:هم اکنون 
خروجی آب از اســتان 1۰ درصد کاهش یافته و آب مصرفی بخش 
خانگی نیز با نصب سیستم های هوشــمند کاهنده فشار، 1۰ درصد 
کاهش یافت.  وی تاکید کرد که در آستانه شب عید تا پایان هفته مبلغی 

برای پرداخت خسارت نکاشت به کشاورزان شرق پرداخت می شود.
مهرعلیزاده با بیان اینکه در جلسات مختلف به این نتیجه رسیدیم آبی 
که می توانیم به منطقه بیاوریم، بسیار محدود است و از این پس باید 
در استفاده از پساب در بخش صنعت جدی تر عمل کنیم، ادامه داد: 
برای بازیاب پساب ۲7۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که باید در استان 
تامین شود.از این پس صنایع باید برای تامین آب مورد نیاز خود هزینه 
کنند و صنعت استان باید برای حل مشکل وارد عمل شود تا با کاهش 

۲۵ درصدی مصرف آب ، بتواند چرخه تولید را حفظ کند.
وی در پایان با بیان اینکه ۴۰ درصد آب رودخانه در مسیرهای فرعی 
گم می شود، گفت: ساماندهی این وضعیت در دستور کار قرار گرفته 

است.

استاندار اصفهان:

خسارت نکاشت به کشاورزان شرق اصفهان داده می شود

استانداری

 اگر هزینه یک 
صندوق یا بانک 

در حد یک درصد 
باشد نمی تواند با 

استناد به آیین 
نامه بانک مرکزی 

2/5 یا چهار درصد 
کارمزد دریافت 

شود و حتما باید در 
همان حد بگیرند
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اخطار اجرایی
12/785 شماره: 393/95  و 950201 به موجب رای شــماره 518 تاریخ 95/6/1 حوزه 27 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مصطفی سیروس 
به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 29/100/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/491/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک های شماره 9734274-93/3/30 و 9734275-93/6/30 و 93/9/30-9734276 
و 9734273-92/12/28 و 9734277-93/1/25 و 9734279-93/5/9 و 9734278-
93/3/9 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه های نشــر آگهی در حق محکوم له رسول صادقی به 
نشانی اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی شرکت کاوشگر رایانه و نیم عشر حق 
االجرا در حق دولت. 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:38904 شعبه 

27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)196 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/106 در خصــوص پرونده کالســه 961525 خواهان طیب ســرلک بــه وکالت آرزو 
صانعی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت قدیرعلی رحیمی اندانی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 97/1/29  ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 36127 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/107 در خصوص پرونده کالسه 961556 خواهان آقای شهریار صالحی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند به طرفیت علی نظاری ســدده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 97/1/29  ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 9 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 36592 شعبه 9 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/108 شماره ابالغنامه: 9610106793702863 شماره پرونده: 9609986793700745 
شماره بایگانی شعبه: 960745  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
اصغر فوالدی، خواهان آقای مهرداد خامه دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اصغر فوالدی 
به خواسته مطالبه وجه رسید  مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار 
راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986793700745 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/01/29 ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 36547 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )168 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/109 در خصوص پرونده کالسه 961551 خواهان مهرداد انصاری فر دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت ســید جالل میرشاهی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 
97/1/29  ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف 

اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 35776 شعبه 6 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/110 شماره ابالغنامه: 9610106794102893 شماره پرونده: 9609986794100960 
شماره بایگانی شعبه: 960961  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
محمدرضا زمانی، خواهان آقای ســعید جعفریان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد 
رضا زمانی به خواسته مطالبه مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار 
راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
960961 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/01/29 ساعت 9  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م 
الف: 35570 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )167 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/111 شماره ابالغنامه: 9610100350613287 شماره پرونده: 9609980350600949 
شماره بایگانی شــعبه: 961131  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
شاهین میرالوند فرزند نقی و خانم میترا نجفقلی بک ناظری، خواهان  آقای رحمت ا... غالمی  
دادخواستی به طرفیت  خواندگان شاهین میر الوند و میترا نجفقلی بک ناظری و بانک مسکن 
شعبه مطهری ملک شهر و اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان به خواسته اعسار از هزینه 
 دادرسی در پرونده شــماره 960515 ح / 6  مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220(  ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609980350600949 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/29 و ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
شاهین میرالوند و میترا نجفقلی بک ناظری و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:35596 شعبه 6 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)206 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/787 در خصوص پرونده کالســه 961604 خواهان بهزاد فالحتی با وکالت حســین 
محمدیان و نفیســه عرب زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت عبدالرضا شیرعلی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/1/29  ساعت 10 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 37192 شعبه 6  شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )123 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/788 در خصوص پرونده کالســه 961605 خواهان ابوالقاسم کریمی با وکالت حسین 
محمدیان و نفیسه عرب زاده  دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- علی اصغر سلمانی 
2- محمد علیزاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/1/29  ساعت 10/30 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 37191 شعبه 6  شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )128 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/789 شماره ابالغنامه: 9610106836609073 شماره پرونده: 9609986836601411 

شماره بایگانی شــعبه: 961566  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
خدارحم ریشــهری آزاد فرزند عباس، خواهــان  خانم عاطفه برناک بــا وکالت خانم مریم 
گنجوی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای خدارحم ریشــهری آزاد به خواســته طالق 
مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 2 - اتاق 202(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986836601411 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( 
ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/29 و ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف:38020 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

)175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/790 شماره ابالغنامه: 9610100352910897 شماره پرونده: 9609980360001221 
شماره بایگانی شعبه: 961641  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به  آقای مهدی رحیمی سبدانی 
فرزند غالمحسین،  شاکی آقای مجید رحیمی ســبدانی شکایتی علیه متهم مهدی رحیمی 
ســبدانی با موضوع تهدید و تخریب مطرح که به این شــعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه 
مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 102(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980360001221 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی 
سابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/29 و ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت 
 رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:38524 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 103 جزایی سابق( )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/791 کالسه پرونده 1420/96 حل 2 شــماره دادنامه: 3468 تاریخ رسیدگی: 96/12/9 
مرجع رسیدگی: شــعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: نصراله کریمی به 
نشانی خمینی شهر میدان دام کاروانسرای کوهرنگ، خوانده: پرویز شیرانی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی نصراله کریمی به 
طرفیت پرویز شیرانی فرزند جعفر به خواسته مطالبه مبلغ 160/900/000 ریال ثمن فروش دام 
مستند به یک فقره فاکتور که به امضا خوانده رسیده است و مطالبه هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت و محتویات فاکتور مستند پرونده که ظهور در مدیونیت 
خوانده دارد و اینکه خوانده به رغم ابالغ در شــورا حاضر و دفاعی بعمل نیاورده شورا دعوی 
را وارد تشخیص مستندا به مواد 198، 515 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به 
پرداخت مبلغ 160/900/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/011/250 ریال بعنوان 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1396/8/1 لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ 
تورم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف  بیســت روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل 
اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:7207 شعبه دوم حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )249 کلمه، 3 کادر(
مزایده

12/792 در پرونده 950578  اجرا محکــوم علیه مجید نصر آزادانــی محکوم به پرداخت 
711/655/196 ریال بابت اصل خواســته در حق محکوم له ســید یاســر معینیان و مبلغ 
35/582/759 ریال بابت نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت گردیده که یک سری اموال از 
محکوم علیه توقیف گردیده است که مشــخصات اموال مذکور که توسط کارشناس برآورد 
شده است بدین شرح است: مشــخصات مال توقیفی:یک عدد دســتگاه تزریق پالستیک 
مدل 2300-420 مجهز به سیستم تزریق ماردون هیدرولیک ساخت شرکت کراس مافای 
آلمان دارای وزن 26 تن- نیروی گیره 420 تن- ابعــاد میز 1050 میلی متر در 1120 میلی 
متر- ظرفیت شات تزریق 5/1 کیلوگرمی و ساخت 1984 میالدی- مجهز به مدار فرمان تغییر 
یافته از حالت دستی به سیستم با قابلیت برنامه ریزی plc و رابط کاربر hmi که کارشناس 
ارزش آن را 1/200/000/000  ریال برآورد شــده است نظریه طبق قانون ابالغ و مصون از 
اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال مذکور از طریق مزایده به میزان محکوم به 
که در روز انجام مزایده محاسبه می گردد را دارد. محل مزایده: دادگستری شهرستان خمینی 

شهر، تاریخ مزایده: دوشنبه 97/01/20 ساعت 11 صبح، محل بازدید: جاده نجف آباد- کوچه 
شاه چراغ- جنب کوچه گلخانه- صنایع پالســتیک المپیک، کسانی که مایل به شرکت در 
مزایده می باشند می بایست درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام 
مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده 
می باشند می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشند تا در 
صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می 
بایست مابقی وجه را به حساب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده 
 ضبط می گردد. م الف: 7200 اجرای احکام حقوقی دادگستری خمینی شهر )307 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/793 شماره درخواست: 9610463633300011 شماره پرونده: 9609983633301294 
شماره بایگانی شــعبه: 961312  در خصوص دادخواست خانم زهرا محتوی فرزند هادی به 
طرفیت آ قای هادی محتوی فرزند غالمرضا مبنی بر اذن ازدواج که وقت رسیدگی در تاریخ 
1397/01/26 ساعت 10 در شعبه سوم دادگاه عمومی وحقوقی خمینی شهر واقع در خیابان 
پاسداران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد که مراتب اخیر حسب مجهول المکان 
بودن خوانده یک نوبت نشر  آگهی می گردد. م الف7198 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر )82 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

12/794 کالســه پرونده 96/1403 شــماره دادنامه: 2414-96/11/30  مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: احمد براتی کهریزسنگی فرزند 
محمد با وکالت مهدی باباشــاهی به نشانی اصفهان خ مقداد )آتش ســابق( نهر فرشادی 
ســاختمان زیتون طبقه اول دفتر وکالت،  خواندگان: 1- علی اکبر کندری فرزند حسینعلی 
2- علیرضا کندری فرزند علی اکبر هر دو به نشــانی مجهول المکان 3- احسان مختاری 
فرزند منصور به نشانی خمینی شــهر بلوار امیرکبیر فرعی 71 گالری منصور، خواسته: الزام 
به انتقال، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای احمد براتی 
کهریزسنگی فرزند محمد با وکالت آقای مهدی باباشاهی به طرفیت 1- علی اکبر کندری 
فرزند حسینعلی 2 - علیرضا کندری فرزند علی اکبر 3- احســان مختاری فرزند منصور به 
خواسته تقاضای الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه 
هیوندای تیپ توسان 2700به شماره انتظامی 628 ب 17 ایران 53 مقوم به 50/000/000 
ریال به انضمام خســارات دادرسی مســتند به کپی مصدق مبایعه نامه های مورخ 96/2/9  
و 96/2/11 و 95/11/12 ، کارت خــودرو بدین توضیح که خواهان اظهــار  می نماید طی 
قرارداد مورخ 96/2/11 مبــادرت به خرید اتومبیل موصوف از خوانده ردیف ســوم نموده و 
کل ثمن معامله را پرداخت نموده که طی استعالم انجام شــده متوجه گردیده خودرو به نام 
خوانده ردیف اول می باشد علی ایحال شورا با بررســی مفاد دادخواست، مالحظه رونوشت 
مصدق بیع نامه عادی که حکایت از وقوع عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده ردیف ســوم 
دارد، استعالم معموله از پلیس راهور که اعالم نموده مالکیت رسمی خودرو موصوف به نام 
خوانده ردیف اول علی اکبر کندری می باشــد و ارائه کلیه قراردادهای ایادی فروش و عدم 
حضور خواندگان در جلسه شــورا و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان، خواسته خواهان 
را ثابت و با استظهار از اصل صحت و لزوم قراردادها مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون 
مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــورای حل اختالف مصوب 94/8/10 خوانده ردیف 
اول آقای علی اکبر کندری را به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه 
خودرو با مشخصات مذکور در فوق و خوانده ردیف سوم آقای احسان مختاری را به پرداخت 
مبلغ 685/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان 
محکوم و اعالم می نماید و در خصوص خوانده ردیف اول نســبت به خســارات دادرسی و 
خواندگان ردیف دوم و سوم نسبت به انتقال مالکیت خودرو با عنایت به اینکه دعوی متوجه 
ایشان نمی باشد مســتندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد وهمچنین در خصوص 
هزینه های نشر آگهی و انتقال سند نظر به عدم ارائه هر گونه دلیل و مدرک از سوی خواهان 
مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی رای بر 
بی حقی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مهلت واخواهی به 
انضمام قرار و حکم دیگر جلســه دیگر قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی خمینی 
 شهر می باشد. م الف7197 شعبه چهارم شــورای حل اختالف خمینی شهر )584 کلمه، 

6 کادر(

مفاد آراء
12/199 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه های کثیراالنتشــار و محلی آگهی می شود و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شــورای اسالمی روســتا در محل الصاق می گردد تا 
شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی  
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست: 
1- رای شماره 139660302021000189 مورخ 96/11/25- خانم ملک  آفاق عامری 
رحمت آبادی فرزند رضا به شماره ملی 1189714655 ششدانگ یکباب خانه ) به استثنای 
بهاء یک - شانزدهم اعیانی بیست و پنج حبه و هفت  هفدهم حبه( احداثی بر روی قسمتی 
از مزرعه ماریکو پالک 142 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 820 

متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از حسنعلی عامری و موروثی از رضا عامری. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/20

م الف:498 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
حصر وراثت

12/725  آقاي ودود میران زاده مهابادي داراي شناسنامه شماره 1445 به شرح دادخواست 
به کالسه  646/96  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خدیجه میران زاده به شناسنامه 67 در تاریخ 85/11/24 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر به نامهاي 1- ودود 
میران زاده مهابادي، ش.ش 1445 ، 2- وحید میران زاده مهابادي، ش.ش 1180026020 
و دو دختر به نام هاي 1- آمنه میران زاده مهابادي، ش.ش 1180091620، 2- الهه میران 
زاده مهابادي، ش.ش 1180052171 و همســرش علیرضا میران زاده مهابادي، ش.ش 
2375 و مادرش به نام میمنت خانم میران زاده، ش.ش 121 و پدرش به نام حسین میران 
زاده، ش.ش 2329 و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
 نشــر نخســتین آگهي ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: 510 شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف شهرســتان اردستان )177 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

12/717  خانم نجمه ذاقلي جان آبادي  داراي شناســنامه شماره 112 به شرح دادخواست 
به کالسه  622/96  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صدیقه اکبري به شناســنامه 7 در تاریخ 93/6/1 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- حسن ذاقلي جان آبادي فرزند 
حسین، ش.ش 81 زوج 2- جواد بهروش فرزند حســن، ش.ش 10 فرزند 3- تقي ذاقلي 
جان آبادي، ش.ش 261 فرزند 4- غالمعلي ذاقلي جان آبادي، ش.ش 64 فرزند 5- رضا 
ذاقلي جان آبادي، ش.ش 3 فرزند  6- داود ذاقلي جان آبادي، ش.ش 4 فرزند 7- احترام 
ذاقلي جان آبادي، ش.ش 3 فرزند 8- نجمه ذاقلي جان آبادي، ش.ش 112 فرزند.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 509 شعبه اول حقوقي شوراي 

حل اختالف شهرستان زواره )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610103749111132 ابالغنامــه:  شــماره   12 /780
9509983749200388 شــماره بایگانی شعبه: 961221 شــاکی: آقای حیدر سعیدی 

مسینه فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان سمیرم ســفلی دهاقان مجتمع امام صادق فاز 
یک فردوســی 4 پ 766، متهم: آقای داود طوسی فرزند غالمحســین به نشانی تهران 
پونک مرکز تجاری بوستان واحد 738 )فعاًل مجهول المکان( اتهام: صدور چک بالمحل، 
گردشکار: دادگاه با توجه به بررســی مجموع اوراق و محتورات پرونده ضمن اعالم ختم 
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
داود طوسی فرزند غالمحســین دائر بر صدور دو فقره چک بالمحل به شماره 465674 
به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و سی میلیون ریال از شــماره حساب 0105567816003 
برعهده بانک صادرات و چک شماره 956999 به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال از 
شماره حساب 0109142487008 برعهده بانک ملی موضوع شکایت آقای حیدر سعیدی 
مسینه با عنایت به کیفرخواست صادره توسط دادسرای محترم و شکایت شاکی خصوصی، 
رونوشــت چکهای مزبور و گواهی های عدم پرداخت صادره ضمیمه شده به پرونده، عدم 
حضور متهم علیرغم ابالغیه مکرر در مرحله دادسرا و دادگاه و عدم ارائه دفاع موثر از جانب 
ایشان که موجبات برائت ایشان را فراهم نماید، اظهار شاکی مبنی به وعده دار نبودن چکها 
و حاکمیت اصل به روز بودن اسناد تجاری، مســتندا به بند ج ماده 7 از قانون صدور چک 
مصوب 1355 حکم به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به 
مدت دو سال شمسی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از 
ابالغ قابل واخواهی همین محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر استان است.  م الف: 96/367 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان 

)279 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103734106357 ابالغنامــه:  شــماره   12 /781
9609983734100342 شماره بایگانی شــعبه: 960353 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای هاشم رفیع بخش فرزند عباس، خواهان خانم مژگان رضایی 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای هاشم رفیع بخش به خواسته الزام به انجام تعهد مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609983734100342  شعبه دادگاه 
عمومی )حقوقی( دادگستری شهرســتان نطنز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/15 
ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 645 شعبه دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان نطنز )152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/782 مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول شورای حل اختالف نطنز، شماره کالسه 96/369 
ش 1 ، خواهان: آقای ایمان علیپور فرزند حسین، خوانده: آقای کامران کنزی فرزند خسرو، 
خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: قاضی شورای حل اختالف پس از بررسی محتویات پرونده 
ختم دادرســی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. آمار 533-96/11/23  رای شــورا:  در خصوص دادخواست آقای ایمان علیپور 
فرزند حســین به طرفیت آقای کامران کنزی فرزند خسرو به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
یکصد و سی میلیون ریال بابت بدهی وام صندوق کارآفرینی امید به انضمام  کلیه خسارات 
قانونی با عنایت به مفاد دادخواســت خواهان که طی آن اعالم و اظهار  داشــته است که 
بابت ضمانت وام خوانده در سال 89 مبلغ موضوع خواسته را جهت بدهی )وام( خوانده نزد 
صندوق کارآفرینی امید نطنز) صندوق مهر امام رضا )ع( پرداخت نموده است با عنایت به 
تصویر مصدق گواهی صندوق مذکور مبنی بر پرداخت وجه موضوع خواسته و اجرائیه مورخ 
1393/11/1 صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی نطنز و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم 
انتشار آگهی در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده است دعوای خواهان را 
وارد دانسته و مســتندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین  دادرسی مدنی و ماده 1257 
قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و ســی میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/740/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد. 
م الف:646 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز )277 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
12/575 شماره صادره : 1396/42/473866 - 1396/12/12 نظر به اینکه تحدید حدود 

ششدانگ یکباب مغازه پالک شــماره 2748 فرعی از 4348/271 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که  طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای مهدی حیدری و محســن حیدری 
فرزندان اکبر در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 97/1/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 38586 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/784 مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول شورای حل اختالف نطنز، شماره کالسه 96/380 
ش 1، خواهان: آقای مهیار عابد نظری فرزند محمد، خوانده: آقای شاهین بذلی خردکندی، 
خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: قاضی شورای حل اختالف پس از بررسی محتویات پرونده 
ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. آمار 527-96/11/23  رای شــورا:  در خصوص دادخواست آقای مهیار عابدنظری 
فرزند محمد به طرفیت آقای شاهین بذلی خردکندی  به خواسته مطالبه وجه به مبلغ چهل 
و دو میلیون و ششــصد و نود و چهار هزار و چهارصد ریال  به انضمام  خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تقدیم دادخواســت لغایت اجرای حکم با عنایت به مفاد دادخواست 
خواهان و تصویر مصدق فاکتور ارائه شده و اظهارات شــهود خواهان و با عنایت به اینکه 
خوانده علیرغم انتشار آگهی در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده است 
دعوای خواهان را وارد دانســته و مســتندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522  قانون آئین  
دادرســی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 
42/694/400 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 598/680 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت  خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم صادر می نماید 
رای صادره غیابی اســت و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد. 
م الف:647 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز )246 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجرائیه
12/764 شماره پرونده: 139604002003000824/1 شماره بایگانی پرونده: 9601783/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139603802003000311 بدینوسیله به بدهکاران 1- منیژه پاگیر، 
نام پدر: علی، تاریخ تولد: 1353/01/01 شماره ملی 6499684686 شماره شناسنامه: 5425 
به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی پل رباط خیابان شهید شیرانی خیابان صبا بن بست 
افشار درب اول 2- مرتضی قانعیان سبدانی، نام پدر: جعفر، تاریخ تولد 1368/03/22 شماره 
ملی 1270104675 شماره شناسنامه: 1270104675، 3- محسن روزه اهوازی، نام پدر: 
داود، تاریخ تولد: 1363/07/27 شماره ملی 1285163311 شماره شناسنامه 3249 هردو 
به نشانی اصفهان خ هشت بهشت شــرقی کوچه گل یاس پالک 10 و 4- مجید هنرمند، 
نام پدر: ابراهیم، تاریخ تولد: 1363/08/09 شــماره ملی 1290907706 شماره شناسنامه 
855 به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی خیابان عاشق آباد کوی شهید باهنر کوچه شهید 
دادخواه ابال غ می شود که بانک ملی شعبه چهارراه آبشــار به استناد قرارداد بانکی شماره 
9408719541-94/12/24 جهت وصول موضوع الزم االجرا: 314/759/691 ریال که 
شامل اصل طلب: 226/112/706 ریال و سود 73/187/713 ریال و خسارت تاخیر تادیه: 
15/459/272 ریال تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1396/05/21 و خسارت تاخیر روزانه: 
174/106 ریال که از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9601783 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 96/8/13 و 96/8/14 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،  لذا 
بنا به تقاضای بستانکار 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 
محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت.  م الف: 38806 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)276 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ اجرائیه

12/765 شماره پرونده: 139604002003001125/1 شماره بایگانی پرونده: 9602173/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139603802003000339 بدینوسیله به علی مطاع فرزند محمود 
به شماره شناســنامه 1259 و کدملی 1285796993 به آدرس اصفهان خیابان بزرگمهر 
خیابان بالل فلکه چهارم ابالغ می شود که بانک ملی چهار راه آبشار به استناد قرارداد بانکی 

شــماره 6501056075000-1394/7/6 به مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل طلب 
و مبلغ 35/510/000 ریال ســود و مبلغ 78/436/789 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1396/08/24 به انضمام خسارت روزانه به مبلغ 266/666 ریال تا روز تسویه کامل بدهی 
طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9602173/1 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور مربوطه محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده،  لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت  ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت. م الف: 38807 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)174 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

12/766 شماره پرونده: 139604002003000993/1 شماره بایگانی پرونده: 9601995/1 
شماره ابالغیه: 139603802003000348 بدینوسیله به اکبر کریمی کلمانی فرزند سیف 
اله به شــماره ملی 1291289259 به نشــانی اصفهان خیابان جی خیابان 22 بهمن جی 
شهرک فرهنگیان بدهکار پرونده کالسه 139604002003000993/1 که برابر گزارش 
اداره پست نشــاط اصفهان شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 
1303/100/4322350/2-92/08/27 بین شــما و بانک اقتصاد نوین شــعبه بزرگمهر 
مبلغ 89/435/568 ریال بابت اصل و مبلغ 104/803/784 ریال بابت خســارت تاخیر تا 
تاریخ 96/06/05 و از آن به بعد روزانه مبلغ 83310 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه 
صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشــد  لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرائی  مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج و منتشر می گردد  ظرف مدت  ده روز نســبت به پرداخت  بدهی خود اقدام و در غیر 
 این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.. 

م الف: 38808 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)195 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

12/810 شــماره: 1041/93-93/11/2 به موجب رای شــماره 1404 تاریخ 93/8/29 
حوزه 5 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
موسی مرادی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسته 170/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 135191-93/4/2 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق محکوم له محمد محسن رســتمی با وکالت الهه صانعی و ثمن سالم 
به نشانی اصفهان سه راه ســیمین جنب پمپ بنزین ســاختمان آرش طبقه چهارم واحد 
402 به صورت منفردا مجتمعا صادر با احتســاب نیم عشــر اجرای احکام، 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 خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود را به 
قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:32078 شعبه 
 پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو( )200 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

12/786 بدینوسیله به آقاي سیف اله قبادیان فرزند محمد فعاًل مجهول المکان ابالغ مي 
گرددکه خواهان خانم زینب عسگریان فرزند مهراب به نشــاني شهرضا ترک آباد کوچه 
شهید بهرام نره اي منزل ســهراب عسگري دادخواستي به خواســته مطالبه نفقه به این 
 شورا تسلیم که  بکالسه 96 / 1293 ش4 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روزدوشنبه مورخ 
10 / 2 / 97 ســاعت 30 : 4 عصر تعیین گردیده اینک حســب درخواســت خواهان و به 
تجویزمــاده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي 
شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره چهارم 
حقوقي شهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي 
داریدبیان نماییدوبراي جلسه رســیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف شماره دو حقوقي 
شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشــد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت 
آن ده روزخواهدبود. م الف: 1073  رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره چهارم 

حقوقي شهرضا  )151 کلمه، 2 کادر(
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اجراييه
12/752 شماره اجراییه:9610426836100277  شماره پرونده:9509986836101251  
بایگانــی شــعبه:951421  بموجب درخواســت اجــراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096836102152 و شماره دادنامه مربوطه 9509976836102379 محكوم علیه 
قربانعلی حیدری آغچه فرزند حسین به نشانی اصفهان خ سجاد خ حجتیه دوم کوی جعفراباد 
بن بست شهید یزدی پالک 133 ک.م 6219876830  فعال مجهول المكان مكلف است 
به پرداخت ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال جمعا نه میلیون ریال بابت نفقه فرزندان مشترک و 
این مبلغ در ابتدای هر سال شمسی پانزده درصد افزایش می یابد و پرداخت مبلغ 400/000 
ریال بابت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی اســت. مشخصات 
محكوم له: زینب خاتون  حیدری آغچه فرزند رضا به نشانی اصفهان خیابان سجاد حجتیه 
دوم کوی جعفرآباد بن بست شــهید یزدی پ 133 تلفن 09138640979،  محكوم علیه 
مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 38609 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )431 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/753 شماره اجراییه:9610426836100265  شماره پرونده:9609986836100250  
بایگانــی شــعبه:960282  بموجب درخواســت اجــراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096836102116 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976836101267 محكوم 
علیه مصطفی احمدی فرزند غالمی منجی به نشــانی اصفهان خیابان زینبیه خیابان آیت 
اله غفاری کوی غفاری بن بست مهران کدپستی 8197855451 محكوم است به پرداخت 
یک جلد کالم اله مجید و مهر السنه حضرت زهرا و آیینه و شمعدان به ارزش دویست هزار 
تومان و یكصد و ده قطعه ســكه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک 
میلیون و هفتصد و پنج هزار و  دویست ریال بابت بخشــی از هزینه دادرسی و ده میلیون 
ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان فرشــته غالمی فرزند خان محمد به نشانی 
اصفهان میدان قدس خیابــان مصلی چهار راه اوحدی روبروی لبنیــات نادر پالک 39 با 
وکالت عزت اله محسنی فرزند رضا به نشانی اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان 22 بهمن 
پشت ایستگاه اتوبوس پالک 24 سمت چپ وپرداخت مبلغ 65/365/260 ریال بابت عشر 
اجرا در حق صندوق دولت و با توجه به معافیت موقت خواهان از پرداخت بخشی از هزینه 
دادرسی به محض وصول اولین جزی از مهریه مكلف به پرداخت مبلغ 47/940/800 ریال 
در حق صندوق فروش تمبر دادگستری می باشد.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محكوم له بازداشت می 
شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 

پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 38608 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )505 

کلمه، 5 کادر(
اجراييه

12/754 شماره اجراییه:9610426796100132  شماره پرونده:9609986796100587  
بایگانی شعبه:960587  بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976796102728 محكوم علیه هاشــم فرجی به نشانی مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهل هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 95/12/28 
تا تاریخ اجرای حكم و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق محكوم له حمید جمشیدیان 
قلعه سفیدی فرزند اصغر به نشانی اصفهان خ مشتاق دوم جاده انرژی اتمی براآن شمالی 
روستای جوزدان خ امام خمینی نبش کوچه شاهد 7 منزل شخصی.  محكوم علیه مكلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 38605 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )417 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/755 شماره اجراییه:9610426797900185  شماره پرونده:9609986797901125  
بایگانــی شــعبه:961133  بموجب درخواســت اجــراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096797901195 و شماره دادنامه مربوطه 9609976797902448 محكوم علیه 
آرش بیضاوی به نشانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 1/905/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 12951983 )1388/05/29( لغایت زمان وصول 
در حق محكوم له حمیدرضا اعتزازیان فرزند حسین به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
خ نظر غربی سه راه نظر بن بست میثم د مجتمع مسكونی پیام واحد 3 و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا در حق دولت.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 

منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط 
به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 38602 شعبه 45 حقوقی 
 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شــهید حججی( )411 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

12/756 شماره اجراییه:9610426794100198  شماره پرونده:9609986794100319  
بایگانــی شــعبه:960319  بموجب درخواســت اجــراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096794101159 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794102925 محكوم علیه 
سپیده ابراهیمیان فرزند نعمت اله به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
59/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/083/750 ریال و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و هزینه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها به شماره های 80972  
مــورخ 1396/02/20 و 80971 مورخ 1396/01/10 و 80970 مــورخ 1395/12/20 و 
80969 مورخ 1395/11/20 و 80968 مورخ 1395/11/20 و 80967 مورخ 1395/09/20 
و 80966 مورخ 1395/08/20 لغایت اجرای حكم در حق خواهان مهرناز مهرآئین فرزند 
کیخسرو به نشــانی اصفهان خ هزار جریب کوی جدید استادان گلستان سوم پ 60 و نیم 
عشر حق االجرا در حق اجرای احكام.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 38600 
شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )437 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/757 شماره اجراییه:9610426794400025  شماره پرونده:9509986794401185  
بایگانــی شــعبه:951185  بموجب درخواســت اجــراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096794400727 و شــماره دادنامه مربوطــه 9509976794402604 محكوم 
علیه حمید فروغی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 43/250/000 
ریال طبق رسید عادی مورخ 95/5/21 بابت اصل خواسته و 1/191/250 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 95/9/29 لغایت اجرای حكم در حق محكوم له ابراهیم صادقی آذرخوارانی 
فرزند محمد صادق به نشــانی اصفهان اتوبان اقابابایی اطشاران میالد 5 واحد 104 و نیم 
عشر حق االجرا.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 

کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط 
به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 38596 شعبه 14 حقوقی 
 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )407 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

12/758 شماره اجراییه:9610426795300028  شماره پرونده:9509986795300638  
بایگانــی شــعبه:950638  بموجب درخواســت اجــراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096795300562 و شماره دادنامه مربوطه 9609976795300147 محكوم علیه 
حجت عربزاده به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال 
باب اصل خواسته به انضمام 660/000 ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک شماره 226383 مورخ 11/17/ 1391  تا زمان وصول در حق خواهان پروانه 
فیاضی دستجردی فرزند سید قاسم به نشانی اصفهان دستجرد بلوار کشاورزی ک پیروزی 
دست چپ منزل سوم صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احــكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچــه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. م الف: 38595 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهید حججی( )404 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794102919 ابالغنامــه:  شــماره   12 /117
9609986794100043 شــماره بایگانی شــعبه: 960043  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت وضمائم به آقای محمدرضا مرادی، خواهان آقای محســن ســعیدی کیا 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدرضا مرادی به خواسته مطالبه  مطرح که به این 
شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 
حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794100043 شعبه 11 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/02/01 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35756 
 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )167 کلمه، 

2 کادر( 

اجراييه
12/760 شماره اجراییه:9610426793700229  شماره پرونده:9609986793700903  
بایگانــی شــعبه:960903  بموجــب درخواســت اجــراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096793701994 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793703384 محكوم علیه 
حسن کیانی ابری فرزند علی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ شصت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و نهصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک 96/3/30 تا تاریخ اجرای حكم در حق 
محكوم له اصغر قدمی زاده فرزند عباسعلی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان 
جی ایستگاه سروســتان صنایع حرارتی و برورتی آراد و نیم عشر حق االجرا. محكوم علیه 
مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
 توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 38628 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )413 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/761 شماره اجراییه:9610426793900170  شماره پرونده:9609986793900334  
بایگانــی شــعبه:960336  بموجــب درخواســت اجــراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096793901907 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793901410 محكوم 
علیه 1- مهسا توبیها فرزند محسن 2- سید نعمت اله ترابی فرزند سید تقی هر دو به نشانی 
مجهول المكان محكومند به پرداخت تضامنی مبلغ هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
یک میلیون و چهارصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/09/30 
لغایت تاریخ اجرای حكم در حق خواهان بانک قرض الحسنه رسالت به مدیریت عاملی محمد 
حسین حسین زاده به نشانی اصفهان خ چهارباغ خواجو جنب خیابان منوچهری نبش بن بست 
حكیم نظامی)24( ساختمان قرض الحسنه )ط 3( با وکالت 1- محمد حسین حسین زاده به 
نشانی اصفهان خ چهارباغ خواجو جنب خیابان منوچهری نبش بن بست حكیم نظامی)24( 
ساختمان قرض الحسنه )ط 3( 2- حسین محمدیان فرزند یداله به نشانی اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت)ارغوان( طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقی 
نویدبخشان عدالت 3- زهرا کیانی فرزند علیرضا به نشانی اصفهان شهرضا خ دکتر بهشتی 
پاساژ جنب مطب دکتر علیرضا کیانی به انضمام نیم عشر دولتی. محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 

از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
 توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 38614 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهید حججی( )511 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

12/762 شماره اجراییه:9610420350800543  شماره پرونده:9209980350800177  
بایگانی شــعبه:920182  بموجب درخواســت اجراي حكــم مربوطــه و دادنامه غیابی 
9209970350801081 این دادگاه  محكوم علیهما 1- حبیب چامه فرزند قاسم 2- صادق 
اکرامیان فرزند مراد متضامنًا محكومند به: 1- پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ 86/12/16 تا زمان پرداخت و همچنین 
مبلغ 1/443/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/368/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
همگی در حق محكوم له بانک مهر اقتصاد به نشانی استان مرکزی شهرستان اراک شهر 
اراک میدان شهدا ابتدای خیابان شهید رجایی جنب سینما عصر جدید و 2- پرداخت 5 درصد 
محكوم به بابت حق االجرا دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 38636 شعبه 
 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان )420 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

12/763 شماره اجراییه:9610420350800545  شماره پرونده:9609980350800346  
بایگانی شــعبه:960393  بموجب درخواســت اجراي حكــم مربوطــه و  دادنامه غیابی 
9609970350801742 این دادگاه محكوم علیهما 1- رضا شریفی فرزند جعفر به نشانی 
استان خوزستان اهواز خ سقراط ساختمان اردیان طبقه 2 واحد 2 پ 2  و 2- شاهپور کردایی 
فرزند ســلبعلی متضامنا محكومند به: 1- پرداخت مبلــغ 1/270/000/000 ریال بعنوان 
اصل خواسته به انضمام خســارت تاخیر ادای دین از تاریخ 1395/04/02 تا زمان پرداخت 
و همچنین مبلغ 44/178/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 30/060/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل همگی در حق محكوم له جاوید تجارت مهاب به نشــانی تبریز خیابان 
ولیعصر فلكه بازار برج آرین طبقه 11 واحد c به کدپســتی 5157863419 و 2- پرداخت 
5 درصد محكــوم به بعنوان حق االجــرا دولتی. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 

مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محكوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبــس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
 توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 38634 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان 

اصفهان )428 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/806 شماره اجراییه9610426796300262  شماره پرونده:9609986796300573  
بایگانــی شــعبه:960574  بموجــب درخواســت اجــراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096796301982 و شماره دادنامه مربوطه 9609976796303150 محكوم علیه 
مهدی رئیسی فرزند اصغر به نشانی مجهول المكان محكوم است به حكم به تخلیه یک باب 
مغازه به پالک ثبتی 113 به نشانی بازار اصفهان پاساژ میثمی سرای حاج علی نقی طبقه 2 در 
حق خواهان ها 1- محسن طاهرزاده اصفهانی فرزند محمد حسن به نشانی استان اصفهان 
شهر اصفهان خ جی خ خواجه عمید مجتمع گلســتان، گلستان 3 پ 115 و 2- محمدرضا 
طاهر زاده اصفهانی فرزند محمد علی به نشــانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان جی 
کوی شهید محمد مثقالی بن بست آزادگان پالک 138 با وکالت سید مسیح مصطفوی فرزند 
سید علی به نشانی اصفهان خ هشت بهشت غربی حد فاصل چهار راه ملک و گلزار ساختمان 
امام رضا)ع( ط 1  به نســبت مالكیت آنها و محكومیت خوانده به حــق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و مبلغ 1/140/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ها به نحو تساوی 
و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 38910 شعبه 
33 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( 

)486 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

12/807 شماره اجراییه:9610426794400051  شماره پرونده:9609986794400288  
بایگانــی شــعبه:960289  بموجــب درخواســت اجــراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096794400839 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794401284 محكوم علیه 
علیرضا یگانه محكوم است به پرداخت 30/000/000 ریال وجه چک به شماره 582185 

به عهده بانک سپه بابت اصل خواســته و 1/495/000 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 94/2/25 لغایت اجرای حكم در حق محكوم لــه محمد کاظمی جروکانی 
فرزند حسین به نشانی اصفهان خ حكیم ک مســعودیه بازار بزرگ پاساژ مهدی گلدوزی 
قایم با وکالت مریم گنجوی فرزند محمد حســین به نشــانی اصفهان چهار راه رزمندگان 
ابتدای خ رباط اول جنب بانک کشــاورزی ســاختمان جالینوس ط 5 واحد 3 و نیم عشــر 
حق االجرا. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 38906 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )442 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/809 شماره اجراییه:9610426793500252  شماره پرونده:9609986793500614 
شــماره  بایگانی شــعبه:  960618  بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610096793501609 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793503609 محكوم علیه 
طیبه عظیمی زاده فرزند حسن به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت چک به شــماره 977454 مورخ 95/7/30 و مبلغ 1/520/000 
ریال بابت هزینه های دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
لغایت اجرای حكم در حق محكوم له حمیدرضا اعتزازیان فرزند حسین به نشانی اصفهان 
خ نظر غربی سه راه نظر بن بست میثم د مجتمع مســكونی پیام واحد 3 و نیم عشر در حق 
اجرای احكام. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 38902 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )416 کلمه، 4 کادر(
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همزمان با میالد حضرت زهرا)س( صورت گرفت؛

 افتتاح و کلنگ زنی پروژه های شهرداری درچه با 3 میلیارد تومان اعتبار

رییس اداره زندان گلپایگان خبرداد:
افتتاح خط تولید فیلتر هوای 

خودرو در گلپایگان
رییــس اداره زنــدان گلپایگان  گلپایگان
گفت: با احداث کارگاه تولید فیلترهای هوا در خودرو 
با سرمایه گذاری بالغ بر یک میلیارد تومان در اداره 
زندان گلپایگان، اشــتغال ۳۵ مددجو فراهم شده 
است.غالمحسن حبیبی در آیین افتتاح پروژه های 
اداره زندان این شهرستان، اظهار کرد: کارگاه تولید 
فیلترهای هوا در خودرو  با مشاکت بخش خصوصی 
با سرمایه گذاری بالغ بر یک میلیارد تومان احداث 
شده است.  رییس اداره زندان گلپایگان گفت: ماهانه 
۶۵۰ هزار عدد فیلتر در این کارگاه تولید می شود که 

زمینه اشتغال ۳۵ نفر را فراهم کرده است.
وی گفت: با توسعه این کارگاه تولیدی در سه شیفت 
کاری، اشــتغال به تعداد ۱۵۰ نفر خواهد رســید.
جبیبی تصریح کرد: در ســال گذشته با همکاری 
انجمن حمایت از زندانیان و بنیاد تعاون حدود ۱۲۰ 
میلیون تومان حقوق و مزایا به زندانیان  و  در سال 
جاری نیز ۱۳۵ میلیون تومان حقوق و دســتمزد 

پرداخت شده است.
حبیبی با اشــاره به راه اندازی سالن مالقات زندان 
گلپایگان گفت: سالن مالقات حضوری زندانیان با 
خانواده های خود در زمینی به مســاحت ۲۲۰ متر 
مربع با همکاری و مشــارکت بنیاد تعــاون زندان 

احداث شد.

رییس شورای اسالمی زرین شهر:
کتاب و کتابخوانی هنوز در جامعه 

یک ارزش محسوب می شود
رییس شــورای اســالمی  زرین شهر
زرین شــهر گفــت: اصــالح فرهنــگ کتاب و 
کتابخوانــی نیازمند همــت و اراده همه مردم و 
مســئوالن است.ســعید نــادی زاده در آییــن 
چهاردهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه ها با 
بیان اینکه کتاب و کتابخوانی هنوز در جامعه ما 
یک ارزش است، اظهار کرد: کتاب، بهترین وسیله 
انتقال میراث گذشــتگان از نسلی به نسل دیگر 
بوده و به نســل های مختلف کمــک می کند تا 
میراث فرهنگی و ارزش های دینی و تاریخی خود 
را بشناســند و به آن ارج نهند.وی افزود: امروز با 
ارزیابی برخی از شاخص ها همچون میزان مراجعه 
و امانت گیری کتــاب از کتابخانه های عمومی و 
اقتصاد کتابفروشــی ها می توانیم به این نتیجه 
برسیم که وضعیت کتابخوانی در کشور رضایت 

بخش نیست.

کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه 
بهداشت چادگان خبرداد:

نظارت جدی شبکه بهداشت 
چادگان بر توزیع مواد غذایی

کارشناس مســئول بهداشت  چادگان
محیط شبکه بهداشت چادگان، اظهار کرد: از اول 
اسفندماه ســال جاری تا ۱۵ فروردین 97 یک 
اکیپ دونفره هرروز از ساعت 8 صبح الی 8 شب 
نســبت به بازدید از اماکن توزیع مواد غذایی در 
شهرستان نظارت می کنند.علی پور اظهار داشت: 
بــا افزایش عرضــه و فــروش مــواد غذایی در 
فروشــگاه ها، اماکــن اقامتــی، تفریحــی و 
سرویس های بهداشــتی در سطح شهر بهداشت 
محیط مســئولیت تامین شــرایط بهداشتی در 
راستای حفظ مسافران نوروزی و شهروندان در 
این ایام را بر عهده  دارند.وی تصریح کرد: بازرسی 
از کلیه مراکز حساس با اولویت جمع آوری مواد 
غذایــی تاریخ  مصرف گذشــته و غیرمجاز نظیر 
شــیرینی های فاقد مجوز توزیعی در لبنیاتی ها، 
خواربارفروشــی ها و فروشــگاه و نیــز آجیل و 
خشکبار بیرون از مغازه  از دیگر اقدامات  بازرسان 

در این مانور است.

رییس تعزیرات حکومتی نایین و 
خوروبیابانک خبرداد:

آغاز طرح نظارتی ایام نوروز 
در نایین وخوروبیابانک

رییس تعزیرات حکومتی نایین  نایین
و خوروبیابانــک گفــت: در راســتای آغاز طرح 
نظارتی ویژه ایام پایانی سال 9۶ و نوروز 97، این 
طرح در حوزه تخلفات صنفی ، بهداشتی و قاچاق 
کاال و ارز از۱۵ اسفندماه آغازشد و تا۱۵ فروردین 
ماه  ادامــه دارد.میثــم عربیان بافرانــی افزود: 
همشــهریان می توانند هر گونه تخلفات اعم از 
گران فروشی ، کم فروشی، احتکار ، درج نکردن 
قیمت و تخلفات بهداشتی را از طریق سامانه ۱۲4 
و ۱۳۵ همچنیــن شــماره های 4۶۲۵9۲۱۰ و 
4۶۲۶7۱۱۱ اعــالم کنند تا مورد رســیدگی و 

برخورد قانونی قرار بگیرد.

کسب مدال طالی مسابقات 
اختراعات  توسط دانشگاه کاشان 
دکتر الهام رموزی، عضو هیئت  کاشان
علمی دانشگاه علوم پزشــکی کاشان موفق به 
کسب مدال طالی مسابقات جهانی اختراعات 
شد.مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان، گفت: این پزشک متخصص رادیولوژی 
دهان، فک و صورت توانســت مــدال طالی 
مسابقات جهانی اختراعات را در کشور تایلند 
کســب کند.وی دســتگاه استریلیزاســیون، 
زباله های عفونی و بیمارســتانی با استفاده از 
امواج مایکرویو را اختــراع دکتر رموزی عنوان 
کرد وگفت: هزینه کمتر و بازدهی بیشــتر از 

مزایای این اختراع است.
محمد مهدی دباغ تصریح کرد:کســب دیپلم 
افتخار و جایزه ویژه از کشــور کــره جنوبی از 
دیگر افتخارات عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشــان در کســب این مقام و عنوان 

است.

فرماندار تیران و کرون:
 احداث باغ بانوان 

تیران و کرون در اولویت است
فرمانــدار شهرســتان  تیران و کرون
تیران و کرون گفت: احداث باغ بانوان در تیران 
و کرون به عنوان بســتری برای نشاط یکی از 

نیازها و اولویت های این شهرستان است.
علــی رحمانی افــزود: دختــران و زنــان در 
شهرســتان تیران و کرون و به ویژه در محیط 

شــهری نیازمند فضای اختصاصی و امن برای 
فعالیت های ورزشــی، تفریحــی و فرهنگی 
هســتند. وی بیان کــرد: نبود بــاغ بانوان در 
شهرستان تیران و کرون مانع از انجام فعالیت 
های گســترده فرهنگی ورزشی برای این قشر 
شده؛ لذا شهرداری شهرهای، تیران، رضوانشهر 
و عسگران نســبت به احداث باغ بانوان در یک 
فضای مناسب باید اقدام کنند و بر اساس سلیقه 
های مختلف مردم نیازهای شــادی و نشاط را 

فراهم سازند.

با معرفی رییس جدید صورت گرفت؛
تغییر در مدیریت دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد خمینی شهر
دانشگاه آزاد اسالمی  خمینی شهر
واحد خمینی شهر در آخرین روزهای سال با 
برگزاری آیین تودیــع و معارفه ریی س خود 
همراه بود. در این آیین پس از حدود یک سال از 
زحمات و خدمات مســعود کثیری به عنوان 
رییس اسبق این واحد دانشگاهی تقدیر شد و 
مسعود جعفرنژاد با حکم فرهاد رهبر به عنوان 
رییــس جدید دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
خمینی شهر معرفی شد.مسعود جعفرنژاد پیش 
از این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شهرضا بود و مســعود کثیری هم از این 
پس به عنــوان هیئــت علمی دانشــگاه آزاد 

اسالمی واحد نجف آباد فعالیت می کند.

مدیر جهاد کشاورزی دهاقان خبر داد:
 اعطای تسهیالت فراگیر
 به طرح های کشاورزی

مدیر اداره جهاد کشــاورزی  دهاقان
شهرســتان دهاقان از ارائه تسهیالت فراگیر و 
توسعه روســتایی به طرح های کشاورزی خبر 
داد و گفت: دوره استفاده از تسهیالت حداکثر 
۲ ســال، دوره تنفس یک سال و مجموع دوره 
 تامین ســرمایه در گردش حداکثــر ۱8 ماه

 است.
امیر صفرپــور اظهار کرد: تســهیالت فراگیر 
و توسعه روســتایی ویژه برای اشــتغال زایی 
در زمینه کشــاورزی و گلخانه ارائه شده که با 
ثبت نام در سامانه مربوطه اعطا می شود.وی با 
بیان اینکه طرح های فرآوری محصوالت دامی 
و باغی مورد حمایت قرار می گیرند، گفت: در 
زمینه فعالیت مربوط بــه پرورش، پرواربندی، 
خرید دام و احداث باغ تنهــا طرح هایی مورد 
حمایت قرار می گیرند که در فرآوری محصوالت 
دامی و باغی قرار گیرند و در بخش پرورش دام 
غیر صنعتــی تنها طرح های اصــالح نژاد دام 
مورد تایید هستند.وی با بیان اینکه  هر ۵۰۰ 
میلیون ریال تسهیالت ظرفیت ایجاد اشتغال 
برای یک نفر را به همراه دارد، خاطرنشان کرد: 
اشــتغال زایی در اولویت این طرح قرار دارد و 
هر ۵۰۰ میلیون ریال یک نفر ایجاد اشــتغال 

را در بر دارد.

علی بختیار اظهار کرد:ردیــف اعتباری برای تونل خوانســار-بویین 
میاندشــت مشــخص نشــده بود و از محل فروش دارایی های سهام 
شرکت ها تامین اعتبار می شد؛ اما بخشی از این اعتبارات مختص تونل 
بود و به طرح الموت رفته بود که باید برای برگشت این اعتبارات تالش 
می شــد. وی افزود: پیمانکار پروژه ۱۰ میلیارد تومــان طلبکار بود،  با 
پیگیری  در وزارت راه و شهرسازی و در سازمان برنامه و بودجه برای این 
پروژه درگیر شدم، سازمان برنامه و بودجه اصرار دارند که مصوبه دولت 

از الموت به خوانسار را اصالح کنیم.
بختیار خاطرنشان کرد: باید جاده های منتهی به شهرستان ها ساماندهی 

شود، از طرفی احداث بزرگراه در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار دارد 
که با احداث این بزرگراه و وصل شدن تونل به کریدور شمال به جنوب 
توسعه خوانسار را به همراه داشته باشد.بختیار اذعان داشت: با احداث 
بزرگراه  از سمت اراک-گلپایگان-خوانسار-شهرکرد که به عنوان کریدور 
شمال به جنوب کشور است، این پروژه در ســازمان برنامه و بودجه به 
صورت تجمیعــی پیش می رود. وی تصریح کــرد: در کنار تالش برای 
تخصیص آب کشاورزی شهرســتان گلپایگان در کمیسیون تخصیص 
آب وزارت نیرو یک منبع پایدار شرب و صنعت برای خوانسار نیز در نظر 

گرفته شده است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه نسبت به تکمیل ســد در حد معمول به صورت کارشناسی شده 
باید کار شود، بیان داشت: برای توســعه خوانسار در حوزه گردشگری، 
کشاورزی و صنعت یک برنامه منسجم صورت گرفته و سال 97 تکمیل 
سد باغکل در اولویت قرار می گیرد.وی با اشاره به اینکه مصرف آب شرب 
در تابستان و تعطیالت افزایش پیدا می کند، یادآور شد: با پیگیری در 
آبفای استان فاز نهایی و تکمیلی تصفیه خانه در دستور کار قرار می گیرد 
و با نصب فیلتراسیون مناسب آب شرب با حجم بیشتر برای مصرف در 

اختیار مردم خوانسار قرار خواهد گرفت.
بختیار با بیان اینکه امســال بر اســاس گزارش وزارت نیرو ۵۳ درصد 
کاهش نزوالت آسمانی در کشور و به تبع در خوانسار را شاهد هستیم، 
اضافه کرد: برای مصرف آب در بخش شــرب، کشاورزی و صنعت باید 
برنامه ریزی کشوری صورت گیرد و در مدیریت مصرف آب شرب دقت 
بیشــتری شــود و امیدواریم در فروردین و اردیبهشت شاهد بارندگی 
باشــیم. وی اذعان داشــت: 9۰ درصد آب در حوزه کشاورزی مصرف 
می شود و در بودجه ســال 97 مبلغ ۲۰۰ میلیون دالر بودجه در نظر 
گرفته شده است؛ برای آبیاری کشاورزی در سطح شهرستان گلپایگان 
نیز بودجه تامین شده است؛ اما باید کشــاورزان به صورت تجمیعی از 

سیستم مدرن آبیاری مدرن در حوزه کشاورزی استفاده کنند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
کمربندی خوانسار ســال های طوالنی معوق مانده بود؛ اما در پیوست 
یک بودجه برای تامین اعتبار قرار گرفت و ســپس پیمانکار برای اتمام 
پروژه انتخاب شد و سال آینده کمربندی خوانسار- گلپایگان-خمین 

به بهره برداری می رسد.
وی متذکر شــد: با پیگیری مجدانه با تامین بودجه  پیمانکار برای خط 
راه آهن انتخاب شد و اکنون با برگشت این طرح ریلی به سمت خوانسار 
که توجیه اقتصادی نیز دارد با لحاظ کردن تمام موارد زیست محیطی 

ایستگاه قطار در وانشان یا خوانسار ایجاد می شود.

نماینده مردم خوانسار خبر داد:

جذب50میلیاردتومانبودجهجهتاتمامتونلخوانسار-بویینمیاندشت

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی گفت: از سوی وزیر راه و شهرسازی، نامه ای به سازمان برنامه و بودجه  گلپایگان
فرستاده شده  و در حال تصمیم گیری در هیئت دولت هستیم که از محل دارایی ها 50 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام کل پروژه تخصیص داده شود.

اخبار

كشف400میلیونریالپوشاکقاچاقدرشاهینشهر

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

آییــن افتتاح پــروژه های  درچه
عمرانی، خدماتی و اداری شهرداری درچه و 
جشــنواره گل شــب بو همزمان با میالد 
حضرت زهرا)س(، با حضور مشاور وزیر جهاد 
کشاورزی، نماینده مجلس و دیگر مدیران 
استان و شهرستان با اعتبار بالغ بر ۳ میلیارد 
تومان در محل بازار گل و گیاهان ســپاهان 
برگزار شــد. دکتر بنی عامری، مشاور وزیر 
جهاد کشاورزی و مجری طرح گلخانه های 
کشور با اشاره به وضعیت اســتان و به ویژه 
شرق اصفهان، بیان کرد: باید در بازه زمانی 
۱۰ ســاله، 48 هزار هکتار گلخانه احداث 
کنیم. خشکسالی، کم آبی، مدیریت پایین 
منابع آب، شرایطی اســت که در ۱۰ سال 
گذشته بر کشور حاکم شده و مستلزم توان و 

ظرفیت همگانی است. وی تاکید کرد: همه مردم 
و مســئولین برای رهایی از این بحران باید تالش 
کنند. بنی عامری رشد گلخانه ها در اصفهان را ۶۰ 
درصد و در خمینی شهر از ۵ به 8 هکتار اعالم کرد.

وی با بیان اینکه باید زنجیره ارزش برای کشاورزان 
تشکیل شود به آنها توصیه کرد که محصوالت خود 
را قبل از رســیدن به رشــد ۲7 درصد به فروش 

برسانند. 
در ادامه، رضا واعظ مقدم شهردار درچه در جمع 
خبرنــگاران، افتتاح پروژه هــا را نتیجه عملکرد 
شورای پنجم و فعالیت شــبانه روزی شهرداری 
عنوان کرد و با اشــاره به صرفه جویــی های به 
عمل آمده در اجــرای پروژه ها، از ســازمان آب 
منطقه ای برای واگذاری زمین قدردانی به عمل 
آورد. شهردار درچه، پروژه های افتتاحی را شامل 
افتتاح بازار کوثر شهرداری در منطقه، تعریض پل 
و اصالح هندسی چهارراه باربری ها )پل بحران(، 

تعریض و احداث خیابان باربری هــا، راه اندازی 
سامانه ۱۳7 شهرداری، اخذ IP اینترنتی داخلی 
برای ارائه خدمات الکترونیک به شــهروندان، راه 
 ،)GIS( اندازی سیستم اطالع رسانی شهرسازی
ســاماندهی بلوار زاینده رود، کلنــگ زنی جاده 
ورودی میــدان میوه و تره بار و اصالح هندســی 
چهارراه مطهری درچه که جایگاهی استراتژیک 
دارد و باعث کاهش مصرف ســوخت و آالیندگی 
در منطقه می شود، اعالم کرد. واعظ مقدم  گفت: 
امسال سومین سالی است که جشنواره گل شب 
بو به صورت مشــارکتی و با محوریت شهرداری 
درچه برگزار می شود. وی بودجه جاری شهرداری 
درچه در ســال 97 را، ۱۶ و نیــم میلیارد تومان 
اعالم کرد که ۳7 درصد جاری و ۶۳درصد عمرانی 
است. شهردار درچه از مردم خواست با پرداخت 
به موقع عوارض، از شــهرداری در ارائه خدمات 

حمایت کنند. 

بنابر اعالم روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کاشان؛ دکتر »بیگانه«  کاشان
رییس پزشکی قانونی این شهرستان در جریان سانحه ای رانندگی در محدوده اردهال جان خود را از دست 
داد.کارشناس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کاشان گفت: پس از گزارش مردمی سه دستگاه 
آمبوالنس به همراه یک دستگاه آمبوالنس هالل احمر به محل سانحه اعزام شدند.فرهاد بابایی افزود: راننده 
خودروی سواری مگان دکتر علیرضا بیگانه، رییس پزشکی قانونی کاشان، پیش از رسیدن نیروهای امدادی 

در محل سانحه جان خود را از دست داده بود.

رییس پزشکی قانونی 
کاشان طی یک سانحه 

رانندگی درگذشت

ثه
حاد

فرمانــده انتظامی شهرســتان  سمیرم
سمیرم از کشــف و ضبط ۶۰۰ میلیارد ریال کاالی 
قاچاق و اجناس بدون مدارک گمرکی از ابتدای سال 

تاکنون خبر داد.
سرهنگ سهراب قرقانی با اشاره به کشفیات نیروی 

انتظامی در ۱۱ ماهه اخیر سال جاری اظهار کرد: عمده این کشفیات در ایستگاه شهید رییسیان)ورودی شمال 
شهر سمیرم( و جاده فرعی آباده استان فارس بوده که در هر کدام عوامل تخلف و قاچاقچیان نیز تحویل مراجع 
قضائی شده اند.وی خاطرنشان کرد: پرونده های زیر یکصد میلیون ریال کاالی قاچاق و مشکوک ۱8درصد، 
دستگیری متهمان هفت درصد و توقیف خودروهای متخلف نیز ۱8درصد در این مدت رشد داشته است.رییس 
 پلیس سمیرم، با اشاره به افزایش۱۱۰ درصدی کشف و انهدام باندهای ســرقت، ادامه داد: کنترل و نظارت 

بر مجرمان سابقه دار و کشف پرونده های سرقت منجر به کاهش سرقت در این مدت شد.

از ابتدای سال جاری تاکنون؛

۶۰۰ میلیارد کاالی قاچاق 
در سمیرم کشف شد

فرمانده انتظامي شــاهین شهر از  شاهین شهر
کشف۳ محموله پوشاک خارجی به ارزش 4۰۰ میلیون 
ریال در بازرسی از ۳ دستگاه اتوبوس مسافربری خبر داد.
سرهنگ رجبعلي مختاري اظهار داشت:ماموران پلیس 
آگاهي شهرستان شاهین شهر حین اجرای طرح کنترل 

محورهاي مواصالتي به ۳ دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک و آنها را متوقف کردند.
وی افزود:در بازرسی از این خودروها سه محموله پوشاک خارجی فاقد مدارک گمرکی کشف شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: ارزش محموله های کشف شده توسط کارشناسان 4۰۰ میلیون ریال اعالم 
شده است. سرهنگ مختاري با اشاره به دستگیری ۳ راننده در این رابطه خاطر نشان کرد: هر گونه فعالیت 
در زمینه کاالی قاچاق زمینه رکود اقتصادی و افزایش بیکاری جوانان کشور را فراهم می کند که از عموم 

مردم تقاضا می شود هر گونه اخبار مربوطه را به پلیس اطالع دهند.

کشف 4۰۰ میلیون ریال 
 پوشاک قاچاق 
در شاهین شهر

نماینده مردم کاشان و آران  آران و بیدگل
و بیدگل، بــا بیان اینکه اســتفاده از فناوری های 
جدید و فعالیت اســتارت آپ ها به فرهنگ سازی 
متناســب بــا آن نیازمنــد اســت، اظهــار کرد: 
فناوری های وارداتی فرهنگ خــاص خود را به ما 

تحمیل می کنــد ولی اگر فناوری ها بومی شــده 
باشــد، متناســب با فرهنگ و جامعــه ما عرضه 

می شود.
سید جواد ساداتی نژاد ادامه د اد: با توجه به وظیفه 
حمایتی کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس، 

از ســال 89 قانونی برای حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان تعیین شده که رویدادهای مثبت در 

سال های اخیر، به این قانون باز می گردد.
وی تاسیس صندوق حمایت از نوآوری و شکوفایی 
بر اســاس ماده پنج ایــن قانون را یادآور شــد و 
خاطرنشان کرد: این صندوق با سرمایه ای نزدیک 
دو هزار و ۶۰۰ میلیــارد تومان، بزرگ ترین حامی 

شرکت های دانش بنیان شناخته می شود.

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس، 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
را متولی اصلــی حوزه های دانــش بنیان معرفی 
کرد و ادامــه داد: منابع انســانی خــالق و نوآور 
زیرســاخت تحقق اقتصاد دانش بنیان اســت که 
باید از سوی وزارت علوم و دانشگاه ها تامین شود، 
 در غیر این صورت شــرکت دانش بنیان شــکل 

نمی گیرد.

نماینده مردم آران و بیدگل در مجلس مطرح کرد:

لزوم توجه به پیوست  فرهنگی استارت آپ ها

فرزانه افسرطه
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حمید کریمی با اشاره به نقس رسانه ها در توسعه ورزش اظهار داشت: در 
سازمان ورزش و جوانان کمبود اعتبارات و زیرساخت ها و عده ای جوان 
مستعد و جویای نام هستند؛ بنابراین در این بین رسانه ها می توانند نقش 

موثری داشته باشند تا وضعیت بهبود یابد.
وی با بیان اینکه تدوین سند راهبردی ورزش و جوانان استان در سال 
آینده در دستور کار قرار می گیرد، افزود: از سال آینده مسیر حرکت ما 
براساس این ســند خواهد بود و با برنامه ای که تدوین می شود اجرای 

هر طرح یا برنامه در شهرستان ها با انعقاد تفاهم نامه اجرا خواهد شد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان چهارمحــال وبختیاری یکــی از بزرگ 
ترین مشــکالت ورزش و جوانان را کمبــود اعتبارات عنــوان و بیان 
کرد: خوشــبختانه طی چند مــاه اخیر با رایزنی هایی که انجام شــده 
دریافتی اعتبارات ما خوب بوده؛ اما بایــد برنامه هایمان اولویت بندی 
و شاخص بندی شود و از ســال آینده توزیع 50 درصد بودجه براساس 

ارزیابی عملکرد شهرستانی انجام خواهد شد.

کریمی با بیان اینکه 300 میلیون تومان اعتبار به خرید تجهیزات کالن 
هیئت ها اختصاص داده شد، خاطرنشــان کرد: ما باید از ظرفیت های 
قانونی و بخش خصوصی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام اســتفاده 
کنیم و اینجا از ظرفیت قانون ماده 27 برای تعمیر، تجهیز و حتی احداث 

پروژه های جدید استفاده کردیم.
وی با بیان اینکه در حوزه توسعه فضاهای ورزشی باید از ظرفیت خیران 
استفاده شود، گفت: در راستای استفاده از ظرفیت خیران کمیته خیران 
تشکیل شده و در کلیه شهرستان   ها ســعی داریم خیران را شناسایی 

کنیم.
مدیــرکل ورزش و جوانان چهارمحــال وبختیاری با اشــاره به وجود 
ظرفیت های فراوان در اســتان تصریح کرد: اســتان مــا ظرفیت های 
خدادادی بسیاری دارد که می تواند در حوزه ورزش های هوایی و حتی 

اسکی موفق عمل کند و میزبان مسابقات باشد.
کریمی با اشاره به معرفی ســایت »دو پُالن« ادامه داد: این سایت یکی 
از بی نظیرترین سایت های خاورمیانه است که با همکاری اداره میراث 
فرهنگی و گردشگری استان اعتبارات خوبی به این مجموعه اختصاص 

یافته و سال آینده جشنواره ای در این منطقه برگزار می شود.
وی با بیان اینکه ســطح مربیان و داوران اســتان باید ارتقا یابد، افزود: 
یکی از رویکردهای ورزش و جوانان این اســت که به ســمت مربیان و 
داوران با سطوح باالتر حرکت کند؛ بنابراین در نظر داریم دانش مربیان 
و داورانمان را ارتقا دهیم همچنین ساماندهی هیئت های ورزشی را نیز 

در سال آینده در دستور کار خواهیم داشت.
مدیــرکل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری با اشــاره به وضعیت 
ورزش و جوانان بیان کرد: تاکنون به ورزش و اســتعداد بانوان شــاید 
توجهی نشده و ظرفیت بانوان احصاء نشده است؛ بنابراین نگاه ما باید 

یک نگاه متوازن باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان:

۶۷ پروژه نیمه تمام ورزشی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری از ۶۷ پروژه ورزشی نیمه تمام در استان خبر داد و گفت: تکمیل این تعداد پروژه 
در استان به ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

۶۳ شغل در بخش صنعت  ایجاد می شود
پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

با مسئوالن

مدیر کل کمیته امداد چهار محال و بختیاری:
چهار هزار دانش آموز تحت 
پوشش کمیته امداد هستند 

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری 
گفــت: چهار هــزار دانــش آموز در اســتان 
چهارمحال و بختیاری تحت پوشــش کمیته 

امداد هستند.
 علی ملکپور با اشــاره بــه اینکه چهــار هزار

 دانش آموز در اســتان چهارمحال و بختیاری 
تحت پوشــش کمیته امداد هســتند، اظهار 
داشــت: این دانش آموزان از خدمات مختلف 

کمیته امداد بهره مند می شوند.
وی ادامه داد: یک هزار و ۴2 دانشــجو نیز در 
اســتان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش 

کمیته امداد قرار دارند.
مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از دانشجویان 
تحت پوشش این استان در مقاطع تکمیلی در 

حال تحصیل هستند.
ملکپور ادامه داد: در حال حاضر ۱3 هزار و ۸۶۴  
نفر، ایتــام چهارمحال و بختیــاری را حمایت 
می کنند که بســیاری از این حامیان از خارج 

استان هستند.
وی عنوان کرد: در این استان  نیاز مسکن برای 
خانواده های مددجو حدود دو هزار واحد است 
که  3۶5 کمک هزینه خرید مســکن پرداخت 

شده است.

مدیر آب وخاک جهادکشاورزی استان:
منابع آب زیرزمینی 

چهارمحال کاهش یافته است
مدیــر آب و خاک و امــور فني و مهندســي 
جهادکشــاورزي چهارمحال و بختیاري گفت: 
منابع آب زیرزمیني چهارمحــال و بختیاري 

کاهش یافته است.
طاهر نوربخش  اظهار داشت: کاهش بارش ها 
در استان چهارمحال و بختیاري موجب کاهش 

منابع آب این استان شده است.
وي با اشاره به کاهش 7۴ درصدي بارندگي در 
چهارمحال و بختیاري، اظهار داشــت: میزان 
بارندگي ســال زراعــي جــاري چهارمحال و 
بختیاري نسبت به میانگین سال زراعي کامل 

7۴ درصد کاهش بارندگي دارد.
وی عنوان کرد: همچنین میزان بارندگي سال 
زراعي جاري چهارمحال و بختیاري نســبت 
به میانگین بلند مدت دوره مشــابه ۶۴ درصد 

کاهش بارندگي دارد.

رییس سازمان صنعت و معدن استان:
 ۶۳ شغل در بخش صنعت 

ایجاد می شود
رییس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به اینکه ۶3 
شغل در بخش صنعت چهار محال و بختیاری 
ایجاد می شود، اظهار داشت: این تعداد شغل با 
تجهیز سه واحد تولیدی صنعتی در این استان 

ایجاد می شود.
نعیم امامی بیان کــرد: در کارگروه رفع موانع 
تولید با پرداخت 50 میلیارد ریال تســهیالت 
 نوســازی و تجهیــز به ســه واحــد تولیدی
  موافقت شــده اســت.وی ادامه داد: تاکنون

  ســه هزار میلیــارد ریــال تســهیالت برای 
 پرداخت به واحد هــای تولیدی این اســتان
  در کارگــروه رفــع موانــع تولیــد تصویب

 شده است. 
 نعیم امامی بیــان کرد: بخــش صنعت یکی
  از مهم ترین بخش های اشــتغالی چهارمحال
  و بختیاری اســت که نقش مهمی در کاهش

 نرخ بیکاری در این استان دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاري:
مسکن 200 هزار نفر از 

روستاییان مقاوم سازي شد
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقالب اســالمي 
چهارمحال و بختیاري گفت: حدود50درصد از 
مساکن روستایي استان مقاوم سازي شده اند 
که جمعیتي بالغ بر 200هزار نفر در این خانه ها 
ســاکن و از خطراتي همچون سیل و زلزله در 

امان هستند.
سهراب رییسي اظهار داشت: استان ما نیز در 
معرض خطرات طبیعي و حــوادث قرار دارد 
بنابراین مقاوم سازي مساکن امري بسیار مهم 
اســت که بانک ها در این زمینه نقش موثري 
دارند. وي افزود: حدود50درصد از مســاکن 
روستایي اســتان مقاوم سازي شــده اند که 
جمعیتي بالغ بر 200هــزار نفر در این خانه ها 
ســاکن و از خطراتي همچون سیل و زلزله در 

امان هستند.
رییسي بیان کرد: فرمانداران باید جلسه کمیته 
وصول مطالبــات را در شهرســتان ها به طور 

مستمر برگزاري و پیگیري کنند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری:
 100 هزار و 500 عدد

 مواد محترقه کشف شد
فرمانده انتظامي چهارمحال و بختیاری از کشف 
۱00 هزار و 500 عدد انواع مواد محترقه قاچاق از 

7 واحد صنفي در استان، خبر داد.
غالمعبــاس غالمــزاده، اظهــار داشــت: در 
راســتای مبارزه با قاچاق و عرضه مواد محترقه 
غیرمجاز، شناســایی و دســتگیری قاچاقچیان 
و بازرســی از واحدهای صنفی در دســتور کار 
 عوامل انتظامی اســتان چهارمحال و بختیاری

 قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در راســتای پیشگیری از 
بروز خطرهای احتمالــی موادمحترقه و منفجره 
در آخرین روزهای ســال، طرح تشدید برخورد 
با تهیه و توزیع کنندگان مواد محترقه در دستور 

کار پلیس است.

مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:
راه اندازی مرکز درمانی و 
جراحی دام در چهارمحال

 مدیــرکل دامپزشــکی اســتان چهارمحال و 
بختیاری از راه اندازی نخســتین مرکز درمانی 
 و جراحی دام کوچک در چهارمحال و بختیاری

 خبر داد. 
عبدالمحمــد نجاتی اظهار داشــت: این مرکز با 
مبلغی بالــغ بر 500 میلیون ریال تجهیز شــده 
اســت.وی افزود: برای تعداد چهــار نفر به طور 
مســتقیم و ۱0 نفر به طور غیر مستقیم در این 
مرکز اشتغال زایی شده است.مدیرکل دامپزشکی 
 اســتان چهارمحــال و بختیــاری آمــوزش به

 فارغ التحصیالن رشــته دامپزشکی و برگزاری 
دوره های بازآموزی برای دامپزشکان را از اهداف 

راه اندازی این مرکز عنوان کرد.

مدیر شیالت جهاد کشاورزی استان:
 جشنواره طبخ ماهی قزل  آال
 در شهرکرد برگزار می شود

مدیر شــیالت و امــور آبزیان ســازمان جهاد 
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری اظهــار 
داشــت: دومین جشــنواره عرضه و طبخ  ماهی  
 قزل آالی رنگین  کمان فردا  در شــهرکرد برگزار

 می شود.
پرویز منصوری افزود: در راستای ترویج  مصرف 
آبزیان و آشــنایی خانواده ها بــا مزایای  ماهی و 
گنجاندن  آن در ســبد غذایی خانوار جشــنواره 
عرضه و طبخ ماهی قزل آالی  رنگین  کمان برگزار 

می شود.
منصوری افزود: تاکنون ۱00 نفر برای شرکت در 
این جشــنواره ثبت نام کرده اند که بعد از داوری 
به ۱5 نفر از برگزیدگان لوح و جوایز ارزشــمند 

اهدا می شود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
خبر داد:

ادامه عملیات جست وجوی 
دختر بچه ۸ ساله در لردگان

مدیرعامل جمعیــت هالل احمــر چهارمحال 
و بختیــاری گفت: دختــر بچه ۸ ســاله ای روز 
جمعه در رودخانه خرسان غرق شده که عملیات 

جست وجو ادامه دارد.
احمد مرتضوی فر اظهار داشــت: 2 اکیپ امداد 
و نجات هالل احمــر به منطقه اعزام شــده که 

جست وجو بار دیگر از سر گرفته شده است.
مرتضوی فر خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ اثری از 

جسد این دختربچه یافته نشده است.

مدیرکل منابع طبیعی چهارمحــال و بختیاری 
گفت: از مجموع ۸ دشت بحرانی استان، ۴ دشت 
ممنوعه بحرانی اســت که در آینده چهارمحال و 

بختیاری با بحران کشاورزی روبه رو می شود.
علــی محمدی مقدم اظهــار داشــت: وضعیت 
دشت های استان به مراتب بدتر از سایر عرصه های 
منابع طبیعی و محیط زیست است که از مجموع 
۱۱ دشت اســتان، ۸ دشــت بحرانی است.وی با 
اشــاره به بحران کاهش آب هــای زیرزمینی در 
استان افزود: به علت سوءمدیریت و بهره برداری 
بی رویه 70 تــا ۸0 درصد از آب هــای زیرزمینی 
استان اســتفاده شده اســت که این مسئله زنگ 
خطری برای اســتان به شــمار می رود.مدیرکل 
منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در 
حوزه فرســایش خاک نیز استان با بحران روبه رو 
است و خاک حاصلخیز به صورت روان آب از استان 

خارج می شود.
محمدی مقدم خاطرنشــان کرد: فرسایش خاک 
در اســتان به 20 هکتار و در برخــی حوزه ها به 

25 هکتار رسیده اســت که همین مسئله زمینه 
 ایجاد کانون های ریزگرد در استان را فراهم کرده

 است.
وی تصریح کرد: بحران های زیســت محیطی در 
استان رخ داده که به راحتی قابل جبران نیستند 
که از جمله فرونشست 50 ســانتی متر در دشت 
 شهرکرد و 75 ســانتی متر در دشــت خانمیرزا

 است.

مدیرکل منابع طبیعی استان:

چهارمحال و بختیاری با بحران کشاورزی مواجه می شود
رییس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری شــهرکرد با بیان نــکات ایمنی برای 
پیشــگیری از حوادث چهارشنبه ســوری، گفت: 
این ســازمان با برنامه های منظم و از پیش تعیین 
 شده، برای مقابله با حوادث احتمالی آمادگی کامل 

دارد.
مجید علیپور با بیان اینکه ســازمان آتش نشــانی 
شهرکرد با توجه به اهمیت پیشــگیری و آموزش، 
از مدت ها قبل با برگزاری دوره های آتش نشــانی و 
ایمنی در ادارات و مدارس به پیشواز چهارشنبه  آخر 
سال رفته است، گفت: سازمان آتش نشانی شهرداری 
شهرکرد با 20 تیم فعال برای شب چهارشنبه  آخر 

سال، در آمادگی کامل است.
وی با بیان برخی نکات ایمنی بــرای جلوگیری از 
خطرات احتمالی اظهار داشت: به فرزندان خود در 
مورد خطرات بازی با آتش و مواد محترقه و منفجره 
آگاهی الزم را بدهیم، از آتش زدن الستیک، هیزم، 
کارتن خالی و امثال اینها چه در واحدهای مسکونی 
و چه در معابر، کوچه و خیابان خودداری کنیم، مواد 

ســوختی و ترقه را در مقادیر کم یــا انبوه هرگز در 
منزل نگهداری نکنیم.

وی ادامــه داد: از قرار دادن ظروف تحت فشــار از 
جمله کپسول، اســپری، حشــره کش ها و ... روی 
آتش خودداری کنیم و به صاحبان فروشــگاه های 
مواد شیمیایی و رنگ فروشــی ها توصیه می کنیم 
که از فروش هرگونه مواد آتش زا و مواد شیمیایی به 

کودکان و نوجوانان خودداری کنند.

رییس سازمان آتش نشانی شهرکرد اعالم کرد:

 آمادگی 20 تیم فعال برای چهارشنبه  آخر سال

مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری از آماده سازی مساجد برای برگزاری آیین معنوی اعتکاف ماه 
رجب در این استان خبر داد.حجت االسالم سید جعفر مرتضوی از آغاز ثبت نام اعتکاف به صورت اینترنتی در 

استان خبر داد و گفت: سامانه ثبت نام اعتکاف به نشانی www.etekafchb.ir فعال شده است.
وی گفت:براساس هماهنگی با مسئول سایت اعتکاف این ســامانه به مرور فهرست مساجد شهرستان ها و 
روستاهای استان را برای اعتکاف به سامانه اضافه می کند.مرتضوی گفت: اعتکاف از ۱۱ تا ۱3 فروردین 97 

برگزار  خواهد شد.

     مساجد چهارمحال و 
بختیاری برای برگزاری 

اعتکاف آماده شد

اف
تک
اع

آتش نشانی منابع طبیعی

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه یکی از بیماری هایی که جامعــه را تهدید می کند 
افسردگی است، گفت: در جامعه اگر امید نباشد نمی توان 
به سمت توســعه پایدار حرکت کرد.ارســالن خالدی فر 
اظهار کرد: 75 درصد از مؤلفه های سالمت خارج از حوزه 

بهداشت و درمان است که بر همین اساس سالمت جامعه، همکاری تمام حوزه ها را می طلبد.وی افزود: هیچ 
ارگان و فردی نمی تواند بگوید در سالمت جامعه موثر است، حوزه سالمت تنها بهداشت و درمان نیست بلکه 
مسائل دیگری مانند، اعتیاد و بیکاری نیز جامعه را تهدید می کند. خالدی فر  گفت: مسائل اجتماعی در جامعه 

باید شناسایی  و راه حل ها ارائه شوند. 
وی  با اشاره به اینکه بیماری های قلبی و عروقی در کمین جامعه هستند، افزود: سن ابتال به این بیماری ها پایین 

آمده و در همین راستا باید از شیوع آنها پیشگیری کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی 
استان:

افسردگی جامعه را 
تهدید می کند

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پرداخت به موقع 
مطالبات کشاورزان و چغندر کاران چهارمحال و بختیاری ضروری 
است، اظهار داشت: کارخانه قند استان باید در مسیر پرداخت به 
موقع مطالبات طی تفاهم نامه ها با کشــاورزان اقدام کند.اقبال 
عباســی بیان کرد: پرداخت به موقع حق و حقوق کشاورزان در 

این استان ضروری است تا کشاورزان دچار ضرر و زیان نشوند.
وی با اشــاره به اینکه بانک ها نقش مهمی در توســعه و اجرای 

طرح های صنعتی و تولیدی در اســتان دارند، ادامه داد: بانک ها 
باید در مسیر پرداخت تسهیالت به واحدهای صنعتی و تولیدی 
 تســهیل گری کنند.اســتاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
بهره گیری از تسهیالت صندوق توسعه ملی برای توسعه واحدهای 
صنعتی و تولیدی چهارمحال و بختیاری ضروری است.عباســی 
با اشاره به اینکه ســهم اســتان چهارمحال و بختیاری در بهره 
گیری از تسهیالت صندوق  توســعه ملی یک درصد است، بیان 

کرد: دســتگاه های اجرایی و بانک ها باید در استان چهارمحال و 
بختیاری برای جذب سهم بیشتر از این صندوق باید تالش کنند.

وی عنوان کرد: تســهیالت صندوق توســعه ملی دارای شرایط 
بسیاری خوبی  است که باید از این ظرفیت برای توسعه استان بهره 
گیری شود. اســتاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: عملکرد 
دستگاه های اجرایی و بانک ها در جذب تسهیالت صندوق توسعه 

ملی در سال آینده ارزیابی می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
مطالبات چغندرکاران به موقع پرداخت شود

شــرکت تولید آرد در روســتای سرتشــنیز اســتان 
چهارمحال و بختیاری موفق به دریافت مجوز استفاده 

از آنزیم در آرد شد.
مدیرعامل شرکت تولید آرد سرتشنیز گفت: این واحد 
تولیدی موفق به تولید سبوس فرآوری شده و دریافت 

مجوز استفاده از آنزیم در آرد از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.سیامک فتحی افزود: 
ظرفیت اسمی این واحد تولیدی ساالنه 5۴ هزار تن می باشد که در حال حاضر به دلیل محدودیت های 
سهمیه بندی، این میزان به یک ســوم کاهش پیدا کرده است.فتحی با بیان راه اندازی شرکت تولید آرد 
سرتشــنیز با ۴0 میلیارد ریال اعتبار اضافه کرد: در حال حاضر 25 نفر در این شــرکت مشغول فعالیت 
هســتند.وی ادامه داد: در این واحد تولیدی ۶ نوع آرد تخصصی تولید و عالوه بر چهارمحال و بختیاری، 

روانه بازار استان های تهران، اراک، اصفهان، بوشهر و یاسوج می شود.

درختان بادام درچهارمحال و 
بختیاری به گل نشستند

در کمتر از دو هفته به پایان سال و به علت گرمی 
هوا درختان بادام و مثمر با شــکوفه های زیبای 

بهار به گل نشستند.

مدیرعامل شرکت تولید آرد 
سرتشنیزخبر داد:

دریافت مجوز استفاده 
از آنزیم در آرد

اخبار
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ســتاد نوروزی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان از جمله 
ارگان هایــی اســت که چند ســالی اســت در این حوزه مشــغول 
خدمت رسانی به شهروندان می باشد و همزمان با سراسر کشور شروع 

به فعالیت کرده است.
در ادامه به بررسی و ارائه آماری از اقدامات اداره کل آموزش و پرورش 

استان می پردازیم.
رییس اداره امور تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اشاره به آماده سازی 1350 مدرسه در سطح استان اصفهان 
به منظور پذیرایی از مسافران فرهنگی، اظهار داشت: از این تعداد 610 

مدرسه در سطح شهر اصفهان فعالیت می کنند.
آذرکیوان امیرپور تصریح کرد: مدارس سراسر استان اصفهان از تاریخ 
28 اسفندماه تعطیل اســت و آماده پذیرایی از مسافران و همکاران 

فرهنگی هستند.
وی در پاسخ به این ســوال که برای آماده سازی مدارس استان از چه 
زمانی آغاز به کار کرده اید، ادامه داد: از آبان ماه ســال جاری اقدام به 

تجهیز و آماده سازی مدارس سطح استان کردیم.
رییس اداره امور تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اشاره به  اینکه مدارس مذکور فقط برای پذیرایی همکاران 

فرهنگی است، اذعان داشت: استفاده هم وطنان دیگر از این مدارس 
منوط به مواقع اضطراری ناشی از شرایط بحران و بارندگی و با دستور 
استاندار است. امیرپور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه امکاناتی را 
برای فرهنگیان در نظر گرفته اید گفت: این امکانات در کالس ها شامل 

فرش، پتو، بالشت، یخچال و همچنین تلویزیون می شود.
فعالیت 6ستاد اسکان فرهنگیان از 28 اسفندماه

وی در توضیح اینکه از چه زمانــی عملیات ثبت نام از فرهنگیان آغاز 
شده، بیان داشــت: این ســامانه به صورت همزمان در سراسر کشور 
فعال است و فرهنگیان می توانند  تا 23 اسفندماه به ثبت نام و تعیین 
مدرسه دلخواه خود اقدام کنند و نیاز به مراجعه به ستاد اسکان نیست.

رییس اداره امور تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان یادآور شد: در شــهر اصفهان 6ستاد اسکان فرهنگیان از روز 
28 اسفندماه در نقاط ورودی شهر مســتقر و آماده خدمات رسانی و 

راهنمایی مسافران هستند.
اسکان 1200 فرهنگی در سال گذشته

امیرپور  با  اشــاره به آمار پذیرش حدود یک میلیــون و پانصد نفری 
فرهنگیان در ستادهای اسکان نوروزی ســال گذشته،  افزود:  از این 
تعداد 1200هزار نفر مربوط به شــهر اصفهان می شود. وی در پایان 
خاطرنشــان کرد: فرهنگیان تا امروز حدود 20درصد از مدارس کل 

استان را به صورت ثبت نام اینترنتی رزرو کرده اند. 

رییس اداره امور تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان:

20درصد  از مدارس رزرو شده است

مسئوالن و مدیران شهری ارگان های مختلف در سراسر کشور به منظور آماده سازی شهرها برای پذیرایی از مسافران 
نوروزی در تالش  هستند تا اقدامات الزم را جهت رفاه حال مسافران پیش بینی و اجرا کنند.

عکس  خبر

برای هر زندانی، 6 برابر یک دانش آموز هزینه می شود

پیشنهاد سردبیر:

 برگزاری آیین سنتی 
»صدای پای بهار«

آیین ســنتی »صدای پای بهار« به همت اهالی 
روستای »کندوله« جهت استقبال از نوروز، شامل 

دعای باران، رقص کردی و...  برگزار شد.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان:
برای هر زندانی، 6 برابر یک 

دانش آموز هزینه می شود
دبیر ســتاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
گفت: از هــر 100 نفر زندانی در کشــور 44 نفر 
مجرمان مواد مخدر هستند که آمار قابل توجهی 
است و این آمار در استان اصفهان از هر 100 نفر 
زندانی 55 نفــر مجرم مواد مخدر اســت که در 
مجموع برای هر زندانی 6 برابــر یک دانش آموز 
سرانه هزینه استفاده می شود. مصطفی هادی زاده 
اظهار داشــت: یکی از ارکان اصلی در شــورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، دســتگاه قضائی 
است که متحمل انجام کار زیاد و پرزحمتی است.

دبیر ســتاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
توضیح داد: بر اســاس میزان کشفیات استان در 
کشــور، اصفهان  معموال بین استان های چهارم 
و پنجم  قــرار دارد و آمارها نشــان می دهد که 
دســتگاه ها در این زمینه عملکــرد خوبی ارائه 

داده اند. 
هادی زاده خاطرنشان کرد: فعالیت ستاد مبارزه 
با مواد مخدر شکل دبیرخانه ای دارد و به صورت 
مســتقیم وارد فعالیت اجرایی نمی شود؛ اما در 
عرصه های دیگر در قالب چند کمیته زیرمجموعه 
فعالیت می کنند و در درجه اول نیروی انتظامی، 
دستگاه های مقابله ای اطالعات و سپاه از ارگان های  

همکاری کننده در این ستاد هستند.

خبر

فقدان سند مالکیت
12/795 شماره: 474323 - 96/12/14 نظر به اینکه احدی از ورثه حسین سلطانی با ارائه 
گواهی حصر وراثت شماره 332-1352/07/30 دادگاه بخش نجف آباد مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت پالک ثبتی 2163 فرعی از یک اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان به شماره 
چاپی 598435 شــده که در دفتر 18صفحه 196 ذیل شماره 2383 ثبت و به نام نامبرده 
صادر گردیده است سپس یک سری نقل و انتقاالت از سوی ورثه بر روی پالک فوق تنظیم 
گردیده است اینک برابر ماده  120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارایه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب ضمن صورت مجلس و اصل 
آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشــود المثنی ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. 
 م الــف: 538 اداره ثبــت اســناد و امــالک تیــران و کــرون )185 کلمــه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/797 شماره: 960720671629445 - 96/12/17 آقای عزیزاله عموشاهی خوزانی 
فرزند علی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت یک سهم مشاع از نه سهم شش دانگ پالک شماره 84/179 
واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 463 دفتر 149 امالک ذیل 
ثبت 36554 به نام غالمعلی شیروی خوزانی فرزند جعفر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب سند رسمی شماره 69204-1364/05/31 دفترخانه اسناد رسمی شماره 73 خمینی 
شهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند در رهن است 
نحوه گم شــدن یا از بین رفتن جابجایی از بین رفته / مفقود شده است. چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 7210 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  )241 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/796 شماره: 728/96 به موجب رای شماره 1055 تاریخ 96/8/15 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه فریداله پورمند 
فرزند احمد علی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد و شش 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از زمان 
سررســید چک لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصــد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق دولت در حق محکوم 
له مجتبی کریمی به نشانی خمینی شهر خ 17 شــهریور فلکه کاج جنب کابینت سازی 
رضایی. رای غیابی است. 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:7208 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )200 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

9610463630400024 شــماره پرونــده:  12 شــماره درخواســت:  /798
9509983730100106 شماره بایگانی شعبه: 950060 به موجب نیابت واصله از شعبه 
اول اجرای احکام حقوقی نجف آباد کالســه 950060 اجرائی در اجرای احکام حقوقی 
دادگســتری تیران و کرون، محکوم له آقای شــهریار محمدی جوزدانی فرزند سهراب، 
محکوم علیه آقای اکبر حیدری فرزند محمد و فروش 29/394 حبه از 72 حبه پالک ثبتی 
20 فرعی از 173 اصلی که توسط کارشــناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف 
اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت اســت: فروش 29/394 حبه از 72 حبه پالک 
ثبتی 20 فرعی از 173 اصلی: ششدانگ ملک به مساحت 5/312 متر مربع عرصه و 180 
متر اعیانی واقع در تیران شهرک کوهان خیابان اول پالک 10 کدپستی 8531693469 
دیوارها آجری، سقف تیرچه بلوک و اسکلت بتن، نمای خارج آجر، سطوح داخلی  گچ، درب 
های خارجی آلومینیوم و فلزی، درب های داخلی چوبی، دارای سرویس بحد کفایت، دارای 

مشترکات آب و گاز و برق، با توجه به موارد فوق 29/394 حبه از 72 حبه پالک ثبتی 20 
فرعی از 173 اصلی به مبلغ 857/336/842 ریال ارزیابی گردیده مقرر گردید روز دوشنبه 
تاریخ 97/1/20 ســاعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام 
حقوقی دادگستری تیران به فروش برســد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به 
 کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف اســت حداکثر تا یک ماه نســبت 
به پرداخت باقیمانده ثمــن معامله اقدام نماید در غیر این صــورت ده درصد اولیه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایــده تجدید می گردد طالبین در صــورت تمایل میتوانند پنج 
روز قبل از موعد مزایده به این اجــرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنــان از ملک مورد مزایده 
 داده شــود. م الف:540 اجرای احکام حقوقی دادگســتری تیران و کرون)294 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/800 نظر به اینکه خواهان ســیدعلی مصباحی به طرفیت سید عباس پورهاشمی  و 
جواد کریمشاهی به خواسته مطالبه وجه دادخواســتی به مجتمع شوراهای حل اختالف 
اران و بیدگل تقدیم نموده است که پس از ارجاع به شــعبه دوم حقوقی اران و بیدگل به 
کالسه پرونده 987/96 ثبت و برای تاریخ 97/1/28 ساعت 16/50 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده،از انجاییکه خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا بــا تجویز ماده 73 قانون ایین 
دادرسی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده،ضمنا 
نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
ان به شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اران و بیدگل مراجعه نماید. م الف: 855 
/5/2/96 مهدی عموزاده رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی،شهرستان اران 

وبیدگل)125 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/799 نظر به اینکه خواهان سیدعلی مصباحی به طرفیت مرتضی حسن زاده  و جواد 
کریمشاهی به خواسته مطالبه وجه دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف اران و 
بیدگل تقدیم نموده است که پس از ارجاع به شــعبه دوم حقوقی اران و بیدگل به کالسه 
پرونده 991/96 ثبت و برای تاریخ 97/2/4 ساعت 16/50 وقت رسیدگی تعیین گردیده،از 
انجاییکه خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرســی حاضر گردیده،ضمنا نامبرده می 
تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ان به شعبه 
دوم حقوقی شورای حل اختالف اران و بیدگل مراجعه نماید. م الف: 856 /5/2/96 
مهدی عموزاده رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی،شهرستان اران وبیدگل)125 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/112 در خصوص پرونده کالسه 961542 خواهان علی اسمعیل احمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت روح ا... خانعلی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 
97/1/30 ساعت 8/30  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 36582 
شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106794202076 ابالغنامــه:  شــماره   12 /113
9609986794201054 شماره بایگانی شــعبه: 961059  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به آقای اسماعیل نظام پســند،  خواهان خانم زهرا حاج هاشم خانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اسماعیل نظام پســند به خواسته مطالبه  مطرح که 
به این شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201054 شعبه 12 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/01/30 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 35755 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )170 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100352910924 ابالغنامــه:  شــماره   12 /801
9609980358200482 شماره بایگانی شعبه: 961712  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به 
آقای مسیح کالنتر، شاکی آقای امید امین الرعایائی شکایتی علیه آقای مسیح کالنتر با 
موضوع ایراد جرح عمدی  مطرح که به این شــعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد 
علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشــتی واحد 102(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980358200482 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی 
سابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/29 و ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن 
متهم مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:38523 شعبه 103 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( )150 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352910894 ابالغنامــه:  شــماره   12 /802
9609980363401256 شماره بایگانی شعبه: 961657  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به 
آقای رامین خواجه گلی میرابادی فرزند مجید، شاکی آقای مهران قربانی شکایتی علیه 
متهم رامین خواجه گلی فرزند مجید با موضوع ضرب و جرح عمدی، فحاشی و نگهداری 
اسپری فلفل غیرمجاز  مطرح که به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی 
خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 102(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980363401256 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( 
ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/29 و ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:38522 شعبه 103 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( )163 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352910921 ابالغنامــه:  شــماره   12 /803
9609980366201004 شــماره بایگانی شــعبه: 961709  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به آقای علی مختاری فرزند محمود، شکات: خانم آسیه گل  محمدی و آقای امیر عباس 
گل محمدی شکایتی علیه آقای علی مختاری فرزند محمود با موضوع ایراد ضرب و جرح  
عمدی، تهدید و قدرت نمائی  مطرح که به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد 
علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشــتی واحد 102(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980366201004 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی 
سابق( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/01/29 و ساعت 10 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن 
متهم مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:38521 شعبه 103 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610460352900007 ابالغنامــه:  شــماره   12 /804
9609980359900993 شــماره بایگانی شــعبه: 961714  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به آقای سلمان کوهی، شــاکی آقای علیرضا خلیلیان شکایتی علیه متهم سلمان کوهی 
اصفهانی فرزند اکبر با موضوع استفاده از اوراق مجعول  مطرح که به این شعبه )اصفهان 
خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 102(  
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980359900993 شعبه 103 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/29 و ساعت 11 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت 
مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود،  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:38519 
 شــعبه 103 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان) 103 جزایــی ســابق( )153 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352910901 ابالغنامــه:  شــماره   12 /805
9609980358100857 شــماره بایگانی شــعبه: 961644  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

به آقایان مهدی دادخواه عســکرانی فرزند عبداله و عبداله دادخواه فرزند محمد، شاکی 
آقای احســان نصری نصرآبادی شــکایتی علیه متهمین عبداله دادخواه فرزند محمد و 
مهدی دادخواه فرزند عبداله با موضوع توهین، تخریب و ضرب و جرح عمدی  مطرح که 
به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مســجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی 
شهید بهشتی واحد 102(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980358100857 شعبه 
103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی ســابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1397/01/29 و ســاعت 9/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود،  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در دادگاه حاضر گردد. م الف:38518 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 

جزایی سابق( )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794202117 ابالغنامــه:  شــماره   12 /114
9609986794201451 شماره بایگانی شــعبه: 961457  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به آقای احسان زارع فرزند صفرعلی،  خواهان آقای غالمعلی بلوری 
ورنوسفادرانی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احسان زارع به خواسته مطالبه  مطرح 
که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201451 شعبه 12 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/02/01 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 35803 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )169 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794202103 ابالغنامــه:  شــماره   12 /115
9609986794201445 شماره بایگانی شــعبه: 961451  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به آقای رامین محمدی فرزند صفر،  خواهان علی شیران  دادخواستی 
به طرفیت خواندگان آقایان صفر محمدی  و رامین محمدی به خواســته مطالبه فاکتور  
مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201445 
شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/02/01 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. ضمنا چنانچه شهود معارضی دارید در روز رسیدگی با کارت شناسایی معتبر حاضر 
نمایید. م الف: 35745 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )185 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794202106 ابالغنامــه:  شــماره   12 /116
9609986794201446 شماره بایگانی شــعبه: 961452  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواســت وضمائم به آقای حمید قجاوند، خواهان علی شیران  دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای حمید قجاوند به خواســته مطالبه فاکتور  مطرح که به این شــعبه )اصفهان 
چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201446 شعبه 12 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/01 
ساعت 9/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35746 
 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )166 کلمه، 

2 کادر( 

زهرا اثنی عشران، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده در استانداری 
اصفهان با گرامیداشــت والدت حضرت زهــرا)س(، اهداف این 
جلسه را آشنایی با سیره این بانو و الگو قراردادن زندگی ایشان در 
عرصه های مختلف زندگی به عنوان دختر، مادر و یا همسر و  ایفای 
نقش در جامعه در کنار همســر عنوان کرد. وی افزود: هنوز بستر 
مشارکت سیاســی زنان در جامعه چندان آسان نیست و هدف ما 

جریان سازی در امور زنان است.
 اثنی عشــران به نقش زنان در تحقق توســعه پایــدار به عنوان 
نیمی از جمعیت و منابع انسانی اشــاره کرد و افزود: شکل گیری 
 شــخصیت فرزندان در این راستا توســط مادران بسیار اهمیت

 دارد.
وی  با بیان اینکه عدالت در توزیع امکانات وجود ندارد، تاکید کرد: 
در جامعه باید شــرایط به گونه ای مهیا شــود که امکان استفاده 
عادالنه برای بانوان نیز فراهم گردد. وی ایفای نقش بانوان شاغل 
در منزل را بسیار مشکل  و عاملی برای فرسودگی زنان دانست و 

خواستار حمایت های بیشری از زنان شد.
محســن مهرعلیزاده، اســتاندار اصفهان نیز با اشاره به مشکالت 
استان در حوزه آب، علت بسیاری از مشکالت را عدم برنامه ریزی 

بدون توجه به داشته ها و امکانات برارسیدن به وضعیت مطلوب 
اعالم کرد. وی با نام بردن از اصفهان به عنوان مهد تمدن و تاریخ 
ایران، کارآفرینی و ســرمایه گذاری، مشــکالت امروز اصفهان را 
ناشی از غفلت سال های گذشته مسئوالن عنوان کرد. مهرعلیزاده 
با گرامیداشت ایام والدت حضرت فاطمه)س( و روز زن، به بررسی 
نقش ارزشــی و تاثیرگذار بانوان پرداخت و گفت: دقت و حوصله 
خانم ها، پرداختــن به چند موضوع همزمان و ســالمت خانم ها 
در محیــط کار، حاکی از توانمندی و تفوق مدیریت زنان اســت. 
زیرا توان مدیریــت آنها در خانه و امور خانــواده، تربیت فرزندان 
و همسرداری نیز می تواند در ســازمان های مختلف تجلی یابد. 
وی پاک دســتی خانم ها در محیط کار را در مقایسه با مردانی که 
درگیر اختالس شدند، ســتودنی خواند و تاکید کرد: باید زمینه 
حضور و تعامل بیشــتری برای خانم ها در مدیریت های علمی، 
فرهنگی، سیاســی و بخش های مختلف با اجتنــاب از تعصبات 
بی پایه و اساس تقویت شــود؛ زیرا زن به عنوان موجودی برتر و با 
توان مدیریت، در تربیت و مدیریت کالن جامعه، می تواند تعامل 
منطقی بین نقش تربیتی مبنایی خود با نقش اجتماعی اش برقرار 
کند. استاندار اصفهان تصریح کرد: امیدوارم در اجرای این اهداف 
 ناامید نشویم و با ســرعت بیشــتر به نتیجه عالی به نفع جامعه

 برسیم.   

استاندار اصفهان در همایش منزلت زن و تحکیم بنیان خانواده:

پاک دستی زنان در محیط کار ستودنی است

همایش منزلت زن و بنیان خانواده به میزبانی استاندار اصفهان با حضور مدیران زن در استان و بانوان شاغل در استانداری 
و دیگر نهادها و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده در استانداری اصفهان برگزار شد.

فرزانه افسرطه ناهید حاجی رضازاده

 دقت و حوصله 
خانم ها، پرداختن 

به چند موضوع 
همزمان و سالمت 
خانم ها در محیط 

کار، حاکی از 
توانمندی و تفوق 

مدیریت زنان است

این سامانه به صورت 
همزمان در سراسر 
کشور فعال است و 

فرهنگیان می توانند  
تا 23 اسفندماه به 

ثبت نام و تعیین 
مدرسه دلخواه خود 

اقدام کنند
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صحرای جان بهانه  باران گرفته است
پیشنهاد سردبیر:

رهبر انقالب  در دیدارجمعی از جوانان و نوجوانان عازم اردوهای راهیان نور :

نسل جوان امروز برای عقب راندن دشمن از 
نسل اول آماده تر است

حضــرت آیــت ا... خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح دیــروز در دیــدار جمعــی از 
دانش آمــوزان و دانشــجویان شــرکت کننــده در کاروانهــای راهیــان نــور، دوران دفــاع مقدس را 
قطعــه ای نورانی و بــرگ زریــن از تاریخ کشــور و انقــاب خواندند و بــا تاکید بــر اینکــه کاروانهای 
راهیان نــور یکی از جلــوه هــای پاسداشــت آن دوران اســت، گفتند: قدرتهــای بیــن المللی، جنگ 
۸ ســاله را با هدف از بین بردن انقاب اســامی، به ملــت ایران تحمیــل کردند اما عظمــت، فداکاری، 
 ایمان، تدبیر، شــجاعت و بصیرت جوانان موجب شــد کــه جنگ به نفــع ملت تمام و انقاب اســامی 

ریشه دارتر و قوی تر از گذشته شود.
رهبر انقاب اسامی، عزت، اقتدار، امنیت، استقال، آزادی و سامت امروز کشور و ملت را مرهون ۸ سال دفاع 
مقدس دانســتند و تاکید کردند: دوران دفاع مقدس یک ذخیره است که باید برخاف خواست دشمنان که 
درصدد به فراموشی سپردن آن هستند، برای پیشرفت کشور و رشد ملی و آمادگی مردم و جوانان در میدانهای 

مختلف، همواره زنده بماند و مورد تجلیل قرار گیرد.
ایشان، کاروانهای راهیان نور را یک مبارزه عظیم مردمی برای زنده نگه داشتن آن دوران پرعظمت خواندند 
و با اشاره به ابعاد گوناگون و ناگفته دفاع مقدس، افزودند: یکی از این ابعاد، تحلیل چرایی آغاز جنگ تحمیلی 
است که علت آن را باید در عظمت و ابهت انقاب اسامی و مرعوب شدن و وحشت قدرتهای مسلط آن زمان 

در دنیا، جستجو کرد. 
حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه پیروزی انقاب اســامی در سال ۱۳۵۷ تخت قدرت قدرتمندان 
غرب و شرق را با نام اسام، به لرزه درآورد، خاطرنشان کردند: با گسترش فرهنگ انقاب اسامی در منطقه و 
در میان ملتهای مسلمان در همان سالهای ابتدایی، قدرتهای سلطه گر به شدت نگران شدند و درصدد برآمدند 
تا به هر قیمتی که می توانند، انقاب را از بین ببرند بنابراین صدام را که شخصیتی خودخواه و ظالم بود، برای 

آغاز جنگ و حمله به ایران، تشویق کردند.
ایشان با اشاره به حمایت های گسترده مالی و تســلیحاتی و اطاعاتی آمریکا و اروپا بویژه انگلیس، فرانسه و 

آلمان و همچنین شوروی سابق از رژیم بعثی صدام، گفتند: در اواسط جنگ، فرانسه پیشرفته ترین هواپیماها 
و بالگردهای خود، و آلمان رسما و علنا مواد شیمیایی در اختیار صدام قرار داد که هنوز پس از گذشت ۳۰ سال 
از پایان جنگ، بازماندگان زیادی گرفتار آثار آن هستند و تعداد زیادی نیز بر اثر همان مواد سمی شهید شدند.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: در مقابل این حمایت های جهانی از رژیم بعثی، جمهوری اســامی ایران، 
تنها چیزی که در اختیار داشــت، ملت با ایمان و رهبری مقتدری همچون امام بزرگوار بود که در نتیجه آن، 
همه تاشهای قدرتهای شیطانی دنیا، همچون تیری به سنگ خورد و ملت ایران، در ۸ سال دفاع مقدس بر 

همه قدرتها پیروز شد.
رهبر انقاب اسامی یکی دیگر از ابعاد ناگفته دفاع مقدس را کیفیت و نوع دفاع رزمندگان برشمردند و تاکید 
کردند: دفاع جوانان ملت ایران در جنگ ۸ ساله، دارای ویژگی ها و خصوصیات فوق العاده ای بود که عبارتند 
از »عزم و اراده قوی«، »ایمان مستحکم«، »شــجاعت و فداکاری«، »ابتکار و نوآوری« و »عبادت و توسات 
معنوی«. حضرت آیت ا... خامنه ای، دوران دفاع مقدس را انسان ساز خواندند و افزودند: همت ها، خرازی ها، 
باکری ها، برونسی ها، چیت سازیان ها و هزاران جوان دیگر، انسانهای معمولی بودند که جنگ آنها را به اسطوره 

های عظیم و چهره های ماندگار و ستاره های درخشان تبدیل کرد.
رهبر انقاب اسامی در بیان ویژگی های بارز جوانان دوران دفاع مقدس گفتند: عبادت، خردمندی و تدبیر، 
دلیری و شجاعت، فداکاری و ایســتادگی، و بصیرت ویژگیهای ممتاز این جوانان بود که از آنان، شیران روز 
و عابدان شب ساخته بود و بر همین اساس امام )ره( با نگاه عمیق خود، تربیت چنین جوانانی را فتح الفتوح 
خواندند. حضرت آیت ا... خامنه ای خطاب به جوانان خاطرنشان کردند: آینده کشور متعلق به شماست. اگر 
خود را با چنین خصوصیاتی پرورش دهید قطعا کشــور در آینده نزدیک، در همــه زمینه ها، به اوج تعالی و 

کمال خواهد رسید.
ایشان افزودند: دشمنان و بدخواهان این ملت، قصد داشتند هنگامی که نوبت به جوانان این نسل می رسد، نامی 
از اسام و انقاب باقی نماند و آمریکا مسلط بر همه امور کشور باشد و حمات سخت و نرم خود را با این نیت 

اما اکنون با نســلی مواجه ادامــه دادند 
که  ایمان، استعداد و شکوفایی هســتیم 
نسل اول بیشــتر است و و اقتــدار او از 
عقــب راندن دشــمن از این نسل برای 
آماده تر هستند.نسل های قبل 
اســامی تاکید کردند: با رهبــر انقاب 
جوانانی و بــا حرکت هایی وجــود چنین 

نور، دشمن در مقابل ملت ایران، همچــون راهیان 
سال گذشــته، هیچ غلطی نمی همچــون چهــل 
آیت ا... خامنــه ای افزودند: البته  تواند بکند. حضرت 

همچون تحریم های اقتصادی و آزار و اذیــت هایی 
ایران را متوقف نخواهد کرد.یا تبلیغات ســوء خواهند کرد اما این آزارها، حرکت عظیم ملت 

ایشان در پایان سخنان خود توصیه هایی هم برای کاروانهای راهیان نور داشتند.
رهبر انقاب اسامی گفتند: همه دستگاهها به این حرکت کمک کنند، ابعاد فرهنگی و اجتماعی راهیان نور 
هرچه بیشتر تعمیق شود، در روایتگری حوادث و مسائل، امانت رعایت و از اغراق پرهیز شود، حوادث برجسته 
 دوران دفاع مقدس در کتابهای درس گنجانده شــوند، و ایمنی مسافران کاروانهای راهیان نور حتما رعایت 

شود. 
پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، ســردار کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، 
راهیان نور را ظرفیتی برای افزایش توان بازدارندگی و قدرت دفاعی کشــور دانست و گفت: در سال گذشته 
حدود شش میلیون نفر که اکثریت آنان را جوانان تشکیل می دادند، از ۵۷ یادمان دفاع مقدس در هفت استان 

کشور بازدید کردند.

سمیه یوسفیان

گفتنی که نیست. دیدنی است. فقط همین . سفر »راهیان نور« را باید بروی تا بفهمی »راهی شدن« یعنی چه. 
یک بار سفر، کافی است یک عمر خاطره بازی کنی. می مانی از دو کوهه بگویی یا یادمان شــرهانی . از صبح هویزه و مزار »علم الهدی« یا فتح المبین که 
شهدای گمنامش تورا صدا می زدند . نمی دانی با خاطرات »اروند« و موج هایش چه کنی. به شلمچه و طائیه که می رسی، حتی اگر بخواهی هم نمی توانی 
آرام باشی. وقتی اصفهانی باشی و بدانی در همین سرزمین بود که خون علمدار جبهه ها به زمین ریخت. که فرمانده دالور شهرت »حاج حسین خرازی« به 
خیل رفقای شهیدش پیوست ، آن وقت است که دلت نمی خواهد از شلمچه جدا شوی. قدم که بر زمین می گذاری، به این فکر می کنی که یک روز »حسین 
خرازی« و »مصطفی ردانی پور« و »احمد کاظمی« بر همین خاک قدم می گذاشتند. همین جا سر به سجده گذاشتند. نماز می خواندند. اشک های شان 
در همین سرزمین به روی خاک ریخت. به طائیه که می رسی، راوی برایت تعریف می کند که دشمن بعثی ناجوانمرد، چطور در سه راهی مرگ، چشم های 

زیبای »سردار خیبر« را با قاب صورتش با هم برد وقتی جزیره خبردار شد که سر »همت« از تن جدا شده و دستش قطع شده است. 
همان جــا به خــودت قــول می دهــی هیچ وقــت اجــازه ندهی صــدای حــاج همــت در درونــت گم شــود... قســم می خــوری یــادت نرود 
 این مردان مرد برای چــه رفتند و چرا جــان پناه تو و همه آن هایی شــدند کــه در جبهه نبودند یا نمی خواســتند و یا نتوانســتند که باشــند. عهد 
می بندی شهدا را فراموش نکنی . اجازه ندهی روزمرگی و مشغله ها از یادت ببرد که تا زنده ای به شهدا مدیونی . قسم می خوری همیشه در این راه بمانی  
و بعد برمی گردی؛ با یک دنیا خاطره . با عهدهایی که بسته ای . مدام با خودت تکرار می کنی که مسئولی . در برابر خون شهدا مسئولی . در برابر آن نسل 
جوانمردی که در بیست و چندسالگی با شکوهش ، با خدا در جبهه ها همسنگر شدند و تویی که در بیست و چند سالگی و یا  سی و چندسالگی ات همچنان 

اندر خم یک کوچه ای و راه را گم کرده ای و آمدی تا راه نشانت دهند... 
 برمی گردی و دلت آن جا می ماند؛ همان جا در پادگان دوکوهه، کنار شط اروند، در پادگان هویزه و کنار مزار علم الهدی، در یادمان شهدای شلمچه، روی 
رمل های فکه و در طائیه و جزیره مجنون و ...  بر می گردی و شب ها وقتی با خودت تنها می شوی، خاطرات هجوم می آورند و امانت نمی دهند. چاره دل 
بیچاره، می شود »گلستان شهدا«. باید تجدید میثاقی دوباره داشته باشــی. باید هرروز عهدت را تازه کنی. حال و هوای شهر نفسگیر که می شود، همین 

خاطرات شهیدان است که زنده ات می کند. 
صحرای جان بهانه باران گرفته است/ خیلی دلم برای شهیدان گرفته است... 

صحرای جان بهانه  باران گرفته است

دل را به پای یار نسوزانده ام هنوز
در سیم خاردار گنه مانده ام هنوز

***
افسانه نیست قصه ی پروانه های ما

جبهه گواه روشن این مدعای ما
رفتند و مانده خاطره هاشان برای ما
حاال شده ست مقتلشان کربالی ما

***
کارون و نهر َخّین و بستان و شّط و هور

مائیم و فیض خادمی راهیان نور
***

این راهیـان نور بهـارش شهـادت است
یک معدن طالست، عیارش شهادت است

هر کس بسیجی است قرارش شهادت است
شیعه تمام دار و ندارش شهادت است

***
مـا شیعـه ایم پـا به رکـاب والیتیم
آری طالیـه دار مسیـر شهـادتیـم

***

فرزند جبهه مثـل سلیمانی است، هان
صاص« مهد چه مردانی است، هان »اُم الرَّ
»بازی دراز« گرم رجز خوانی است، هان

گوشم پر از هیاهوی»شرهانی« است، هان
***

یادم نرفته قصه ی آن عشق ناب را
»مرصاد« را، حماسه»سر پل ذهاب« را

***
اینجا هنوز مامن چشم انتظارهاست

ایـن خـاک ها پر از اثر یـادگارهاست
سرشار از عطر سجده شب زنده دارهاست

اینجا مزار خلوت زهرا تبارهاست
***

خاک شلمچه مرهم اندوه سینه است
اینجا بهشت فاطمه، اینجا مدینه است

***
شیعه سرش فدای سر حیدر است و بس
سرمایه ی جوان حسینی سر است و بس
نسل جوان مرید علی اکبر است و بس

این مکتب جنون حججی پرورست و بس
***

در مکتب امام سر افراز عاشقان
»فهمیده« است راز جنون را »طحانیان«

***
صدام رفت، حیله و نیرنگ عوض نشد

دشمن میان خلعت صد رنگ عوض نشد
»آهنگران« نماد شد آهنگ عوض نشد

خط از»حلبچه« رفت »حلب«، 
جنگ عوض نشد

***
امروز خط کوفی عوض شد به خط عشق
بوی »دوکوهه« می وزد از جانب دمشق

***
دشمن نبیند اینکه دمی خسته ایم ما

هموار خواستیم و توانسته ایم ما
زیرا به لطف فاطمه دل بسته ایم ما
بیگانه با نظام؟ نه، وابسته ایم ما

***

روز گذشته جمعی از جوانان و نوجوانان عازم اردوهای 
راهیان نور استان های البرز و تهران قبل از عزیمت به 

جنوب، با رهبر انقالب دیدار کردند. 
»ســیدرضا نریمانی« مداح اصفهانی در این مراسم 
حضور داشــت و دقایقی به مرثیه خوانی پرداخت. 
نریمانی شعر بلند پرمحتوا و تحسین برانگیزی خواند 

که حاضران را تحت تاثیر قرارداد.
 در ادامه بخش هایی از این شــعر که متن کامل آن در 

سایت رهبرانقالب منتشرشد را می خوانیم:

خط از »حلبچه« رفت »حلب«، جنگ عوض نشد
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سفر تیم ملی اسپانیا به ایران
حریف تیم ملی در جام جهانی به ایران می آید. 
این مهم تریــن تیتر روی جلد خبر ورزشــی 
اســت. به نوشــته این 
روزنامــه؛ گفتــه 
می شود مسئوالن 
فدراسیون فوتبال 
اسپانیا قصد دارند 
بازیکنــان تیم ملی 
این کشــور را قبل از 
شروع جام جهانی چند روزی به ایران بیاورند تا 
آنها با فرهنگ کشورمان آشنا شوند؛ البته این 
سفر در شــرایطی رخ خواهد داد که سرمربی 
اسپانیا با این مســافرت مشکلی نداشته باشد. 
این سفر فقط جنبه توریستی دارد و حتی اگر 
اسپانیا همگروه شاگردان کی روش هم نبود باز 

هم بازی دوستانه بین دو تیم برقرار نمی شد.

حق و حقوق ما را بدهید  و بعد رأی بخرید

پیشنهاد سردبیر:

اکبر ایمانی با اشاره به نیمکت نشینی اش در بازی با 
الوحده امارات گفت: من مشکلی برای بازی نداشتم 
و این تشخیص سرمربی محترم تیم بود که در بازی 

مقابل الوحده بازی نکنم.
 ایمانی گفــت: هیــچ اعتراضی بــه تصمیم امیر 
قلعه نویی ندارم و مطمئن باشید تالش می کنم تا 

باز هم در ترکیب ثابت قرار بگیرم.

وی در ادامه افزود: قبــل از بازی مقابل الوحده، در 
بازی برابر پارس جنوبی به میــدان رفتم و نهایت 
 تالشــم را به خرج دادم تا عملکرد خوبی داشــته
  باشــم. در بازی با الوحــده اما به میــدان نرفتم
 و در ایــن زمینه بــه تصمیم قلعه نویــی احترام 

می گذارم. 
اکبر ایمانی ادامه داد: نیمکت نشینی باعث نمی شود 

که انگیزه ام را از دست بدهم و شک نکنید که تالش 
خواهم کرد تا دوباره به ترکیب اصلی برســم. من 
هر وقت در ترکیب قرار بگیــرم با تمام وجود برای 

ذوب آهن بازی خواهم کرد.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان همچنین 
در مورد وضعیت این تیم در لیگ قهرمانان آســیا 
و شــانس صعودش به مرحله حذفی این رقابت ها 
اظهار داشــت: اعتقاد من این است که از گروه مان 
صعود خواهیم کرد؛ البته در گروه B لیگ قهرمانان 

»الدحیل« تیم بسیار پرقدرتی است که یک سطح 
از همه تیم های عربی باالتر است، ولی ما می توانیم 

از این گروه صعود کرده و به مرحله حذفی برویم.
»تیم ما شرایط خوبی دارد و کادر فنی هم تمرینات 
 بــه روزی را برای بازیکنــان در نظــر می گیرد«، 
 وی با بیان این جمله خاطرنشــان کرد: امیدوارم 
 این هفتــه هــم الوحــده را در زمیــن خودش 
 شکســت بدهیم تا شــانس مان را بــرای صعود

 بیشتر کنیم.

واکنش بازیکن ذوب آهن به تصمیم قلعه نویی

خبر روز

 »آلترناتیو« به استقالل رسید
رسیدن خونه به خونه به فینال جام حذفی یک 
نکته مهم دارد. اینکه دراگان اسکوچیچ دوباره 
باید به مصاف استقالل 
بــرود. اســکوچیچ 
طــی چند ســال 
گذشــته همیشه 
یکی از گزینه های 
سرمربیگری استقالل 
بوده و البته هیچ وقت 
نتوانسته به نیمکت این تیم نزدیک شود. حاال و 
در شرایطی که آبی ها روزهای فوق العاده ای را با 
شفر پشت سر می گذرانند، اسکوچیچ توانسته 
با خونه به خونه نتایج خوبی بگیرد و با این تیم 
نه تنها فینالیست جام حذفی شود بلکه در لیگ 
یک هم شانس زیادی برای صعود به لیگ برتر 
دارد. قطعا او برای موفقیت جلوی اســتقالل و 
احتماال اثبات توانایی های مربیگری اش به این 

تیم انگیزه زیادی خواهد داشت.

چهره روز

تیم ملی انگلیس در آستانه 
محرومیت از جام جهانی

بوریس جانســون، وزیر امور خارجه انگلیس 
اعــالم کرد بــه دلیل 
مســائل سیاســی 
و مظنــون بودن 
جاسوســی  بــه 
روسیه در انگلیس 
تحریــم  پیشــنهاد 
تیم ملــی انگلیــس را به 
مقر پادشاهی این کشــور داده است.تیم ملی 
فوتبال انگلیس در صورت تحریم کردن تیمش 
از حضور در رقابت های جــام جهانی 2018 
روسیه،اجازه شــرکت در جام جهانی 2022 
قطر را هم از دســت خواهــد داد.گری نویل، 
اسطوره فوتبال انگلیس این صحبت های وزیر 
امور خارجه انگلیس را بســیار احمقانه خواند 
و تاکید داشــت که فوتبال ربطی به سیاست 
ندارد و نباید مسائل سیاســی را با آن مرتبط 
دانســت.در صورتی که تیم ملــی انگلیس از 
حضور در رقابت های جام جهانی روسیه تحریم 
شود،اتحادیه تیم ملی که در فیفا هم نماینده 
دارد باید تا پایان رقابت های بین المللی حضور 

داشته باشد.

اتفاق روز

اینستاگردی

»مهدی مهدوی کیا« با انتشار عکسی در کنار پدر و آرامگاه مادرش در اینستاگرام نوشت: 
یکی از بهترین شب های زندگی ام بود، خدایا شکرت. 

فرشاد احمدزاده قراردادش در پایان فصل به اتمام خواهد رسید و 
می تواند به عنوان بازیکن آزاد از پرسپولیس جدا شود.با وجود چند 
پیشنهاد داخلی و حتی پیشنهادهای خارجی از کشورهای حوزه 
خلیج فارس اما احمدزاده تمایل خود را برای ماندن در پرسپولیس 
اعالم کرده است.مدیر برنامه های این بازیکن به مسئوالن باشگاه 

پرسپولیس اعالم کرده احمدزاده منتظر پیشنهاد سرخ هاست .

تمایل ستاره پرسپولیس برای تمدید قرارداد
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رادیو ورزش یونان خبر داد که کریم انصاری فرد، بهترن گلزن این 
فصل المپیاکوس با زدن 1۴ گل و ۴ پاس گل بوده اســت. به نظر 
می رسد این درخشــش او بدون توجه باشگاه های خارجی نبوده 
است.بنا به گزارش های رســیده انصاری فرد از سوی یک باشگاه 
روسی مورد توجه است و نمی توان پیش بینی کرد که در آینده 

چه اتفاقی خواهد افتاد.

با توجه به تعدد مسابقات بین المللی مختلفی که تیم ملی والیبال باید در آنها شرکت کند، نیاز است تا ایگور 
کوالکوویچ سرمربی صرب تیم ملی، لیستی کامل از بازیکنان مورد نظرش را داشته باشد و با برنامه ریزی 
دقیق بتواند مسیر پیشرفت والیبال ایران را ادامه دهد. به همین منظور انتظار می رفت تا سرمربی تیم ملی 
شخصا فیلم بازی های لیگ را مشاهده و یا الاقل دیدارهای مرحله پلی آف را از نزدیک ببیند؛ البته او پس 
از بازگشت از مرخصی طوالنی مدت، در نشست مطبوعاتی حاضر شد و اعالم کرد که تمام بازی های لیگ 
و عملکرد لژیونرها را آنالیز می کند. این در حالی بود که پس از حواشی مربوط به لیست ۴0 نفره بازیکنان 
برای حضور در هفته سوم لیگ ملت های والیبال در آمریکا و اعتراضات برخی بازیکنان، انتقادهای زیادی 
مطرح شد. کوالکوویچ در نشست مطبوعاتی اعالم کرد که دیدارهای مرحله پلی آف را خواهد دید؛ اما با 
توجه به عمل جراحی روی پای پسرش مجبور شد که با تاخیر به ایران بیاید و به همین دلیل توانست تاکنون 
دیدارهای مرحله نیمه نهایی را از نزدیک ببیند. این تاخیر باعث شد بازیکنانی که در تیم های دیگر و به 
خصوص چهار تیم حذف شده مرحله پلی آف بودند و خوش درخشیدند، دیده نشوند.رضا صفایی یکی از 
بازیکنانی است که بارها به شیوه انتخاب بازیکنان تیم ملی نقد داشته است. او درباره شرایطش در این فصل 
اظهار کرد: امسال با همه وجود برای این تیم تالش کردم چون می دانستم توسط مربیان ملی دیده می شوم 
و مثل سال های قبل می توانم سرباز تیم ملی باشم؛ چرا که باالترین حد افتخار من در دنیای ورزشی قهرمانی 
با تیم ملی کشورم در المپیک هست؛ اما متوجه شدم با اینکه جزو بهترین ها و امتیاز آورترین بازیکنان لیگ 
از نظر کارشناسان بودم دیده نشدم.محمود افشاردوست، دبیر فدراسیون نیز درباره این انتقادها و لیست 
منتشرشده منتسب به بازیکنان تیم ملی گفت: در مورد این موضوع در بخش های مختلف خیلی صحبت 
 شد. کوالکوویچ باالخره سال گذشته هم سرمربی تیم ملی والیبال بوده و بازیکنان تیم های باشگاهی را 

می شناسد. کوالکوویچ در مدتی که ایران نیست فیلم های مسابقات را به صورت کامل می بیند.

پیشنهاد روسی برای انصاری فرد
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آیا کوالکوویچ همه بازیکنان را زیر نظر دارد؟

»گواردیوال« جریمه شد
 سرمربی منچسترسیتی به خاطر استفاده از ربان 
زرد، 20 هزار پوند جریمه شد.فدراسیون فوتبال 
انگلیس، پپ گواردیوال را به علت استفاده از ربان 
زرد جریمه کرد. سرمربی منچسترسیتی اعالم 
کرد این ربان را در حمایت از زندانیان سیاســی 
کاتاالنی به لبــاس خود زده است.فدراســیون 
فوتبال انگلیــس 23 فوریــه در رابطه با حرکت 
سیاســی ســرمربی کاتاالنی پرونده ای باز و در 

نهایت گواردیوال را 20 هزار پوند جریمه کرد.

  گالیه کماندار اصفهانی از برگزاری
 پر هزینه مجمع ساالنه فدراسیون:
 حق و حقوق ما را بدهید

 و بعد رأی بخرید
دارنده مدال برنز مسابقات داخل سالن قهرمانی 
جهان تیراندازی با کمــان با انتقاد از برگزاری پر 
هزینه مجمع ساالنه فدراسیون تیراندازی با کمان 
در اصفهان اظهار کــرد: هزینه های برگزاری این 

جلسه از کجا تامین شده است؟

امید طاهری با بیان اینکه هدف اصلی از برگزاری 
این جلسه، تاثیر روی رأی افراد در انتخابات آینده 
فدراسیون است، افزود: اگر فدراسیون تیراندازی 
با کمان، هزینه این جلســه را پرداخت کرده که 
باید از مسئوالن فدراسیون بپرسیم چرا به جای 
این هزینه هــا، حق و حقوق من یــا امثال من را 

نمی دهد.
ایــن کمانــدار اصفهانی ادامــه داد: اگــر اداره 
ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان هزینه این 
جلســه را پرداخت کــرده که این اقــدام برای 
حفظ جایــگاه صورت گرفتــه و ورزش اصفهان 
نیز مثل فدراســیون تیراندازی با کمان، درگیر 

سیاست های اشتباه شده است.
وی تصریح کرد: من مانده ام  که اقتصاد چندین 
ساله فدراســیون تیراندازی با کمان چه الگوی 
درخشــانی بوده که حاال در اصفهــان هم تکرار 
می شــود. طاهری با بیان اینکه حق و حقوق من 
و دیگر دوستان را پرداخت کنید و بعدا مهمانی 
بگیرید و رای بخرید، یادآور شــد: فدراســیون 
مدعی اســت که به کســی بدهی ندارد که این 
موضوع عوام فریبی است؛ البته همه تقریبا خبر 

دارند اما کاری از دستمان بر نمی آید.

در حاشیه

منهای فوتبال

 اتهام بزرگ سرمربی تاتنهام
 به یوونتوس!

»پوچتینو« معتقد اســت مالکان یوونتوس داور 
بــازی تاتنهام-یــووه 
فشــار  تحــت  را 
گذاشته اند.پوچتینو 
گفت: »پیش از آغاز 
بازی و بین 2 نیمه، 
پپ ماروتا و آنیلی، داور 
را تحت فشار گذاشتند. این 
اتفاقات جزئیاتی کوچک اســت کــه در این نوع 
بازی هایی که هر دو تیم می توانند برنده باشند، 

بسیار زیاد دیده می شود. 
من اعتقاد دارم که این جزئیات مــی تواند به ما 
کمک کند تــا آنچه را که می خواهیم به دســت 
آوریم.این جزئیاتی بسیار کوچک است؛ اما رقابت 
کردن نیاز به فاکتورهای مختلفی دارد. یوونتوس 
متخصص این امور اســت؛ چرا که آنها عادت به 
کســب پیروزی دارند و همچنین عادت به تحت 
فشــار قرار دادن داور. این بازی یک درس بزرگ 
برای ماست که نه تنها در زمین، بلکه در بیرون از 

زمین هم مراقب همه چیز باشیم«. 

اتهام روز

پیشخوان

بیرانوند: گروه ما گروه 
مرگ است نه گروه استقالل

درب استادیوم برای ورود 
زنان نیمه باز شد، چند قدم تا 

رویا

 هشــدار به هواداران 
استقالل؛ مراقب رفتار خود 
باشید، خطر محرومیت دو 

ساله

پشیمان

روزجمعه و زمانی که بازیکنان پرسپولیس قصد داشتند 
راهی امارات شــوند در CIP فرودگاه امام خمینی)ره( با 
کی روش رو در رو شده و با او به خوش و بش پرداختند.این 
در حالی است که برانکو، سرمربی تیم پرسپولیس و یکی از 
منتقدان جدی کی روش با وجود حضور در این قسمت از 

فرودگاه اما با سرمربی تیم ملی رو در رو نشد.
برخی از مسئوالن تیم پرسپولیس با بردن برانکو به قسمت انتهایی CIP فرودگاه و با درخواست از او خواستند 
تا زمانی که کی روش در این محوطه قرار دارد از قســمت انتهایی بیرون نیاید تا با سرمربی پرتغالی تیم ملی 

رو در رو نشود.
برانکو از برخی از تصمیمــات و برنامه های کی روش ناراحت اســت و کی روش هم برانکــو را به برهم زدن 

برنامه های تیم ملی متهم کرده است.

 پشت پرده 
روبه رو نشدن برانکو و 
کی روش در فرودگاه

مصاحبه علی فتح ا... زاده با خبرگــزاری ایلنا دو نکته 
جالب دارد. یکی اینکه حاجی محبوب هواداران استقالل 
هنوز فکر می کند مدیرعامل باشــگاه است و به همین 
دلیل می خواهد به کنفدراســیون فوتبال آســیا نامه 
بنویسد:» فکر می کنم داور بازی العین و استقالل سطح 

فوتبال آسیا را به تمسخر گرفت. من به زودی خودم یک نامه به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهم نوشت 
و از آنها خواهش خواهم کرد برای حفظ آبرو و جایگاه فوتبال آسیا اجازه ندهند چنین داوران ناپخته ای 
به قضاوت بپردازند.« نکته دیگری که فتح ا...زاده به آن اشاره کرده عملکرد خوب تیام است و مدیرعامل 
 ســابق اســتقالل حرفی زده که قطعا از طرف هواداران فرهاد مجیدی بی جواب نخواهــد ماند:» تیام 

فوق العاده است به نظرم می توان اسم تیام را گذاشت هفت ارجینال.« 

 هفت اورجینال؛ 
لقب جدید ستاره 
استقالل

فوتبال
آرسنال 

- واتفورد
ساعت 
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شبکه 
ورزش

اتلتیکومادرید فوتبال
ساعت- سلتاویگو

18:45

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

یکشنبه 
20 اسفند

زینب ذاکر

بازیکن خوش قد و قامت ذوبی ها که به »اســلحه پنهان« تیم 
معروف شده ، در بازی آسیایی اخیر تیمش دابل کرد تا ذوب در 

رالی صعود باقی بماند.
 اوایل امسال که به یکباره از سوی حسینی به نیمکت تبعید شد 
تا از صدر جدول گلزن های لیگ دور شــود و البته اعتبارش را 
تا حدودی از دست بدهد، تصور می شد به روزهای آخر حضور 
در ذوب آهن نزدیک شده است. همان زمان بود که شنیده شد 
پیشنهاد یک میلیارد و ششصدمیلیون تومانی از استقالل دارد 
اما درنهایت در ذوب آهن ماند . همزمان شایعاتی درباره احتمال 
حضور »سعید آذری« در باشگاه استقالل هم به گوش می رسید. 
آذری اما تمام شایعات را تکذیب کرد و گفت » نه من استقاللی 

شده ام و نه تبریزی«. 
آذری این را هم گفت که »من با بازیکنان در قطر صحبت کردم، 

اولویت اول همه آنها ذوب آهن است. 
حضور در تیم ذوب آهن آرزوی هر بازیکن و مربی است. من اگر 
جای مرتضی تبریزی بودم در انتخاب تیم ام عجله نمی کردم.« 
البته مدیرعامل باشــگاه اصفهانی درحالــی این حرف را زد که 
احتماال مدیریت در باشگاه های مطرح تهرانی برایش یک آرزوی 
شیرین است و بعید است اگر روزی چنین فرصتی در اختیارش 

قرار بگیرد، در »بله« گفتن عجله نکند!
تبریزی بچه ذوب آهن اســت. بازیکنی که با وجود سن و سال 
کم، سال هاســت در این تیم توپ می زند و با مربیان و مدیران 
مختلفی هم کار کرده اســت. تبریزی با ذوب آهن بزرگ شد و 
به تعبیر خودش با این تیم خندیده و اشــک ریخته است. حتی 
بازوبند کاپیتانی این تیم را هم به بازو بســته است و حاال میان 
این همه بازیکن پیشکسوت و جوان ذوب آهن، جزء قدیمی ها 

محسوب می شود!
در تیم قلعه نویی تبدیل به ســتاره ای دســت نیافتنی شــده 

اســت. مهاجمی که حــاال خیلی از تیــم های ایــران آرزوی 
جذب او را دارند و البتــه باید امیدوار بود »تبریزی« اشــتباه 
»صادقیــان« را تکرار نکنــد و از هول هلیم تــوی دیگ نیفتد 
و زرق و بــرق پایتخــت و تیــم هــای تهرانــی او را از آینده 

 درخشانی که می تواند داشــته باشد، دور 
نکند. 

ذوب آهــن برای بازیکنــان وفادارش، 
همیشه ســکوی پرتاب فوق العاده ای 
بوده و در عــوض برای بــی وفاها)!( 
 سرنوشــت جور دیگری رقــم خورده

 است.
 ایــن بازیکن که حاشــیه 

هــای مســلمان و 
صادقیــان را هم 

ندارد، به شرط 
انتخــاب های 
می  درســت 
توانــد یکی از 

ی  ها ر ســتا ا پر سو
مانــدگار فوتبال 
ایــران شــود و 
افتخــاری برای 

اصفهان. 

برای 
»مرتضی تبریزی« 
 ستاره این روزهای 

ذوب آهن؛

»استار« اصفهانی
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چند ماه پیش بود که موســوی الرگانی خبر از استعفای دسته جمعی 
نمایندگان اســتان اصفهان به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت آب این 

استان داده بود. 
در اوایــل دی مــاه  حجت االســام موســوی الرگانی در نشســت 
نمایندگان اســتان اصفهان با استاندار با اشــاره به اختصاص هفتاد و 
چهار میلیاردتومان برای اجرایی شــدن طرح تونل ســوم کوهرنگ، 
گفته بود: »تخصیص این اعتبار، آبکی اســت. رییس جمهور در جمع 
مردم اصفهان قول حل مشــکات زاینــده رود را داده بــود اما هیچ 

اتفاقی رخ نداد. در صورت حل نشــدن این موضوع احتمال استعفای 
 دســته جمعی نمایندگان اســتان اصفهان در مجلس شورای اسامی

 وجود دارد.«
واکنش ها به خبر استعفای دسته جمعی نمایندگان

بعد از این اظهارات از ســوی رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
واکنش های ضد و نقیض بســیاری صورت گرفــت.در همین رابطه، 
ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون گفت: بحث اســتعفای 
دسته جمعی نمایندگان اصفهان به این معنا نیست که استعفا تنها راه 
باقی مانده اســت، نمایندگان اســتان اصفهان همه راه های موجود را 
پیگیری می کنند و در کنار آنها بحث اســتعفای دسته جمعی هم در 

برنامه قرار گرفته است.
گره کور در خشکسالی نصف جهان

بعد از این اعتراضات از سوی نمایندگان استان، رییس مجلس شورای 
اسامی در دیدار با مجمع نمایندگان استان اصفهان با کلی گویی، برای 
پرونده حقابه های اصفهان نسخه مبهمی پیچید تا گره کور خشکسالی 
در نصف جهان همچنان ناگشــوده بماند.استاندار اصفهان هم  با اشاره 
به برگزاری جلسات گوناگون برای پرداخت خسارات کشاورزان، گفت: 
هیچ تفاوتی از نظر آب و خسارت های شرق و غرب استان وجود ندارد و 

استاندار مکلف به رعایت تمام مصوبات است.
اصفهانی ها همیشه به مصالح کشور می اندیشند

بعد از این جریانات، اغتشاشات اخیر در کشور باعث شد تا نمایندگان 
اصفهانی به دلیل مصالح کشــوری ســکوت کنند؛ اما به تازگی دوباره 
درخواست اصفهانی ها مطرح شده است و در این هفته مجمع نمایندگان 
اصفهان جهت احضار وزیــر نیرو به مجلس برای ارائــه توضیحات در 
 مورد مشــکل کم آبی در اســتان اصفهان در جایگاه هیئت رییســه 

تجمع کردند.  
ســیدمحمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی شــهر، علت حضور 
دسته جمعی نمایندگان اصفهان در جایگاه هیئت رییسه را گفت وگو 
با رییس مجلس برای دعوت از وزیر نیرو برای تعیین تکلیف بحران آب 

استان اصفهان اعام کرد.
در پی این تجمع دســته جمعی؛ نماینده مردم شاهین شهردر مجلس 
شورای اسامی از برگزاری جلسه ای با حضور رییس مجلس، وزیر نیرو 
و نمایندگان استان اصفهان برای بررسی وضعیت آب استان خبر داد. 
حســینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: با توجه به بحرانی شدن شرایط 
آب در استان اصفهان و نگرانی بابت تامین آب شرب و کشاورزی در سال 
آینده، تعدادی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسامی با 
حضور در جایگاه هیئت رییسه با علی الریجانی در این رابطه به بحث و 

تبادل نظر پرداختند. 
نماینده مردم شاهین شــهر افزود: نتیجه صحبت هــا با رییس مجلس 
این بود که جلسه ای اختصاصی به منظور بررسی وضعیت آب شرب و 
کشاورزی اصفهان با حضور وزیر نیرو و نمایندگان استان اصفهان و به 

ریاست الریجانی   برگزار شود.

پا فشاری نمایندگان اصفهانی، وزیر را بر سر میز آورد

حق اصفهان را بدهید

فرزانه مستاجران

طرح زوج و فرد  در ایام نوروز لغو می شود
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

اهدای کتاب به بیمارستان 
کودکان امام حسین)ع(

جشنواره »پرواز اســباب بازی ها« برای دومین 
سال از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان و با همکاری بیمارســتان 

کودکان امام حسین)ع( برنامه ریزی شده است.
در این طرح تعداد زیادی اسباب بازی و کتاب به 
بیمارستان کودکان امام حسین)ع( اهدا می شود 
که با هدف شــاد کردن کودکان و ایجاد انگیزه و 
روحیه بهتر آنها در بیمارستان از ساعت 9 صبح تا 
18 عصر در مکان های تعیین شده اجرا می شود.

عاقه مندان برای تحویل اســباب بازی و کتاب 
می توانند به بیمارســتان امام حســین)ع( واقع 
در خیابان امام خمینی)ره(، نرســیده به میدان 
اســتقال، جزیره بازی واقع در پل فردوسی، باغ 
غدیر و ورودی چهارم سیتی سنتر مراجعه کرده 

و یا با شماره 33869600 تماس حاصل کنند.

اهدای کبد جوان مرگ مغزی 
در اصفهان به بیمار نیازمند عضو

کبد جوان مرگ مغزی در اصفهان به بیمار نیازمند 
عضو اهدا شد.مسئول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرای اصفهان 
گفت: جعفر بابائیان چیگانی، 29 ســاله ساکن 
شاهین شهر  که  در اثر آسیب مغزی دچار مرگ 
مغزی شــده بود پس از رضایت خانواده انســان 
دوستش برای اهدای عضو از بیمارستان گلدیس 
شاهین شهر به این مرکز منتقل و  کبدش برداشته 
شد.مریم خلیفه ســلطانی افزود: کبد این جوان 
مرگ مغزی بــرای پیوند به بیمارســتان نمازی 

شیراز ارسال شد.

 طرح زوج و فرد 
در ایام نوروز لغو می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
گفــت: از 2۵ اســفند تــا 1۵ فروردیــن ماه 
دوربین های طرح زوج و فرد سطح شهر غیرفعال 
شده و بعد از 1۵ فروردین ماه جریمه ها با جدیت 
اعمال می شود.علیرضا صلواتی با بیان اینکه ۴0 
دوربین ثبت تخلف در معابــر و تقاطع ها نصب 
شده است ، افزود: خودروهای ثبت مکانیزه سیار 
در سطح شــهر تردد خواهند کرد و پارک های 
غیر مجاز، توقف در ایستگاه های اتوبوس و ... را 

جریمه خواهند کرد.

محکومیت دو شرکت فروش 
تجهیزات پزشکی

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: 
پرونده تخلف دو شــرکت عرضه کننده تجهیزات 
پزشکی با شکایت شــاکی خصوصی و اعام دفتر 
رسیدگی به اسناد پزشــکی مبنی بر گران فروشی 
ملزومات پزشــکی،به شعبه ششــم رسیدگی به 
تخلفات بهداشتی و درمانی این اداره کل ارسال  و در 
بررسی کارشناسان، تخلف هر دو شرکت مشخص 
شد.غامرضا صالحی افزود: مدیرعامل یکی از این 
شــرکت ها به پرداخت بیش از  ۵07 میلیون ریال 
جریمه نقدی در حق دولت و استرداد مبلغ اضافی 
دریافت شده به شاکی ومدیرعامل شرکت دیگر هم 
به پرداخت 219 میلیون ریال جریمه نقدی درحق 

دولت محکوم شدند.

 نرم افزار »کوله بار« ویژه زائران 
راهیان نور راه اندازی شد

مسئول اعزام و اسکان راهیان نور استان اصفهان با 
اشاره به برنامه های فرهنگی در نظر گرفته شده برای 
اردوهای راهیان نور استان اصفهان گفت: نرم افزار 
کوله بار به منظور تداوم ارتباط زائران راهیان نور در 

اصفهان راه اندازی و تولید شد.
مجید خسروی درباره برنامه های فرهنگی در نظر 
گرفته شده ویژه اردوهای راهیان نور استان اصفهان 
اظهار داشت: از سال گذشته، اپلیکیشن »کوله بار« 
به منظور تداوم ارتباط زائران، ویژه استان اصفهان 
تهیه و راه اندازی شده که در آن امکانات متعددی 
همچون نقشه مناطق عملیاتی و دو تاالر گفت و گو با 
موضوع دفاع مقدس و دین و مذهب در نظر گرفته 

شده است. 
وی افزود: در این نرم افــزار زائران به صورت آناین 
با کارشناســان ارتباط دارند و محتوای مذهبی با 
موضوعات مختلف از جمله دفاع مقدس را به اشتراک 
می گذارند، همچنین برای برطرف کردن مشــکل 
اینترنت زائــران، اینترنت به صــورت وای فای در 
اردوگاه های شــهید باکری و شــهید مسعودیان و 

تعدادی از یادمان ها به زائران ارائه می شود.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان گفت: 
در راستاي اصول »خشک منظر ســازی« و با توجه به کمبود آب و 
شرایط اقلیمي اصفهان، هیچ گونه گیاهي با نیاز آبي زیاد در طرح هاي 

توسعه اي فضاي سبز اصفهان، کاشت نخواهد شد. 
فروغ مرتضایي نژاد در خصوص کاشت درختانی از گونه های گیاهی 
مقاوم، سازگار و ماندگار در بوســتان 21 هزار مترمربعي منطقه 7 

شهرداري اصفهان افزود: سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري در 
نظر دارد طرح هاي توسعه فضاي سبز را بر مبناي طرح » اصول خشک 
منظر سازی« و انتخاب گیاهاني با نیاز آبي کم، اجرا کند. این در حالي 
است که برخي افراد کم اطاع از موضوعات تخصصي فضاي سبز، این 
موضوع را مورد انتقاد قرار دادند در صورتي که بر اساس اصول علمي، 
در این بوستان به جاي چمن از گونه هاي پایدار استفاده شده است. 

وي به گایه شهروندان در رابطه با کاشــت گونه هاي پر مصرف در 
بحران آبي اشــاره و بیان کرد: خوشبختانه این فرهنگ سازي انجام 

شده و این موضوع اکنون مطالبه اي از سوي مردم است. 
مرتضایي نژاد تاکید کرد: در طرح هاي توســعه فضاي ســبز شهر، 
چمن هایي با نیاز آبي کم و با نظارت ســازمان پارک ها در ســطح  

بوستان ها و پروژه ها کاشته مي شود.

مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان:
برخی انتقادها به دلیل کم اطالعی است

اجراييه
12/750 شماره اجراییه:9610426793600233  شماره پرونده:9509986793601680 
و 9509986793601421شماره بایگانی شعبه:951693 و 951434 بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه بــه شــماره 9610096793601439 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976793600329 محكوم علیها فریدون خواجه مبارکه به نشانی اصفهان شهرک 
بهارستان فاز 1 خیابان الفت شرقی بلوار امیرکبیر واحدهای سازمانی غدیر کوچه 2 پالک 
31 طبقه باال و شرکت  تعاونی ســبز مبارکه به نشانی مبارکه شــهر جدید مجلسی اول 
روستای الو و بهزاد خواجه مبارکه فرزند مهدی قلی به نشانی مجهول المكان محكومند 
به پرداخت مبلغ یكصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و 345500 تومان بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/07/19 لغایت 
زمان اجرای حكم و نسبت به خانم مژگان طالبی و محمد خواجه مبارکه هر دو به نشانی 
اصفهان شهرک بهارستان فاز 1 خیابان الفت شــرقی بلوار امیرکبیر واحدهای سازمانی 
قدیمی کوچه 2 پالک 59  با عنایت به اســترداد دعوی حكم به بی حقی مشارالیها صادر 
شده است در حق محكوم له 1- محمد باقر کامران فر فرزند کریم به نشانی اصفهان خانه 
اصفهان خیابان رزمندگان کوچه مظاهری شماره 30 پالک 49 طبقه اول.  محكوم علیه 
مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 38494 شعبه 6 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )489 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

12/749 شماره اجراییه:9610426797900171  شماره پرونده:9609986797900996  
بایگانــی شــعبه:961004  بموجــب درخواســت اجراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096797901175 و شماره دادنامه مربوطه 9609976797902028 محكوم علیه 
گلناز شهریاری کله مسیحی به نشانی مجهول المكان محكوم است به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت 
مبلغ 1/035/000 ریال بابت هزینه های دادرســی و نشر آگهی در حق محكوم له سجاد 
زمانی علویجه فرزند محمد به نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان خ امیرکبیر روبروی 
رستوران اندولس فروشگاه زمانی و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت.  محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 

به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 38495 شــعبه 45 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )405 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/748 شماره اجراییه:9610426795700102  شماره پرونده:9609986795700592  
بایگانــی شــعبه:960592  بموجــب درخواســت اجراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096795700327 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976795702871 محكوم 
علیه علیرضا الهوتی فرزند غالم به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
50/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواســته و 785000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/06/07 لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده 
اجرای احكام می باشد در حق محكوم له سجاد فالح مظلومی فرزند هرمز به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان دروازه تهران خیابان فروغی فرعی 56 بن بست زنبق پالک 25 و 
پرداخت نیم عشــر حق االجرا.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 38501 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )427 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/747 شماره اجراییه:9610420351300483  شماره پرونده:9309980351300969  
بایگانی شعبه:931104  بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609970368401998 محكوم علیه مهدی رامی فرزند علی به نشانی مجهول 
المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 700/000/000 ریال بابت ثمن مورد معامله در حق 
خواهان محترم کاظمی فرزند قاسم به نشانی شهرستان اصفهان خ جابر انصاری خ ابونعیم 
جنوبی کوی میخک پ 99 ط دوم ضمنا حق االجــرا از ماخذ محكوم به برعهده محكوم 
علیه است.  محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 

قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 38509 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )384 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/746 شماره اجراییه:9610426793100129  شماره پرونده:9609986793100383  
بایگانــی شــعبه:960388  بموجــب درخواســت اجراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096793101334 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793102066 محكوم علیه  
سید مصطفی حسینی شمس آبادی فرزند ســید علی به نشانی مجهول المكان محكوم 
است به پرداخت مبلغ 138/470/000 ریال معادل مبلغ سیزده میلیون و هشتصد و چهل 
و هفت هزار تومان بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1394/07/07 لغایت 1396/08/30 )با 
احتساب هزینه مسكن( و نیز بابت نفقه مشترک بنام سید ماکان از تاریخ 1396/05/09 به 
صورت مستمر ماهانه مبلغ دویست و هفتاد هزار تومان به انضمام مبلغ دویست و هشت 
هزار و هشتاد و هفت تومان بابت هزینه دادرسی و تمبر و مبلغ یكصد و پنجاه هزار تومان 
بابت هزینه کارشناسی در حق محكوم لها 1- سید ماکان حسینی شمس آبادی فرزند سید 
مصطفی 2- نگار عزیزپور ترزنق فرزند عسكر هر دو به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
بهارستان انتهای بلوار بهشت خ امیرکبیر مسكن مهر مجتمع نگین آبشار بلوک 10 طبقه 
3 واحد 31 و نیم عشر اجرایی.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالــی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. م الف: 38371 شعبه 1 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهید حججی( )477 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

12/745 شماره اجراییه:9610426805100070  شماره پرونده:9509986805100384  
بایگانی شعبه:950384  بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976805101972 محكوم علیه حمید فرامرزی گوشــكی فرزند نصیر به 
نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت تاخیر در تادیه از تاریخ 1393/3/15 در حق 
محكوم له سید عباس حسینی چاهگاهی فرزند سید سیف اله به نشانی شهرستان اصفهان 
خوراسگان خ اباذر امالک حســینی.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از 
آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 

دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. م الف: 38382 شعبه 51 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره 

سه( )373 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

12/751 شماره اجراییه:9610426794400201  شماره پرونده:9509986794400830  
بایگانــی شــعبه:950830  بموجــب درخواســت اجراي حكــم مربوطه به شــماره 
9610096794401059 و شــماره دادنامه مربوطــه 9509976794402040 محكوم 
علیه مرتضی وینساری به نشانی مجهول المكان محكوم است به تخلیه منزل مورد اجاره 
واقع در 8 متری طالقانی نرسیده به مســجد الزهرا پ 84 و پرداخت مبلغ دوازده میلیون 
ریال بابت اجور معوقه تا تاریخ 95/8/30 به انضمام پرداخت مبلغ یک میلیون و ششــصد 
هزار ریال هزینه دادرســی در حق محكوم له علی شفیعی علویجه فرزند حسن به نشانی 
ملک شهر 1000 دستگاه کوی ذوالفقاری 8 متری طالقانی پ 84 و نیز پرداخت نیم عشر 
حق االجرا.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 38643 
 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )413 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794202116 ابالغنامــه:  شــماره   12 /118
9609986794201111 شــماره بایگانی شــعبه: 961116  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت وضمائم به آقای محمدرضــا محقق، خواهان آقای امیرحســین هدایت 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدرضا محقق به خواسته مطالبه چک  مطرح که 
به این شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201111 شعبه 12 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/02/01 ساعت 10/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 35787 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) مجتمع شهدای مدافع حرم( )167 کلمه، 2 کادر( 
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امام علی عليه  السالم :
عقل هاى فضيلت مندان ، در نوك قلم هاى آنهاست.
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Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

تعطیالت عید نوروز، فرصت بسیار مناسبی برای 
سفر اســت. به طور کلی اگر به هر دلیلی تصمیم 
به انجام یک سفر داخلی یا خارجی دارید، در نظر 
گرفتن موارد زیادی، می تواند در کیفیت، زمان، 
هزینه و بســیاری از موارد دیگر ســفر شما تاثیر 

مستقیم داشته باشد. 
اولین مورد در خصوص انتخاب مقصد یک ســفر 
نوروزی و به یاد ماندنی خاص و بکر بودن و تکراری 
نبودن مقصد است. باور کنید در این کشور پهناور 
هنوز هم هستند مناطقی که شما آنها را ندیده اید 
و یا به آنجا سفر نکرده اید و اگر تنها تصویری از این 
اماکن  ببینید هرگز  هزینه ای هنگفت را متحمل 
نخواهید شد تا به سفری خارج از کشور بروید. پس 
گزینه اول برای انتخاب، ســفری داخلی است. از 
ســوی دیگر وقتی عزم خود را جزم کرده اید تا به 
سفری داخلی بروید تمام فکر و ذهنتان به سمت 
شمال کشور نرود! باور داشته باشید به جز خطه 
شمال ، مناطق دیگری  با جذابیت های بی شماری 
وجود دارد مثال کویر هم می تواند گزینه مناسبی 
باشــد یا اصال کویر نه بازدیــد از اماکن تاریخی 
شهرهای تاریخی این کشور که شاید حتی نامشان 
را هم نشنیده باشید. مرکز جنوب شرق و غرب این 
دیار پر از جاذبه ها و فرهنگ های متفاوت و با آب 
و هوایی متفاوت تر است. بعد از انتخاب مقصدی 
برای گردشگری شیوه سفر نیز بسیار حائز اهمیت 
است. بی تردید انتخاب شیوه سفر به شکل زمینی 
یا هوایی، یــا اینکه انفرادی یا به همراه شــخص 
 دیگری سفر کنید و حتی مسافت مبدأ تا مقصد،

 بر کیفیت سفر شما تاثیر مستقیم دارد.
انتخاب وسیله ای برای ســفر به روحیات خود و 
میزان هزینه ای که برای ســفر تدارک دیده اید 
بســتگی دارد. برخی به دل جاده زدن با وسیله 
شــخصی را انتخاب می کنند و عده ای آسایش و 
سرعت وسایل حمل و نقل هوایی و برخی دل می 
سپارند به ریل قطار؛ در این بین اما موضوعی که 
بسیار مهم اســت، انتخاب همسفری متناسب با 
اخالق و رفتار ماست. کسی که زیاد تفاوت رفتاری 
با ما نداشته باشد تا بتوانیم سفری خاطره انگیز را 
تجربه کنیم. به هر حال بســیار سفر باید تا پخته 
شود خامی! این موضوع اهمیت سفر رفتن را بیش 
از پیش نشــان می دهد به خصوص در تعطیالت 

چندین روزه ای که پیش روی ما قرار دارد.

یادداشت

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی!

جای کینه در نفس است و شــخص کینه جو چون توان زمین زدن 
طرف مقابل را ندارد و یا آبرویش را کسی برده و تهمت زده و فحش 
شنیده یا از ریاســت و مال او را محروم کرده و امثال اینها، دشمنی 
شخص را به دل می گیرد تا در موقع حساس و وقت مناسب او را به 

زمین بزند و نابودش کند.
 عقبه پدر ولید ) فرماندار کوفه( درمکه معظمه آب دهان به صورت 
پیامبر )ص( انداخــت و روز بدر هم با کفار به جنــگ آمد. کفار که 
شکست خوردند، عقبه دستگیر شد و او را نزد پیامبر )ص( آوردند و 

امیرالمومنین )ع( به امر پیامبر، او را کشت. 
لذا فرزندش ولید که در زمان عثمان بــه  فرمانداری کوفه منصوب 
شد همیشه کینه امیرالمومنین )ع( در دلش بود و حضرت را تا آخر 
عمر سب می کرد. وقتی ولید بیمار شد امام حسن )ع( به عیادتش 
رفت، او گفت: من از آنچه کرده ام پشیمانم و به خدا توبه می کنم جز 

دشنام به پدرت که پشیمان نیستم.
 امام حســن )ع( فرمود: پدرم، پدرت را کشــت و تو را هم به خاطر 
شراب خوردن حد زد؛ لذا دشمن او هســتی و این کینه سبب این 

دشنام دادن است.
ابن سالر

 در قرن ششم هجری شــخصی به نام ابن سالر که از افسران ارتش 
مصر بود به مقام وزارت رســید و در کمال قدرت به مردم حکومت 
می کرد. او از یک طرف مردی شــجاع، فعال و باهوش بود و از طرف 
دیگر خود خواه و کینه جو؛ لــذا در دوران وزارت خود هم خدمت و 
هم ظلم فراوان کرد.زمانی  ابن سالر یک فرد سپاهی بود به پرداخت 
غرامتی محکوم شد، برای شکایت نزد ابی الکرم، دفتر دار خزانه رفت 

تا او به دادخواهی بپردازد. 
ابی الکرم به حق یا ناحق به اظهارات او ترتیب اثر نداد و گفت: سخن 
تو در گوش من فرو نمی رود. ابن ســالر ازگفته او خشمگین شد و 
کینه اش را به دل گرفت . وقتی وزیر شــد و فرصت انتقام به دست 
آورد او را دستگیر کرد و دستور داد میخ بلندی را در گوش وی فرو 

کردند تا از گوش دیگرش بیرون آید.

باغ 
کاغذی

»خود را به که بسپارم ؟« اثر مجتبی حیدری است که مطالعه               
آن را به خانواده ها توصیه می شود.

 مدیریت خانواده حق کیست و آیا اساس یک خانواده باید مدیر 
داشته باشد؟ آیا اسالم در این رابطه حق را به کسی داده است؟ 
مرد ساالری و زن ساالری به چه معناست؟سرپرستی مرد بر 
خانواده آیا نوعی ظلم در حق زنان نیست ؟ چگونه یک زندگی 
آرام و بدون مشاجره داشته باشیم ؟ شیوه و روش مطلوب اداره 
و مدیریت منزل با کیست؟ مشارکت زن و مرد در امور منزل به 

چه معناست ؟ قسمت کردن کار چه معنا و فوایدی دارد؟ و... 
این قبیل سواالت معموالبرای خانواده ها پیش می آید و این 

کتاب به بررسی آنها پرداخته است.  
 »خود را به که بسپارم ؟« در سه بخش کلی مطالب خود را بیان 
می کند. ابتدا به بررسی موضوع سرپرستی خانواده به واکاوی 
این اصطالح می پردازد و در ادامه روش های مدیریت خانواده 
را بررسی و به این نکته نیز اشاره می کند که وظایف مرد و زن 

و فرزند در قبال مدیریت خانواده چیست.

خود را به که بسپارم ؟ کینه 

خرچنگ های آرایشگر
این خرچنگ هـای آرایشـگر با چسـباندن سـنگ های کف 
دریا بـه بـدن خـود، خودشـان را پنهـان می کننـد. ترکیب 
مواد ارگانیک و غیر زنـده روی بدن این جانـدار گاهی آنها را 

بـه کارهای هنـری متحـرک تبدیـل می کند.
نقاشی های یک الکپشت

»کوپـا« کـه اسـم ایـن الکپشـت اسـت بـه مـدت ۵ سـال 
بـه عنـوان یـک هنرمنـد کار کـرده اسـت و بـا راه رفتـن 
روی بوم هایـی کـه بـه رنـگ آغشـته بوده انـد بـا انگشـتان 
خـود نقاشـی کـرده اسـت. بخشـی از عوایـد نقاشـی های 
کوپـا صـرف بنیادهـای خیریـه بـه نفـع الکپشـت ها شـده 
 اسـت. وقتـی کوپـا بازنشسـت شـد بیـش از ۱۰ هـزار دالر 

جمع آوری کرده بود.
پیله آمیکتا

»آمیکتـا« نوعی کرم کیسـه ای اسـت کـه پیله هـای چوبی 
می سـازد. ایـن پیله هـا بـا خطوطـی بسـیار منظم سـاخته 

می شـوند. برخـی از ایـن کرم هـا شـلخته هسـتند؛ امـا این 
نـوع کـرم می توانـد بـرای شـرکت ایکیـا )IKEA( کار کند!

النه زنبورهای کاغذی
این نـوع زنبور النـه خود را بـا اسـتفاده از ترکیـب فیبرهای 
گیاهـی و بـزاق خود می سـازد. بـا وجـودی کـه ترکیب آب 
دهان چندان خوشـایند نیسـت؛ اما نتیجـه کار ایـن زنبور، 
رنگارنـگ و زیبا می شـود که نشـانه تنوع گیاهانی اسـت که 
این حشـره برای النه سـازی اسـتفاده می کند. در دانشـگاه 
ایلینوی به یـک زنبور تنها مـواد بنفش و نارنجی داده شـده 

اسـت تا النه ای بسـازد که همرنگ دانشـگاه باشـد.

 سازه های  زیبا که توسط حیوانات ساخته شده است!)2(
دانستنی ها

حرف حساب

دوست داشتن که عیب نیست
دوست داشــتن که عیب نیست بابا جان. دوست 
داشتن دل آدم را روشن می کند؛ اما کینه و نفرت 
دل آدم را سیاه می کند. اگر از حاال دلت به محبت 
انس گرفت، بزرگ هم که شــدی آماده دوست 
داشــتن چیزهای خوب و زیبای دنیا هستی. دل 
آدم عین یک باغچه پر از غنچه است، اگربا محبت 
غنچه هــا را آب دادی باز می شــوند، اگر نفرت 

ورزیدی غنچه ها پالسیده می شوند. 
»سووشون «
سیمین دانشور

جدول شماره 2377

افقی
۱-  تدوین قانون مادر که ســاده و شــفاف حریم 
دخالت دولت را در فعالیت هاي اقتصادي مشخص 

کند
2- نسل چهارم - نسب شناس - بچه از خودراضي

3- پیشخدمت رستوران - دیگر و غیره - چندین 
بار شدن

4- گنجشک - زرد فرنگي - کشوري دو پایتختي 
که پایتخت قانوني و رسمي آن »سوکرو« بوده و 

پایتخت مراکز دولتي آن شهر »الپاز« است
۵- زیر پامانده - استاني در کشورمان که در سال 
۱379 رتبه 68 را از ۱۰۰ به لحاظ توسعه یافتگي 

صنعتي کسب کرد - پدر شعر نوی فارسي
6- آبگیر - مغاک و چاله - شهر توت - ناپیدا

7- حوضچه هــاي بتوني پــرورش ماهیان مولد 
خاویاري در این اســتان به بهره برداري رسید - 

باوقار - گوارا
8- میوه ترش و شیرین - دســت تازي - شکوه و 

عظمت - اشرار
9- باغ شــداد - از شــاخص هاي بورس معروف 
آمریکا - دومین شرکت تجاري چین در خاورمیانه 

در دو سال گذشته
۱۰- قید تصدیق - امر به رفتن - خاک گور - بازي 

و مسابقه
۱۱- از ظــروف آشــپزخانه - ایــن کشــور بــا 

2۵/4میلیــون دالر در رتبــه ســوم فهرســت 
سرمایه گذاران خارجي ایران در سال هاي 2۰۰۰ 

تا 2۰۰7 قرار  گرفته است - طعم
۱2-  برگه اي که نشان مي دهد فروشنده آمادگي 
فروش کاالیي را به بهاي اعالم شــده دارد - آرنج 

- عدل و انصاف
۱3- نامه - ناز و غمزه - یار هنري لورل

۱4-پسوند آلودگي - نماینده کشوري در کشور 
دیگر - محل و مکان

۱۵- نام ارز جدید ونزوئال
عمودی

۱-  رتبه ششم جهان به لحاظ نرخ تورم، نرخ تورم 
این کشور ۱3/4درصد است - مرکز اداري و مراکز 

دولتي کشــور هلند - از جمله شهرهاي اروپایي 
که متعهد شدند تا سال 2۰2۰ در مقایسه با سال 
۱99۰ بیش از 2۰درصد از دي اکسید کربن در جو 

را کاهش دهند
2-  برجستگي و پیش آمدگي شبیه زبان در چیزي 

- جالب و جذاب - صفتي براي رودخانه
3- از نام هاي مردانه شــاهنامه - بــدل از وضو - 

پارچه کشبافت
4- آموختني در مدرسه - زودباور - قائم مقام شاه

 ۵- نیمه بــاز - میــوه تــازه بــه بــازار آمــده - 
عدد ماه

6-  حرف تنفر - دشــمن ســخت - همچنین - 
هم برابر و هم شأن

7- پرسش - گردش کودکانه - نژاد ایراني و هند 
و اروپایي

8-  از شهرهاي آلمان - اسم - بیهوشي - جرقه
9- آفت و گزند - عطایا - درود

۱۰-  ثروتمند معروف - چین و چروک پوست - 
تلخ تازي - مرز

۱۱- حرارت بدن - ولي - تنها
۱3- - از غول هاي آلومینیومي آمریکا - پیوسته 

- نوعي نمایش غمگین و خنده آور
۱4- فراق - قیمت باالي کاال - زیر و تحت

۱۵- راز - طــرح تولیــد کاغذ مالمینــه در این 
شهرستان به بهره برداري رسید - فراواني
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