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اصفهان آماده عید می شود؛

بازار تحت کنترل، جیب ها خالی!
3

جیب مسافران نوروزی مهم است یا هتل های خالی؟
در برنامه ریزی های  ستاد اجرایی خدمات سفر اصفهان مشخص می شود؛

11

قلعه نویی به دنبال صدر
الوحده امارات- ذوب آهن اصفهان؛

10

رشد باالی ۵ درصدی معتکفان نسبت به سال ۹۵
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان خبرداد:

4

رانندگان اتوبوس های شهری، مبصرهای خیابان هستند
مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان:

11
 معاون فرهنگی اجتماعی

 سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان:

11
اردوهای راهیان نور بهترین ابزار 

برای معرفی دفاع مقدس است

سینماهای سیتی سنتر در 
اردیبهشت ماه  افتتاح می شود

4

11

رای آوردن استیضاح وزرا 
معجزه است

2

12

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان :

هدف اصلی بنیاد شهید، خدمت رسانی به 
ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در 
نشســت خبری خود با اصحاب رســانه به مناســبت 
بزرگداشت روز 22 اسفند ، روز شهدا و سالروز تاسیس بنیاد شهید؛  اهم 

اقدامات بنیاد شهید در حمایت از خانواده شهدا و ایثارگران را ...

حقابه کشاورزان اصفهانی 
فراموش شدنی نیست

  امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

»آگهی مناقصه عمومی یك مرحله اي «
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجراي پروژه هاي زير را به پيمانكاران واجد شرايط از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت)ســتاد( واگذار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اســناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و 
بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

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

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

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس 
اصفهان خيابان 22 بهمن، مجموعه اداري امير كبير، شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن 0311570

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

    هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه : تهيه مصالح و اجراي پست هوايي،شبكه فشار ضعيف،شبكه روشنايي در شهركهاي صنعتي جي،بزرگ،باغبهادران و 

علويجه)تجديد( )شماره  200961281000057 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اولیه : 2.893.709.971ريال و براساس فهارس بهاي سال 1396 سازمان برنامه و بودجه كشور )اعتبار طرح غير عمراني(

مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار: 144.685.500 ريال 
  رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانكاران:  رتبه 5 يا باالتر در رشته نيرو

   مدت اجرا:  6 ماه 
موضوع مناقصه: تهيه مصالح و اصالح شبكه روشنايي شهرك صنعتي رامشه )تجديد( )شماره  200961281000055در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اوليه: 4.712.089.152 ريال و براساس فهارس بهاي سال 1396 سازمان برنامه و بودجه كشور )اعتبار طرح غير عمراني(
مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار: 235.605.000 ريال

  رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانكاران:  رتبه 5 يا باالتر در رشته نيرو
   مدت اجرا:  4 ماه 

موضوع مناقصه : احداث ساختمان نگهباني شهرك صنعتي چادگان)تجديد( )شماره  200961281000055در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اولیه : 2.212.688.388 ريال و براساس فهارس بهاي سال 1396 سازمان برنامه و بودجه كشور )اعتبار طرح غير عمراني(

مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار: 110.635.000ريال
  رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانكاران:  رتبه 5 يا باالتر در رشته ابنيه

   مدت اجرا:  9 ماه 
موضوع مناقصه : محوطه سازي قسمتي از فاز جديد شهرك صنعتي گلپايگان) تجديد( )شماره  200961281000056در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اوليه : 6.102.763.205 ريال و براساس فهارس بهاي سال 1396 سازمان برنامه و بودجه كشور )اعتبار طرح غير عمراني(
مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار: 305.139.000ريال

  رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانكاران:  رتبه 5 يا باالتر در رشته راه و ترابري  
   مدت اجرا:  6 ماه                                                                                                                                  

نوبت دوم
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 همان طــور که انتظــار مــی رفت صفحــه هــای اجتماعی ایــن وزرا
 بیش از پیش فعال شده و به شرح عملکردها و اقدامات خود می  پردازند.

علی ربیعی اخیرا در کانال تلگرامی خود در قالب پســتی نوشت:» امروز در 
حالی که مطالب مربوط به اســتیضاح را در فضای مجازی مرور می کردم و 
همزمان حقوق عقب افتاده کارگران فوالد که رنج همیشگی شــان قلبم را 

چنگ می اندازد. مسیری طوالنی در پیش است... «
ســید حمید کالنتری معاون وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی هم گفت: 
»متاســفانه برای اســتیضاح یا ارزیابی عملکرد یک وزیر یــا وزارتخانه، 

شاخص های دقیق و درستی را تعیین نکرده ایم«.
تالش ها برای جلب نظر و رای اعتماد نمایندگان ادامه دارد. شــنیده شده 
که روحانی از وزیران جهاد کشــاورزی، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خواسته است تا ضمن دفاع قوی از عملکرد خود، با قوت و قدرت 
بیشــتر به ادامه مســیر خدمت در دولت دوازدهم پایبند باشند. محمود 
واعظی، رییس دفتر رییس جمهور  در جلسات متعددی که با برخی بزرگان 
و چهره های تاثیرگذار در مجلس داشــته، بر حمایت و پشــتیبانی قاطع و 
صد درصدی دولت از وزیران کابینه تاکید کرده و خواســتار ادامه حمایت 

حداکثری نمایندگان قوه مقننه از وزیران کابینه دوازدهم شده است . از سوی 
دیگر  مهرداد بائوج الهوتی، ســخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس هم 
گفته:» االن فرصت مناسبی برای برکناری وزرا نیست و امیدواریم نمایندگان 

در این باره تصمیم منطقی اتخاذ کنند«. 
با تمام این اوصاف؛ کارشناسان و تحلیلگران سیاسی  استیضاح این سه وزیر 

را جدی تر از هر بار  عنوان کرده اند.
به منظور بررســی و گفت و گوی بیشــتر در این زمینه به سراغ سید جواد 
ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس رفتیم و در این رابطه با وی به 
گفت و گو پرداختیم. سید جواد ابطحی گفت: علی ربیعی وزیر کار ، تعاون  و 
رفاع اجتماعی یکی از وزرایی است که استیضاح  او در دستورکار مجلس قرار  
دارد و  وزارتخانه هایی مانند کار و تعاون دارای گستردگی است که مدیریت 

یک نفر را می طلبد تا بتواند به خوبی از پس آن برآید.
وی با بیان اینکه وزیر کار یکی از وزرایی است که تحت فشارهای زیادی قرار 
گرفته، افزود: ربیعی مدتی پیش هم به دلیل فشارهای زیاد  با بغض و چشمان 
اشک آلود  در فراکسیون نمایندگان والیی حضور داشت.  ابطحی ادامه داد: 
به نظر بنده چرخه این مدیریت ها لنگ می زند و افرادی مانند علی ربیعی 
به دلیل البی قدرتمند باید در سمت های امنیتی تالش کنند. جو مجلس 
هم طوری است که به وزارتخانه هایی مانند کار در زمینه های مختلف، نیاز 
دارند و ممکن است رای شان عوض شود؛ اما قبال بنده در این زمینه صحبت 
کرده ام و گفته ام که اگر استیضاح وزرا در مجلس رای بیاورد با وجود البی های 
متعدد،  یک معجزه اتفاق می افتد و اعتقادی به جو اینچنینی مجلس در زمان 
استیضاح ندارم. وی تاکید کرد: برخی نمایندگان در آخرین لحظات نظر خود 
را نسبت به وزرایی که آنها را استیضاح کرده اند، پس می گیرند و ای کاش رای 
گیری ها شفاف و معنوی بود که چه کسی به کدام وزیر  رای داد و چه کسانی 

مخالف یا موافق وزیر استیضاح شده، بوده اند. 
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس در مورد نامه انتقادی آخوندی به 
نمایندگان گفت: عباس آخوندی، البی قدرتمندی دارد و هدفش از نوشتن 
این نامه به نمایندگان شاید این بوده که  به اصطالح لج نمایندگان را دربیاورد 
تا به او رای ندهند ؛ چرا که گویا  دو ماه قبل هم  اســتعفا داده؛ اما روحانی 
نپذیرفته است و یا از جنبه  قدرت است که نمایندگان چه استیضاح کنند و 

چه نکنند، من رای را می آورم.

تعیین یک روز برای مجازات 
مسلمانان در انگلیس!

پلیس لنــدن اعــالم کــرده در مورد انتشــار 
شــب نامه هایی بــا موضــوع تعیین یــک روز 
 برای مجــازات مســلمانان این کشــور تحقیق

 خواهد کرد.
به گزارش الجزیره؛ مرکز ضدتروریســم پلیس 
متروپولیتن اعــالم کرده چندین نامــه به افراد 
مختلف در لندن، میدلند و یورکشایر ارسال شده 
و از آنها خواسته شده در روز ۳ آویل)۱۴ فروردین 
۹۷( که به عنوان روز مجازات مسلمانان تعیین 
شده، به مساجد و مراکز اســالمی حمله کنند. 
تنظیم کننــدگان نامه، این روز را بــا عنوان روز 

مجازات مسلمانان معرفی کرده اند.
در این نامه آمده: آنها)مســلمانان( به شما آزار 
می رسانند و باعث می شوند که عزیزان شما زجر 

بکشند؟ پس شما هم باید به آنان ضربه بزنید.

 کمک مالی برای سرکشی
 از کره شمالی

مقامات ژاپنی اعالم کردند بیش از ۳00 میلیون 
ین )2/8میلیون دالر( به آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای به منظور بازرسی از تاسیسات هسته ای 

کره شمالی کمک خواهند کرد.
هدف ژاپن از این پیشنهاد این است کره شمالی 
را مجبور به اقدام برای رها کردن برنامه توســعه 
سالح های هســته ای خود کند. ژاپن و ایاالت 
متحده بازرســی های آژانس بین المللی انرژی 
 اتمــی را اولین گام در جهت نابودی هســته ای 

کره شمالی می دانند.
ژاپن خواستار آن شده است که بازرسان آژانس 
هســته ای از مرکز »یانگ بیون« این کشور در 
۱00 کیلومتری شمال پیونگ یانگ بازدید کنند.

 هشدار درباره حمله داعش
 به شهر سامرا

رییس کمیتــه امنیت و دفــاع در پارلمان عراق 
هشــدار داد، داعش برای حمله به شهر سامرا در 
شمال این کشور که شامل تعدادی اماکن مقدس 

شیعیان است، توطئه چینی می کند.
حاکم الزاملی، رییس کمیتــه امنیت و دفاع در 
پارلمان عراق این هشدار را در جریان کنفرانس 

خبری در سامرا واقع در استان صالح الدین داد.
این هشــدار یک روز بعد از آن مطرح شــد که 
نیروهای حشــد الشعبی حمله گســترده افراد 
مسلح داعش که قصد نفوذ به داخل شهر داشتند 

را، دفع کردند.

ترامپ: 
کره شمالی قول داده که فعال 
آزمایش موشکی نداشته باشد

رییس جمهور آمریکا این بار بــا لحنی متفاوت 
در خصوص کره شمالی سخن گفته و در توئیتر 
نوشته که کره ای ها قول داده اند که فعال آزمایش 
موشکی نداشــته باشــند و معتقدم که آنها به 

تعهداتشان احترام می گذارند.
»دونالد ترامپ« رییس جمهــور آمریکا یک روز 
پس از اطالع از تصمیم »کیم جونگ اون« رهبر 
کره شــمالی برای دیدار بــا وی و گفت وگو در 
خصوص خلع ســالح اتمی، بــا ادبیاتی متفاوت 

درباره کره شمالی توئیت کرد.

ابطحی در گفت و گو با زاینده رود:

رای آوردن استیضاح وزرا، معجزه است

پس از  حادثه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج، زمزمه های استیضاح وزیر راه و شهرسازی جدی تر شد و  به  حمید وکیلی
دنبال آن تجمع کارگران و کشاورزان در مناطق مختلف کشور، استیضاح وزیر کار و رفاه و همچنین  وزیر 

جهاد کشاورزی را قوت بخشید.

سردار سالمی: 
ایران در تشکیل انصار ا...
یمن نقش نداشته است

ســردار ســرتیپ پاسدار حســین سالمی، 
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با اشــاره به اینکه ایران در تشکیل 
انصار ا... یمن نقشــی نداشته و ما از مقاومت 
آنها در مقابــل تهاجمــات ظالمانه حمایت 
سیاســی و معنوی می کنیم، افزود: انصارا...

یک نیروی کامال عظیم یمنی اســت و ما از 
 مقاومت آنها در مقابل تهاجمات ظالمانه رژیم

 آل ســعود، حمایــت سیاســی و معنوی 
می کنیم.

وی خاطر نشــان کرد: آمریکایی ها ادعا می 
کنند که ما به یمن موشــک فرســتادیم و 
این کامال دروغ اســت؛ چرا که این کشور و 
یمن در محاصره کامل قرار دارد. سالمی در 
پایان گفت: انصارا... یمــن با ذهنیت خالق 
جوانان خود به دستاوردهای مهمی در عرصه 

موشکی رسیده و ارتباطی با ایران ندارند.

تذکر الریجانی درباره خرید 
خودروی مورد عالقه پوتین

در حالی که هیئت دولت، اوایل بهمن امسال 
با صدور مصوبه ای مقرر کرد وزارت کشــور 
مجاز است با پرداخت ۹0 میلیارد ریال برای 
خرید ۱۳ دستگاه خودروی خاص »ترکول« 
)که پوتین از آن برای قطب نوردی و حضور در 
مناطق صعب العبور یخی استفاده می  کند( 
اقدام کند، علی الریجانی با ارســال نامه ای 
جدید برای رییس جمهور، متذکر شده است 
این مصوبه دولت به علت تعیین نشدن سود 
بازرگانی و تجویز حقوق ورودی ۴ درصد برای 
خودروهای مذکور، مغایر قانون است و باید 

اصالح یا ابطال شود.

الیحه »تامین امنیت 
اجتماعی زنان در مقابل 

خشونت« نهایی شد
معاون زنان و خانــواده رییس جمهور گفت: 
الیحه »تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل 
خشونت« توسط دولت نهایی شده است و باید 
به سرعت پس از بررسی توسط قوه قضائیه به 

دولت و مجلس ابالغ شود.
معصومه ابتکار با اشاره به اینکه تحقق عدالت 
به معنای واقعی و عدالت جنســیتی یکی از 
اهداف مهم روحانی است، عنوان کرد: در این 
راستا سیاست های ابالغ شده از سوی مقام 
معظم رهبری به عنوان اســناد باالدستی و 
همچنین برنامه ششــم توسعه کشور و مواد 
۱0۱، ۱02 و 8 این قانون پیش رو اســت و 
حتی نگاه به مسئله زنان و خانواده فراقوه ای 

و فرابخشی است.

 تاثیر دیدار »ترامپ«
 و »اون« بر برجام

چند مقام آمریکایی به وال اســتریت ژورنال 
گفته اند که در صورت برگزاری دیدار ترامپ 
و کیم جونگ اون، فضاســازی و فشار دولت 
آمریکا متوجه ایران می شود و احتمال خروج 

واشنگتن از برجام وجود دارد.
چند تن از مقامات ســابق و فعلی آمریکایی 
با اشــاره به احتمال دیدار »دونالد ترامپ« 
و »کیم جونــگ اون« رییس جمهور آمریکا 
و رهبــر کره شــمالی در ماه ِمــی و کاهش 
چشمگیر تنش ها میان دو کشور، از افزایش 
احتمال انتقال این تنش ها به روابط ایران و 
آمریکا و حتی از بین رفتن توافق هســته ای 

سخن گفته اند.
ترامپ باید تا ۱2 می، نظر خود را در خصوص 
»پایبندی ایران به برجام« به کنگره کشورش 
اعالم کنــد و احتمال می رود کــه دیدار او و 
کیم جونگ اون، چند روز پیش از این موعد 

برگزار شود.

حجت االسالم رییسی
تولیت آستان قدس رضوی:

واکنش

رییس دفتــر نظامی فرمانده کل قــوا گفت: امروز 
خواست جمهوری اسالمی در سوریه محقق شده 
است. سردار شیرازی در مراســم تودیع و معارفه 
نماینده جدید ولی فقیه در ســپاه طی ســخنانی 
اظهار داشت: با امر فرمانده کل قوا این دو روحانی 
عزیز حجج اسالم آقایان سعیدی و حاج صادقی با 
توجه به سوابق و شناخت نزدیکی که از کار معنوی 
در نیروهای مســلح داشتند به ســمت نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه و رییس دفتر عقیدتی سیاسی 
فرمانده کل قوا منصوب شدند. وی افزود: انتظاری 
که فرمانده کل قوا از ما دارنــد با کاری که ما انجام 
می دهیم اختالف سطح دارد و در حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه انتظار ایشان معنویت افزایی است. 
دشــمنان فکر می کردند که در ســوریه می توانند 
جبهه مقاومت را تضعیف کنند؛ اما به لطف خدا این 
قضیه برعکس و خواست جمهوری اسالمی محقق 
شد. وی گفت: تاکنون به لطف خدا کارها پیش رفته 

ولی از این به بعد می بایست آماده تر باشیم.

خواست ایران در سوریه 
محقق شده است

رییس دفتر نظامی فرمانده کل قوا:

نیروهای مسلح

کافه سیاست

عکس  روز 

  حضور وزیر خارجه انگلیس
 در یک مدرسه ابتدایی

رفع حصر برای مردمی که نان شب ندارند، اولویت نیست

پیشنهاد سردبیر:

تولیت آســتان قدس رضوی درباره پرداخت 
مالیات توسط آستان قدس رضوی گفت: در 
طول بیش از ۳0 ســال گذشته با فرمان امام 
راحل، آســتان و تمامی شرکت های وابسته 
معاف از مالیــات بودند؛ اما پــس از حضور 
 من و اســتعالم از حضور رهبر معظم انقالب 
بر خالف همــه اظهارنظرها آســتان قدس 

مالیات می دهد.
حجت االسالم ســید ابراهیم رییسی با بیان 
اینکه مــا مالیات ارزش افــزوده و تکلیفی را 
می پردازد، تصریح کرد: طبق اســناد که در 
وزارت اقتصــاد و دارایی موجود اســت همه 
مالیات ها پرداخت شده و سایر مالیات ها هم 
به صورت جمعی-خرجی است که در دفاتر 

اقتصاد و دارایی و آستان ثبت می شود.

برخالف همه اظهارنظرها 
آستان قدس مالیات می دهد

پروانه سلحشوری
عضو فراکسیون امید مجلس:

پارلمان

وزیر کشور در دولت اصالحات گفت: برای مردمی که 
نان شب ندارند، دغدغه هایی حتی مانند رفع  حصر 
   کمتر مطرح  است. هیچ کس انتظار ندارد کسی که 
چند جوان بیکار در  خانــه دارد، اولویت   اولش  رفع 
حصر باشد؛ اما  جای سوال است که وقتی  مسئوالن 
کشور می دانند   مشکالت جدی  و پیچیده و بزرگی در 
کشور وجود دارد،  ایجاد محدودیت  برای رییس دولت 
اصالحات و تداوم   حصر ، چه   کمکی به رفع  مشکالت 

و بحران های اساسی کشور می کند؟
حجت االســالم عبدا... نوری، وزیر کشور در دولت 
اصالحــات در پاســخ به ســوالی مبنی بــر وجود 
فسادهای گسترده در  کشــور و علت عدم برخورد 
جدی و ریشــه ای با آن و موضع اصــالح طلبان در 
 برابر    مفاســد اقتصــادی و  سیاســی، بیــان کرد  :   
بی تردید فساد، تبعیض و بی عدالتی به   ویژه در  اشکال 
اقتصادی و سیاسی آن، از بحران های   مهمی است  که 
کشور را تهدید   می کند و بی    اعتمادی عمومی را در 

پی  داشته  است.

رفع حصر برای مردمی که نان 
شب ندارند، اولویت نیست

وزیر کشور در دولت اصالحات:

دیدگاه

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی، 
در جلسه بررسی فراکسیون امید طی سخنانی 
گفت: شرایط دانشگاه آزاد را مشاهده کنید، اگر 
در حال حاضر حسن روحانی ،رییس جمهور 
ایران نبود کشور هم مثل دانشــگاه آزاد بود؛ 
البته مطالباتی که ما از رییس جمهور داشتیم 
در حال حاضر به صورت کامل برآورده نشــده 
اســت.  وی در ادامه با انتقاد از دولت محمود 
احمدی نژاد گفــت: در دوران احمــدی نژاد 
۷00 میلیــارد بودجه نفت را به کســی دادند 
که مشخص نشــد، صرف چه هزینه هایی در 
کشور کرد. سلحشــوری در ادامه تاکید کرد: 
همان طورکه آزادی گفتمــان برای احمدی 
نژاد فراهم است، باید برای سایر اقشار جامعه 

نیز فراهم شود. 

اگر روحانی نبود، وضعیت 
کشور مانند دانشگاه آزاد بود

پیشخوان

بین الملل

سرپرســت دادســرای امور جنایی تهران گفــت: محمد ثالث، 
براســاس محتویات پرونده متهم به ۳ فقره قتل عمدی اســت.

در آغاز جلسه رســیدگی به پرونده محمدرضا ثالث ،عضو فرقه 
دراویش، محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران 

کیفرخواست صادره برای متهم را قرائت کرد.
وی گفت: در پرونده حاضر محمدرضا ثالث متولد سال ۴6 متهم 
به سه فقره قتل عمدی است که در مورخ ۱۳۹6/۱۱/۳0مرتکب 

شده است.متهم در پاسخ به اینکه چرا در خیابان پاسداران حضور 
داشته است؟ گفته من در حمایت از برادر دینی خودم در خیابان 
پاسداران حضور داشــتم.در پاسخ به این ســوال که چرا حمله 
کردید؟ گفته است من عصبانی شــده بودم.وی در پاسخ به این 
سوال که آیا شما متهمان را می شناختید گفته است نه، به هیچ 
عنوان از قبل متوفیان را نمی شناختم.وی در باره اخالل در نظم و 

زخمی کردن متوفیان هم موضوع را پذیرفته است.

شهریاری گفت: ثالث گفته که شب های قبل از ۳0 بهمن؛ یعنی 
قبل از آنکه درگیری ها آغاز شود، به همراه ۳0 نفر دیگر از اعضای 

رقه دراویش در اتوبوس مذکور می خوابیده است.
سرپرســت دادســرای امور جنایی تهران گفت: مرحوم امامی 
به لحاظ ضربــات وارده فــوت کرده اســت و علــت فوت وی 
 توســط پزشــکی قانونی صدمات متعدد به دلیل اصابت جسم 

سخت بوده است.

سرپرست دادسرای امور جنایی: 
ثالث، متهم به ۳ فقره قتل عمدی است

 دم الیزابت بیرون زد

 جوانان امروز در عقب 
راندن دشمن آماده ترند

خواســته نمایندگان؛ 
استعفا قبل از استیضاح

فوتی سیاسی هستیم

 تمجید از نسل جوان 
امروز

 چرخ مالیات در چاله 
بی عدالتی

  قاطعانه دفاع کنید

خبرهای متواتر، حاکی از آن است که ســران سه قوه در 
سه جلسه پی در پی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور 
نیافته انــد. از تحلیل  ها و هم از اخبــار چنین برمی آید که 
عدم حضور آنان در جلســات مجمع در اعتراض به حضور 
احمدی نژاد بوده است. عبدا... گنجي، مدیر مسئول روزنامه 

جوان، در ســرمقاله این روزنامه نوشت: »...خبرهای متواتر حاکی از آن اســت که سران سه قوه در سه جلسه 
پی در پی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور نیافته اند. پیشینه حضور نشان می دهد که رییس جمهور بعضا 
حضور نمی یافته است؛ اما رؤسای مجلس و دستگاه قضا منظم تر بوده اند. هم از تحلیل  ها و هم از اخبار چنین 
برمی آید که عدم حضور آنان در جلسات مجمع در اعتراض به حضور احمدی نژاد است. اگر علت غیر از این باشد 
حتما پاسخ و بهانه آنان مشکالت و حجم کار و ماموریت های دستگاه تحت مدیریت است؛وگرنه باید گفت که 

شما عینا از منطق احمدی نژاد بهره برده اید یا منطق وی را توجیه و قابل پذیرش کرده اید«.

دادستان کل کشــور با بیان اینکه وابستگی فرقه شیرازی به 
انگلیس کامال محرز است، گفت: اگر جریان و یا فرقه ای بخواهد 
در برابر قانون بایســتد و برخالف مقررات رفتار کند، دستگاه 
قضائی ســکوت نخواهد کرد.حجت االســالم محمد جعفر 
منتظری ادامه داد: این جریان تحت عنوان جریان شــیرازی 

نوعی برنامه ریزی در کارهایشان وجود دارد که متاسفانه موجب اختالف بیت اقوام و مذاهب اسالمی شده و هر روز به 
هر نحوی بر آتش ایجاد اختالف بین مسلمانان دامن می زند. در دوره ای که دشمنان قسم خورده اسالم تمام توان خود 
را به کار می گیرند تا میان شیعه و سنی اختالف ایجاد کنند باید تالش کنیم که میان مذاهب هماهنگی  ایجاد شود. 
متاسفانه این جریان به مقدسات اسالمی توهین می کنند و کامال مشخص است که این برنامه ها توسط دشمنان اسالم 
مدیریت می شود.  حدود 2 سال قبل به سران این جریان در قم از سوی دادگاه روحانیت پیام داده شد که اقدامات شما 

ناپسند است؛ اما این پیام از سوی آنها پذیرفته نشد و گفتند که شبکه های انگلستان هیچ ربطی به ما ندارد. 

 »احمدی نژاد«
 دلیل غیبت سران 
سه قوه در مجمع؟

افشاگری دادستان 
کل درباره تحرکات 
اخیر جریان شیرازی

برخی نمایندگان 
در آخرین لحظات 
نظر خود را نسبت 

به وزرایی که 
آنها را استیضاح 

کرده اند، پس 
می گیرند و ای 

کاش رای گیری ها 
شفاف و معنوی بود
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واردات شش میوه به کشور بالمانع است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد 
کشاورزی:

نیازی به حضور شرکت های 
پشتیبانی نیست 

معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: با وجود  اینکه در روزهای پایانی سال مصرف 
پروتئین مردم افزایش می یابد؛ اما نیازی به حضور 

شرکت های پشتیبانی وجود ندارد.
حسن رکنی اظهار داشت: با توجه به تولید مورد 
نیاز پروتئین در کشور، نیاز به حضور شرکت های 
پشتیبانی نیست با وجود اینکه در روزهای پایانی 
سال مصرف پروتئین در سبد غذایی مردم افزایش 
می یابد این آمادگی وجود دارد که گوشت قرمز 
و گوشت مرغ به صورت شبکه مویرگی در سراسر 

کشور توزیع شود.
وی افزود: در زمینه تولید و توزیع مواد پروتئینی 
در شــهرهایی که گردش پذیر و دارای موقعیت 
جذب توریســت زیاد هســتند نیز پیش بینی 
 الزم به منظور تامین مورد نیــاز مواد پروتئینی 

شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی 
تصریح کرد: کشتارگاه صنعتی دام و افتتاح رسمی 
آن می تواند به آسانی مرکز اســتان را در جهت 
تامین نیاز کشــتارگاهی تحت پوشش قرار دهد 
و با توجه به زیرســاخت هــای الزم در خصوص 
ارتقای شاخص بهداشــت در تغذیه مردم کمک 
موثری خواهد داشت و با اتخاذ تصمیمات الزم این 
کشتارگاه می تواند در تامین مواد پروتئینی دام 
در شهرستان های غرب استان به ویژه گلپایگان و 
خوانسار فعالیت مستمری داشته باشد.وی با بیان 
اینکه در راستای مشکالت تولید کنندگان طیور 
نیز با نمایندگان تشــکل های ذی ربط جلساتی 
برگزار و مقرر شد و باید تدابیر الزم در این راستا 
اندیشیده شــود، افزود: امیدواریم با اتخاذ تدابیر 
الزم مشــکالت تولید کنندگان طیور تخم گذار 

نیز مرتفع شود.

بازار

محافظ لبه شیشه

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
اصفهان مطرح کرد:

جلوگیری از اجرای توسعه 
باغات در اراضی شیب دار

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: جلوگیری از بارگــذاری جدید بر حوضه 
زاینده رود از طریق ممانعت از توســعه باغات در 
اراضی شــیب دار از فعالیت های مورد پیگیری 

کمیسیون است.
در آخرین نشست کمیســیون کشاورزی، آب و 
محیط زیســت اتاق بازرگانی اصفهان در ســال 
جاری، چالش های منابع طبیعی استان و ارزیابی 
عملکرد یک ســال گذشــته این کمیسیون بر 
اســاس مدل برنامه ریزی »تفکر اســتراتژیک« 
در دســتور کار قرار گرفت. رییس کمیســیون 
کشــاورزی، آب و محیط زیســت اتاق بازرگانی 
اصفهان در خصوص اولویت کمیته های هفتگانه 
این کمیسیون در سال ۹۶ نیز گفت: موضوعات 
مهمی نظیر تشکیل ستاد ملی نجات زاینده رود، 
کشت برون مرزی، جلوگیری از بارگذاری جدید 
بر حوضه آبریز زاینده رود از طریق جلوگیری از 
اجرای توسعه باغات در اراضی شیب دار، حمایت 
از محصوالت صادرات محور با هدف خود اتکایی 
در بخش کشاورزی، ایمنی محصوالت کشاورزی،  
بهره وری در باغات سیب سمیرم، میزهای توسعه 
صادرات و... گوشه ای از اولویت هایی است که در 

سال جاری با جدیت دنبال شد.

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد 
کشاورزی:

804 هزار تن محصوالت لبنی به 
30 کشور جهان صادر می شود

معاونــت بهبود تولیــدات دامــی وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: در 10 ماهه نخســت امسال 
804 هزار تــن محصوالت لبنی به 30 کشــور 
 جهان صادر شده که دســتاورد خوبی به همراه 

داشته است.

حسن رکنی با بیان اینکه کشاورزی در شهرستان 
به سبک سنتی است، گفت: پرورش زنبور عسل 
باید در کنار کار کشــاورزی قرار گیرد تا ســبب 
افزایش زراعت شــود.معاونت بهبــود تولیدات 
دامــی وزارت جهاد کشــاورزی با بیــان اینکه 
۹0 درصد ســود پرورش زنبور عســل در کنار 
کشــاورزی به محصوالت باغداری بر می گردد، 
افزود: در ســال های اخیر شــاهد تحوالتی در 
زمینه پرورش زنبور عســل از جملــه تولید  ژل 
 بودیم که با ارزش باالی تجارت جهانی به فروش 

رساندیم.
وی افــزود: برداشــت محصــوالت جالیزی و 
صیفی جات با روش غرقابی به ازای برداشت هر 
یک کیلو محصول ۶00 لیتر آب مصرف می شود 
و باید برای تولیدات محصول کشاورزی از روش 

آبیاری نوین استفاده شود.

ایمن سازی سخت گذرترین 
مسیر انتقال نفت خام اصفهان

ســخت گذرترین مســیر انتقال نفــت خام در 
شــرکت خطوط لوله ومخابرات منطقه اصفهان 

ایمن سازی شد.
رییس واحد تعمیــرات خط منطقــه گفت: در 
این طرح صنعتــی، نقــاط دارای خوردگی در 
شش محدوده از مســیر خط کیلومتر 148 در 
گردنه سراک ترمیم و ایمن ســازی شده است.

محمد حسن بگی افزود: اجرای این طرح شامل  
خاک برداری ، نصب و جوشــکاری هشت جفت  
نیم لوله به طــول 18 متر در 15 روز اســت که 
از ابتدای امســال تاکنون حــدود 200محدوده 
 از خط لوله مارونـ  اصفهان ایمن ســازی شده 

است.

قالی شویان 
مشغول کارند

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،554،000
تومان

764،000نیم سکه
تومان

485،000ربع سکه
تومان

334،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

151،332
تومان

      قیمت سکه و طال

محافظ لبه شيشه 
Jumbo نينو مدل

 27,000
تومان

De�  محافظ لبه نينو مدل
luxe سايز کوچک

 29,000
تومان

De�  محافظ لبه نينو مدل
luxe سايز بزرگ

استاندار اصفهان گفت: بانک ها برای ارائه تسهیالت 
اشتغال زا به روستاییان و عشایر این خطه همکاری 
نمی کنند و در صــورت ادامه این رونــد، رویکرد 
مدیریت استان نسبت به بانک ها تغییر خواهد کرد.

محســن مهرعلیزاده در جلسه توســعه و اشتغال 
روستایی استان اصفهان تصریح کرد: به رغم اینکه ارائه تسهیالت اشتغال زا به روستاییان و عشایر این استان 
توسط بانک ها طی سه ماه گذشته تسریع شده است؛ اما این روند همچنان رضایت بخش نیست.وی با بیان 
اینکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در هر سال باید 384 هزار شغل پایدار روستایی و عشایری در کشور 
ایجاد شــود، گفت: در حال حاضر 40 ماه از عمر دولت دوازدهم و 50 ماه از اجرای برنامه ششم توسعه باقی 

مانده و باید اقدامات الزم برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاها با دقت و در عین حال با سرعت انجام شود.

ضرورت همکاری بانک ها 
جهت ایجاد اشتغال در 
روستاهای اصفهان

بر اســاس آخرین تغییرات در مقررات مرتبط با واردات محصوالت 
کشاورزی مطابق با اعالم دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت 
جهاد کشاورزی، صرفا ورود شش میوه شامل نارگیل ، آناناس ، انبه 
، موز ، منگوتین و پاپایا به کشور بالمانع است .ورود این میوه ها نیز با 
اخذ مجوز قرنطینه از دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور و سایر 
مجوزهای مرتبط مجاز بوده و غیر از موارد یاد شده واردات سایر میوه ها 

همچنان ممنوع است .بنا بر این گزارش ؛ اطالعات و آمار گمرک در 
ارتباط با مجوزها و ورود این محصوالت به سرزمین اصلی کامال روشن 
و شفاف است و ابهامی در واردات میوه به کشور وجود ندارد . گمرک 
ایران صادرکننده مجوز ورود هیچ کاالیی به کشور نیست و هم اکنون 
مجوزها و اطالعات ترخیص تمامی کاالها از جمله میوه در ســامانه 
جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت می شود و در هر 

لحظه و مکانی امکان بهره برداری از ایــن بانک اطالعاتی به صورت 
شفاف و روشن وجود دارد .در این توضیحات آمده است ؛ طبق قوانین 
طبقه بندی بین المللی کاالیی انــواع میوه ها در ردیف های تعرفه ای 
مشخصی طبقه بندی شده اند و توصیف و کدگذاری این کاالها از سوی 
نهادهای بین المللی صورت می گیرد و از سوی فرد یا سازمان داخلی 

خاصی صورت نمی گیرد .      

بر اساس گزارش گمرک:
واردات شش میوه به کشور بالمانع است

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز گفت: به مردم 
توصیه می کنیم از امروز به فکر تهیه گوشت باشند و این 

موضوع را به روزهای پایانی سال واگذار نکنند.
رضا انصاری اضافه کــرد: تمامی قیمت هــا و کیفیت 
محصوالت تحت تظارت های دائمی اصناف قرار دارد و 

فروشندگان ملزم هستند لیست قیمت ها را بر اساس نوع فروش، در تابلو قید کنند.
انصاری ابراز امیدواری کرد که با توجه به افزایش تولیدات گوشت گوسفندی پس از آغاز سال جدید قیمت 
این محصول کاهش یابد. وی اظهار کرد: قیمت هر کیلو گوشــت چرخ کرده مخلوط )بره و گوساله( باید 
بین 40 الی 45 تومان، گوشت گوسفندی 43 تومان )با دنبه(، گوساله 40 الی 41 هزار تومان، شتر 45 و 

گوشت شتر همراه با کوهان 38 الی 40 تومان است.

خرید گوشت را به 
روزهای پایانی سال 
واگذار نکنید

اصفهانی ها ،همگام با همه مردم ایران از اوایل اسفندماه با خانه تکانی و خرید 
به پیشواز نوروز می روند و سفره های هفت سین افزون بر خانه ها در مغازه ها و 
مراکز تجاری اصفهان گسترده می شود. مردم در این روزها، شب بو و سنبل 
و ماهی قرمز می خرند و پوشیدن لباس نو با رنگ های شاد از آداب قدیمی 
محسوب می شود و شیرینی های اصفهان نظیر »گز و نبات و پولکی« هم 

پای ثابت پذیرایی اصفهانی ها از میهمانان نوروزی است.
بازار شب عید تحت کنترل است

هر ساله با نزدیک شدن به عید نوروز، مسئوالن استانی تدابیری برای خرید 

بهتر و راحت تر مردم در این ایام انجام می دهند و بازارچه های نوروزی زیادی 
برای عرضه مستقیم اقالم شب عید به اصفهانی ها تهیه می شود که نظارت 
مستقیم بر قیمت های آنها وجود دارد . در این باره رییس اتاق اصناف استان 
گفت: کارگروه تنظیم بازار پیش خرید و خرید شب عید را انجام داده تا در 
صورت نیاز به بازار ورود کرده و فرآیند تنظیم بازار را انجام دهد. جهانگیری 
افزود: فعالیت بازرسی از اول اسفند شروع شده و بحث بازرسی بازار شب عید 

نیز از 15 اسفند آغاز شده و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
بازرسی ها بیشتر شده است

رییس اتاق اصناف استان بیان کرد: بازرســی ها دربرگیرنده مواردی نظیر 
بحث نظارتی، پاســخگویی به شــکایت مردم، رصد بازار است و همچنین 

گزارش هایی که بازرســی اتاق اصنــاف گزارش می دهنــد را به دبیرخانه 
کمیسیون تنظیم بازار انتقال می دهیم. وی تاکید کرد: با وجود بازرسی هایی 
که صورت می گیرد، هیجانات بازار شب عید امری اجتناب ناپذیر است و بحث 
عرضه و تقاضا می تواند بازار محصوالت را به صورت موقت از تعادل خارج کند. 
جهانگیری در همین راستا توضیح داد: به طور مثال تقاضا برای خرید آجیل 
و خشکبار در طول سال چندان زیاد نیست و به  طور معمول به مناسبت های 
خاص نظیر عید نوروز و شب یلدا محدود می شــود؛ بنابراین در این مواقع 
تقاضا بر عرضه غلبه می کند. وی تصریح کرد: در حال حاضر مایحتاج مردم 
اعم از کاالهای اساسی و چه میوه و اقالم شب عید به وفور موجود است و هیچ 

نگرانی از بابت کمبود این اقالم در ایام عید وجود ندارد.
امسال مشکل خرید پرتقال در استان نداریم

جهانگیری به مشکالتی که در سنوات گذشته به دلیل کمبود برخی اقالم 
نظیر پرتقال ایجادشده بود، اشــاره کرد و گفت: در سال جاری پیش بینی 
می شود به دلیل مســاعد بودن شــرایط آب و هوایی و ذخیره مناسب این 
محصوالت در انبارها مشکلی از بابت کاهش عرضه و یا افزایش قیمت وجود 
نداشته باشد. وی اظهار داشت: مردم به منظور تهیه اقالم موردنیاز شب عید 
خود هیچ نگرانی نداشته باشند و به منظور پیشگیری و مقابله با هرگونه تخلف 

احتمالی، بازرسی ها به صورت منسجم در حال انجام است.
حکایت نوروز

گذشته از خرید عید می توان به سمنوپزي، ســفره هفت سین، آب چهل 
یاسین، دید و بازدید و ســیزده به در، به عنوان رسوم اصفهانی ها برای ایام 
عید نوروز  اشاره کرد. در تمام این مراسم، آب و سبزه به عنوان دو نماد حضور 
دارند که با نشــانه های دیگری همراه می شوند که البته این دو نشان برای 
اصفهانی هایی که چند سالی است روی زاینده رود را ندیده اند دیگر بی مفهوم 
شده و دل خوش را ازآنها گرفته است.در ســفره نوروز، به ویژه در گذشته 
خوراکی هایی چون ماست دست نزده، برنج ســفید پخته یا خام، گوشت 
و غذاهایی که اصوال نشــانه  برکت و محصول خوب باشــد، می گذاشتند. 
نمادهایی مانند آینه، تخم مرغ، سمنو، ســبزه، شیریني، آب چهل یاسین 
نیز در کنار آن قرار میدهند که ترکیبی از برکت و باروری باشد؛ اما حکایت 
نوروز حکایت چسبیدن متعصبانه به سنت ها نیست، بلکه فراگیری و عمل 
به فلسفه نو کردن افکار و دل هایمان است و البته جیب های خالی مردم هم 

که حکایت خود را دارد!

اصفهان آماده عید می شود؛

بازار تحت کنترل، جیب ها خالی!

فرزانه مستاجران

مشکالت و معضالت آب در استان اصفهان آنچنان ریشه دوانده که 
شاید جمع کردن این داستان سراســر دراماتیک و در برخی مواقع 
اکشن، غیر ممکن به نظر برسد! از تهدید کردن دولت به استعفای 
دست جمعی نمایندگان استان گرفته تا مصوبات قانون ۹ ماده ای 
و عبور از تدبیر استاندار اصفهان، همه زیر مجموعه و یا بهتر بگوییم 
عواقب عدم اجرای نادرست  قوانین در تخصیص اعتبار برای حقابه 

اصفهان بوده که نادیده گرفته شده است.
حجت االسالم احمد ســالک، نماینده مردم اصفهان در جدیدترین 
اظهار نظر خود عنوان کرده بود که اگر دولت این بار فکری به حال 
 کشاورزان اصفهان نکند، شخصا اســتعفا می دهم و این استعفا از

 سر ضعف نیســت بلکه در دفاع از مردمی است که دغدغه معیشت 
روز و شب دارند.

سالک با بیان اینکه برداشت های باالدستی و غیرقانونی آب به زعم 
ما 200 میلیون مترمکعب بود؛ اما کارشناسان آبی این میزان را 300 
میلیون مترمکعب عنوان کردند، گفت: اگر 100 میلیون متر مکعب 
در کف زاینده رود جاری باشــد این آب تا گاوخونی جریان یافته و 

مشکالت کشاورزان تا حدی زیادی رفع می شود؛ چراکه این آب به 
چاه ها و آب زیرزمینی نفوذ و حالت گردشی پیدا می کند.

 وی وضعیت نامطلــوب آب و جنگی کــه عنوان می شــود درپی
 بی آبی در دنیا ایجاد خواهد شد را نوعی تلقین و ایجاد روحیه یأس و 
ناامیدی توسط بیگانگان می داند و ادامه می دهد: در شرایط موجود 
نمی توانیم استان خود را ترک کنیم، باید با خشکسالی سازگار شده 
و با تدابیر الزم با این پدیده نبرد داشته باشیم که بخشی از این تدبیر 

در ارتباط با مسائل قانونی است. 
اما حمیدرضا فوالدگر دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان 
اینکه طرح بهشت آباد، چالش های زیادی دارد که رفع آنها زمان بر 
است، گفت: با توجه به مشکالت کشاورزان پیشنهاد ما این است که 
دبی خط اول آب یزد از زاینده رود کاهش پیدا کند و با توجه به اینکه 
طرح بهشت آباد برای این منطقه به زودی اجرایی خواهد شد، خط 
اول پس از آغاز طرح قطع شود. فوالدگر با اعالم این خبر که بودجه 
خط دوم آب بری یزد از زاینده رود نیز امسال حذف شده است، بیان 
داشت: قرار بر این است که صنایع نیز آب خود را از خلیج فارس تامین 
کند. تمام این مسائل در حالی عنوان می شود که محسن مهرعلیزاده 
استاندار اصفهان نیز برای مشکل آب اصفهان طرح بازچرخانی آب 

و استفاده از آب خاکستری را ضروری عنوان می کند؛ اما حسینعلی 
حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی  
طرح پیشنهادی اســتاندار برای احیای زاینده رود از طریق انتقال 
پساب های صنعتی تصفیه شده به این رودخانه را غیر جامع و مطالعه 

نشده و به عبارتی ریختن پول به درون چاه می داند .
وی ادامه می دهد: اســتاندار اعــالم کرده کــه می خواهد با 270 
میلیارد تومان اعتبار پساب تصفیه شده فاضالب های غرب، شمال و 
شــرق اصفهان را به زاینده رود منتقل کند. نیاز واحدهای صنعتی و 
کشاورزان شمال اصفهان در حوزه شهرستان شاهین شهر و میمه و 
برخوار  به پساب تصفیه شده به اندازه ای است که اصال هیچ آبی از این 
محل باقی نمانده که بخواهند با صرف هزینه زیاد برای انتقال آن به 

زاینده رود اقدام کنند.
حاجی دلیگانی با انتقاد از طرح مطالعه نشــده اســتاندار اصفهان 
اظهــار داشــت: در این طــرح راهــکاری بــرای احیای دشــت 
بحران زده برخــوار که منشــأ بخشــی از ریزگردها بــه اصفهان 
بوده، نشــده؛ درحالی که از محل این پســاب می توانیــم با احیای 
 مناطق بیابانی دشــت برخــوار بخشــی از ریز گردهــا را کنترل

 کرد.

از استعفای دسته جمعی به سمت استعفای انفرادی؛

تغییر موضع نمایندگان استان اصفهان در مجلس

ذره بین

                        حمید وکیلی/ زاینده رود

فاطمه کاویانی

قاب روز

 62,000
تومان
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صدای پای نوروز در کاخ 
تاریخی هشت بهشت

نمایی از کاخ تاریخی هشــت بهشــت اصفهان 
مربوط دوران صفویه ) اسفند 96(

میزبانی تهران از  سازندگان 
اصفهانی فیلم کوتاه

چهل و سومین نشست پاتوق فیلم کوتاه اصفهان 
به اکران منتخبی از فیلم های کوتاه فیلم سازان 
 اصفهانی در دانشــگاه ســوره تهران اختصاص 

دارد.
بهنام تاجمیرریاحی با اشــاره به نام این فیلم ها 
گفت: »وحشــی« به کارگردانی فردین انصاری، 
»عافیت« ســاخته حمیدرضا وفاخواه، »ارباب 
حلقه ها« بــه کارگردانی رضا بهــروزی، »خانه 
پدری« ســاخته روزبه شــعرای نجاتی، »او« به 
کارگردانی مسعود طهماسبی، »چتر خاکستری« 
ســاخته محمــد پوســتین دوز و »نرمش« به 
کارگردانی شــاهین علیخان پــور، هفت فیلمی 
است که در چهل و ســومین پاتوق این هفته در 

تهران اکران می شود.
عالقه منــدان بــرای شــرکت در پاتــوق فیلم 
کوتاه ایــن هفته می توانند امروز رأس ســاعت 
۱۳به ســالن شــهید دکتــر فهیمی دانشــگاه 
ســوره به نشــانی تهران، خیابــان آزادی، بین 
 خوش و آذربایجــان، کوچه کامیــاران مراجعه 

کنند.

به میزبانی فرهنگسرای کوثر؛
به دیدن بزرگ ترین سنگاب 

کشور بروید
بزرگ ترین ســنگاب کشــور به مدت ده روز در 
نگارخانه فرهنگسرای کوثر به نمایش درمی آید. 

حقانی، از هنرمندان قلم زن بنام خوراسگان است 
که در تولید آثاری در ابعاد بسیار بزرگ، رکورددار 
و زبانزد شده است.وی 28 ســال در شاخه های 
گوناگون این رشته سنتی اصفهان فعالیت کرده و 
اکنون به عنوان مدرس قلم زنی شناخته می شود.

فرهنگسرای کوثر، از ۱7 تا 28 اسفندماه، میزبان 
آثار قلم زنی ۱8ســال گذشــته محسن حقانی، 
هنرمند قلم زن است که در کنار سنگاب ساخته 

او، به نمایش درمی آیند.

به میزبانی گالری گمان؛
 نمایشگاه عکس موبایلی 
»انسان معاصر« برگزار شد

نمایشــگاه عکس موبایلی »انســان معاصر« در 
گالری گمان برپا شد. 

در این نمایشــگاه آثار ۳۳ عــکاس در قالب ۴۰ 
عکس به نمایش درآمده و این آثار، از میان 2۵۰۰ 
عکس ارســالی برای فراخوان نمایشگاه، توسط 
داوران آن ازجمله امید افالکی، مهدی ناظری و 

صادق سوری انتخاب شده است.
این نمایشگاه تا تاریخ 28 اســفندماه از ساعت 
۱7 تا 2۱:۳۰ در گالری گمــان اصفهان، میزبان 

عالقه مندان به هنر خواهد بود.

معاون سیمای رسانه ملی:
منتظر پخش آثار جدید 

تلویزیونی در سال 97 باشید
معاون سیمای رسانه ملی در خصوص عملکرد 
صداوسیما در ســال 96 گفت: موتور تولیدات 
عرصه های مختلف در سال 96 خوب فعال شد 
و ما امروز در موقعیتی قرار داریم که کشــتی 
تولیدات که دچار رکورد شده بود و یا حتی به 
ِگل نشسته بود، کامال خارج شده و در یک مسیر 
بسیار هموار قرار گرفته است.مرتضی میرباقری  
در ادامه بیان کرد: در ساختار نمایشی کمی و 
کیفی تولیداتمان چهار برابر شد و همین طور 
در ساختار مستند، سه جشنواره فصلی برگزار 
کردیم که به عقیده من در این دو زمینه در سال 
۱۳96 موفق تر بودیم.وی در پایان درخصوص 
مجموعه فعالیت های معاونت ســیما در سال 
۱۳97 افزود: بخش عمده آثاری که در ســال 
۱۳96 تولید شده، در ســال ۱۳97 به پخش 
می رســد. در واقع محصوالت سیما، مثل یک 
کوه یخی اســت که ما بخش بسیار کوچکی از 
آن را در سال 96 شاهد بودیم و بخش کثیری 
از آن در ســال آینده به روی آنتن شبکه های 

سیما می رود.

معاون صدا:
پخش بیش از 3000 دقیقه 

برنامه نوروزی از رادیو
حمید شاه آبادی با اشاره به پخش برنامه های 
نوروزی از 27 اســفند تــا ۱۴ فروردین، اعالم 
کرد که در این ایام ۳هزار و ۴۵۱ دقیقه برنامه 
نوروزی از ۱6شــبکه رادیویی پخش می شود 
و تالش می کنیم که رادیو، همــراه و همدم و 
مونس مردم در این ایام خجسته باشد.معاون 
صدا گفت: تعداد شنوندگان رادیو افزایش یافته 
است. در ســال های اخیر آمارها از مخاطبان 
28 درصــدی حکایت داشــت، ولــی آخرین 
نظرســنجی ها رقم ۳۵/9درصدی را نشــان 

می دهد. 

اسماعیل آذر:
نوروز مشاعره رضوی داریم

مجری برنامه »مشاعره« با اشاره به ضبط این 
برنامه برای ایام عید، بیان کرد که این مجموعه 
در نوروز 97 با شعرهایی درباره فرهنگ رضوی 
پخش می شود. اسماعیل آذر درباره ویژه برنامه 
»مشاعره« که ویژه نوروز 97روی آنتن شبکه 
آموزش می رود، گفت: در نوروز امسال مشاعره 
رضوی را داریم که در صحن حرم امام رضا)ع( و 

با حمایت آستان قدس رضوی ضبط می شود.
وی با اشاره به اینکه این مسابقه با نام و یاد امام 
رضا)ع( مزین خواهد شد، ادامه داد: این مشاعره 
در خود صحن حرم مطهر امام رضا )ع( برگزار 
می شــود و به نوعی این اقدام بــرای اولین بار 
است که در برنامه »مشاعره« صورت می گیرد.

»سه شنبه شب«؛ سریال جدید 
شبکه یک

با اتمام سریال رنج پنهان، پخش مینی سریال 
هفت قسمتی »سه شنبه شب« به کارگردانی 
صادق پروین آشتیانی و تهیه کنندگی مهدی 
عبادی آغاز خواهد شــد. درخالصه داســتان 
سه شنبه شب آمده است: چند روزی مانده به 
عید نوروز، بابک ۴۰ ساله، قرار است بعد از 2۳ 
ســال زندگی در کانادا برای اولین بار به ایران 
بیاید. این   مجموعه تلویزیونی هر شــب به غیر 
از پنجشنبه ها از شبکه یک پخش خواهد شد.

اردیبهشت ۹۷؛
 پیانیست ایتالیایی 
به تهران می آید

لودوویکو اینائودی، آهنگســاز و پیانیســت 
معاصــر ایتالیــا و خالق موســیقی فیلم های 
»طردشــدگان«، »اینجا انگلســتان است«، 
»من هنوز اینجام« و ســریال »دکتر ژیواگو«   
اردیبهشــت ماه ســال 97 برای اجرا در تاالر 

وزارت کشور به تهران می آید.
اینائودی روزهای ۵ و 6 اردیبهشت ماه سال 97 
در تاالر بزرگ وزارت کشــور به همراه ارکستر 
پنج نفره و با حضور تکنسین صدا، نور و بک الینر 
روی صحنه می رود و نخســتین کنسرت خود 
در ایــران را برگزار می کند. دراین کنســرت، 
ردی هاسا نوازنده چلو، فدریکو مکوزی نوازنده 
ویولن، فرانسیســکو ارســوری نوازنده گیتار، 
ریکاردو الگانا نوازنده پرکاشن و البرتو فابریس 
نوازنده باس، اینائودی را همراهی خواهند کرد.

 Night«،« وی در این اجــرا قطعاتی چــون
 »»Elements«، »Experience«، »Fly

را به اجرا درمی آورد.

کافه هنر

پیانیستایتالیاییبهتهرانمیآید

پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

اخبار

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه اعتکاف ایام ماه رجــب در فروردین 97 
برگزار می شود، اظهار داشــت: در مراسم اعتکاف 

سال جاری در ماه مبارک رجب که از شب سیزدهم 
این ماه مصــادف با تولد حضرت علــی )ع( تا ۱۵ 
رجب برگزار شــد، ۵76 مسجد شــرکت داشتند 

که نسبت به سال قبل 26 مسجد اضافه شده بود.
حجت االسالم رحمت ا... اروجی، با بیان اینکه تعداد 
کل معتکفان در ســال 96 تعداد 8۴ هزار و 6۰۰ 
نفر بوده است، افزود: از این تعداد ۵7 هزار و 622 
نفر زن و 26 هزار و 978 نفر مــرد بودند.مدیرکل 
تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه 

تعداد خواهران 7 درصد و برادران ۳/۴ درصد نسبت 
به سال گذشــته رشد داشته اســت، بیان داشت: 
درمجموع رشد باالی ۵درصدی معتکفان را نسبت 
به سال گذشته شــاهد بودیم. وی افزود: اعتکاف 
رجب سال 97 نیز در اغلب شهرستان های استان 

اصفهان برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان خبرداد:

رشد باالی ۵ درصدی معتکفان نسبت به سال 9۵

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان اصفهان گفت: اصفهان با 
آماده سازی۵۰۰ جاذبه تاریخی و گردشگری به 

استقبال نوروز می رود.
فریدون الهیــاری با بیان اینکه آیین پاکســازی 
محوطه های تاریخی به غیر از پایگاه های نوروزی 
در بســیاری از ســایت های تاریخی ازجمله در 
شهرســتان هایی مانند نطنز، نائین، کاشــان و 
گلپایگان نیز درحــال انجام اســت، اظهارکرد: 
باتوجه به برنامه هــای انجام شــده، اصفهان با 
آماده ســازی ۵۰۰ جاذبه تاریخی و گردشگری 
به اســتقبال نوروز 97 می رود که ان شاءا... این 
برنامه در همین هفته نهایی خواهد شد و چه بسا 

آمادگی استان از این تعداد نیز بیشتر شود.
وی ادامه داد: اصفهان قاعدتا به صورت ســاالنه 
در زمینه حضور گردشگران از رشد قابل توجهی 
برخوردار بوده است اما باید به این نکته نیز توجه 

داشت که امسال در سیاست های کلی سازمان 
در سطح کشور، موضوع توزیع سفر به استان های 
مختلف کشــور در نظر گرفته شــده و ما نیز در 

سطح استان نگاهمان به سمت توزیع سفر 
به شهرستان های مختلف استان 

اســت و آمادگی کامل برای 
پذیرش همه مســافران 
نــوروزی در اســتان 

اصفهان وجود دارد.
وی تصریــح کــرد: 
همــه  خوشــبختانه 

میــراث  اداره هــای 
فرهنگی در شهرستان های 

استان، جلسات مختلف ستاد 
ســفر برگزار کــرده و کمیته های 

مختلف آنها نیز برنامه ریــزی های الزم و کافی 
در این خصوص داشــته اند؛ به ویــژه در زمینه 

اسکان مســافران نوروزی در همه شهرستان ها 
پیش بینی های خوبی صورت گرفته است.

الهیاری با اشاره به پیگیری بحث نوروزگاه افزود: 
بازارچه های مرتبط با موضــوع نوروزگاه 
تقریبا دو یا سه روز قبل از نوروز 
آغاز می شــود؛ اما با توجه 
به مناســبت ها به ویژه 
مناسبت های مذهبی، 
ان شــاءا... نوروزگاه از 
روز دوم فروردیــن به 
بعد، شــدت بیشتری 
خواهد گرفت و برگزاری 
مســابقه چوگان یکی از 
اقدامــات مهم در نــوروزگاه 
اســت؛ همچنین موضوع دیگر این 
است که شهرستان های مختلف استان روزهای 
ویژه ای را در چهلستون خواهند داشت و امسال 

برنامه ها و آیین های نوروزی و فرهنگی از تنوع 
بیشتری نسبت به ســال های گذشته برخوردار 
است که به نوعی آیینه تمام نمای استان خواهد 

بود.
مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان اصفهان با 
بیان اینکه جشــنواره غذا در ایام نوروز و فعال در 
شهر اصفهان برگزار می شود، گفت: این جشنواره 
در برخی از شهرستان های استان نیز به صورت 
پراکنده برگزار می شود. در اصفهان با همکاری 
شــهرداری برنامه متنوع و گســترده ای در این 
زمینه پیش بینی شده است که روز خاصی از ایام 
نوروز را پوشــش خواهد داد؛ اما به لحاظ مکانی 
امسال عالوه بر برگزاری در مکان های نزدیک به 
سایت های تاریخی و به ویژه  میدان نقش جهان 
با هماهنگی های صورت گرفته،  این جشنواره در 
برخی فضاهای شهری ازجمله ناژوان و صفه نیز 

برگزار می شود.

کارگردان ســریال های تلویزیونی، عکســی از فصل 
جدیــد ســریال ســتایش در صفحــه اجتماعــی خــود 

منتشرکرد.
سعید ســلطانی گفت:پیش تولید سریال »ستایش ۳«، 

روز های ابتدایی خود را سپری می کند«.

ستایش ۳  کلید خورد

ی
رد

اگ
ست

رضا عطاران در اینستاگرام درگذشت لوون هفتوان این
بازیگر سینما و تئاتر را تسلیت گفت.

هفتوان  کــه در فیلــم »دراکــوال« بــه کارگردانی 
 عطــاران بــازی کــرده بــود، در اثــر ســکته قلبــی 

درگذشت.

واکنش عطاران به درگذشت لوون هفتوان

دنیای موسیقی

مجموعه سینمایی اصفهان سیتی سنتر با ظرفیت 2هزار 
و 2۵۰ صندلی، اردیبهشت ماه 97 افتتاح می شود.

مدیرعامل پروژه اصفهان ســیتی ســنتر تصریح کرد: 
ســالن همایش هزار و 7۰۵ نفره این مجموعه، در حال 
بهره برداری است و ســینماها هم با ظرفیت های ۳8۴، 

۳2۴، 9۴ و 7۴ نفره برای خدمت رسانی به سینما دوستان آماده می شوند.
مسعود صرامی افزود: دو سالن سینمای خصوصی وی آی پی با ظرفیت های 2۰ و ۳6 نفره، کوچک ترین 
سالن های سینمایی اصفهان سیتی سنتر محسوب می شوند و در مجموع، این هشت سالن سینما به اضافه 

سالن همایش، دو هزار و 2۵۰ صندلی را در فضای سینمایی مجموعه قلب شهر ایجاد می کنند.
صرامی گفت: تالش می کنیم با افتتاح سینماها در اردیبهشت ماه ســال ۱۳97، بتوانیم جشنواره فیلم 

کودک و نوجوان اصفهان را به طور کامل پوشش دهیم.

فیلم کوتــاه »خانــه پــدری« بــه کارگردانــی روزبه 
شــعرای نجاتی، در پانزدهمین جشــن تصویر ســال و 

جشنواره فیلم تصویر تقدیر شد.
کارگردان این فیلم اظهارکرد: آیین اختتامیه پانزدهمین 
جشــن تصویر ســال و جشــنواره فیلم تصویر، با حضور 

هنرمندانی چون داریوش فرهنگ، ابوالفضل جلیلی، هوشنگ گلمکانی، عباس یاری و رضا درمیشیان در خانه 
هنرمندان ایران برگزار  شد و طی آن، فیلم کوتاه »خانه پدری« در بخش فیلم های باالی ۱۵ دقیقه از سوی 
هیئت داوران مورد تقدیر قرار گرفت. روزبه شعرای نجاتی با اشاره به روند تولید این فیلم ادامه داد: اسفندماه 
سال گذشته، مراحل ضبط »خانه پدری« به پایان رسید و فیلم، اواخر شــهریورماه آماده اکران شد. »خانه 
پدری« تاکنون در جشنواره های دولتی پذیرفته نشــده و تقدیر از آن در جشن تصویر سال که یک جشنواره 

خصوصی است، برای من  ارزش بسیاری دارد.

سینماهای سیتی سنتر 
در اردیبهشت ماه  
افتتاح می شود

تقدیر از فیلم اصفهانی 
 در جشن 
تصویر سال

مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان:

نوروزگاه، آیینه تمام نمای استان خواهد بود

شهردار اصفهان: 

اصفهانهمیشهدرتاریخ،مأمنادیانبودهاست

شهردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان همیشه در تاریخ، مأمن ادیان بوده 
است گفت: این شهر پایگاه امن و محلی برای زندگی مسالمت آمیز همه 

ادیان در کنار مسلمانان بوده است.
همایش »سیمای جوان در ادیان توحیدی« با حضور شهردار، استاندار، 
نمایندگان ادیان مختلف و جوانان از سوی دفتر تخصصی جوان سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در تاالر هنر برگزار شد.

در همایش ســیمای جوان در ادیان توحیدی، شخصیت های فرهنگی 
ادیان الهی با هدف هم اندیشــی ادیان توحیدی، همدلی و هم زبانی در 
نفی خشونت و افراطی گرایی حضور داشتند. نمایندگان ادیان مختلف بر 
اشتراک ادیان توحیدی در دوری از خشونت و افراطی گری و هم گرایی 
ادیان توحیدی برای نیل به ارزش های انســانی و الهــی تاکید کردند.

همچنین نمایندگان مسلمانان، از اینکه در برخی کشورهای همجوار به 
بهانه برتری های دینی و مذهبی آتش تروریسم، افراطی گری و اختالفات 

فرقه ای را هر روز شعله ورتر می کنند، ابراز تاسف کردند.

شهردار اصفهان با بیان اینکه اصفهان همیشــه در تاریخ، مأمن ادیان 
بوده است، اظهار داشــت: این شــهر پایگاه امن و محلی برای زندگی 
مســالمت آمیز همه ادیان در کنار مســلمانان بوده و در واقع در اسالم 
مالک سنجش افراد تقوای آنهاســت. اگر معیار سنجش رعایت حقوق 
بشر، ظلم ستیزی، احترام متقابل، مدارا و دینداری باشد، آن گاه هرکسی 

با هر دینی در همه سرزمین ها زندگی مسالمت آمیزی خواهد داشت.
قدرت اله نوروزی گفــت: باید برای گفت وگو بین ادیــان تالش کرد تا 
نقاط مشترک همه ادیان تقویت شــود؛ اگر چنین نگاهی وجود داشته 
باشد صلح و امنیت در جهان برقرار می شود. در واقع اصفهان یک شهر 
طالیی اســت که می تواند در روابط خواهرخوانده هــا، مذاهب و ادیان 
توسعه ایجاد کند.اســتاندار اصفهان با بیان اینکه این همایش به همه 
ادیان توجه داشته اســت، گفت: دنیای امروز بیشتر از هر زمان دیگری 
به معنویت نیاز دارد چون مراحل مختلف مدرنیسم را پشت سرگذاشته 
و در پست مدرنیسم به سر می برد. انسان به دلیل ابعاد معنوی و مادی 

وجود خود، وقتی در یک زمان طوالنی و چند قرن به ورطه رشد مادی 
می افتد و از بخش معنویات روحی و جسمی خالی می شود، باید به ابعاد 

روحی خود بپردازد.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه همه ادیان معتقد به دمیده شدن روح 
الهی در انسان هستند، اظهار داشت: روح معنویت انسان نیازمند رشد و 
بالندگی است؛ در واقع ادیان الهی به نوعی همگی این بالندگی را در خود 
دارند و جوانان چون آینده ساز هستند باید گرایشات دینی داشته باشند.

نماینده کلیسای آشوری شرق کشور در همایش سیمای جوان در ادیان 
توحیدی، هویت هر فرد را در خانواده متفاوت دانســت و گفت: هویت 
در جوانان اهمیت بســیار دارد، جامعه شناسان سیاسی و روان شناسان 
اجتماعی باید در این حوزه پژوهش کنند تا بتوانند با انسجام اجتماعی 

بهتر، به سوی توسعه کشور پیش بروند.
کشــیش طبرس با بیان اینکه هرجا به جوانان اعتماد داشــتیم نتایج 
مطلوبی کسب کردیم، افزود: جنگ تحمیلی مصداق همین موضوع است، 
در آن دوران جوانان اقلیت های قومی و دینــی با حضور در جبهه های 
جنگ، تحولی شگرف در موضوع انســجام اجتماعی ایجاد کردند و در 

کشور هیچ تفاوتی بین قومیت  ها وجود نداشت.
نماینده زرتشــتیان اصفهان در این همایش گفت: جوانان باید قدر این 
انقالب که با زحمت فراوان به دست آمده است را بدانند. آینده برای این 
سرزمین اهورایی است و هویت ایرانی و اســالمی را جوانان ایرانی باید 
حفظ کنند. موبد نیک دین با اشاره به اینکه برتری در زرتشتی، یهودی، 
مسیحی و یا مسلمان بودن نیست، بیان کرد: برتری در تقوا پیشه کردن 
و داشتن گفتار، کردار و اندیشه نیک اســت؛ چرا که ادیان الهی همگی 
یک هدف دارند و آن هم خداشناسی است.نماینده کلیمیان نیز در این 
همایش با اشاره به اینکه جوانی نشانه ضعف، بی تدبیری یا بی تجربگی 
نیست، گفت: در طول تاریخ پیامبران جوان تاثیرات زیادی در تبلیغ دین 
داشته اند؛ در تمدن مصر، یوسف پیامبر جوانی است که به اسیری برده 
شد و از سیاه چال و حقارت به باالترین مقام رسید و به تنهایی یک قوم 

را از قحطی نجات داد.
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ابالغ رای
12/646 شماره دادنامه: 9609970350800765 شماره پرونده: 9509980350800785 
شماره بایگانی شعبه: 950989 خواهان ها: 1- خانم بتول سیاف فرزند ابوالقاسم 2- خانم 
بتول نیل فروشان دردشــتی فرزند علی اکبر 3- خانم نجمی داوری فرزند علی 4- خانم 
سرور صادقی فرزند میراحمد با وکالت آقای مهدی ریاضیات فرزند محمد علی به نشانی 
اصفهان چهار راه وحید نبش محتشم کاشانی مجتمع عزیزخانی طبقه 4 واحد 43، خوانده: 
آقای غالمرضا رضایی به نشــانی اصفهان فلکه دانشگاه صنعتی به طرف دهنو خ حکیم 
سنایی سمت راست کوچه فرش مدائن کارگاه مبلغ رضائی با کدپستی 8134533665، 
خواسته ها: 1- خلع ید 2- قلع و قمع مســتحدثات 3-مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با 
توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و 
انشای رای می نماید. رای دادگاه: دعوی خواهان خانم ها بتول نیلفروشان دردشتی و بتول 
سیاف و سرور صادقی ونجمی داوری با وکالت آقای مهدی ریاضیات به طرفیت خوانده 
آقای غالمرضا رضایی به خواســته خلع ید خوانده از ملک شماره پالک ثبتی 593/452 
بخش 16 ثبت اصفهان و قلع و قمع مستحدثات، دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان 
و مالکیت رسمی خواهان حسب تصویر اســناد مالکیت ابرازی و پاسخ استعالم واصله از 
اداره ثبت به شــماره 26002641-1395/09/02 و مفاد نظر کارشناس تامین دلیل که 
مبین تصرف خوانده در ملک خواهان تحت عنوان نمایشــگاه مبل به مساحت 117/21 
متر می باشد و نظر به اینکه حسب ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی وفق قانون به ثبت 
رسید دولت کسی را مالک می شناسد که ملک بنام وی است و اینکه خوانده دلیلی بر جواز 
تصرفات خود ازناحیه مالک قانونی ابراز نکرده و در دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاعی به 
عمل نیاورده است بنابراین تصرفات وی غیر ماذون و غاصبانه تشخیص و مستند به مواد 
198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 308 و 313 و 311 قانون مدنی حکم 
به خلع ید خوانده از 117/21 متر ملک یاد شده و قلع و قمع بنای احداثی در قسمت مورد 
تصرف وپرداخت مبلغ 806/400 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 144/720 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشــد.  م الف:38631 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی 

مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )391 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/647 شماره دادنامه: 9610106837409624 شماره پرونده: 9609986837401341 
شماره بایگانی شــعبه: 961396 خواهان: خانم زهرا داوری دولت آبادی فرزند محمد به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان سیمین باغ زیار مجتمع سرو پالک 1-13 کدپستی 
8169853773 ، خوانده: آقای مهدی چهری فرزند علی اشرف به نشانی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- اعســار از پرداخت هزینه دادرسی 3- مطالبه خسارت 
دادرسی 4- مطالبه مهریه،گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: درخصوص دعوی 
خواهان خانم زهــرا داوری دولت آبادی فرزند محمد به طرفیــت خوانده مهدی چهری 
فرزندعلی اشرف به خواســته مطالبه مهریه به نرخ روز و بدواً اعســار از هزینه دادرسی 
نظر به اینکه خواهان خانه دار و فاقد درآمد می باشــد ومفاد استشهادیه محلی و پیوست 
دادخواست حکایت از عدم تمکن مالی وی جهت پرداخت هزینه دادرسی دارد لذا با توجه 
به نظریه مشاور محترم قضایی و به استناد مواد 504 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی و 
ماده 5 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 حکم به اعســار موقت خواهان از پرداخت 
هزینه دادرسی صادر می گردد و نسبت به اصل خواسته نظر به شرح دادخواست خواهان و 
اظهارات وی در جلسه دادرسی بامالحظه مفاد سند رسمی شماره 9176 دفترخانه 40 به 
تاریخ 1390/9/4 که تصویر مصدق آن پیوست دادخواست می باشد و احراز علقه زوجیت 
و اینکه به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می باشد و می تواند هرگونه تصرفی در آن 
بنماید و نظر به اینکه خوانده در جلسه دادرســی دفاع موثری جهت رد ادعای خواهان به 
دادگاه ارائه ننموده دعوی خواهان را ثابت دانســته و مستندا به ماده 1082 قانون مدنی و 
تبصره الحاقی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 300 قطعه سکه 
تمام بهار آزادی- 100 مثقال طالی 18 عیار – وجه رایج کشــور به مبلغ 10/000/000 
ریال وجه نقد که به نرخ روز محاسبه می گردد و به عنوان اصل خواسته و به پرداخت مبلغ 
162/894/031 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید خواهان 
مکلف است پس از وصول مهریه و خروج از اعســار ضمن اجرای دادنامه هزینه دادرسی 
را به مبلغ 161/413/034 ریال پرداخت نمایــد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد. در ضمن ابالغ شونده مجهول 
المکان آقای مهدی چهری فرزندعلی می باشد.م الف:38629 شعبه 13 دادگاه خانواده 

اصفهان )406 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610106836412587 ابالغنامــه:  شــماره   12 /648
9509986836401594 شــماره بایگانی شــعبه: 951827 خواهان: آقای حمید سنمار 
فرزند عزیزاله با وکالت خانم شهرزاد علی پور عطاآبادی فرزند عبدالرضا به نشانی اصفهان 
خیابان هشت بهشت غربی انتهای ملک شمالی روبروی قرض الحسنه ابوذر دفتر وکالت، 
خوانده: 1- خانم طاهره احمدی با وکالت آقای مرتضی کالنتر فرزند مظفر به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان سی و سه پل ابتدای چهارباغ باال مجتمع باران طبقه 4 واحد 23 ، 
2- آقای علیرضا طاهریان به نشانی اصفهان باغ غدیر پردیس فلکه پردیس پ 93 طبقه 
سوم، خواسته: اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام 
مدنی( گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان 
آقای حمید سنمار فرزند عزیزاله با وکالت شهرزاد علی پور عطاآبادی فرزند عبدالرضا به 
طرفیت خواندگان علیرضا طاهریان فرزند نعمت الــه و طاهره احمدی فرزند رمضانعلی 
به خواســته اعتراض به عملیات اجرایی موضوع مــواد 146 و 147 قانون اجرای احکام 
مدنی راجع به پرونده کالسه 950334 شــعبه چهارم اجرای احکام خانواده با این توضیح 
که خواهان اظهار داشته در پرونده کالسه مذکور خوانده ردیف دوم اقدام به توقیف وجه 
الرهانه محل سکونت خوانده نزد موجر )آقای مسعود سنمار( نموده که ابالغ آن به اشتباه 
به نام و نشان آقای حمید سنمار ) خواهان( که برادرموجر است انجام گردیده که به علت 
عدم وجود رابطه مالی با خوانده دعوی بدون ترتیب اثر متروک می گردد و سپس متعاقب 
امر و به دنبال صــدور اجرائیه به جای موجر اموال خواهان توقیــف و عملیات اجرایی بر 
علیه ایشان انجام شده که با عنایت به فقدان رابطه استیجاری خواهان با خواندگان دعوا 
ضمن اعتراض به عملیات اجرایی تقاضای رفع توقیف از اموال خواهان را نموده اند دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده مستندات ارائه شده از سوی معترض ثالث و اینکه قرار اجاره 
موصوف به نام آقای مسعود سنمار می باشد که ضم پرونده نیز شده است و با لحاظ اینکه 
رابطه اســتیجاری فیمابین اصحاب دعوا موجود است و پرونده اجرایی نیز با بررسی های 
انجام شــده حکایتی بیش از این ندارد و خواندگان نیزدلیلی مبنی بر رد ادعای خواهان و 
مستندات ارائه شده از ســوی وی ارائه ننموده اند. دادگاه مستندبه مفاد مواد 147-146 
قانون اجرای احکام مدنی ضمــن پذیرش اعتراض خواهان به عملیــات اجرایی در این 
خصوص حکم به رفع توقیف از وجه الرهانه موضوع پرونده اجرایی مذکور صادر و اعالم 
می نماید حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. )آدرس: اصفهان خ میرفندرسکی)خ میر( حد فاصل 
چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایی شهید قدوسی طبقه 3 اتاق 302(. م الف:38610 
 شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شــهید قدوســی( )451 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ رای

12/649 کالســه پرونده 960837 ش 5 شــماره دادنامه: 9609976793504519-
96/11/24 تاریخ رسیدگی: 96/11/10 مرجع رسیدگی: شــعبه 5 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: مرتضی صمدزاده به نشــانی اصفهان خ امام خمینی خ شریف شرقی 
نرسیده به تقاطع اول دســت چپ مبل دید برتر، خوانده: آزاده شفاهی 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 مرتضی 
صمد زاده فرزند رجبعلی به طرفیت آزاده شفاهی فرزند محمدرضا به خواسته مطالبه مبلغ 
28/000/000 ریال فاکتور 922 به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
با توجه به محتویات پرونده کپی مصدق فاکتور به شــماره 922 که بابت خرید مبلمان به 
مبلغ 28/000/000 ریال و نیز شرح دادخواست تقدیمی و همچنین اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگی مورخ 96/11/3 مبنی بر اینکه خوانده بابت خرید مبلمان به مغازه مراجعه 
و مبلمان خریدند و تاکنون نسبت به بدهی خود اقدامی ننموده اند و ازپرداخت بدهی خود 
اســتنکاف نموده اند و همچنین اظهارات شهود تعرفه شــده خواهان در جلسه رسیدگی 
مورخ 96/11/3 که گواه بر ادعای خواهان مبنی بر بدهی خوانده به ایشــان دارد لذا شورا 
با توجه به جمیع جهات معنونه و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخ 96/11/3 و 
عدم ارسال الیحه دفاعیه از طرف ایشان به نظر دعوی خواهان را واردو ثابت دانسته و به 

اســتناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/530/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/7/11 لغایت 
زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و بعد از اتمام مهلت واخواهی قابل 
تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:38607 شعبه 5 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)337 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/650 کالسه پرونده: 960509 شماره دادنامه:96/11/28-9609976795502518 
مرجع رسیدگی: شعبه 25 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید جمشیدیان  به 
نشانی مشتاق دوم براآن شمالی روستای جوزدان نبش کوچه شاهد 7، خوانده: علی دودمان 
به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی  حمید جمشــیدیان به طرفیت علی دودمان به خواسته 
مطالبه مبلغ 34/000/000 ریال وجه چک به شماره 467194-96/4/20  به عهده بانک 
ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق 
چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و 295/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف )96/4/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38606 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان ) 273 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

12/843 شــماره صادره: 1396/42/463201- 96/11/11 نظر به اینکه سند مالکیت 
المثنی ششدانگ پالک ثبتی شــماره 12 فرعی از 2325 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
ذیل ثبت 159917 در صفحــه 20 دفتر امالک جلد 881 به نام غالمحســین نخودیان 
اصفهانی فرزند احمد تحت شماره چاپی مسلسل 518571  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است سپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده  36905  مورخ 1396/11/01 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 61292 مورخ 
1396/10/30 که به گواهی دفترخانه 40 اصفهان رســیده اســت مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. توضیحا  اینکه منافع و حق سکونت مورد ثبت مادام الحیات با فروشنده و پس از فوت 
تابع عین خواهد بود. م الف: 39132 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان )254 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/651 کالسه پرونده: 960490 شماره دادنامه:96/11/29-9609976795502592 
مرجع رسیدگی: شعبه 25 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید جمشیدیان  به 
نشانی اصفهان مشتاق دوم براآن شــمالی روستای جوزدان نبش کوچه شاهد 7، خوانده: 
علی اکبر نظری اصل به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  حمید جمشــیدیان به طرفیت 
علی اکبر نظری اصل به خواســته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه چک به شماره 

798854/41-96/2/30  به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به 
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ســی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و معاف از هزینه دادرسی بابت 
هزینه دادرسی و290/000 ریال نشر آگهی و تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )96/2/30(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38604 شعبه 25 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) 292 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/653 کالسه پرونده: 961033 شماره دادنامه:96/11/29-9609976794104521 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای عبدالغفور غفوری 
به نشانی اصفهان پل چمران جنب پمپ بنزین فروشگاه استیل البرز، خوانده: آقای علی 
بیگی هرچگانی به نشــانی خ زینبیه شمالی خ عمان ســامانی کوچه شباهنگ پ 128 
)مجهول المکان(، خواسته: مطالبه مبلغ 11/300/000 ریال بابت دو فقره چک به شماره 
های 742520 و 742521 به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار 
تامین خواسته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوای آقای عبدالغفور غفوری فرزند رحیم به طرفیت آقای علی بیگی هرچگانی 
فرزند ینجه علی به خواسته مطالبه مبلغ یازده میلیون و ســیصد هزار ریال وجه چک به 
شماره های 742520-94/6/2 و 742521-94/7/15 به عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی درج  آگهی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ یازده میلیون و 
سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و دویست و شصت و یک هزار و دویست 
وپنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه درج آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چکهای موصوف 94/6/2 و 94/7/15  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. در خصوص تامین خواسته با توجه به 
واریز نکردن خسارت احتمالی از سوی خواهان با استناد به مواد 115 ق.آ.د.م قرار رد تامین 
خواسته صادر می نماید. م الف:38601 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان ) 384 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106793502802 ابالغنامــه:  شــماره   12 /857
9609986793501538 شــماره بایگانی پرونده: 961549  در خصوص پرونده کالسه 
961549 شعبه 5 خواهان عباسعلی حدادگر اصفهانی دادخواستی مبنی بر تخلیه و تحویل 
عین مستاجره به انضمام مطلق خسارات قانونی به طرفیت محمدرضا  عباس عبدلی تقدیم 
نموده است که وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 97/2/1 ساعت 12 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم طبقه 2 
شعبه 5 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمائید در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی می گردد و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  م الف: 39214 
شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف  اصفهان) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )148 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
12/638 کالسه پرونده: 960454 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 23 شورای حل اختالف 
اصفهان، شماره دادنامه: 9609976795301311-96/9/29 خواهان: حمید خلیلی فرزند 
رمضانعلی به نشانی اصفهان خ پروین دوم مقابل پمپ بنزین پیتزا پل، خواندگان: 1- بهرام 
نظری 2- رضا نظری 3- امیر علی ابراهیمی  هر سه به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه یک فقره چک، به تاریخ 96/08/22 با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شعبه 23 ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی حمید 
خلیلی به طرفیت 1- بهرام نظری 2- رضا نظری 3- امیر علی ابراهیمی به خواسته مطالبه 
مبلغ 17/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 072335 به انضمام کلیه خسارات 
قانونی با عنایت به محتویات پرونده و وصف تجریدی بودن چک و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و 
اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و خواندگان در جلسه 
رسیدگی و اینکه مشارالیه ها در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و هیچگونه 
دلیل موجه و مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده اند شــورا 
به لحاظ مصون ماندن دعوی و مســتندات خواهان از هرگونه  خدشــه و تعرض قانونی 
دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و مســتندا به مواد 198-515-522-519 قانون 
آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوانعالی 
کشور، حکم به محکومیت تضامنی خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف 
دوم و سوم به عنوان ظهرنویس به پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 270/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
95/11/10 تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:38498 

شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )357 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/639 شــعبه 51 شــورای حل اختالف کالســه پرونده: 960612 شــماره دادنامه 
9609976805102487-96/11/21  خواهان: محسن رستمی به نشانی خ امام خمینی 
خیابان بسیج مقابل دارالقرآن کدپســتی 8436143451، خوانده: حسین جلیل پیران به 
نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 986052 به مبلغ 
15/000/000-93/6/28 ریال و سند 986053 به مبلغ 20/000/000 ریال و نیز مطلق 
خسارات اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
 نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محســن رستمی به طرفیت آقای 
حسین جلیل پیران به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 وجه چک به شماره 986052-

986053  عهده بانک سپه بانضمام مطلق خســارت قانونی با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مســتندات در یدخواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 313، 310 قانون 
تجارت و 519، 515، 198، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه 
به تبصره الحاقی به مــاده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت 
مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/557/500ریال بابت هزینه های 
دادرسی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک مورخ 93/6/28-93/7/28 لغایت اجرای حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس ازآن 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:38497 
 شــعبه 51 حقوقی مجتمع شــماره ســه شــورای حل اختالف اصفهان  ) 330 کلمه، 

3 کادر(  

ابالغ رای
12/640 کالسه پرونده: 960382 شــماره دادنامه:96/8/2-9609976794103241 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد با 
وکالت نرگس صادقی با وکالت نرگس صادقی قهساره به نشــانی چهارباغ باال مجتمع 
باران طبقه 4 واحد 27، خواندگان: 1- مهدی شهبازی به نشانی خ مولوی ک 10 پالک 
293، 2- رضا محمودی به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصادبا وکالت نرگس 
صادقی به طرفیت 1- مهدی شهبازی 2- رضا محمودی به خواسته بخشی از چک مطالبه 
مبلغ 39/203/104 ریال وجه چک به شماره 9405/411450-12  به عهده بانک ملی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و ایــن که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اند لذا دعوی خواهان علیه خواندگان 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 
39/203/104 ریال بخشی از چک موضوع خواســته بابت اصل خواسته و 1/605/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف )95/11/28(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38493 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان ) 317 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/641 کالسه پرونده: 951622 شــماره دادنامه:96/8/27-9609976794402470 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مازیار تقوائی به نشانی 
قشم شرکت بهین پاالیش جاده الفت بیست کیلومتری درگهان )SES( با وکالت نرگس 
صادقی قهساره به نشــانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع باران طبقه 5 واحد 35، خوانده: 
محمد نوریان مدیرعامل شرکت خوش نماسازان به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  مازیار تقوائی 
با وکالت نرگس صادقی قهساره به طرفیت آقای محمد نوریان مدیرعامل شرکت خوش 
نماسازان به خواســته مطالبه مبلغ 130/600/000ریال وجه 2 فقره چک به شماره های 
484931 و 484928  به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به 
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 130/600/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/510/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف )93/11/5(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38492 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان ) 311 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/642 کالسه پرونده: 960388 شــماره دادنامه:96/8/29-9609976793703042 
مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد به نشانی 
پل آذر ابتدای خ توحید پ 3  با وکالت نرگس صادقی قهساره به نشانی اصفهان چهارباغ 

باال مجتمع باران طبقه 5 واحد 35، خواندگان: 1- محبوبه منصوری2- کرامت منصوری 
3- مرضیه منصوری هر سه به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت 
نرگس صادقی قهساره به طرفیت 1- محبوبه منصوری 2- کرامت منصوری 3- مرضیه 
منصوری به خواســته مطالبه مبلغ 96/633/799  ریال بخشــی از وجه چک به شماره 
972948-95/9/24  به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خســارات قانونی با 
توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده اند لذا دعوی خواهان علیه خواندگان به صورت تضامنی ثابت به نظر 
می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 96/633/799 ریال 
بابت اصل خواسته و 2/627/930 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )95/9/24(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل تجدید نظــر در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:38491 شعبه 7 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) 310 کلمه،

 3 کادر(  
ابالغ رای

12/643 کالسه پرونده: 961255 شماره دادنامه:96/11/28-9609976793604034 
مرجع رسیدگی: شــعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امیر حاج حیدری به 
نشانی خمینی شهر بلوار شهید بهشــتی خ خرم پالک 12، خواندگان: 1- رضا عزیزی به 
نشانی شهر تهران سهروردی شمالی کوچه موزه پالک 32 طبقه سوم واحد 7، 2- مرتضی 
مهدیزاده به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک و مطلق خسارات 
دادرسی، گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی امیر حاج حیدری به طرفیت 1- رضا عزیزی 
2- مرتضی مهدیزاده  به خواسته مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال وجه یک فقره چک  
به شماره 1511/381837/53-94/11/30  به عهده بانک ملت شعبه کرمان خ قدس به 
انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  به اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهی عدم  
پرداخت  از جانب  بانک محال علیه و با عنایت به وصــف تجریدی بودن چک موصوف 
بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور  در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن  را دارد و این که خوانده ردیف اول علی رغم  حضور در جلسه دادرسی 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی نسبت به دعوی مطروحه خواهان به عمل نیاورده  لذا 
شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم   بر محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/790/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و  خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف  94/11/30 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می دارد.  رای صادره جهت خوانده ردیف اول حضوری محسوب و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و 
نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:38489 شــعبه 6  حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )355 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/644 کالســه پرونده: 961254 شــماره دادنامــه:9609976793604041 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امیر حاج حیدری فرزند حبیب 
اله به نشانی خمینی شهر بلوار شهید بهشتی خ خرم پالک 8، خوانده: آزیتا محمدپورپارچه 

بافی فرزند حمید به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 100/000/000 میلیون 
ریال بابت یک فقره چک به شــماره 3405/071718،  با عنایت بــه محتویات پرونده و 
 نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی امیرحاج حیدری به طرفیت آزیتا محمدپور 
پارچه بافی به خواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
3405/071718  به عهده تجارت شعبه مهر ویالی کرج به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این شــعبه ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد 
مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/300/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد  
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
درمحاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشــد. م الف:38488 شعبه 6 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )286 کلمه، 3 کادر(
احضار متهم

12/841 شماره نامه: 9610113749202234 شماره پرونده: 95099837492005730 
شماره بایگانی شعبه: 950646 آگهی وقت رسیدگی وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری، متهمان: بهروز محمودی و شهرام آقایی، نظر به اینکه در پرونده کالسه 950646 
دادیاری دادسرای دهاقان متهمان بهروز محمودی فرزند حجت اله و شهرام آقایی فرزند 
بهرام جهت دفاع از اتهام انتسابی ربا و افترا موضوع شکایت حمید احمدیان در این شعبه 
حاضر گردند و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده که ابالغ می گردد ظرف یک 
ماه آینده در دادیاری دادسرای عمومی و انقالب دهاقان با داشتن استحقاق وکیل در این 
پرونده حاضر گردند در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی می گردد و دادسرا 
تصمیم مقتضی )رسیدگی غیابی( اتخاذ خواهد نمود. م الف: 96/369  شعبه دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دهاقان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

12/645 شماره دادنامه: 9609976793904363 شماره پرونده: 9609986793900799 
شماره بایگانی شعبه: 960807 خواهان: آقای نصراله مارانی فرزند عبدالکریم به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ شــیهدان برزان ک ماهران ک مرتضی رضایی پ 18، 
خوانده: آقای احســان نجفی علی کرزانی فرزند علی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، رای قاضی شورا: در خصوص دعوی نصراله مارانی فرزندعبدالکریم به 
طرفیت احسان نجفی علی کرزانی فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و سه میلیون 
ریال وجه چک شماره 521344 عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطالبه هزینه دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت آن، بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق 
نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان ازخود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد و مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک 
میلیون و هشتصد و هشتاد و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) 521344 مورخ 96/05/03( تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می 
باشددرحق خواهان صادرو اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی اصفهان خواهد بود. م الف:38642 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )306 کلمه، 3 کادر(
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حصر وراثت
12/838  آقای حسن نظرعلی دارای شناسنامه شماره 835 به شرح دادخواست به کالسه  
587/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمدنظرعلی به شناسنامه 205 در تاریخ 94/7/9  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حســن نظرعلی، ش.ش 835 نسبت با 
متوفی فرزند 2- علی نظر علی، ش.ش 4319 نسبت با متوفی فرزند 3- معصومه نظرعلی، 
ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 4- مریم نظرعلی، ش.ش 19443 نسبت با متوفی فرزند 
5- شوکت طیبی، ش.ش 131 نسبت با متوفی همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 651 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )مجتمع شماره یک( )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/839  آقای حســن نظرعلی دارای شناســنامه شماره 835 به شــرح دادخواست به 
کالسه  586/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان شوکت طیبی به شناسنامه 131 در تاریخ 95/5/6  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسن نظر علی، ش.ش 835 
نسبت با متوفی فرزند 2- علی نظرعلی، ش.ش 4319 نسبت با متوفی فرزند 3- معصومه 
نظرعلی، ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 4- مریم نظرعلی، ش. 19443 نسبت با متوفی 
فرزند. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 650 
 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )145 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

12/842  آقای سید جالل طباطبایی دارای شناسنامه شــماره 1 به شرح دادخواست به 
کالسه  657/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن طباطبایی مزدآبادی به شناسنامه 2 در تاریخ 94/5/16  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سید جالل طباطبائی، 
ش.ش 1 فرزند حسن نسبت فرزند 2- سید احمد طباطبائی، ش.ش 35219  فرزند حسن 
 نسبت فرزند 3- سید رضا طباطبائی مزدآبادی، ش.ش 1054 فرزند حسن نسبت فرزند

 4- معصومه طباطبائی، ش.ش 246 فرزند حســن نســبت فرزنــد 5- زهرا طباطبائی 
مزدآبادی، ش.ش 4032 فرزند حسن نسبت فرزند 6- کبری عامری، ش.ش 591 فرزند 
محمد نسبت زوجه، اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

507 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان زواره )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/632 شماره دادنامه: 9609970352401910 شماره پرونده: 9609980352400605 
شماره بایگانی شعبه: 960677 خواهان: شرکت امین تجارت منتخب خراسان به شماره 
ثبت 42384 به مدیرعاملی آقا حسین کالنتری دهقی با وکالت آقای جمال باقرزاده فرزند 
جواد به نشانی اصفهان چهار راه رودکی مجتمع عزیزخانی مجتمع عزیزخانی طبقه 2 واحد 
27 و آقای احسان محمدی فرزند سلطانعلی به نشانی اصفهان چهار راه رودکی مجتمع 
عزیزخانی طبقه 2 واحد 27، خواندگان: 1- آقای حسین منصوری فرزند محمد به نشانی 
استان خراسان رضوی شهرستان مشهد خ سعدی بین سعدی 5 و 6 جنب مسجد ائمه بقیع 
پ 1، 2- آقای مجتبی بنی طبا فرزند حســن به نشانی اصفهان خ مسجد سید جنب هتل 
چهل ستون پ 78، 3- آقای مرتضی نوروزی اسکندری فرزند حبیب اله به نشانی استان 
خرسان رضوی مشهد گلشهر حســین زاده 14 کاخ عروس خوشبخت پ 1، خواسته ها: 
1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با 
اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوای آقایان احسان محمدی و جمال باقرزاده به وکالت از شرکت امین تجارت منتخب 
خراسان به طرفیت آقایان حســین منصوری و مرتضی نوروزی اسکندری و مجتبی بنی 
طبا به خواسته مطالبه پانصد و ده میلیون ریال وجه ســه فقره چک به شماره و سررسید 
542691-1396/3/15 و 542692-1396/3/31 و 542690-1396/2/25 نظــر به 
مالحظه تصویر چکها و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت بر اشتغال ذمه 
خواندگان می نماید و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه و اســتحضار 

از دعوی و دعوت از طریق روزنامه در جلسه حضور نیافته دفاعی بعمل نیاورده اند دادگاه 
مستندا به مواد 310 و 313 و 314 و 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک و ماده 519 قانون آیین دادرســی مدنی خوانــدگان را متضامنا به پرداخت 
پانصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواســته و 18/114/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و 13/440/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهــان محکوم می نماید ضمنا 
واحد اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی 
و از تاریخ سررســید لغایت وصول محکوم به احتساب و متضامنًا از خواندگان وصول و به 
خواهان ایصال نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
 این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 
می باشــد.  م الف:38508 شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و 

بازرگانی شهرستان اصفهان )401 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/633 شماره دادنامه: 9609970354201883 شماره پرونده: 9609980362300688 
شماره بایگانی شعبه: 961078 شاکی: آقای شهریار خلیفه سلطانی فرزند اصغر به نشانی 
خمینی شهر ابتدای خ بوعلی شــهر کتاب، متهم: آقای رضا هارونی فرزند ایت ، اتهام ها: 
1- توهین 2- تهدید 3- مزاحمت تلفنی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
رضا هارونی فرزند آیت ا... 39 ســاله مبنی بر توهین و تهدید و مزاحمت تلفنی نسبت به 
آقای شهریار خلیفه سلطانی با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان، شکایت شاکی، صورتجلسه پیام های ارسالی از ناحیه متهم و 
استعالم به عمل آمده از مخابرات و عدم حضور متهم در کلیه جلسات تحقیق و دادرسی 
جهت دفاع از بزه های انتسابی و لذا بزهکاری نامبرده محرز است دادگاه مستندا به مواد 
608 و 669 و 641 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات مصوب 75( و لحاظ ماده 134 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 92 به جهت تعدد بزه های ارتکابی متهم را بابت بزه توهین به 74 
ضربه شالق و بابت بزه تهدید به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و بابت بزه مزاحمت تلفنی 
به تحمل 4 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید که صرفًا یکی از مجازات های اشد قابل 
اجرا است رای صادره غیابی تلقی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و ســپس ظرف همان مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف:38507 شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و 

بازرگانی شهرستان اصفهان) 116 جزایی سابق(  )261 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/634 شماره دادنامه: 9609970350801788 شماره پرونده: 9509980350801099 
شماره بایگانی شعبه: 951343 خواهان: شرکت صنایع ماشین سازی آذربایجانی )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 13401 با مدیرعاملی مهندس رحیم آذربایجانی با وکالت آقای امیر 
حسین مستقیم نائینی فرزند احمد به نشانی اصفهان شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید 
مجتمع سینا طبقه اول واحد یک کدپستی 8164773674 و آقای روح اله محمدی فرزند 
محمد به نشــانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی خیابان شــیخ مفید غربی مجتمع 
سینا طبقه اول واحد 1، خواندگان: 1- بانک سپه )شــعبه شهرک صنعتی جی اصفهان( 
به نشــانی اصفهان خیابان مطهری حد فاصل میدان انقالب و پل ابوذر سرپرستی بانک 
سپه، 2- بانک تجارت ) شعبه خاقانی( با وکالت خانم فائقه مجدی بفروئی فرزند نورمحمد 
به نشانی اصفهان پل شیخ صدوق )میر( ســاختمان پاراکس )نبش بن بست شماره 13( 
طبقه دوم واحد بی 4، 3- موسسه اعتباری آرمان )شعبه اصفهان( به نشانی اصفهان خ 22 
بهمن مجتمع اداری امیرکبیر ورودی دوم نرسیده به فرمانداری اصفهان موسسه اعتباری 
آرمان، 4- بانک پارسیان )شــعبه دکتر نوربخش اصفهان( با وکالت آقای محمد یزدانی 
فرزند یداله به نشانی اصفهان خیابان ارتش روبروی خیابان حسین آباد مجتمع اداری نوید 
طبقه همکف واحد 1، 5- بانک ملی )شعبه فلکه فیض اصفهان( به نشانی اصفهان دروازه 
دولت ابتدای چهارباغ پایین سرپرستی بانک ملی، 6- بانک ملت به نشانی استان خراسان 
رضوی شهرستان سرخس خ امام، خواســته: صدور حکم ورشکستگی، دادگاه با توجه به 
اوراق و محتورات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور و انشای رای می نماید. رای دادگاه: در این پرونده خواهان شرکت صنایع 
ماشین سازی آذربایجانی )سهامی خاص( با شــماره ثبت 13401 با مدیریت آقای رحیم 
آذربایجانی و با وکالت آقایان روح ا... محمدی و امیر حسین مستقیم نائینی دادخواستی به 
طرفیت خواندگان 1- بانک ملی ایران 2- بانک ملت با وکالت آقای ارش شیرانی 3- بانک 
تجارت با وکالت خانم فائقه مجدی 4 - بانک سپه 5- بانک پارسیان با وکالت آقای محمد 
یزدانی  و 6- موسسه اعتباری آرمان به خواسته صدور حکم به اعالم ورشکستگی شرکت 
خواهان تقدیم و بیان کرده که شرکت خواهان به سبب شرایط نامناسب اقتصادی متوقف 

و قادر به پرداخت دیون خود نمی باشد که درخواســت صدور حکم ورشکستگی شرکت 
خواهان را دارد خواندگان در دفاع بیان کرده شرکت تسهیالتی از بانک گرفته و بدون دلیل 
مدعی توقف شده است و صرف نامناسب بودن وضعیت اقتصادی  موجب توقف نیست و 
ضمانت های متعدد به نفع نهادها و سازمانهایی درخواست کرده که مبین فعالیت شرکت 
است و صرف نپرداخت دین موجب توقف نیســت دادگاه جهت احراز موضوع، موضوع را 
به کارشناسی رشته حسابداری ارجاع که کارشــناس برگزیده دادگاه در رشته حسابداری 
آقای حســن گندم کار در نظریه بیان کرده اند جمع دارایی های خواهان سیصد و سیزده 
میلیارد ریال است و بدهی های شرکت خواهان مبلغ چهارصد و هشتاد و یک میلیارد ریال 
و دارایی شرکت تکافوی پرداخت بدهی ها نیست و آخری پرداخت شرکت که پس از آن 
پرداخت علی حده ای نداشته تاریخ 1393/12/27 بوده و تاریخ اولین سررسید بدهی ها 
1390/10/20 می باشــد دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان از زمره شرکت های 
تجارتی و تاجر محســوب می گردد و نظر به اینکه شرکت حسب مستندات موجود و نظر 
کارشناسی سررسید پرداخت بدهی های خواهان رسیده و نسبت به طلب برخی بستانکاران 
برگ اجراییه صادر و دارایی خواهان تکافوی دیون وی نیست و خواهان در پرداخت دیون 
خود  متوقف و قادر و تادیه دیون خود نمی باشــد و نظر به اینکه حسب ماده 412 قانون 
تجارت و ورشکســتگی تاجر در پرداخت دیون وی حاصل می گــردد بنابراین توقف و 
ورشکستگی شرکت خواهان به نظر دادگاه ثابت بوده و مستند به مواد 412، 415 و 416 
و 417 و 433 و 536 و 537 قانون تجارت و ماده 1 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی 
حکم به اعالن ورشکستگی با تاریخ توقف 1393/12/27 صادر و اعالم می گردد همچنین 
قرار مهر و موم اموال خواهان صادر و اعالم می گردد تا توسط اداره تصفیه نسبت به اجرای 
مهر و موم و تصفیه اموال ایشــان و پرداخت دیون و وصول مطالبات تا ختم تصفیه اقدام 
گردد رای صادره به صورت موقت توان اجرا داشته و حسب مواد 536 و 537 قانون توسط 
خواهان ظرف ده روز قابل اعتراض و از طرف اشخاص ذینفع مقیم ایران ظرف یک ماه و 
از طرف اشخاص ذینفع مقیم خارج از ایران ظرف دو ماه از تاریخ اعالن در روزنامه رسمی 
قابل اعتراض می باشد ضمنا نوع ورشکستگی با توجه به اینکه ظرف مهلت سه روز از تاریخ 
توقف به دادگاه درخواست ورشکستگی نشده به تقصیر می باشد. م الف:38505 شعبه 
هشتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان  )758 کلمه، 

8 کادر(
ابالغ رای

12/635 کالسه پرونده: 960584 شماره دادنامه:96/11/29-9609976795502543 
مرجع رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شهربانو ملکی به نشانی 
اصفهان دینان کوچه برج کوچه شــاهد پ 333، خوانده: ملیحه صفی خانی به نشــانی 
مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی  خانم شــهربانو ملکی به طرفیت خانم ملیحه صفی خانی به خواسته 
مطالبه مبلغ 115/000/000 ریال وجه چک به شماره 877704-95/7/20  به عهده بانک 
ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق 
چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ یکصد و پانزده 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و 2/522/500 ریال بابت هزینه دادرسی و  حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیــر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 
)95/7/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:38504 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 282 کلمه،

 3 کادر(  
ابالغ رای

12/636 کالسه پرونده 960097 شماره دادنامه: 9609976794801260 تاریخ دادنامه: 
96/10/28 مرجع رسیدگی: شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای حمید 
خلیلی،  خوانــدگان: 1- آقای مهدی احمدزاده به نشــانی اصفهان خ عطار نیشــابوری 
مقابل تقاطع سوم نمایشــگاه اتومبیل تورجی زاده، 2- خانم خدیجه صفری قهساره به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 

ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای حمید خلیلی به طرفیت آقای مهدی احمدزاده و خانم خدیجه صفری 
قهســاره به خواســته مطالبه مبلغ 55/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 
209/353491-96/2/6 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده 
و بقا اصول اسناد و مدارک در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و 
اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه و 
ارائه نکرده است شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد  310، 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه 
و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق 
آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حق  خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس  ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف:38500 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )322 کلمه، 3 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610100370005509 ابالغنامــه: شــماره   12 /829
9609980358700097 شماره بایگانی شــعبه:960108  ابالغ شونده حقیقی: محمد 
معروف به تورج اسکندری اغچه فرزند موسی، مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 10 روز،  محل 
حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 4 اتاق شــماره 455، نوع علت حضور: اعمال ماده 384 و 387 ق.ا.د.ک ، 
با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر 
اقدام، در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. توجه: پس از دریافت 
این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام 
و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود 
به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر 
خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه 
نمایید. م الف:38872 شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان اصفهان) 16 کیفری استان 

سابق( ) 177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/637 کالسه پرونده: 960453 شــماره دادنامه:96/9/29-9609976795301312 
مرجع رسیدگی: شــعبه 23 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید خلیلی فرزند 
رمضانعلی به نشانی اصفهان خ پروین دوم مقابل پمپ بنزین پیتزا و همبرگر پل، خوانده: 
میثم حنیفه مزلقانچایی فرزند رضا به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک 
فقره چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوای آقای حمید خلیلی به طرفیت آقای میثم حنیفه مزلقانچایی به خواسته 
مطالبه 50/000/000 ریال )پنج میلیون تومان( وجه چک به شــماره 901/08094585 
به عهده بانک پســت بانک ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال ) پنج میلیون تومان( بابت اصل خواسته و مبلغ 
680/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/11/7(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان طبق 
شاخص بانک مرکزی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38499 

شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )308 کلمه، 3 کادر(

مفاد آراء
12/200 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي  

واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي 
فاقدسندرســمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضي 
محرزگردیده است لذامشخصات متقاضي وملک موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع 
عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاینده رودواصفهان امروزچاپ وآگهي 
میشــودتادرصورتي که اشخاصي نســبت به صدورســندمالکیت متقاضیان اعتراضي 
دارندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مــدت دوماه اعتــراض خودرابه اداره ثبت 
واسنادوامالک شهرضاتسلیم وپس ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خودرابه مرجع قضایي تقدیم نمایند وطرح دعوا رابه اداره ثبت واسنادوامالک 
شهرضاارائه نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد
شماره 375 فرعي از23 اصلي فضل آباد 

1-راي شــماره 139660302008006252 -  26 / 11 / 96 – نرگس مطهري فرزند 
 مطهر ششدانگ یک باب خانه مفروزي ازپالک 375 فرعي از23 اصلي سودآبادبه مساحت

 05 / 208 مترمربع .
تاریخ انتشارنوبت اول  06 / 12 / 96

تاریخ انتشارنوبت دوم  21 / 12 / 96 
م الف: 1027 سید اسداله موسوي  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا

ابالغ وقت رسیدگی
9610460353400033 شــماره پرونــده:  12 شــماره درخواســت:  /826
9609980362201207 شماره بایگانی شعبه: 968045  نظر به اینکه آقای منصور علیزاده 
به اتهام توهین، تهدید، قدرت نمایی با سالح سرد و ایراد ضرب و جرح با سالح سرد حسب 
شکایت، آقای حامد نجفی فرزند عبدالحســین و ایراد ضرب و جرح عمدی با سالح سرد 
موضوع شکایت آقای کیوان کیقبادی فرزند حسن که به دادگاه های عمومی شهرستان 
 اصفهان ارجاع گردیده و جهت رسیدگی در شــعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
) 108 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقــه 2 اتــاق شــماره 205 ارجاع و به کالســه 
9609980362201207 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1397/2/1 و ســاعت 9 
تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.  م الف:38510 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 108 جزایی سابق( 

)192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/119 در خصوص پرونده کالسه 960702  خواهان اســماعیل احمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ابوالفضل ترابی میرآبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 97/2/2 ساعت 5 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 22 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: 35780 
شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه،1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106794103079 ابالغنامــه:  شــماره   12 /120
9609986794101552 شماره بایگانی شــعبه: 961555   آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به آقای عباس رنجبر، خواهان محسن کریمی دادخواستی به طرفیت 
خوانده عباس رنجبر به خواســته 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 961555 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/02 ساعت 12 تعیین که حسب دستور 

دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی 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: 36558 شــعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )165 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794103077 ابالغنامــه:  شــماره   12 /121
9609986794101554 شــماره بایگانی شــعبه: 961557  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت وضمائم به آقای نصراله امینی کربکندی، خواهان آقای محسن کریمی 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای نصرا... امینی کربکندی 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 961557 شــعبه 11 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/02 
ساعت 13 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت 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 نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 36553 
شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

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

پرونــده:  شــماره   9610106794103075 ابالغنامــه:  شــماره   12 /122
9609986794101553 شماره بایگانی شــعبه: 961556  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواســت وضمائم به احمدرضا ذوالفقاری، خواهان آقای محسن کریمی دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای احمدرضا ذوالفقاری به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه 
)اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 961556 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/02 ساعت 
12/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت 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 نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 36557 
شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

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

پرونــده:  شــماره   9610100350212622 ابالغنامــه:  شــماره   12 /123
9609980350201132 شــماره بایگانی شــعبه: 961339  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقــای بهزاد خیام باشــی فرزندرضا، خواهــان  آقای مارلن 
شــموایل فرزند ولس با وکالت مسعود کریمی دادخواســتی به طرفیت  خواندگان بهزاد 
خیام باشــی فرزند رضا - بهزاد طالبی طــادی فرزند علیرضا  به خواســته  مطالبه وجه 
چک مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 304(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980350201132 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت 
و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/02 و ســاعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر 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:35588 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/124 در خصوص پرونده کالســه 960602  خواهان مرتضی صمدزاده دادخواستی 

مبنی بر تاخیر تادیه به طرفیت مهدی تن زده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
97/2/2 ساعت 6 عصر 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 22 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: 35784 
 شعبه 22 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )117 کلمه

،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/827 در خصوص پرونده کالســه 961356  خواهان مرتضی نصر آزادانی با وکالت 
آقای نصر آزادانی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث به طرفیت حسین عاوی و محمدرضا 
دهقانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/2/3 ساعت 10/30 صبح تعیین 
گردیده اســت 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 دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 37184 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )125 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351012281 ابالغنامــه:  شــماره   12 /125
9609980351001015 شماره بایگانی شــعبه: 961249  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  آقای مهرداد شفیعی فرزند حسین، خواهان  خانم مژگان الهیاری 
فر فرزند نادر دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای مهرداد شفیعی فرزند حسین  به خواسته  
 مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرســی و مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه 
) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 212(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351001015 شعبه 10 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/03 
ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده مهرداد شفیعی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده مهرداد شفیعی ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:35590 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)177 کلمه، 2 کادر(

اجرايیه
12/828 شماره اجراییه:9610420351400499  شماره پرونده:9509980351400474 
شماره بایگانی شعبه:950546 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609970351401570  محکوم علیه بهنام لرکی به نشــانی مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 350/333/891 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
10/521/686 ریال بابت هزینه دادرسی و هم چنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه )مرحله 
بدوی( و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانکی ازتاریخ سررسید 93/5/19 
تا زمان وصول در حق محکوم له کیوان کیانی فرزند نجف قلی به نشانی استان اصفهان 
شهرستان شاهین شهر و میمه شاهین شهر شهرک گلدیس خ شیخ منیر فرعی 3 شرقی 
پ 113 با وکالت ندا سادات میر حسینی فرزند سید مرتضی به نشانی استان اصفهان شهر 
اصفهان خانه اصفهان فلکه ماه فرخی ابتدای بلوار رزمندگان نرســیده به چهار راه بنفشه 
مجتمع خلیج فارس طبقه 3 واحد 9 و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت بابت هزینه 
عملیات اجرایی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 

و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(.
 م الف: 38880 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)458 کلمه، 5 کادر(

اجرايیه
12/811 شماره اجراییه:9610420350700437  شماره پرونده:9609980350700635 
شماره بایگانی شعبه:960766 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه و شماره دادنامه 
9609970350701719  محکوم علیهم 1- محســن امیدانی فرزند محمد 2- محمد 
علی باقری گله فرزند مراد هر دو به نشــانی مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ 
700/000/000 ریال بابت اصل خواســته بانضمام خســارت تاخیر تادیه وجه از تاریخ 
سررسید چک به شماره 12/95112/801707 مورخ 1396/6/25 تا زمان پرداخت اصل 
خواسته بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل به مبلغ 18/000/000 ریال و هزینه دادرسی به مبلغ 23/740/000 ریال 
در حق محکوم له مهدی خردپیشــه فرزند محمد به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
خ پروین خ دشتستان ک مهدیه پ 58 و نیز پرداخت حق االجرای دولت در حق صندوق 
دولت )رای غیابی است(. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 38861 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)458 کلمه،5 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/840 در خصوص پرونده کالســه 519/96 دعوی سید میرزا هاشمی نژاد به طرفیت 
اسماعیل یوسفی به نشانی مجهول المکان با موضوع مطالبه وجه وقت رسیدگی در تاریخ 
97/01/29 ساعت 9/30 صبح در شورای حل اختالف زواره تعیین شده است که با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابرماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در زواره 
بلوار جانباز شعبه اول شورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می گردد. م الف: 506 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف زواره 

)118 کلمه، 1 کادر(
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ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9610100354710534 ابالغنامــه:  شــماره   12 /661
9609980362500671 شماره بایگانی شعبه:961268 شاکی: سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان به نشانی اصفهان خ فردوســی خ منوچهری، متهمین: 1-  آقای مجتبی 
انالویی 2- آقای غالمحســین بصیرت نما 3- آقای وحید انالویی 4- آقای ســعید کمال 
5- آقای حمید انالویی 6- آقای حســن نقیه 7-آقای امید بیات 8- آقای مرتضی برهانی 
9- آقای جمشید انالویی 10- آقای مصطفی برهانی 11- آقای سجاد تقی پور 12- آقای 
مجتبی برهانی 13- خانم فاطمه سادات فخری 14- آقای امیر حسین پور توسلی همگی 
به نشانی اصفهان 15- آقای آرش انالوئی فرزند ابراهیم به نشانی شهر اصفهان خ آل محمد 
کوچه شــاهین 9، پالک، اتهام: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، گردشکار: 
دادگاه با بررســی محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور و انشــا رای می نماید. رای دادگاه: در خصــوص اتهام آقایان 1- آرش 
انالوئی فرزند ابراهیم 2- آقای مجتبی انالویی 3- وحید انالویی 4- سعید کمال 5- حمید 
انالویی 6- حسن نقیه 7- امید بیات 8- جمشید انالویی 9- مجتبی برهانی 10- خانم فاطمه 
ســادات فخری همگی مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به ترتیب ردیف اول 
تفکیک ملک زراعی به 16 پالک وبا دیوارکشی و فروش محل به سایر متهمین با احداث 
218 متر مربع و ردیف دوم پالک یک به میزان 171 متر مربع با احداث استخر و محوطه، 
اتاق، سرویس بهداشتی ردیف سوم پالک هشتم 197 متر مربع و پالک نهم به میزان 244 
متر مربع جمعًا به میزان 441 متر مربع با احداث اســتخر، محوطه، فونداسیون و سرویس 
بهداشتی ردیف چهارم پالک سوم به میزان 205 مترمربع با احداث استخر، محوطه، راهرو، 
بنا، سنگ فرش، راهرو شنی و خاکی، آبنما ردیف پنجم دو پالک، پالکهای 10 و 11 جمعا 
به میزان 722 متر مربع با احداث استخر، فونداسیون، اتاق، محوطه سرویس بهداشتی در 
هر دو پالک هر کدام به میزان 361 متر مربع ردیف ششم پالک چهارم به میزان 211 متر 
مربع از طریق احداث استخر و اتاق و محوطه و ســرویس بهداشتی و راهرو و ایوان ردیف 
هفتم پالک 12 به میزان 226 مترمربع با احداث سکوی سیمانی،استخر و اتاق و محوطه 
و سرویس بهداشتی و ایوان ردیف هشتم پالک 5 به میزان 159 مترمربع از طریق احداث 
استخر و محوطه و سرویس بهداشتی ردیف نهم پالک 15 به میزان 156 متر مربع از طریق 
گود برداری استخر و محوطه خاکی و راهرو ردیف دهم پالک شش به میزان 163 مترمربع 
از طریق احداث استخر و سنگ فرش و راهرو خاکی که بهای هر متر مربع آن بعد از تغییر 
کاربری جدید به مبلغ 800 هزار ریال به شرح صفحه هفت پرونده توسط کمیسیون تقویم 
اراضی تقویم شده است بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصالحی ماده یک قانون 
حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها دادگاه نظر به شکایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
اصفهان گزارش مرجع انتظامی وصورتجلسه بازدید از محل که متهمین نیز در محل حضور 
داشته و همگی اظهار داشته اند در صورتجلسه مذکور که به صورت تفکیکی و با دیوارکشی 
از متهم ردیف اول خریداری نموده اند به شــرح صفحه 24 و 25 و ذیل آن را امضا نموده و 
مالحظه تصاویرگرفته شده از محل که ضمیمه پرونده می باشد و اظهارات اولیه متهم ردیف 
اول در کالنتری و عدم حضور و دفاع وی در جلسه رسیدگی دادگاه و همچنین عدم حضور 
و دفاع از ناحیه سایر متهمین با وصف ابالغ وقت رسیدگی به ایشان از طریق نشر  آگهی به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت دقیق هر یک از ایشان وسایر محتویات پرونده بزهکاری 
هر یک را حسب مورد محرز و مسلم دانسته لذا مستندا به ماده 3 اصالحی مصوب 85 قانون 
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها عالوه بر اعاذه وضع به حالت ســابق و قلع و قمع هر 
یک از مستحدثات پیش گفته در باال در هر پالک هر یک را به پرداخت جزای نقدی معادل 
یک برابر بهای روز زمین های باال بعد از تغییر کاربری جدید که منظور متهمین بوده است 
به ترتیب ردیف اول را به مبلغ 174/400/000 ریال و ردیف دوم به مبلغ 136/800/000 
ریال و ردیف ســوم 352/800/000 ریال و ردیف چهــارم 164/000/000 ریال و ردیف 
پنجم به مبلغ 577/600/000 ریال و ردیف ششــم 168/800/000 ریال و ردیف هفتم 
به مبلغ 180/800/000 ریال و ردیف هشــتم به مبلغ 127/200/000 ریال و ردیف نهم 
124/800/000 ریال و ردیف دهم به مبلــغ 130/400/000 ریال در حق صندوق دولت 
محکوم می نماید رای دادگاه نسبت به همگی ایشان غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است و اما در خصوص اتهام آقایان 
مصطفی برهانی پالک 14 و مرتضی برهانی پالک 16 و امید بیات و غالمحسین بصیرت 
نما پالک 13 و امیر حسین پورتوسلی پالک 2 و سجاد تقی پور پالک 7 همگی مبنی بر تغییر 
غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها دادگاه نظر به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه 
استخر متعلق به آقای سجاد تقی پور برای ذخیره آب بوده و مستحدثاتی دیگری در پالک 
ایشان نبوده و در پالکهای دیگر متهمین نیز مستحدثانی وجود نداشته است و به صورت 
محصور از متهم ردیف اول آقای آرش آنالوئی خریداری نموده اند لذا مرتکب بزهی نشده 

اند و اتهامی متوجه ایشان نمی باشد و با استفاده از اصل برائت مستندا به ماده 4 قانون آئین 
دادرسی کیفری قرار منع تعقیب ایشان را صادر و اعالم می نماید رای دادگاه در این قسمت 
حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر 
 استان اصفهان می باشد. م الف:38638 شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

) 121 جزایی سابق( )927 کلمه،9 کادر(  
ابالغ رای

12/662 شماره دادنامه: 9609970350901887 شماره پرونده: 9609980350900477 
شماره بایگانی شعبه:960554 خواهان: آقای میثم سرچشمه فرزند حسن با وکالت خانم 
صبا حسین پور فرزند ضرغام به نشانی اصفهان میدان انقالب پاساژ انقالب طبقه دوم واحد 
201، خوانده: آقای سعید دموری فرزند عباس به نشــانی اصفهان خ جی خ خواجه عمید 
کوی موهی پ 52، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 
3- مطالبه وجه چک، دادگاه با بررســی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور و انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
خواهان میثم سرچشمه با وکالت صبا حسین پور به طرفیت خوانده سعید دموری به خواسته 
مطالبه مبلغ 280/000/000 ریال بابت چک شماره 6/5596 مورخ 96/3/30 به شرح متن 
دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه دادگاه نظر به بقاء 
اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده 
و حکایت از اشــتغال ذمه وی داشــته و نظر به اینکه وی دفاعی در قبال دعوی مطروحه 
معمول و ابراز نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه یا بطالن دعوی اقامه و ارایه ننموده و دعوی 
و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار و اعتراضی از سوی خوانده باقی مانده است و با 
تمسک به اصل اســتصحاب لذا دعوی مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مستندا به مواد 
522-519-515-502-198 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 280/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9/368/000 ریال 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت 
محکوم به که در هنگام اجرای حکم محاســبه می گردد و 7/920/000 ریال حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر خواهی 
در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد. م الف:38637 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )324 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

12/664 شماره دادنامه: 9609970350800592 شماره پرونده: 9609980350800184 
شماره بایگانی شــعبه:960209 خواهان: خانم الهام ترک نژاد فرزند علی با وکالت خانم 
رضوان رجائی فرزند محمد به نشــانی یزد- فرخی ســاختمان شــقایق طبقه 1 واحد 2، 
خواندگان: 1- آقای سعید خدارحمی فرزند خان بابا 2- خانم نیره السادات احدی نژاد فرزند 
کریم همگی به نشانی مجهول المکان،3- شرکت تعاونی مســکن پرشیا فلز اسپادانا به 
نشانی اصفهان بلوار دانشگاه جنی مجتمع قائم رضا شرکت تعاونی مسکن پرشیا فلز اسپادنا 
ک پ 8175896857 ، خواسته ها: 1- تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( مالی غیرمنقول 
2- مطالبه اجرت المثل اموال، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند 
متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور  و انشا رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی خواهان خانم الهام تــرک نژاد با وکالت خانم رضوان رجایی به 
طرفیت خواندگان 1- آقای سعید خدارحمی 2- خانم نیره السادات احدی نژاد 3- شرکت 
تعاونی مسکن پرشیا فلز اسپادانا به خواسته الزام خواندگان به تسلیم مبیع و مطالبه اجرت 
المثل ملک که یک باب آپارتمان واقع در خیابان کاوه خیابان استاد فالطوری بعد از فلکه آل 
محمد نبش ک سرو ساختمان پارس طبقه سوم واحد 352 با انباری شماره 46 و پارکینگ 
شماره 15 که به استناد یک فقره قرارداد عادی به شماره 536-1394/03/01 و صورتجلسه 
تحویل ملک توسط شرکت خوانده به خوانده دیگر و قرارداد بین خواندگان تقدیم گردیده 
است، دادگاه نظر به اینکه فروشنده مورد معامله خوانده ردیف یک بوده و سایر خواندگان 
تعهدی به تسلیم مبیع نداشته و دعوی نسبت به شرکت خوانده و دعوی مطالبه اجرت المثل 
مسترد شده است بنابراین مستند به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 89 و بند 
الف ماده 107 همان قانون قرار رد دعوی نسبت به خوانده ردیف دو و قرار ابطال دادخواست 
نسبت به خوانده ردیف سه و دعوی مطالبه اجرت المثل صادر و اعالم می گردد و در مورد 
دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف یک دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و 
قرارداد یاد شده که مبین فروش ملک توسط خوانده ردیف یک به خواهان می باشد و تعهد 
خوانده ردیف یک به تســلیم مورد معامله به خواهان و اینکه تسلیم و تحویل مورد معامله 
به خریدار از الزامات قرارداد اســت و خوانده در دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاعی به عمل 
نیاورده بنابراین دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستند به مواد 220 و 362 و 367 
قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بــه الزام خوانده آقای 
سعید خدارحمی به تحویل و تسلیم یک باب آپارتمان یاد شده و پرداخت خسارات دادرسی 

و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید ضمنا خواهان 
در زمان تحویل موظف اســت چهارصد میلیون ریال وجه رهن مستاجر را پرداخت کنند، 
رای صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیســت روز قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
م الف:38632 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان 

اصفهان )503 کلمه،5 کادر(  
ابالغ رای

12/831 کالسه پرونده 836/95 شماره دادنامه: 1061-96/7/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
8 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شرکت پرس ایران گاز به نشانی اصفهان خ امام 
خمینی خ بسیج شــرکت پرس ایران گاز با وکالت محمد باقر عطایی به نشانی اصفهان خ 
امام خمینی خ بسیج شــرکت پرس ایران گاز، خواندگان: 1- فردوس احسان فر 2- امیر 
حسین ترکان هر دو به نشانی مجهول المکان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی محمد باقر عطایی به وکالت از شرکت پرس گاز به طرفیت فردوس احسان 
فر و امیر حسین ترکان به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد میلیون و چهارصد هزار ریال به استناد 
دو فقره چک به شماره های 285540-95/9/22 و 285541-95/9/22 با توجه به خواسته 
خواهان و با توجه به وجود اصل مستند دعوی در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه آنرا دارد و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی 
هیچگونه دفاعی در قبال خواســته خواهان بعمل نیاورده فلذا شورا دعوی خواهان را وارد 
تشخیص مســتندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت هشتاد میلیون و چهارصد هزار ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان اجرای 
حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم عمومی خمینی شهر است. م الف:7212 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف خمینی شهر )298 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/832  مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 3124/96 حل 2 ، وقت رســیدگی 6/20 بعد از ظهر روز شــنبه مورخه 
1397/2/1، مشخصات خواهان : حسین حاج هاشمی فرزند اصغر به نشانی خمینی شهر 
خ مدنی غربی روبروی اداره گاز امالک دوستان، مشخصات خوانده: موسی حبیبی وندی 
فرزند غالمرضا، خواسته و بهای آن: مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 7070 شعبه 2 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/833  مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2421/96 حل 2 ، وقت رســیدگی 4/45 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخه 
1397/1/29، مشخصات خواهان : حسین حاج هاشمی فرزند اصغر به نشانی خمینی شهر 
خ شهید مدنی غربی روبروی اداره گاز امالک دوســتان، مشخصات خوانده: قربان حسن 
زاده فرزند موســی، خواســته و بهای آن: مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 7069 شعبه 
 2 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )169 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/834  مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 237/96 حل 11 ، وقت رســیدگی 9/30 صبح روز ســه شنبه 

مورخه 1397/2/4، مشخصات خواهان : بهرام فروغی فرزند حسن به نشانی خمینی شهر 
خیابان شریعتی شــمالی کوچه شــهید ماهوش روبه روی امامزاده پالک 143 کدپستی 
8414797163،  مشخصات خوانده: مرتضی شرطی فرزند علی اکبر، خواسته و بهای آن: 
مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 7211 شــعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )171 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/835 شماره: 967/96  به موجب رای شماره 1251 تاریخ 96/9/7 حوزه 8 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه کیوان مرادی اشتر 
فرزند علی محمد به نشانی مجهول المان محکوم است به پرداخت مبلغ 130/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/675/000 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 95/6/20 لغایت اجرای حکم در حق محکوم لــه علی حاج حیدری فرزند محمد به 
نشانی خمینی شهر خ امام شمالی چهارشــنبه بازار مغازه پارچه فروشی حاج شیخ محمد 
رای صادره غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:7214 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103634107180 ابالغنامــه:  شــماره    12 /836
9609983635301714 شماره بایگانی شعبه: 961843  نظر به اینکه در پرونده کالسه 
961843 آقای احمد شریفاتی فرزند عبد متهم می باشــد به ترک انفاق موضوع شکایت 
خانم زهرا جاللی فرزند کاظم لذا وقت رسیدگی پرونده برای مورخ 1397/02/02  ساعت 
10 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی 
به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است 
در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه 
غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م الف: 7217 شعبه 104 دادگاه کیفری دو 

شهر خمینی شهر  )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610463633300010 شــماره پرونــده:  12  شــماره درخواســت:  /837
9609983633301327 شماره بایگانی شــعبه: 961345  در خصوص دادخواست خانم 
زهرا جاللی فرزند کاظم به طرفیت احمد شریفاتی فرزند عبد با موضوع طالق به درخواست 
زوجه از جهت ترک زندگی شوهر وقت رســیدگی در تاریخ 1397/03/22 ساعت 11 در 
شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی خمینی شهر واقع در خیابان پاسداران مجتمع قضایی 
شماره یک برگزار می گردد ضمنا در همین جلسه استماع شهادت شهود تعرفه خواهان به 
اسامی 1- جواد جاللی فرزند کاظم به نشانی خمینی شهر خیابان نبوی منش کوچه 129، 
2- سمیه جاللی فرزند کاظم به نشــانی نجف آباد کهریزسنگ کوچه عباس آقا 3- خداد  
قائدی فرزند نیازعلی به نشانی گلشــهر بلوار ابوذر کوچه توکل آخر 4- زهرا جاللی فرزند 
محمد تقی به نشانی کهریزسنگ خیابان شهید هاشمی کوچه میخک می باشد که مراتب 
اخیر حسب مجهول المکان بودن خوانده یک نوبت نشر آگهی می گردد. م الف: 7216 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر  )155 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/825 در خصوص پرونده کالســه 961462 خواهان ایمان صادقــی با وکالت کیوان 
شاکریان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا قلیچیان تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 97/2/8 ســاعت 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 کدپســتی 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: 38913 شعبه ششم مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(

ابالغ رای
12/654 کالسه پرونده: 960858 شماره دادنامه:96/11/30-9609976793703748 
مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهیم قرهی قهی 
به نشــانی اصفهان بازار باغ قلندرها جنب سرای ســتوده پخش پوشاک آسیا، خواندگان: 
1- مهشید شهباز گهروئی 2- علی اصغر محمودی اســفندرانی هر دو به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک با احتساب خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک لغایت اجرای حکم و هزینه 
دادرســی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: 
در خصوص دعوای آقای ابراهیم قرهی قهی فرزند داراب به طرفیت 1- مهشــید شهباز 
گهروئی 2- علی اصغر محمودی اســفندرانی به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد میلیون ریال 
)80/000/000 ریال(  وجه چک به شــماره 508495 مورخ 96/6/30 به عهده بانک سپه 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی وفق 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال ) 80/000/000 ریال( بابت اصل 
خواسته و دو میلیون و دویست و سی هزار ریال ) 2/230/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف 96/6/30  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38599 شعبه 7 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 350 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/655 کالسه پرونده: 951044 شــماره دادنامه:96/2/31-9609976794100378 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: پروانه فیاض دستجردی 
به نشانی دستجرد بلوار کشاورز خ کشاورزی پیروز دست چپ منزل سوم، خوانده: یوسف 
زمانی به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی  پروانه فیاض دســتجردی به طرفیت یوســف زمانی به 
خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک به شماره 886895 به عهده بانک ملت 
به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعــوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 390/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر  آگهی به مبلغ 120/000 ریال 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )90/10/2(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38630 

شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 283 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

12/656 کالسه پرونده 1078/94 شماره دادنامه: 152 تاریخ رسیدگی: 95/2/29 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 18 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فاطمه اعتباریان به نشانی 
اصفهان خ جی بعد از چهار راه مســجد علی جنب اداره برق کوی امام پالک 12، خوانده: 
حسن شرکت قناد  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت فاطمه اعتباریان به طرفیت حسن 
شــرکت قناد به خواســته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
829907 عهده بانک کشاورزی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه 
به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه 
به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 95/3/31 و  دفاعیات غیر موثر خوانده در 
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت 
صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 95/3/31 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنداً به 
ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 
519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیرو تادیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 170/000 
ریال در حق خواهان صادر و اعــالم می گردد. رای صادره حضــوری و ظرف مهلت 20 
روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد. 
م الف:38625 شــعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان 

)344 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/657 کالسه پرونده: 950925 شماره دادنامه:9609976795300923-96/7/3 مرجع 
رسیدگی: شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید رفیعی باوکالت آذرمیدخت 
باقری به نشانی اصفهان سی و سه پل ابتدای چهارباغ باال مجتمع باران طبقه سوم واحد 
075،  خوانده: عماد حقیقت فرزند محمدرضا 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 رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مجید رفیعی با وکالت آذرمیدخت 
باقری به طرفیت عماد حقیقت به خواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال موضوع یک 
فقره چک به شماره 388138 بانک کشاورزی با عنایت به محتویات پرونده و بقا اصول اسناد 
و مدارک در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و اینکه مشارالیه هیچگونه 
دلیل و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده است شورا دعوی 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد  310، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
5/360/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/8/10 لغایت زمان وصول محکوم 
 به طبق آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اســالمی در حق  خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و سپس  ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف:38624 شعبه 23 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )318 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

12/658 شماره دادنامه: 96099767939014472 شماره پرونده: 9609986793900988 
شماره بایگانی شعبه:960997 خواهان: آقای ســعد جعفری اشکاوندی فرزند عباسعلی با 
وکالت آقای سید بیت اله آذریان فرزند سید ابراهیم به نشــانی استان اصفهان بهارستان 
انتهای خیابان الفت شرقی خیابان نور، نور شرقی خیابان شهدای گمنام پالک 684 طبقه 
همکف واحد یک، خواندگان: 1- آقای احسان خدارحمی فرزند علی بخش 2- آقای محمود 
رحیمی بلمیری فرزند ناصرقلی همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: اعتراض به قرار 
تامین خواســته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص اعتراض ثالث اجرایی آقای سعد جعفری اشکاوندی 
با وکالت آقای سید بیت اله آذریان به طرفیت آقای احسان خدارحمی فرزند علی بخش و 
آقای محمود رحیمی بلمیری فرزند ناصرقلی به خواســته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به 
قرار تامین خواسته شماره 9509976793900922 به تاریخ 95/05/20 درپرونده کالسه 

950635 شوراهای حل اختالف اصفهان شامل پالک ثبتی به شماره یک فرعی از 1038 
اصلی بخش 6 حوزه ثبتی اصفهان با توجه به اوراق و مســتندات ابرازی از جانب معترض 
ثالث من جمله )مبایعه نامه( صلح نامه عادی مورخ 94/04/01 و وکات محضری به شماره 
0001-1394 مورخ 94/04/10 و عدم حضور خواندگان )خواهان و خوانده بدوی( در جلسه 
دادرسی و عدم ارائه الیحه دال بر تکذیب ادعای معترض ثالث، لذا شورا اعتراض معترض 
یاد شده فوق را وارد تشخیص داده مســتندا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و رای 
وحدت رویه شماره 725-91/4/20 دیوانعالی کشــور حکم به رفع توقیف از اموال توقیف 
شــده فوق را صادرو اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و به مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38620 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )309 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

12/659 شماره دادنامه: 9609976793904294 شماره پرونده: 9609986793900859 
شماره بایگانی شعبه:960868 خواهان: آقای محمود جعفری مشهدی فرزند آقا میرزا به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان باهنر بوستان 5 پالک 16، خوانده: آقای هادی 
خدابنده به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی محمود جعفری مشهدی فرزند آقا میرزا به طرفیت هادی خدابنده به خواسته مطالبه 
مبلغ هفت میلیون وپانصد هزار ریال وجه چک شماره 010983 به عهده بانک ملی شعبه 
فجر یزد به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن، بقای اصول مستندات در یدخواهان 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت و وارد به نظر می رسد و مستندا به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانــون صدور چک و 198 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و 
پانصدهزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و صد و شصت و سه هزار و هفتصد 
وپنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/12/28 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
اصفهان خواهد بود. م الف:38619 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )314 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

12/660 شماره دادنامه: 9609976793904300 شماره پرونده: 9609986793900858 
شماره بایگانی شــعبه:960867 خواهان: آقای محمود جعفری مشهدی فرزند آقامیرزا به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان باهنر بوستان 5 پالک 16، خوانده: آقای هادی 
خدابنده فرزند خدابنده به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی محمود جعفری مشهدی فرزند آقا میرزا به طرفیت هادی خدابنده 
فرزند خدابنده به خواســته مطالبه مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک شماره 
010984 به عهده بانک ملی شــعبه فجر یزد به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی،تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن، 
بقای اصول مستندات در یدخواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی درمقام اعتراض به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان ثابت به نظر می رســد که به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 198 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و صد و شانزده هزار و هفتصد و 
پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی طبق تعرفه قانونی و همچنین  خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/01/28 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی 
اصفهان خواهد بود. م الف:38617 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )307 کلمه،3 کادر(  
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9610460365700006 درخواســت: شــماره   12 /830
9609980365701253 شماره بایگانی شــعبه:961275  نظر به اینکه آقای شیرمحمد 
جاللی متهم به ایراد جرح با چاقو در پرونده کالسه 961275 شعبه 38 دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان می باشــد و وقت حضور یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد 
با توجه به مجهول المکان بودن متهم حســب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می آید جهت رســیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور، احضاریه 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.) آدرس: اصفهان خ کاوه خیابان جابر 
انصاری مجتمع شماره 3 دادســرای عمومی و انقالب اصفهان( م الف:38877 شعبه 
 38 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان  اصفهان) مجتمع 3( ) 130 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ رای

12/812 کالسه:960883 شــماره دادنامه:9609976794804423-96/11/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8  شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهیم قرهی قهی به نشانی 
اصفهان بازار باغ قلندرها جنب سرای ستوده پخش پوشاک آسیا، خوانده: وحید نبهانی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته بخشی از وجه یک فقره سفته و خسارات 
و تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای ابراهیم قرهی قهی به طرفیت آقای وحید نبهانی 
به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه بخشی از  سفته به شماره خزانه داری کل 
0568496 )سری/ ی( به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و 
تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 
قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 307/500 هزینه واخواست و 2/680/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست سفته 96/5/10  
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:38911 شــعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )298 کلمه،3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350212606 ابالغنامــه:  شــماره   12 /126
9609980350200956 شماره بایگانی شــعبه: 961130  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواســت و ضمائم به  خانم زهرا موجودی رنانی فرزند اصغر، خواهان  خانم معصومه 
نوروزی درکانی فرزند حسین با وکالت خانم نسیبه سیروس دادخواستی به طرفیت  خوانده 
 خانم زهرا موجودی رنانی فرزند اصغر به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه

 ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شــماره 304(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980350200956 
شــعبه 2 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبــت و  وقت رســیدگی  مورخ  
1397/02/04 ســاعت 11/30 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
 گردد. م الف:35587 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)176 کلمه، 

2 کادر(
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مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان: 
ریزگردهای تاالب تا شعاع 

1000 کیلومتری خواهد رفت
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان 
گفت: متاسفانه اهمیت آب و تاالب گاوخونی را 
برای مردم درست روشن نکرده ایم. ریزگردهای 
تاالب تا شعاع یک هزار کیلومتری را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. سید رحمان دانیالی اظهار کرد: 
طبیعت نیاز به حقی دارد که اگر نیازهای به حق 
آن را تحویل ندهیم آن موقــع جور دیگری با ما 
رفتار می کند. باید این غفلت چندین ســاله در 
حوضه زاینده رود را جبران کنیم وگرنه گاوخونی 
رحم نخواهــد کرد. همه بایــد بدانند که پس از 
شرب، حقابه تاالب اولویت دوم است. وی با بیان 
اینکه اعتبار گاوخونی نسبت به عمق فاجعه خیلی 
نیست، گفت: حفظ محیط زیست با همدلی مردم 
و مســئوالن محقق خواهد شد. نه مسئوالن و نه 
مردم، هیچ کدام به تنهایی توانایی محقق کردن 
بهداشت محیط زیست را ندارند، بلکه این مبحث 

مهم فقط با همدلی بین این دو رخ خواهد داد. 

 تلف شدن یک قالده کفتار 
در منطقه حفاظت شده یخاب

مدیر انجمن مردمی محیط زیســت ابوزیدآباد 
گفت: روز جمعه در منطقه حفاظت شده یخاب، 
شاهد تلف شدن یک قالده کفتار در کنار جاده به 
علت تصادف با اتومبیــل بودیم. مصیب صدری 
در منطقه پناهگاه یخــاب ابوزیدآباد درخصوص 
شرایط زیســت محیطی جانوران منطقه، اظهار 
کرد: منطقه یخــاب به دلیل باال بــودن حضور 
جانوران و حیوانات کویری همچون زاغ بور، گربه 
شنی، جبیر، گربه وحشی، کاراکال، یوزپلنگ و 
پرندگان شــکاری مختلف، از زیستگاه های غنی 
این حیوانات در کشــور محســوب می شود که 
بیش از ۲۷۰ هزار هکتار وسعت دارد و باید بیشتر 
مورد توجه و حفاظت مردم و مسئوالن باشد. وی 
افزود: طبق آمار به دســت آمده، بیشترین آمار 
مرگ و میر حیوانات این منطقه به خاطر حوادث 
جاده ای بوده و بارها شــاهد تلف شدن حیوانات 
این منطقه بر اثر برخورد با خودروها در کنار جاده 
بودیم و باید رانندگان بیشتر در حین رانندگی به 
رفت و آمد این حیوانات نادر توجه کنند تا از تلفات 

آنها کاسته شود.

دستگیری متخلفان شکار و صید 
در پارک ملی قمیشلو

دو متخلف شــکار وصید در پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش قمیشلو دستگیر و به مراجع قضایی 
معرفی شدند. به گزارش پارما، مرتضی جوهری 
رییس اداره پارک ملــی و پناهگاه حیات وحش 
قمیشــلو در این بــاره گفت: محیــط بانان این 
اداره حین گشت و کنترل درمنطقه مذکور این 
متخلفان را  دســتگیر کردنــد. وی گفت: از این 
متخلفان پنج طاقه قرقاول و یک قبضه اســلحه 
پی سی پی کشف و به مراجع قضایی معرفي شدند.

الزام واحدهای سنگبری شهرک 
صنعتی به پاکسازی محیط

به گزارش پارما از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان شاهین شــهر ومیمه، این اداره درپی 
بازدیدها و پایش های ادواری واحدهای سنگبری 
مستقر در شهرک صنعتی محمودآباد-حسین آباد 
حوزه استحفاظي این شهرســتان، برخورد قاطع 
و قانوني بــا واحدهاي متخلف را در دســتور کار 
خود قرار داد. مســئوالن این سنگبری ها به دلیل 
پراکندن ضایعات گل و الی حاصــل از تولید در 
محیط اطراف، مورد پیگیري قضایي قرار گرفتند و 
ملزم شدند محیط را از تمامی پسماندهاي حاصل 

پاکسازي کنند. 
در اثر وزش باد، ذرات گــرد و غبار از محل تخلیه 
غیرمجاز ضایعات سنگبری ها پراکنده می شود و 
به صورت ریزگرد در فضا معلق می ماند که موجب 
ایجاد بیماري هاي تنفســي در ساکنین مناطق 

مسکوني همجوار مي شود.
این ذرات می تواند به قسمت های عمقی ریه برسد 
و باعث نوعی بیماری به نام سیلیکوزیس شود؛ به 
همین دلیل الزم است پسماندهاي سنگ فقط در 

مکان هاي مجاز تخلیه شود.

عکس  روز 

چالش  اصفهان بی زباله

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

معضل دست فروشی، موضوع امروز و دیروز نیست و 
سال هاست که شاهد این معضل اجتماعی در جامعه 

بخصوص کالن شهرهایی همچون تهران، تبریز و اصفهان هستیم.
این افراد از هــر طریق به کســب درآمد می پردازند؛ از بســاط در 
پیاده روهای شــهر گرفته تا تردد در وســایل حمل و نقل عمومی 

همچون مترو، اتوبوس و... .
بچه های کوچکی که در بهترین دوران زندگی خود که باید به بازی 
و تحصیل بپردازند، با در دست داشتن وسایل مختلف مثل آدامس، 
بیسکویت و لواشــک با چهره های مظلوم از مسافران می خواهند از 

آنها خرید کنند.
چندی پیش معاون اجتماعی ســابق ســازمان بهزیستی استان، از 
افزایش1۲۰درصدی تعداد کودکان کار نســبت به سال گذشته و 
قبل از آن خبرداد. مرضیه فرشاد با بیان اینکه افزایش تعداد دختران 
کار حساسیت بیشتری ایجاد می کند، افزود: در سال 94، 38 درصد 
کودکان کار ایرانی و 6۲ درصد اتباع خارجی بودند؛ اما سال گذشته، 

این آمار به 39درصد ایرانی و 61 درصد خارجی تغییر یافت.
عضو کمیسیون اجتماعی شورای شــهر نیز با اشاره به اینکه به طور 
کلی در بحث کودکان کار آمار دقیقی به دســت نیامده است، گفت: 
در این خصوص بانک اطالعاتی وجود ندارد و به طور پراکنده تعداد 

کودکان بین 3۰۰ تا۷۰۰نفر تخمین زده می شود. کوروش محمدی 
با اشاره به اینکه آمار انسجام خاصی ندارد، دلیل این امر را نبود بانک 
اطالعاتی از سوی متولیان دانست و افزود: متاسفانه این حوزه متولی 

خاصی هم ندارد.
وی تصریح کرد: مردم بر اســاس روحیه انســان دوستی و عواطف 
انسانی، همچنین ارضای روحی و معنوی خود به این کودکان کمک 
می کنند و عمدتا بحث دلسوزی و کمک شایان مالی و اقتصادی به این 
کودکان در میان نیست؛ لذا نمی توانیم بگوییم مردم تقویت کننده 
این موضوع هســتند، چرا که مردم با ریشه ها و عوامل شکل گیری 
کودک کار مرتبط نیســتند. به گفته این عضو شورای شهر، عوامل 
اصلی و ریشه ای باعث به وجود آمدن کودکان کار می شود؛  چرا که 
نمی توانیم به مردم بگوییم از آنها خرید نکنند و در این صورت این 

کودکان از بین می روند.
محمدی ادامه داد: اگر کودکان به این کار ادامه ندهند، به تکدی گری، 
ســرقت و ناهنجاری های اجتماعــی روی می آورنــد. وی گفت: 

بر اســاس آمار غیررســمی، درصد زیادی از این کــودکان بعد از 
 گذراندن دوران ابتدایی و با داشــتن اندک ســواد به این کار روی

 می آورند. 
عضو کمیسیون اجتماعی شورای شهر افزود: به مشاغل کودکان کار 
نمی توان به عنوان یک شــغل نگاه کرد؛ چرا که آنها  بر اساس یک 
اجبار اجتماعی یا به دلیل فقر حاکم بر فضای خانواده، بدسرپرستی و 
همچنین عوامل خارج از خانواده به بیگاری کشیده می شوند و مورد 

سوءاستفاده قرار می گیرند.
اما موضوع به اینجا ختم نمی شــود و امروز و با نزدیک شدن به ایام 
نوروز و ورود مسافران به اصفهان، شاهد افزایش این افراد به اشکال 
متفاوت هســتیم. یکی دیگر از این گروه ها زنــان رمال و فالگیری 
هستند که با لباس های عجیب و غریب و رنگارنگ  با بچه های قد و 
نیم قد در کنار رودخانه زاینده رود و پارک های سطح شهر می روند 
و با گرفتن مبلغی از مســافران، در مورد زندگی امــروز و آینده آنها 

توضیح می دهند.
امید است در ســال جدید با تدبیر مدیران و مسئوالن شهری دیگر 
شاهد حضور این افراد در سطح شهر نباشیم؛ چرا که حضور این افراد 
نه تتها باعث سد معبرمی شــود بلکه چهره نازیبایی از شهر را برای 

مسافران به وجود می آورد.

آمادگی ۴0 پایگاه امداد و نجات هالل احمر همزمان با ایام نوروز ۹۷

عجیب ترین روش استفاده از 
کمربند ایمنی پراید!

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: در ایام نوروز 4۰ پایگاه از هالل احمر استان آماده خدمت رسانی به مردم و 
میهمانان نوروزی هستند.

داریوش کریمی با اشاره به خدمات هالل احمر در ایام نوروز اظهار داشت: در گام نخست برای اقدامات نوروزی بازآموزی نیرو ها را آغاز کردیم 
و به بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر از نجاتگرانی که در طرح نوروزی شرکت کردند آموزش های الزم را در یک دوره ۲ روزه ارائه دادیم.

وی افزود: در این کالس آموزش های تخصصی و اقدامات الزم ارائه شد و پایگاه ها مورد بازبینی مجدد قرار گرفت تا اگر مشکل یا کمبودی باشد برطرف و جبران 
شود. در حال حاضر خودرو ها باید آماده شوند که پیگیر آماده کردن آنها هستیم.

کریمی اظهار داشت: خدمات نوروزی هالل احمر از ۲۵ اسفند آغاز می شود و تا 1۵ فروردین ادامه دارد.

هالل احمر

برگزاری چهارمین جشنواره 
پروژه های دانش آموزی تبیان

چهارمین جشــنواره پروژه هــای دانش آموزی 
تبیان در روزهــای ۲4 و ۲۵ اســفند در کانون 
فرهنگی تربیتی امام خمینــی برگزار می گردد. 
سیدعلی حکمت منش، مدیر موسسه فرهنگی 
و اطالع رســانی تبیان در اصفهان، با اشــاره به 
فعالیت هــای فرهنگــی تبیان با هدف اشــاعه 
فرهنگ و معارف اسالمی با استفاده از تکنولوژی 
روز، از تولیــد نرم افــزار و بازی هــای رایانه ای 
اسالمی توسط این موسســه خبر داد. وی افزود: 
تبیان یک دیتاســنتر بزرگ در تهران است که 
ســرویس های مختلفی در آن ارائه می شــود و 
در حوزه مســاجد، مدارس، ازدواج و همســان 
گزینی به عنوان تنها دارنــده مجوز فعالیت می 
کند. وی یکــی از فعالیت های این موسســه را 
برگزاری جشــنواره دانش آموزی عنوان کرد که 
دانش آموزان با فعالیــت های گروهی به تحقیق 
و پژوهــش می پردازند و از طریق ســایت تبیان 
مشاوره های اینترنتی رایگان دریافت می کنند. 
این جشنواره در سه محور غرفه های نمایشگاهی، 
سمینارهای علمی و مسابقات دانش آموزی برگزار 
می شود. حکمت منش گفت: استان اصفهان به 
دلیل توانایــی و تعداد زیاد دانــش آموزان، تنها 
استانی است که در سطح استانی جشنواره خود 
را برگزار می کند. وی قابلیت دیگر این موسسه 
را تخفیف ۵۰ درصدی برای پژوهش ســراها و 
مدارس دولتی اعالم کرد و افزود: هرسال در این 
جشــنواره تعدادی دانش آموز به عنوان برگزیده 

انتخاب می شوند. 

مسئول بهداشت محیط استان اصفهان: 
مراقب تاریخ انقضای 

محصوالت خوراکی باشید
مسئول بهداشت محیط استان اصفهان، از کشف 
۲/۵تن مواد خوراکی در اســفند 96 خبر داد که 
تاریخ انقضای آنها پاک شده و تاریخ جدیدی روی 
این محصوالت حک شــده بود. حسین صفاری 
اظهار کرد: طبق سال های گذشته طرح نظارت 
نوروزی از ابتدای اســفند ماه آغاز شــده و تا 1۵ 
فروردیــن 9۷ ادامه دارد. وی افــزود: 1۲۰ هزار 
مرکز تهیه، توزیع و فروش مــواد غذایی و اماکن 
عمومی در اســتان اصفهان وجود دارد. با توجه 
به اینکه امکان حضور در تمامی واحدها نیســت 
تمرکز را بر مراکز حساس تر قرار می دهیم. به گفته 
مسئول بهداشت محیط استان اصفهان، اماکن 
اقامتی، بین راهی، تهیــه و توزیع مواد خوراکی 
مانند بریانی ها، شیرینی فروشی، آجیل فروشی 
و... در مجموع 3۰ هزار مرکز و امکنه حســاس 
شناسایی شده که بیشتر مورد رجوع مردم در ایام 
نوروز هستند.صفاری با اشاره به نحوه نظارت ها 
در ایام نوروز تصریح کرد:4۰ گروه سیار دو نفره 
در سطح شهر و 3۰ گروه ثابت در مراکز بهداشت 

مستقر خواهند بود.

همزمان با اجرای طرح سالمت نوروزی 
صورت گرفت؛

 تعطیلی 11 کارگاه غیر مجاز 
و زیر زمینی

همزمان با اجرای طرح ســالمت نــوروزی، 11 
کارگاه غیر مجاز و زیر زمینی در استان اصفهان 
کشف و تعطیل شد. رییس مرکز بهداشت شماره 
یک اصفهان گفت: کارشناسان بهداشت محیط 
این مرکز در بازرســی ازاین واحدها،حدود 8تن 
مواد غذایی فاسد را کشف و معدوم کردند.حمید 
ترک زاده افزود: همچنین در این بازرسی ها چهار 
هزار و ۷3۵ مورد  مــواد غذایی غیر قابل مصرف 
و تاریخ مصرف گذشــته جمع آوری شــد. وی 
گفت: همچنین از ابتدای اسفند تاکنون، ناظران 
بهداشتی  به  1۵۰ شکایت ثبت شده در سامانه 
19۰ هم رسیدگی کردند و با مالکان مراکز عرضه 
مواد غذایی متخلف برخورد قانونی شد. وی افزود: 
در اســفند،  3۵۷ مورد از اماکــن عمومی مورد 
بازدید قرار گرفته، عالوه بر این، از 4۵ مورد اماکن 
بین راهی، ۷۵ مورد صنعتی و ۷۰ مورد سنتی هم  

مورد بازدید کارشناسان قرارگرفته است.

اخبار

اشتغال

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان گفت: ســهم و تاثیر مهاجرت در افزایش جمعیت 
این خطه بین سال های 9۰ تا 9۵ چهار درصد کاهش یافته 
اســت. محمد رضا لعلی افزود: ســهم مهاجرت بر افزایش 
جمعیت استان اصفهان در دوره پنج ساله از سال 8۵ تا 9۰ 

حدود 14/6درصد بود که این سهم در سال های 9۰ تا 9۵ به 1۰/3درصد کاهش یافته است.  معاون آمار سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اصفهان با بیان اینکه این آمار نشــان دهنده کم شدن میزان خالص مهاجرت در استان 
اصفهان اســت، اظهار کرد: میزان خالص مهاجرت، حاصل تفاوت مهاجرت به درون استان و مهاجرت به خارج 
استان است. وی میزان خالص مهاجرت در سال های 8۵ تا 9۰ در این استان را 46 هزار و 83۷ نفر و در سال های 
9۰ تا 9۵ را ۲4 هزار و 964 نفر اعالم کرد و گفت : مهاجرانی که از استان خارج شده اند در سال های 8۵ تا 9۰ 
حدود 93 هزار و 8۵۰ نفر هستند که این رقم در سال های 9۰ تا 9۵ به 1۰۲ هزار و 93۰ نفر افزایش یافته است. 

تاثیر مهاجرت در 
افزایش جمعیت استان 
اصفهان کاهش یافت

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: با آغاز 
به کار سامانه ثبت طالق در شــهر اصفهان، ۲۰ درصد 

طالق ها به انصراف و صلح با یکدیگر منجر می شود.
مجتبی ناجی با اشــاره به راه اندازی سامانه ثبت طالق 
در شهر اصفهان اظهار داشت: در راستای ارائه مداخله 

بهتر در زمینه پیشگیری از طالق، سامانه ثبت الکترونیکی طالق در شهرستان اصفهان راه اندازی شد.
ناجی ادامه داد: پیش بینی ما این است که حدود ۲۰ درصد تقاضاهای طالق در همین مرحله مشاوره و 
خدمات مددکاری، به سازش منجر شود؛ چه بسا این درخواست ها به علت انگیزه های فردی یا شتاب زدگی 

در گرفتن تصمیم انجام شده باشد که با شرکت در چند جلسه مشاوره، به صلح بینجامد.
وی با بیان اینکه درخواســت طالق علل مختلفی دارد، تصریح کرد: در فرمی کــه زوجین پر می کنند، 

مجموعه دالیل طالق، لیست شده و افراد آن موارد را تیک می زنند.

کاهش ۲0 درصدی 
طالق با سامانه ثبت 
طالق در اصفهان

وقتی شرایط بد اقتصادی، متکدیان را به سطح شهر 
می کشاند؛

دست فروشی؛ معضل یا شغل؟

چالش  اصفهان بی زباله

محیط زندگي انسان و پاکیزه نگه داشــتن آن، از جمله مهم ترین و موثرترین عواملي است که در زندگي فردي و اجتماعي، 
جسم و روان انسان را تحت تاثیر قرار مي دهد. آلودگي محیط زیست حدومرزي نمي شناسد و اگر در نقطه اي به وجود آید به 
سایر نقاط نیز گسترش خواهد یافت. این ضرورت عاملی بود که مسئوالن شــهری برآن شوند تا در قالب همایش، اصفهانی 

بی زباله را برای سال های آینده بسازند.

ازخودمان شروع کنیم
دکتر ســید رحمان دانیالی مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان  
شــامگاه شــنبه در همایــش  
اصفهان بی زباله با شعار محوری 
»ازخودمان شــروع کنیم« اظهار 
کرد:  در عرصه محیط زیست باید 
از خودمان شــروع کنیم و در این 
زمینــه  آقایان مســعود صرامی، 
حسن اکلیلی و سید عبدالوهاب 
سهل آبادی را  چون در موضوعات 
زیست محیطی خودجوش عمل 
می کنند، به چالش بدون زباله دعوت می کنم. وی گفت: از مدیران محیط زیست 
شهرستان های اصفهان نیز می خواهم  با دعوت از چهره های هر  شهر در همه نقاط 
استان  این اقدام را انجام دهند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
اظهار کرد: فعالیت سمن های زیست محیطی به دلیل اینکه هم تخصصی و هم 
خالصانه  کار می کنند نتیجه تالش های زییست محیطی آنان بسیار اثربخش 
است. دانیالی گفت: حدود هشتاد درصدپسماندهای خانگی ما به کمک بازیافت به 
روش کمپوست اجرا می شود که روش های کمپوست مفید فایده نبود. در زمینه 
پسماندهای پزشکی اقدام های خوبی رخ داده؛ ولی به نسبت پیشرفت های صورت 
گرفته کافی نیست. وی گفت: به اشتغال زایی در عرصه های مختلف محیط زیست 
توجه نشده است و  مدیریت پســماند ویژه یک فعالیت جدید و  اشتغال زاست؛ 
ولی باوجود مطالعات اولیه مورد توجه قرار نگرفته. اگر اصفهان و اصفهانی های 
هوشمند اقدام های سازنده ای نداشته باشند همه ما صدمات جبران ناپذیری  می 
بینیم. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: چالش بی زباله که 
توسط دکتر مدنی معاون محترم  آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست کلید 
خورده اســت، آغازی برای ایجاد تحوالت  مثبت در این زمینه  خواهد بود؛ پس 
باید از خودمان شروع کنیم. در این مراسم از روبات تلگرامی پویش پیمان برای 
زمین رونمایی شد و از برخی از تشکل های زیست محیطی و مسئوالن شهری 
که اقدام های سازنده ای در راستای حفاظت از محیط زیست انجام دادند، تقدیر 

به عمل  آمد. 

اصفهان بدون زباله، نهادینه شود
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه همان طور که اعتقاد داریم در منازل خودمان نباید زباله ای 

ریخته شود ، الزم است این اعتقاد را برای شهر نیز داشته باشیم.
وی گفت: باید از مصرف پالستیک که دشمن محیط زیست اســت صرف نظر کنیم، طرح استفاده از پک های غیرپالستیکی در 
بازارهای کوثر، اجرا و خوشبختانه در کشور زبانزد شد؛ پس اصفهان می تواند آموزش های الزم را در حوزه محیط زیست به کشور 
ارائه دهد. مدنی افزود: هویت شهر اصفهان به آب وابسته است، اما متاسفانه به دلیل بی توجهی به برخی از مسائل، زاینده رود اکنون 
مرده رود است، هیچ فضای شهری به اندازه اصفهان بی آبی را درک نکرده است. چرا زاینده رود که اکنون مرده رود است به این 
حال و روز درآمده؟ دلیلش این است که به فکر خیلی چیزها نبوده ایم؛ چرا جرأت نداریم این تغییرات را ایجاد کنیم؟ دلیلی که 
زباله را برای اولین موضوعات انتخاب کنیم این است که در مورد آب هیچ عملی انجام نداده ایم؛ اما پسماند از صبح تا شب افراد را 

تحت الشعاع قرار می دهد.
وی گفت: به جای سنگ های بزرگ، سنگ های ریز را برداریم و فضا را تغییر دهیم؛ از خودمان شروع کنیم.

مدنی با بیان اینکه برخی باور دارند نباید به دلیل کم آبی سبزه کاشت کنند و به جای آن نیز باید درخت کاشته شود، گفت: اما این 
اعتقاد باعث تخریب یک سنت است و باید در نظر گرفته شود که درخت بیشتر از سبزه آب مصرف می کند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: اگر افراد روزی یک زباله از روی زمین بردارند به طور حتم به 
خود و دیگران اجازه نمی دهند حتی کوچک ترین زباله را در شهر بریزند.

وی افزود: اصفهان بی زباله شعار نباشد، همان گونه که برخی از قوانین رانندگی مانند بستن کمربند خودرو در بین افراد نهادینه شد 
به طور حتم پاکیزگی محیط زیست و اصفهان بدون زباله در بین افراد نهادینه می شود.

فرزانه افسرطه

کسانی که به محیط زیست می پردازند مدافع حقوق بشرند 
شهردار اصفهان نیز در این همایش با بیان اینکه امروز همه از حقوق بشر صحبت 
می کنند و کسانی که به محیط زیست می پردازند مدافع حقوق بشرند گفت: امروز 
رودخانه زاینده رود مشابه حقوق بشری در خطر است واگر چاره اندیشی نشود، 
اصفهانی که نگین برازنده ای در ایران و بیانگر تاریخ بشــر است به خطر می افتد. 
قدرت ا... نوروزی خواســتار اطالع رسانی و 
تفکیک پســماند از مبدأ توسط مردم شد و 
گفت: اطالع رسانی برای تفکیک پسماند از 
مبدأ با مشارکت مردم، پیش نیاز تحول در 

این زمینه است.
 محیط زیست موضوع بســیار پیچیده ای 
است و باید به آن توجه کرد و در این زمینه 

الزم است همه احساس مسئولیت کنند.
نوروزی با بیان اینکه  در اصفهان روزانه هزار 
تن زباله تولید می شــود گفت: این میزان، 
حجم عظیمی به حساب می آید و این یک 
 کیلو یک کیلوهــا جمــع آوری و تفکیک 

می شود.
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مسابقات روباتیک؛زمینه ساز کارآفرینی
کارآفرینانپیشنهاد سردبیر:

همکاری فناورانه میان ایران 
و اتریش 

ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
رییس جمهوری در دیدار با میشــائیل اشتروگل 
وزیر اقتصاد ایالت اتریش علیا )اوبراســترایش( 
با اشــاره به ظرفیت شــرکت های دانش بنیان و 
اســتارت آپ های ایرانی برای همکاری فناورانه 
میان ایران و اتریش گفت: با توجه به ظرفیت بالقوه 
و بزرگ بازار ایران در حوزه حمل و نقل و حضور 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های ایرانی، 
زمینه مساعدی برای توســعه بازار فناوری های 
اتریش و همکاری در حوزه حمل و نقل وجود دارد. 
ستاری، شرکت های دانش بنیان و استارت آپی  را 
پایه و محور همکاری فناورانه میان ایران و اتریش 
در حوزه حمل و نقل دانست و گفت: توسعه نسل 
جدید کارآفرینی در ایران به کمک این جوانان، 
راه را برای همــکاری بین المللی هموار می کند. 
این شــرکت ها ضمن آنکه می توانند فناوری را 
از طرف خارجی دریافت کنند و توســعه دهند، 
توانایی این را دارند که دانــش فنی و توانمندی 
فناورانه خود را به دیگر کشورها صادر کنند. رییس 
بنیاد ملی نخبگان گفت: توفیق شرکت های ایرانی 
در حوزه فناوری های پیشــرفته مانند زیســت 
فناوری، نانوفناوری و سلول های بنیادی محدود 
نیست؛ بلکه این شرکت های دانش بنیان، در حوزه 
خودرو نیز فعال هستند. معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری ابراز امیدواری کرد که توســعه 
روابــط فناورانه با اتریش به عنــوان یک اولویت 
مهم دو کشور با ایجاد زیست بوم مساعد همکاری 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان دو طرف 
و حل چالش های بانکی و تبادالت مالی با سرعت 
بیشتری گسترش پیدا کند. میشائیل اشتروگل، 
وزیر اقتصاد ایالت اتریش علیا، در این نشســت 
بااشــاره به ظرفیت های همکاری بین دو کشور 
 )e-mobility(در حوزه حمل و نقل الکتریکی
گفت: زنجیره همــکاری بین اســتارت آپ ها و 
شرکت های ایرانی با توجه به استعدادی که ایران 
در حوزه صنایع خودرو داراست، می تواند گسترش 
پیدا کنــد. وی ادامــه داد: عالقه مندیم در دیگر 
حوزه های الکتریکی و فناوری های دیگر بر اساس 
یک پلتفورم با ایران همکاری کنیم. اشــتروگل 
همچنین ایجاد زمینه تعامل در حوزه آموزشی را 
فراهم دانست و گفت: ایجاد بستر برای شرکت ها 
و انتقال دانش در حوزه صنایــع خودرو، یکی از 
محورهای آتی تعامالت ایران و اتریش است. عالوه 
براین آموزش دانشجویان و تربیت پژوهشگران و 
محققان در حوزه های یادشده، می تواند بر بستر 

این تعامل ها انجام شود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید بر اینکه تا وقتی برای کارآفرینی رانت 
دولتی تزریق شود، این کار نتیجه ای ندارد، گفت: شرکت های دانش بنیان آلوده به پول 
دولتی، موفق نمی شوند. سورنا ستاری افزود: نسل جوان و خالقی در این دانشگاه ها 
تحصیل می کنند و تفکری که نسبت به نسل جوان وجود دارد، باید تغییر کند. وی با 
تاکید بر اینکه جوانان امروز مانند گذشته نیستند و اعتقادات و تفکرات خود را دارند، 
ادامه داد: حقوق بگیری و استخدام شدن برای آنان جزو افتخارات محسوب نمی شود 
بلکه ریسک پذیری برای آنان افتخار است. ستاری با تاکید بر اینکه جوانان نیازمند 
حمایت هستند، گفت: قوانین دست و پا گیر دولتی همیشه مانع بوده است که باید 
اصالح شود.  ستاری با اشاره به اینکه کل اســتان ها می توانند پارک علم و فناوری 
باشند، گفت: باید زیست بوم خالق در هر اســتان داشته باشیم، کل استان می تواند 
این زیست بوم را ایجاد کند که در این راستا همه دســتگاه های دولتی و مردم باید 

همکاری کنند.معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه باید به جوانان بها 
دهیم چون پایه این اقتصاد نفت، گاز و معدن نیست، بلکه کارآفرینان هستند، گفت: 
یک نوع اقتصاد جدید در کشور وجود دارد که باید به آن توجه کنیم.ستاری با اشاره 
به اینکه نباید شرکت های دانش بنیان آلوده به پول دولتی شود، چون در این صورت، 
آنها خالقیت و نوآوری خود را از دســت می دهند، گفت: این امر در رابطه با صنایع 

خالق رخ نمی دهد.
ستاری با اشاره به اینکه سیستم دولتی ما برای اینکه بخش خصوصی در آن توسعه 
پیدا کند، درست نشده است، گفت: ما همیشه به بخش خصوصی به عنوان یک رقیب 
نگاه کرده ایم که این نگاه، نگاه درستی نیست و باید اصالح شود. وی با اشاره به اینکه 
باید جوانان حمایت شوند و کسب و کارهای جدید در جامعه رونق پیدا کند، افزود: 

روند موجود در حوزه استارت آپ ها خوب  است.
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مشارکت های جدید با 
صندوق سرمایه گذاری جایزه 

مصطفی)ص(
مهدی صفاری نیا، دبیر شــورای سیاست گذاری 
جایزه مصطفی )ص( در جلســه مجمع سالیانه 
صندوق ســرمایه گذاری و موقوفــات این جایزه 
گفت: این صندوق با مجوز سازمان بورس ایجاد 
شده اســت. در این مجموعه که منابع آن از افراد 
و شرکت ها تامین شده، منافع صرف فعالیت های 
جایزه مصطفی )ص( می شــود و افراد می توانند 
منابع یا منافع کاری خود را بــرای فعالیت های 
این جایــزه صرف کننــد. به گفتــه صفاری نیا، 
منابع صندوق ســرمایه گذاری و موقوفات جایزه 
مصطفی)ص( در اقداماتی چــون اهدای جوایز 
مراســم، مســابقه نور دانش آموزی، مســابقه 
دانشجویی کنز، نشست کشــورهای اسالمی و... 
صرف می شــود. دبیر شــورای سیاست گذاری 
جایزه مصطفی)ص( توضیح داد: شرکت گز سکه 
100 هزار سهم از ســود سالیانه، صندوق توسعه 
فناوری نوین 5 درصد، شرکت سنجش خاورمیانه 
5 درصد، شرکت امین سامانه ایرانیان 10 درصد 
و شــرکت پارت 2 درصد از سود ســالیانه به این 
صندوق اهدا کردند؛ همچنین شرکت سهم آشنا 
500میلیون دیگر کمک کرد. وی با اشاره به اینکه 
بانک رسالت، ضامن نقدشــوندگی این صندوق 
است، افزود: طی توافق صورت گرفته این بانک 20 
درصد از سرمایه صندوق را به صورت قرض الحسنه 
افزایش می دهد؛ ضمن اینکه یک میلیارد در این 
مرحله به صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه 
مصطفی)ص( اهدا کرد. جایــزه مصطفی)ص(، 
نشان عالی علم و فناوری جهان اسالم است که هر 
دو سال یک بار به دانشمندان و پژوهشگران برتر 
جهان اسالم اعطا می شود. این جایزه با شناسایی 
و تقدیر برترین های علم و فناوری، علم آموزی و 
پژوهش را در جوامع اسالمی جهان ترویج می کند. 
بر اساس ســند اجرایی جایزه پیامبر اعظم)ص(، 
سورنا ســتاری )معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری(، رییس شــورای سیاست گذاری این 
جایزه و مهدی صفاری نیا )رییس پارک فناوری 

پردیس معاونت علمی(، دبیر این شوراست.

رییس ســازمان امور دانشــجویان وزارت علوم گفت: برگزاری 
مسابقات روباتیک، زمینه ساز کارآفرینی و آشنایی دانشجویان 

با بازار کسب و کار می شود.
مراســم تقدیر از برگزیدگان مســابقات فیراکاپ آزاد دانشگاه 
امیرکبیر در این دانشگاه با حضور سردار وحید دهقانیان معاون 
امور اجرایی بیت مقام معظم رهبــری، مجتبی صدیقی رییس 
سازمان امور دانشجویان، ســیداحمد معتمدی رییس دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر و پروفسور جکی بالتز رییس فدراسیون جهانی 
روباتیک )فیرا( برگزار شد. سروش صادق نژاد رییس کمیته ملی 
روباتیک فیرا با بیان اینکه این مسابقات از 11 اسفند در دانشگاه 
امیرکبیر آغاز شد، افزود: این دوره در 15 لیگ و با حضور 1۶1 

تیم برگزار شد.
وی ادامه داد: تیم های حاضر در مسابقات، از کشورهای ایران، 
کانادا، آلمان، تایوان، کره جنوبی، مکزیک و افغانســتان بودند. 
صادق نژاد خاطرنشــان کرد: در بخش دانــش آموزی 2۶ مقام 
اصلی در لیگ های مختلف و ۹ مقام در رقابت های فنی انتخاب 
شــدند. رییس کمیته ملی فیرا با اشــاره به برگزیدگان بخش 
دانشــجویی گفت: در این بخش 1۴ مقام اول تا سوم لیگ های 

مختلف برگزیده شدند.
در ادامــه مجتبی صدیقی رییس ســازمان امور دانشــجویان 
وزارت علــوم در این مراســم با اشــاره به تالش هــای دیرینه 
در دانشــگاه امیرکبیر در زمینــه دانش روباتیــک اظهار کرد: 

خوشــبختانه این رویداد در ســطوح ملی و بین المللی برگزار 
می شود که توانســته روابط بین المللی خوبی را ایجاد کند. وی 
افزود: روباتیک فصل مشــترک مکانیک، برق و رایانه اســت و 
 جنبه های علمی آن در دانشگاه های دولتی و غیردولتی توسعه

 یافته.
صدیقی برگزاری چنیــن رویدادهایی را موجب نشــاط میان 
دانش آموزان دانست و ادامه داد: دانشجویان و دانش آموزان باید 
از اتاق های تاریک کالس به محیط واقعی علمی وارد شوند. وی با 
انتقاد از اینکه دانشجویان بعد از دانش آموختگی با محیط کسب 
و کار آشنا نیستند، خاطرنشــان کرد: برگزاری چنین اقداماتی 

موجب کارآفرینی و آشنایی آنها با بازار کسب و کار می شود.

مسابقات روباتیک؛زمینه ساز کارآفرینی

کارآفرینی در ایران

کارگاه کارآفرینی کسب و کار در بوشهر 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر گفت: کارگاه کارآفرینی کسب و کار، در راستای پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی برگزار شد. حسین درویشی در حاشیه این کارگاه اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه 
سه جانبه بین وزارت کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعیت هالل احمر، کارگاه آموزشی کارآفرینی با 
شعار »جوانان هالل احمر، سازندگان فردای بهتر« برگزار شد. وی خاطرنشان کرد: این کارگاه آموزشی با 
هدف گسترش فرهنگ کارآفرینی، ترویج مهارت های کارآفرینانه، کمک به حل معضل اشتغال و توسعه 
کسب وکارهای نوپا و نوآورانه برای اعضای سازمان برگزار شــده است. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان بوشهر اضافه کرد: موضوع کارآفرینی در چند دهه اخیر موج جدیدی از سیاست های کارآفرینانه 
را به منظور اشتغال جوانان و مهارت های نهفته آنان فراهم کرده است. وی افزود: به همین دلیل از اعضای 
جوان کانون های دانشجویی و آزاد جوانان دعوت شده بود در این کارگاه آموزشی با تمرکز شرکت کنند 
و با توجه به اصول و اهداف، طرح پیشنهادی خود را مطرح نمایند. درویشی ادامه داد: در این برنامه که با 
هدف افزایش تعامل گروهی و مشارکت بیشتر در یک مسیر برای اعضای جوانان طرحی شده، بیش از 50 
نفر دارای تخصص های گرافیک، مباحث مدیریتی، خالق و نوآور و صاحب نظر حضور داشتند که پس از 

بررسی های کمیته، به سه طرح پیشنهادی برتر جوایزی اهدا شد.

صاحبان ایده های نو در تجارت الکترونیک تسهیالت می گیرند
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان اردبیل گفت: این اداره کل ســرمایه مورد نیاز صاحبان ایده های نو در بحث تجارت الکترونیک را با ارائه تسهیالت 

ارزان قیمت بانکی با کارمزد چهار درصد تامین می کند.  بهروز رزمی در آیین اختتامیه نخستین همایش استارت آپ استان اردبیل در خلخال افزود: 
استقرار واحدهای کارآفرین در مراکز رشد و پارک علم فناوری استان و تسهیالت مالی، از جمله بسته های حمایتی ارائه شده به کارآفرینان و 
صاحبان ایده های نو در بحث آی سی تی است. او اظهار کرد: همایش استارت آپ ویکند خلخال بزرگ ترین رویداد کارآفرینی آی سی تی استان 

اردبیل است که نتیجه برگزاری این همایش توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات، تجارت الکترونیک، فضای مجازی و 
ایجاد فرصت های شغلی بســیار در بحث نرم افزارهای تجارت اینترنتی است. وی همچنین گفت: این همایش زمینه را 
برای ارائه ایده های نو از سوی جوانان جویای کار در حوزه آی سی تی به ویژه ساخت و تولید نرم افزارها و اپلیکیشن های 
تلفن همراه و بازاریابی آن فراهم کرد. وی افزود: وجود ۶3 هزار بیکار در استان اردبیل به معنای نداشتن شغل برای این 

تعداد افراد نیست و به نظر می رسد که در مسیر راه دچار اشتباه شده و یا راه را به افراد جویای کار اشتباه نشان داده ایم. 
رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال نیز در این همایش گفت: همایش استارت آپ ویکند خلخال به عنوان بزرگ ترین 

رویدادکارآفرینی حوزه آی سی تی استان اردبیل به مدت سه روز با حضور 53 نفر از صاحبان ایده در قالب هشت گروه از سراسر 
استان اردبیل در این دانشگاه برگزار شد.

 اعطای جایزه کارآفرینی ذو االنواری 
به فعاالن صنایع دستی

در راستای اســتفاده از ظرفیت های بخش خصوصی خاصه خیران در حمایت 
از اجتماع نخبگانی و به منظور توســعه فرهنگ کارآفرینی، همزمان با برپایی 
نمایشگاه صنایع دستی در اســتان فارس، از »جایزه کارآفرینی ذواالنواری« 
رونمایی شد. این جایزه به همت بنیاد نخبگان استان فارس و مجمع 
خیران اســتان، به کارآفرینان برگزیده فعال در زمینه »فرش و 
صنایع دستی با گرایش چوب« که متولد و یا ساکن استان فارس 
باشند، اعطا خواهد شد. الزم به ذکر اســت متقاضیان استفاده از 
این تسهیالت می توانند با مراجعه به سامانه Shiraz-feca.ir، برای 

برخورداری از این جایزه ثبت نام کنند.

احداث اولین شهر سلولی کشور در دانشگاه خوارزمی
احداث اولین شهر سلولی کشور که مرکزی برای فعالیت 50 شرکت دانش بنیان و کارآفرینی است، در زمینی به مساحت ۶0 هکتار در پردیس دانشگاهی 

خوارزمی، با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حضور مسئوالن کشوری و استانی آغاز شد.
محمدعلی زاهد، رییس شهر سلول کشور، روز شنبه در این آیین اظهار داشت: شهر سلولی با هدف پژوهش و خدمات در زمینه سلول های بنیادی و پزشکی 
زیرساختی ایجاد می شود. وی با بیان اینکه پروژه ساخت اولین شهر سلول کشور با حمایت وزارت علوم و با استفاده از بهترین پزشکان و محققان کشور انجام 
می شود، افزود: پزشکی بازساختی، شاخه ای از علم پزشکی است که هدف آن ترمیم یا احیای بافت و اندام آسیب دیده است که به شاخه های مختلفی تقسیم 
شده که می تواند در این بخش، از سلول های شخص بیمار، مهندسی بافت، اســتفاده از بافت های نوترکیب، سلول های غیر خودی و ژن درمانی استفاده 
کرد. عضو هیئت علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی، با بیان اینکه سلول درمانی عمل پیوند سلول ها با یکدیگر است که روی سلول های بنیادی 
متمرکز است، تاکید کرد: درمان بیماری های سرطان، ناهنجاری های ارثی مانند گلبول قرمز، سیستم های ایمنی مادرزادی، آلزایمر، دیابت و پارکینسون، 
صدمات نخاعی و... از طریق سلول درمانی امکان پذیر است. وی با اعالم اینکه عملیات اجرایی فاز اول پروژه شهر سلول با حمایت بخش دولتی و خصوصی 
با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان پیش بینی شده است، بیان کرد: اســتقرار 50 شرکت مرتبط با سلول درمانی و پژوهش های کاربردی سلول درمانی و 

پزشکی بازشناختی، در فاز اول این پروژه انجام می گیرد.

بوشهر

فارساردبیل

تهران

مدیران بخوانند
حتی اگر هم اکنون مدیر یک شرکت بزرگ هســتید، باید بدانید شما 
نیز هنوز به نوآوری در زمینه کاری خود احتیاج دارید؛ زیرا دنیای امروز 
دنیای رقابت است و اگر تالش نکنید، عقبگرد خواهید داشت. تحقیقات 
نشان مي دهد بین اراده و خواســت مدیران برای نوآوری و توانایی آنها 
در اجرا، شکاف عمیقی 
وجــود دارد. فرآیند ها و 
ساختارهای ســازمانی 
مشــکل  راه حل ایــن 
نیســت. نوآوری همواره 
دستخوش تغییر بوده؛ در 
زمان رونق اقتصادی روبه 
رشد است و هنگام رکود 
افت مي کند، اما هنگامي 
 که جهانی شدن مرزهای 
جغرافیایی و موانع بازار 
را از بین مي برد، موانعی 
که زمانی شــرکت های 
تجاری را از دستیابی به 
توانایی هــای بالقوه خود 
بازمي داشت، توانایی شرکت برای نوآوری، دیگر امری زودگذر و موقتی 
نیست. در حقیقت، نوآوری به محرک اصلی رشــد، عملکرد و ارزیابی 

تبدیل شده است.
همچنین تحقیقات نشان مي دهد که اکثر مدیران در تالش برای ایجاد 

نوآوری ناامید مي شــوند: حدود ۶5 درصد مدیران ارشد مورد بررسی 
برای تصمیم گیری در این حوزه، تنها کمي  اعتماد به نفس از خود نشان 
مي دادند یا اصال  هیچ اطمینانی نداشتند. چه چیزی شکاف بین خواست 
مدیران و عملکرد آنها را توجیه مي کند؟ حتی شــروع بــه راه اندازی 
یک ســازمان که نوآوری در آن نقش اصلی را  ایفا مي کند، اغلب بسیار 

ناامیدکننده تر از آن چیزی است که اکثر مدیران تصور مي کنند.
حمایت از ایده های نو

بررسی ها بر  این امر اشاره مي کند که مدیران ارشد فعاالنه رفتار نوآورانه را 
مدل سازی و حمایت نمي کنند. اگر آنها  این شیوه را پیاده کنند، مي توانند 
حمایت های الزم را برای نوآوری به کارمندان ارائه کنند. برای پیشبرد 

نوآوری اقدامات زیر نیز مي تواند موثر واقع شود:
- گونه اي از نوآوری که موجب رشــد و رســیدن به اهداف استراتژیک 

مي شود را تعیین کنید.
برای مثال، هنگامي  که مدیران ارشد در جمع آوری آگاهی مصرف کننده، 
ارائه خدمات یا تجربه مشتری درخواست نوآوری اساسی مي کنند، آنها 

کارمندان خود را از نوع نوآوری که انتظار دارند آگاه مي کنند.
-  نوآوری را در دستورکار رسمي جلســات مدیریتی قرار دهید. چنین 
رویکردی در میان نوآوران برجسته مشاهده شــده است. این شیوه به 

کارمندان ارتباط مدیریت ارزش با نوآوری را نشان مي دهد.
- معیارهای عملکرد و اهداف نوآوری را تنظیــم کنید. رهبران باید دو 
نوع معیار را مدنظر داشته باشند: معیار مالی )مانند درصد درآمد کل از 
محصوالت جدید( و معیار رفتاری؛ برای مثال، باید دید چه معیارهایی 
بیشترین تاثیر را بر عملکرد افراد مي گذارند. رهبران همچنین مي توانند 

معیارهایی را قرار دهند تا رفتارهای ریشه دوانده را تغییر دهند.

عناصر کلیدی درکارآفرینی؛

ده قانون طالیی
فرزانه مستاجران

تخیالت خود را گسترش دهید
به اعتقاد برخی از کارآفرینان برجسته،  داشتن یک جریان سیال تخیل، امري حیاتي براي هر کارآفرین موفق است و باید جایگاه واالیي 
در خط فکري او داشته باشد. قوه تخیل همه ما همواره در غلیان و تب و تاب بوده است. میدان دادن به قوه تخیل به منزله رها کردن افسار 

غول کارآفریني اســت که در درون، وجود دارد و بي تابي مي کند. هر اندازه قوه 
تخیل شما بیشــتر فوران کند، آن غول خفته، زودتر از خواب بیدار خواهد شد. 
فعال شدن قوه تخیل همچون جرقه اي است که باعث مي شود چراغ انبوهي از 
ایده ها و تفکرات بکر و نوین در ذهن شما روشن شود و شما بتوانید در روشنایي 

آن به سوي اهداف بزرگ گام بردارید.
قوانین طالیی

همه افراد از توانمندي بالقوه براي تبدیل شدن به کارآفرین موفق برخوردارند؛ 
اما در نخستین گام به سوي کارآفریني باید عناصر کلیدي را در جاي درست و 
مناسب آن قرار داد. در این راســتا دانشمندان ده قانون طالیی و کلی را ترسیم 

کرده اند:
قانون اول: ترسیم چشم انداز

قانون دوم: استفاده از قدرت نفوذ و تاثیرگذاري شخصي
قانون سوم: تقویت حس اعتماد به نفس

قانون چهارم: تعهدپذیري
قانون پنجم: دست به کار شدن

قانون ششم: به دنبال نتیجه کارها رفتن
قانون هفتم: زمان بندي درست کارها

قانون هشتم: داشتن پشتکار
قانون نهم: دقت عمل در کارها

قانون دهم: داشتن قدرت درون یابي )شم تشخیص امور(.

حال که در چند هفته گذشته قدم به قدم برای کارآفرین شدن آماده شــده ایم، باید بگوییم که همه افراد از توانمندي بالقوه براي تبدیل شدن به کارآفرین موفق برخوردارند؛ اما در نخستین گام 
به سوي کارآفریني باید عناصر کلیدي را در جاي درست و مناسب آن قرار داد.  برای اینکه در گام های نخســت عناصر را در جای خود قرار دهیم باید به قانون های کارآفرینی پایبند باشیم.برای 

کارآفرینی قوانین زیادی نوشته شده است که البته برخی از این قوانین تنها در فرهنگ و شرایط خاصی قابل استفاده هستند.
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دلیل مرخصی 5 دقیقه ای 
کاپیتان رئال مادرید! 

در دقیقه 73 دیــدار رئال مادریــد برابر ایبار، 
ســرخیو رامــوس به 
یکباره و با هماهنگی 
با قاضــی میدان، 
زمین را بــرای 5 
دقیقه تــرک کرده 
و راهی رختکن شــد 
و دوباره بعد از طی شــدن 
دقایق به زمین بازگشت.این اتفاق به شدت باعث 
تعجب ببیندگان این دیدار شد زیرا رئال مادرید 
هر 3 تعویض خود را نیز انجام داده بود و زیدان 
نمی توانست راموس را تعویض کند.زیدان بعد از 
بازی در این خصوص گفت: مشکلی برای راموس 
ایجاد شــده بود و او نیاز داشــت به دستشویی 
 برود؛ بــه همین دلیل رامــوس راهی رختکن

 شد.

در ادامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا، دور برگشــت این 
رقابت ها امروز با برگــزاری چهار دیدار از گروه هــای B و D آغاز 
می شــود. نمایندگان ایران به جز تراکتورسازی در دور رفت لیگ 
قهرمانان آسیا توانستند امتیازات خوبی کسب کنند و در رده اول یا 
دوم گروه هایشان قرار گیرند. ذوب آهن با ۶ امتیاز در رده دوم گروه 
B، پرسپولیس با ۶ امتیاز در رده نخست گروه C و استقالل با پنج 
امتیاز در رده نخست گروه D یا همان گروه مرگ رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا قرار گرفتند. تراکتورسازی هم با وجود عملکرد فنی 
نسبتا خوب تنها یک امتیاز از سه دیدار دور رفت کسب کرد و در رده 

چهارم گروه A قرار گرفت.
امروز در هفته چهارم لیگ قهرمانان آســیا در گروه B، ذوب آهن 

در   ۱۸:3۰ ســاعت  از 
ورزشــگاه زایــد ابوظبی 
میهمان الوحــده امارات 
اســت. شــاگردان امیر 
قلعه نویی که در دور رفت 
توانستند تمام امتیازات 
بازی های خانگی شــان 
را کســب کننــد باید 
خود را آمــاده کنند تا 
نخســتین امتیازشان 
را در بازی های خارج 
از خانــه به دســت  
آورنــد. ذوب آهن در 
هفته نخســت لیگ 
آســیا  قهرمانــان 
در قطر بــه مصاف 

الدوحیــل رفــت که 
بازی برده را سه بر یک شکست خورد؛ اما در ادامه با دو پیروزی دو 
بر صفر مقابل لوکومتیو ازبکستان و الوحده امارات خودش را به رده 

دوم این گروه رساند.
ذوب آهن برای این دیدار بازیکن محروم ندارد و تنها برای کی روش 
استنلی یک کارت زرد ثبت شده و باید مراقب باشد تا در این دیدار 
کارت زرد دیگری دریافت نکند تا بازی حساس مقابل الدوحیل را 

از دست ندهد.
همچنین در بازی دیگر این گروه، لوکومتیو ازبکســتان از ساعت 
۱5:3۰ میزبان الدوحیل صدرنشین این گروه است. در حال حاضر 
الدوحیل با ۹، ذوب آهن با ۶، لوکومتیو با سه و الوحده بدون امتیاز 

در رده های اول تا چهارم گروه B قرار دارند.

در ادامه دیدارهای امروز، اســتقالل در دیداری حساس از ساعت 
۱۹ در ورزشــگاه آزادی میزبان العین امارات است. دیدار رفت این 
دو تیم در امارات حواشی زیادی داشت و در شرایطی که استقالل 
می توانست پیروز از امارات بازگردد؛ اما با اشتباهات فاحش داوری، 

پیروزی اش با تساوی ۲ بر ۲ عوض شد تا فرصت صدرنشینی 
مقتدرانه تر در گروه D لیگ قهرمانان آسیا را از دست بدهد.

این دیدار نخســتین دیدار اســتقالل در فصــل جدید لیگ 
قهرمانان آسیاســت که در تهران میزبانی می کند و هواداران این 

تیم مشتاق اند تا استقالل جذاب شــفر را از نزدیک در آسیا نظاره 
کنند. ستاره استقالل در چند بازی اخیر مامه بابا تیام بوده که در ۶ 

بازی  ای که حضور داشته عملکرد خوبی از خودش نشان داده 
است. او و چهار گل و یک پــاس گل داده 

هم چنین در داربی و بازی مقابل الهالل روی تک گل استقالل 
تاثیر مستقیم داشــت و با این اوصاف روی هفت گل از هشت گل 
اخیر اســتقالل تاثیرگذار بوده اســت. این نکته را هم باید در نظر 

گرفت که تیام مقابل سپیدرود و الریان از نیمه دوم به میدان آمد.
نکته نگران کننده درباره استقالل در این دیدار غیبت مجید حسینی 
در قلب دفاع این تیم اســت. او که در این فصل عملکرد درخشانی 
به همراه روزبه چشــمی در خط دفاع استقالل داشــته به همراه 
پادوانی، قاعدی و برزای مصدومان استقالل در دیدار مقابل الریان 
هستند. با این اوصاف خط دفاع استقالل در این دیدار کار سختی 
مقابل مهاجمان باتجربه و باکیفیت العین مانند عمر عبدالرحمان، 

س  کــو ر ما
احمــد  و  بــرگ 
خلیل دارد. در هر صورت 
آبی پوشــان اســتقالل به 
دنبال گرفتن انتقام باخت 
سنگین فصل گذشته مقابل 
العین هستند و هیچ بهانه ای 
برای هواداران آبی پوش مورد 
قبول نیست که این دیدار را 
با نتیجه ای غیر از پیروزی به 
پایان برســانند؛ البته اتفاقات 
دیدار دور رفت هــم مزید بر 

علت است.
شــفر در این دیــدار بازیکن 
محرومــی ندارد و تنهــا روزبه 
چشمی، پژمان منتظری و امید 
ابراهیمی بازیکنــان یک کارته 
استقالل در این دیدار هستند که 
گرفتن یک کارت زرد دیگر باعث از دست رفتن بازی بعدی خانگی 
مقابل الریان می شــود. همچنین در این دیدار محمد عبدالرحمان 
به دلیل دو اخطاره بودن، غایب العین مقابل استقالل است. گفتنی 
 اســت که قضاوت این دیدار برعهده لیو ووک مــان از هنگ کنگ

 است.
در بازی دیگر این گروه الریــان از ســاعت۱۸:۴5 میزبان الهالل 
عربستان اســت. پیش از آغاز دور برگشــت لیگ قهرمانان آسیا، 
استقالل با پنج، الریان با سه، العین با ســه و الهالل با دو امتیاز در 

رده های اول تا چهارم گروه D قرار گرفتند.

قلعه نویی  به دنبال صدر

پیشنهاد سردبیر:
سوژه  روز

 مربی سابق بارسلونا 
دوچرخه سوار شد 

»لوئیس انریکه« که سابقه هدایت تیم بارسلونا 
را بر عهده داشــت و ۹ 
جــام قهرمانــی را 
در کارنامــه اش 
ثبت کرده اکنون 
دوچرخه سواری را 
به صــورت حرفه ای 
پیش گرفته اســت.اخیرا 
رسانه های انگلیسی و اسپانیایی شایعه کردند 
که چلسی،پاری ســن ژرمن و آرسنال تمایل 
دارند که هدایت تیمشــان را به دست انریکه 
بســپارند؛ اما مربی اســپانیایی تمایل دارد تا 
وقتش را صرف دومین ورزش مورد عالقه اش 
کند؛بنا بر این گــزارش درحالی که یک ماه از 
مسابقات دوچرخه ســواری اش در کوهستان 
می گذرد، اکنون قرار است انریکه برای حضور 
در یــک تورنمنت معروف دوچرخه ســواری 

کوهستان به آفریقای جنوبی سفر کند.

خبر روز

راز نام فرزند سوم لیونل مسی
پسر مسی روز شنبه به دنیا آمد و نام »چیرو« 
برای او انتخاب شــد. 
گفته می شــود که 
 مســی از هواداران 
پــر و پــا قــرص 
هوراســیو دمیان 
چیــرو پطروســی، 
پیشــین  ننــده  خوا
گروه های آتاکوئه 77 و یواریاســت و از همین 
رو، نام پسر ســومش را از خواننده محبوبش 

گرفته است.
اخیرا شایعات بسیاری در مورد اینکه نام فرزند 
مسی از نام کوروش گرفته شده انتشار یافته و 
با وجود یکسان بودن ریشــه لغوی هر دو نام، 
به نظر ارتبــاط چندانی بیــن موضوع مطرح 
شده و اینکه مسی این نام را به خاطر خواننده 

محبوبش انتخاب کرده، وجود ندارد.

راز روز

  کاریکاتور روز

مورینیو و شاگردان
مورینیو و شاگردانش، خط آتش چشم نواز و 

هماهنگ لیورپول را به هم ریختند.

تیام سنگالی، خرید فوق العاده ای برای استقالل بوده و استقالل 
برای جذب این مهاجم که سابقه بازی در سطح اول فوتبال اروپا را 
داشته پول نسبتا زیادی هزینه کرده است. به نوشته خبر ورزشی، 
قرارداد تیام با استقالل تا انتهای فصل 35۰ هزار دالر است که او 
این پول را به صورت نقد دریافت کرده و در صورتی که فصل آینده 
هم در استقالل باشد، 75۰ هزار دالر از این باشگاه خواهد گرفت.

قرارداد 1000 دالری تیام با استقالل

07
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به تمجید از عملکرد وریا غفوری 
این تیم در بازی رفت مقابل العین پرداخت. در  این گزارش آمده 
است: مدافع استقالل شب شلوغی را در تساوی تیم های استقالل 
و العین ســپری کرد. این ملی پوش در بازی مذکور در ۱۹ نبرد 
برنده شد و ۹ تکل موفق داشــت که هر دوی این آمار باالتر از هر 

بازیکنی در سه بازی ابتدایی لیگ قهرمانان قرار می گیرند.

جلسه هیئت رییسه فدراسیون کشتی با محوریت دو موضوع معضالت مالی و رفع مشکالت عدم رویایی با 
کشتی گیران رژیم اشغالگر قدس برگزار شد.در این نشست که در محل خانه کشتی عبدا....موحد برگزار شد، 
حمید بنی تمیم نایب رییس و رضا الیق دبیر فدراسیون کشتی مشکالت پیش روی کشتی در دو بعد مسائل 
مالی و رفع مشکل تعلیق کشتی ایران در صورت مبارزه نکردن با رقبای رژیم اشغالگر قدس را مطرح کردند.
در این جلسه همچنین قشقاوی، مشاور وزیر امور خارجه و بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی به نمایندگی از اعضای هیئت رییسه با اشــاره به کارنامه موفق فدراسیون کشتی در زمان 
مدیریت خادم و انجام کارهای زیرســاختی بر رفع مشکالت مالی و همچنین پیگیری دغدغه اصلی خادم 
از سوی نهادهای باالدستی تاکید کردند. در پایان این جلسه اعضای هیئت رییسه، بهروز نعمتی را مامور 
کردند تا ضمن مذاکره با خادم، زمینه برگزاری یک نشست با حضور وزیر ورزش، رییس کمیته ملی المپیک، 
اعضای هیئت رییسه فدراسیون کشتی و خادم برای حل دغدغه های مالی و معنوی کشتی را فراهم کند. 
هیئت رییسه همچنین ضمن مخالفت با اســتعفای خادم از اعضای مجمع فدراسیون به عنوان عالی ترین 
مرجع تصمیم گیری کشتی کشور درخواست داشتند که با استعفای خادم مخالفت کنند تا هر چه سریع تر 
برنامه کشتی همچون گذشته پیگیری شود.بهروز نعمتی، نماینده مجلس شورای اسالمی و یکی از اعضای 
هیئت رییسه فدراسیون کشــتی دراین خصوص گفت: اعضای هیئت رییسه به صورت مفصل در این باره 
صحبت کردند و تاکید بر این شد که خادم بازگردد و کار را ادامه دهد.وی ادامه داد: من هم به نمایندگی از 
اعضا مأمور صحبت با خادم شدم و با توجه به اینکه بازی های آسیایی و مسابقات جهانی نزدیک است، کار 
باید ادامه پیدا کند. نعمتی در پاسخ به این سوال که آیا خادم راضی به بازگشت شد یا خیر، گفت: راهی به غیر 
از پذیرش خواسته هیئت رییسه وجود ندارد. موضوعات این شکلی هم نه کار خادم و نه کار ماست و مربوط 

به سیاست های نظام می شود.

تمجید AFC از ملی پوش استقالل
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 تاکید هیئت رییسه فدراسیون کشتی

 بر بازگشت رسول خادم

 باشگاهی متمول
 با فعالیت های اقتصادی مبهم

خونه به خونه، شگفتی ســاز جام حذفی امسال 
بوده و توانسته خودش را به دیدار فینال برساند. 
باشگاهی که حاال بیشتر از گذشته برای رسانه ها 
جذاب شده است. صفحه ورزشی روزنامه شهروند 
در گزارشی به معرفی این باشگاه بابلی پرداخته 
و درباره هزینه های این تیم به نکته جالبی اشاره 
کرده اســت:» باشــگاه خونه به خونــه در مدت 
حضور 5 ساله اش در فوتبال ایران ولخرجی های 
زیادی داشته؛ این باشــگاه یکی از متمول ترین 
تیم های فوتبال ایران اســت و در لیگ دســته 
اول ولخرجی های زیادی داشــته و  سال گذشته 
با هزینه ای بالغ بــر ۱۰ میلیارد تومــان در این 
لیگ فعالیت کرد. اگرچه خونه به خونه باشگاهی 
خصوصی است؛ اما مدیرانش هیچ روشنگری از 
درآمدهای این باشــگاه نداشته اند و این پرسش 
همواره برای اهالی فوتبال مطرح است که توجیه 

اقتصادی تیمداری برای مالک آن چیست؟« 

 شلیک شبانه یک ناشناس
 به سرپرست نفت

فرامز ورمقانی، سرپرست سابق باشگاه نفت تهران 
چهارشنبه شب در منزل از سوی فردی ناشناس 
مورد اصابت گلوله به ناحیه جمجمه قرار گرفته 
و در حال حاضر در بخش آی سی یو بیمارستان 

شهدای تجریش بستری است.
خواهر فرامــز ورمقانی  گفت: هنــوز نمی دانیم 
مسبب این اتفاق کیســت و چرا برادرم را با تیر 
زده اند؛ اما آنچه محرز اســت تهدیدهای بعدی 
است که هنوز ر بیمارســتان هم ادامه دارد.وی 
افزود: در این دو سه روز افرادی به صورت ناشناس 
وارد آی سی یو شــده اند و گفته اند که اگر زنده 

بمانی خانواده ات را می کشیم.

 رویارویی خواهران ویلیامز
 در یک تورنمنت

ونوس و ســرنا ویلیامز در دور ســوم مسابقات 
تنیــس ایندین ولــز مقابل هم قــرار می گیرند.

ســرنا ویلیامز، تنیســور مطرح بانوان جهان، در 
مسابقات ایندین ولز موفق شــد با نتیجه 7-۶ و 
7-5 کیکی برتنز را شکســت داده و به دور سوم 
راه یابــد.وی در ایــن مرحله مقابــل خواهرش 
ونوس ویلیامز قرار می گیرد.سرنا ویلیامز درباره 
ایــن رویارویی گفــت: ونوس شــروع پرقدرتی 
داشته است و من فقط باید ادامه دهم و بهترین 
 کارها را انجام دهم. خوشــحالم که اینجا هستم.

در حاشیه

»نه« بزرگ رئال مادرید و 
بارسلونا به بازگشت نیمار! 

در روزهای اخیر و بعد از حذف پاری سن ژرمن 
از لیگ قهرمانان توسط 
رئال مادرید، اخبار 
زیــادی در مورد 
تمایــل نیمــار به 
جدایــی از این تیم 
پاریسی و بازگشت به 
اللیگا شنیده شده است؛ اما 
اینطور که به نظر می رسد در حال حاضر کسی 
عالقه ای به بازگشت او ندارد. روز شنبه نشریه 
»موندو دیپورتیوو« در گزارشی عجیب مدعی 
شد که نیمار از طریق لیونل مسی و برخی دیگر 
از بازیکنان بارسا به مدیریت این تیم پیشنهاد 

درخواست بازگشت به نوکمپ را داده است.
به همین دلیل نشــریه موندو دیپورتیوو که به 
نوعی نشریه هواداران بارسا محسوب می شود، در 
یک نظرسنجی از هواداران خواست در خصوص 
بازگشــت احتمالی ســتاره برزیلی به نوکمپ 
نظر بدهند کــه در اتفاقی جالــب، ۶7 درصد 
هواداران بارســا مخالف حضور دوباره نیمار در 
ترکیب بارســلونا بودند.جالب اینجاســت که 
در نظر ســنجی آ.اس در مورد احتمال انتقال 
نیمار به رئال مادرید نیــز ۶۰ درصد طرفداران 

کهکشانی ها نیز عالقه ای به حضور او نداشتند.

دیس الیک روز

پیشخوان

العاده  فــوق  مجمع 
فدراســیون کشتی برای 
 تعیین تکلیــف رییس، 
یک خداحافظی هزار ابهام

ردپای یک ایرانی در 
ناداوری علیه استقالل

برانکو: هرچه رکورد 
بود، شکستم

علی پروین : هیچ کس 
حق نداره در ترکیب برانکو 

دخالت کنه

مرتضی پورعلی گنجی، نعمتی برای باشگاه السد محسوب 
می شــود و قطری ها باید دســت و پای ایــن بازیکن را 
طال بگیرنــد چون حاال کــه مدافع تیم ملی کشــورمان 
 مصدوم شــده، الســد بدون حضور او شــدیدا به مشکل 

خورده است. ایران ورزشی به یک نکته آماری جالب درباره این موضوع اشاره کرده و نوشته:» به 3 بازی آخر 
السد، قبل از آسیب دیدگی پورعلی گنجی نگاه کنید. برد 5 بر صفر مقابل االهلی، برد 3 بر یک برابر پرسپولیس 
و برد 5 بر یک مقابل العربی. 3 برد ارزشمند، ۱3 گل زده و فقط ۲ گل خورده. حاال این آمار را با 3 بازی اخیر 
مقایسه کنید. بازی هایی که السد از نعمت داشتن پورعلی گنجی محروم بوده. شکست ۴ بر 3 مقابل الدحیل، 
باخت یک بر صفر برابر نسف قارشی و دوباره شکســت ۲ بر یک مقابل  ام صالل؛ 3 شکست در 3 بازی، ۴ گل 

زده و 7 خورده!«

 گنجی به نام
 پورعلی گنجی

چند روز قبل بــود که مهدی تاج، رییس فدراســیون 
فوتبال طــی نامه ای به وزیــر ورزش اعــالم کرد اگر 
صداوســیما درباره حق پخش تلویزیونی کوتاه نیاید، 
بازی های لیگ برتر از ســال ۹7 از طریق شــبکه های 

اینترنتی پخش خواهد شد.  حاال علی کفاشیان نایب رییس فدراسیون و سرپرست کمیته فوتسال هم از 
پخش اینترنتی مسابقات لیگ برتر این رشته سخن گفت.

کفاشیان در حاشیه نشست با مدیران باشگاه های لیگ برتری فوتسال بیان کرد: »ما به دنبال این هستیم 
که باشگاه ها را استانداردسازی کنیم. حاال که در فوتبال راهکار این است که بازی ها اینترنتی پخش شود، 
در فوتسال هم دنبال پخش اینترنتی مسابقات هستیم تا بتوانیم درآمدزایی کنیم. در این باره چند اسپانسر 

هم جلو آمدند و کارها در حال انجام است تا ببینیم در آینده چه پیش می آید.«

لیگ برتر فوتسال 
اینترنتی پخش می شود

الوحده فوتبال
امارات - 
ذوب آهن

ساعت 
18:30

شبکه 
ورزش

استقاللفوتبال
- 

 العین 
امارات

ساعت
19

شبکه 
سه

استوک سیتی فوتبال
- منچستر 

سیتی
ساعت
23:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

دوشنبه 

21 اسفند

الوحده امارات- ذوب آهن 

اصفهان؛

 قلعه نویی
 به دنبال صدر
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اسکان نوروزی مســافران یکی از مهم ترین چالش هایی است که  ستاد 
اجرایی خدمات سفر در طول سالیان گذشــته با آن درگیر بوده و تعیین 
اولویت اصلی اقامت مسافران به عنوان یکی از دغدغه های اصلی این ستاد 
مطرح شده است؛  چرا که نوروز به دلیل سفرهای داخلی، یکی از بهترین 
زمان ها برای درآمدزایی هتلداران به شــمار می رود؛ امــا به دلیل ورود 
دستگاه های مختلفی همچون آموزش و پرورش، خانه های  استیجاری و 

شهرداری، این فرصت مناسب از آنها گرفته شده است. به طوری که رییس 
اتحادیه هتلداران اصفهان  قبال اذعان داشــته بود که در نوروز96 ظرفیت 
بســیاری از هتل های اصفهان خالی ماند. به گفته هتلداران در سال های 
اخیر مدارس و خانه مسافرها یکه تاز میدان گردشگری بوده و این مکان ها 
سبب شده مسافران از هتل ها رویگردان باشند و در حالی که هتل ها نقش 
مهمی در صنعت گردشگری بر عهده دارند و بیشــترین هزینه های این 

حوزه بر گردن آنهاست، ولی در فصل های برداشت میوه های حاصل از رنج 
بخش خصوصی در صنعت گردشگری، این ارگان های دولتی و شبه دولتی 
هستند که با برنامه ریزی در فصول پیک سفر، در آمدهایی که باید در جیب 
بخش خصوصی باشــد را به خزانه خود وارد می کنند. به دنبال اعتراضات 
گسترده هتلداران در نشست اعالم برنامه های ستاد مرکزی هماهنگی سفر 
ویژه نوروز 1397، مقرر شد که اولویت اصلی اسکان مسافران در سفرهای 

نوروزی، هتل ها و اقامتگاه های رسمی باشد.
 مدیر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اصفهان در 
گفت وگو با زاینده رود  با بیــان  این مطلب اظهار کــرد: در برنامه ریزی 
های صورت گرفته در ستاد اجرایی خدمات سفر اســتان، بر این مسئله 
تاکید شده که مسافران باید به سمت اقامتگاه های رسمی هدایت شوند و 
خانه های استیجاری و آموزش و پرورش به عنوان بازو های اقامتی به کمک 
هتل ها و مهمان پذیرها بشــتابند. فریدون الهیاری  همچنین از تصویب 
طرح ممنوعیت اسکان غیرفرهنگیان در آموزش و پرورش در نشست اعالم 
برنامه های ستاد مرکزی هماهنگی سفر ویژه نوروز97 خبر داد.  مدیر اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری اصفهان افزود: ظرفیت 
اقامتگاه های رســمی اصفهان چیزی در حدود 20 تا 25 هزار نفر اســت 
که جوابگوی تعداد کثیر مسافرانی که این شهر را به عنوان مقصد انتخاب 
می کنند نیست و همچنین توان  اقتصادی برخی از مسافرین به اندازه ای 
نیست که بتوانند از هتل ها استفاده کنند؛ از این رو باید در برنامه ریزی ها 
به این مسائل هم توجه کنیم. در همین راستا در ستاد اجرایی خدمات سفر 
استفاده از ظرفیت اسکان های آموزش و پرورش و خانه های استیجاری و 
همچنین خدمات شهرداری در باغ فدک  نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 
الهیاری ادامه داد: هرچند اولویت اصلی برنامه ای ما در سال جدید، هدایت 
مسافران به سمت اقامتگاه های رســمی است ولی خود هتلداران نیز باید 
طرح های ویژه ای را برای این ایام در نظر بگیرند و با اســتفاده از تبلیغات، 
مردم را به استفاده از این مکان ها تشــویق کنند. حال باید منتظر ماند و 
دید که با توجه به برنامه های صورت گرفته  نوروزی، آیا رویایی در انتظار 
هتلداران خواهد بود و اوضاع بر وفق مراد آنها خواهد شد؟ یا باز هم جیب 

های خالی مردم، فضا را برای سایر اقامتگاه ها آماده می کند.

در برنامه ریزی های  ستاد اجرایی خدمات سفر اصفهان مشخص می شود؛

جیب مسافران نوروزی مهم است یا هتل های خالی؟

سمیه مصور افزایش سفرهای نوروزی در دهه های اخیر، سبب شده تا طرح های ساماندهی مسافران روزهای ابتدایی 
سال در دستور کار مسئوالن شهری قرار گیرد که  در این راستا ستاد اجرایی خدمات سفر از چند ماه مانده 

به پایان سال فعالیت خود را جهت برنامه ریزی و ایجاد شرایط بهتر برای گردشگران آغاز می کند.

حقابه کشاورزان اصفهانی فراموش شدنی 
نیست

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

تشکیل کارگروه مشترک 
کانون وکال و کمیته امداد

رییس اداره حقوقی و امــور نمایندگان کمیته 
امداد استان اصفهان گفت: کارگروه حقوقی با 
مشارکت کمیته امداد و کانون وکالی اصفهان 
به منظور رســیدگی به پرونده هــای کیفری 

غیرعمد مددجویان تشکیل می شود.
جوادکرانی با اشــاره به دیدار با اعضای کانون 
وکالی اصفهــان اظهار داشــت: در این دیدار 
عالوه بر تشــریح خدمــات حقوقــی کمیته 
امداد، بر همکاری بیشــتر دو طرف در زمینه 

تفاهم نامه های قبلی تاکید شد.
وی با اشــاره بــه تفاهم نامه منعقد شــده با 
کانــون وکالی اصفهان افزود: بر این اســاس 
وکالی کانون با حضــور در محل کمیته امداد 
و پشــتیبانی از میز خدمات حقوقــی، به ارائه 
مشــاوره حقوقی به مددجویان می پردازند و 

وکالت آنها را به رایگان بر عهده می گیرند.
رییس اداره حقوقی و امــور نمایندگان کمیته 
امداد اســتان اصفهان، همچنین از تشــکیل 
کارگروهی مشــترک برای تعیین ســاز و کار 
رســیدگی به پرونده های کیفــری غیرعمد 

مددجویان خبر داد.
وی با بیــان اینکه در ســال جــاری وکالی 
نیکوکار اصفهانی با حضور در 19 میز خدمات 
حقوقی کمیته امداد به ارائه مشاوره حقوقی به 
مددجویان پرداختند، گفــت: این نیکوکاران 
همچنین در 60 مورد، وکالت مددجویان را به 

رایگان بر عهده گرفتند.
در ادامه این دیدار حسن صرام، رییس کانون 
وکالی دادگستری استان اصفهان، ضمن ابراز 
خرسندی از همکاری کانون با کمیته امداد، از 
آمادگی این تشــکل برای ارائه هر چه بیشتر 
خدمات حقوقی و قضائی به نیازمندان خبر داد.

در این مراســم نشــان »والی مهر« به رییس 
کانون وکالی دادگستری استان به نمایندگی 

از وکالی نیکوکار اصفهان اهدا شد.

نوروز در آیینه نجوم بررسی 
می شود

برنامه صدو هفتاد و هفتم باشگاه نجوم اصفهان 
امروز ســاعت 17 از ســوی مرکز نجوم ادیب 
برگزار می شــود. نوروز یکی از اعیاد باستانی 
ایرانیان است که قدمتی بســیار طوالنی دارد 
و حاکی از نبوغ ایرانیان در علم گاه شــماری و 

ستاره شناسی است.
اکبر زمانی، پژوهشــگر تاریخ نجــوم در صد و 
هفتاد و هفتمین نشست باشگاه نجوم اصفهان 
به بیــان مطالبی با محوریت »نــوروز در آینه 

نجوم« می پردازد. 
نوروز دقیقا زمانی اســت که خط نصف النهار 
هریک از شــهرها پس از 365 روز و 5 ساعت 
و ۴۸ دقیقه و ۴۸ ثانیه از زمــان تحویل قبلی  
سال گذشته سپری گردد؛ در این زمان دوباره 
تحویل سالی نو فرا می رســد؛ البته باید توجه 
داشت که ســال را 365 روز و هر چهار سال و 
گاهی هر پنج سال نیز کبیسه یعنی 366 روز 

محاسبه می کنند.
این نشست از سوی مرکز نجوم ادیب سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
امروز ساعت 17 در محل کتابخانه مرکزی واقع 

در خیابان باغ گلدسته برگزار می شود. 
ورود بــرای عموم عالقه مندان بــه نجوم آزاد 
اســت. عالقه مندان برای آشــنایی و کسب 
اطالعات بیشــتر از برنامه هــای مرکز نجوم 
ادیب می توانند با شماره 366۸3535 تماس 

حاصل کنند.

تخت فوالد با آیین پاکسازی 
به استقبال سال جدید می رود

مدیــر مجموعه تاریخی، فرهنگــی و مذهبی 
تخت فوالد، درباره برگزاری آیین پاکســازی 
محوطه هــای تاریخی و تکایــای تخت فوالد 
در استقبال از ســال جدید اظهارکرد: برنامه 
پاکســازی و غبارروبی اماکــن محوطه های 
تاریخی، برنامه ای اســت که هرســاله عموما 
 در 1۸ اســفندماه در ســطح کشــور برگزار 

می شود.
ما نیز در مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی 
تخت فــوالد برنامه ای را هماهنــگ کردیم تا 
امر پاکســازی و غبارروبی در ایــن مجموعه 
 با همکاری ســازمان های مردم نهــاد انجام 

شود.
ســیدعلی معرک نژاد افزود: قرار اســت این 
برنامه جمعه 25 اسفندماه از همان نقطه تکیه 
میرفندرســکی واقع در خیابان شــیخ مفید 
شرقی شــروع شــود و بعد از آن به تناسب و 
زمــان و فرصتی که وجــود دارد تکایای دیگر 
را نیز در دســتور کار خــود قراردهیــم؛ اما 
 محور اصلــی این برنامه تکیه میرفندرســکی

 است.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان:

اردوهای راهیان نور بهترین ابزار 
برای معرفی دفاع مقدس است

 معاون فرهنگی اجتماعی سپاه صاحب الزمان)عج( 
اســتان اصفهان اظهارکرد: بیشــتر مردم کشور ما 
با اردوهای راهیان نور آشنا هســتند، به ویژه مردم 
شــهیدپرور اصفهان که یا در این اردوها شــرکت 

کرده اند یا از فضای این اردوها اطالع دارند.
میثــم رضوان پور ادامــه داد: یکــی از گزینه های 
اولویت دار مردم در ایام نوروز که بهترین دوران سال 
به شمار می رود، شــرکت در مناطق عملیاتی دفاع 
مقدس است که حماســه های زیادی در آن نقاط 

اتفاق افتاده است.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان با بیان اینکه اردوهای راهیان نور در 
طول ســال طی چند دوره برگزار می شود، تصریح 
کرد: راهیان نور دانش آموزی از مهرماه آغاز می شود و 
تا پایان سال تحصیلی ادامه می یابد؛ اردوهای راهیان 
نور دانشجویی نیز از بهمن ماه آغاز شده و همچنان 
ادامه دارد. وی افزود: اردوهای راهیان نور که در ایام 
نوروز برگزار می شــود، ویژه عموم مردم اســت که 
خانواده ها  در مناطق عملیاتی حضور پیدا می کنند. 
رضوان پور با بیان اینکه اردوهای راهیان نور بهترین 
ابزار برای ذخیره دفاع مقدس است تا بتوانیم فرهنگ 
آن دوران را بازخوانی و بازتولید کنیم، گفت: به نظر 
می رســد بهترین راه برون رفت از مسائل مختلف 
کشور، جاری شــدن فرهنگ حاکم در دوران دفاع 

مقدس است.

مدیرطرح ساماندهی ناژوان:
 ظرفیت پارک ۳ هزار خودرو 

در ناژوان فراهم می شود
مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهارکرد: برای نوروز 
امسال سعی شده امکانات خدماتی در ناژوان افزایش 
یابد و نقاط ضعف مراکز گردشــگری این مجموعه 

طبیعی برطرف شود.
حسن شفیعی افزود: با توجه به استقبال گسترده ای 
که در ایــام نــوروز از منطقــه ناژوان می شــود، 
برنامه ریزی هــای الزم بــرای رفع مشــکل پارک 
خودروهای بازدیدکنندگان صورت گرفته و ظرفیت 
پارک خودروها با ایجاد پارکینگ های موقت افزایش 

می یابد.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان با بیان اینکه در نوروز 
ظرفیت پارک بیش از سه هزار خودرو فراهم می شود، 
تصریح کرد: دوست نداریم فضای سبز ناژوان تبدیل 
به فضای شهری شود، اما تالش می کنیم عبور و مرور 
روان و آسان در ناژوان اتفاق افتد بدون اینکه خیابانی 
به ناژوان اضافه شود. وی ادامه داد: چند باب نمازخانه 
در سطح پارک طبیعی ناژوان، احداث و شرایط برای 
پذیرش گردشگران آســان تر شده است. شفیعی با 
بیان اینکه در سال جاری پروژه هایی همچون ضلع 
شمال جاده ســالمت، کلکتور آب فضای سبز و باغ 
رویش مورد بهره برداری قرار گرفت، اظهارکرد: در 
سال 97 نیز پروژه هایی برای مجموعه تعریف شده 
که از جمله آنها می توان بــه پیش بینی زمین های 

روباز ورزشی اشاره کرد. 

رییس اتحادیه صنف صنایع دستی استان 
خبر داد:

کاهش قیمت صنایع دستی 
اصفهان در رقابت نوروز

رییس اتحادیه صنف صنایع دستی استان اصفهان 
با بیان اینکه سال 1396 بازار صنایع دستی درگیر 
رکود شدیدی بود، اظهار کرد: امیدواریم در ایام عید 
با ورود گردشگران داخلی و خارجی، افزایش و رونق 
بازار فعاالن صنف صنایع دســتی که هویت بخشان 
اصلی بازار اصفهان هســتند را شاهد باشیم. عباس 
شیردل  در خصوص تالش صنف صنایع دستی برای 
کنترل قیمت ها در بازار عید، افزود: قیمت ها قطعا باال 
نخواهد رفت و هر واحد صنفی موظف است قیمت ها 
رادرج کند. عالوه بر ناظران سازمان صنعت، معدن و 
تجارت، اکیپ های نظارت صنف صنایع دستی که از 
روز گذشته کار خود را شــروع کرده اند، با حضور در 
سطح بازار تخلفات را بررسی و با متخلفان برخورد 
خواهند کرد. رییس اتحادیه صنف صنایع دســتی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه در بازار صنایع دستی 
رقابت شدیدی صورت گرفته است، ادامه داد: تالش 
بر این است که فروشندگان به جای افزایش قیمت 
محصوالت خود، در رقابتی سازنده اقدام به کاهش 
قیمت ها کنند تا با فروش بیشــتر، به سود باالتری 
دست یابند. وی تصریح کرد: باید سامانه ای طراحی 
شــود تا گردشــگران هنگام خروج از کشور، کاال و 
صنایع دستی خریداری شده را در آن ثبت کنند تا 
به این واســطه آمار دقیقی از میزان ارز وارد شده به 

کشور به دست آید.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان در اولین جشنواره 
استانی ایمنی رانندگان حرفه ای اســتان اصفهان اظهار کرد: از 
سال 90 تا 96 ســه نفر از رانندگان شرکت اتوبوس واحد در خود 
پایانه ها و قبل از خروج از پایانه کشته شدند و ما که خود داعیه دار 
امنیت هســتیم نباید چنین حوادثی برایمــان پیش آید، نصب 
شــبرنگ روی لباس ها هزینه چندانی ندارد اما چرا چنین کاری 

صورت نمی گیرد؟

قدرت افتخاری با بیان اینکه رفتارهای تجاوزکارانه که باعث بروز 
حوادث رانندگی می شود از دید ما پنهان است، بیان کرد: کسانی 
که در حوزه آموزش و پرورش فعال هســتند با آموزش صحیح و 

لباس های نشان دار، دانش آموزان را ایمن کنند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان اظهار داشت: رانندگان 
اتوبوس های شهری، مبصرهای خیابان هستند و حفاظت از جان 
صدها نفر را به عهده  دارند و اگر فرهنگ سازی از مسیر رانندگان 

انجام شود بســیار موثرتر خواهد بود؛ چرا که مردم به رفتارهای 
رانندگان اتوبوس های شهری نگاه می کنند و از آنها یاد می گیرند.

وی در پایان گفت: کاهش تلفات جاده ای از 27 هزار نفر به 16هزار 
نفر در 10 سال مایه مباهات است؛ اما باید آموزش ها به نحوی باشد 
که این روند کاهش با ســرعت بیشتری پیش رود، نجات جان هر 
انسان خودش بسیار مهم اســت و باید این روند کاهش تلفات با 

سرعت بیشتری طی شود.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان:
رانندگان اتوبوس های شهری، مبصرهای خیابان هستند

فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان از اجرای طرح 
ابتکاری پلیس راه این فرماندهی برای پیشگیری از 
حوادث رانندگی در نقاط پرتصادف جاده های استان 

با عنوان » آتش سرد« از نوروز 97 خبر داد.
ســردار مهدی معصوم بیگی با اعالم این خبر اظهار 
داشت: تحقیقات کارشناسان پلیس راه فرماندهی 
انتظامی استان، در مورد علل و عوامل وقوع تصادفات 
مرگبار به ویژه در ایام نوروز، نشــان داد که بیشتر 
واژگونی خودروها شــب ها در گردنه ها و پیچ ها رخ 
می دهد. وی افزود: در ســاعات شب که دید کافی 
وجود ندارد رانندگان به دلیل ســرعت زیاد و عدم 
توجه به جلو، پیچ های خطرناک را نمی بینند و به 
همین دلیل خودروی آنها از جاده منحرف و دچار 
واژگونی می شود و همین عامل به کشته و مجروح 

شدن بسیاری از هم وطنانمان می انجامد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: به همین 
دلیل پلیس راه اســتان همواره برای هشیارسازی 

رانندگان و جلوگیری از وقوع این گونه حوادث طی 
سال های گذشــته از روش های گوناگونی استفاده 
می کرد که این روش ها بیشــتر ســنتی بودند؛ اما 
امســال با ابتکاری ویژه برای نخستین بار در کشور 
طرح »آتش سرد« توســط کارشناسان این پلیس 
طراحی شــد که به یاری خداوند متعال اجرای این 

طرح در نوروز 97 عملیاتی خواهد شد. 
وی با اشــاره به مزایای این طرح گفت: در گذشته 
برای هشیارســازی راننــدگان، از روش آتش زدن 
الستیک، چوب و ... استفاده می شــد؛ اما دستگاه 
»آتش سرد« که به دســت کارشناسان پلیس راه 
اســتان طراحی و تولید شده، نوعی آتش مصنوعی 
است و هیچ گونه آلودگی ایجاد نمی کند و زیانی هم 

برای طبیعت ندارد.
سردار معصوم بیگی بیان کرد: قدرت نمایش آتش 
این دستگاه به گونه ای است که رانندگان از فاصله 
2 تا 3 کیلومتری قادر به مشــاهده نور آن هستند 
و با جلب توجه به ســمت آن، متوجه منطقه خطر 
می شوند و سرعت خودروی خود را کاهش می دهند 
که همین امر می تواند از بروز حوادث ناگوار برای آنان 

جلوگیری کند. 
وی خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی و هماهنگی های 
صــورت گرفته 30 عــدد از این دســتگاه ها آماده 
شده و قرار اســت در 30 نقطه پرتصادف جاده های 
 اســتان که شناســایی شــده، مــورد اســتفاده 

قرار گیرد.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در جلسه 
علنی شورا اظهار کرد: امیدوار بودیم که بارندگی ها 
بتواند به تامین آب شهر منجر شود که متاسفانه 

این اتفاق نیفتاد.
فتح ا... معین اظهار امیدواری کرد که در ســال 
آینده با تدابیر مســئوالن آب و فاضالب، امکان 

تامین آب شرب را داشته باشیم.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره به 
نطق خود در جلسه هفته گذشته شورای اسالمی 
شهر گفت: هفته گذشــته اعالم کردیم که ابتدا 
حقابه مردم اصفهان را تحویل دهید و بعد، از آنان 
بخواهید صرفه جویی کنند، اما مســئوالن آب و 
فاضالب به این سخن ایرادی داشتند. تاکید بنده 
بر رعایت حقابه مردم اصفهان بود، زیرا احقاق حق 
آنان، همواره به عنوان یک دین بر عهده مسئوالن 
است. معین تاکید کرد: اگر سال های سال بگذرد، 
حقابه کشاورزان اصفهان فراموش شدنی نیست. 
حقابه و این ِدین باید در هر شــرایطی ادا شــود؛ 
بنابراین امیدواریم با مطرح کردن مسائلی همچون 
صرفه جویی، توزیع حقابه ها به فراموشی سپرده 
نشود. وی با تشکر از مدیران شهری که اصفهان را 
برای سال نو آماده کرده اند، اظهار کرد: به ایام پایان 
سال نزدیک می شــویم و امیدواریم سال آینده، 
سالی پر خیر و برکت برای همه مردم ایران باشد، 
امیدوارم خاطره خوشی برای تمام کسانی که این 
شهر را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب می کنند 

رقم بخورد.
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان، والدت 
حضرت زهرا)س( را تبریک گفت و ادامه داد: هفته 
گذشته و این هفته برنامه های متعددی در سطح 
شهر در بزرگداشت مقام زن در جمهوری اسالمی 
ایران برگزار شد. معین از حضور همه اعضای شورا 
در جلسه ای که از سوی کمیســیون فرهنگی با 
حضور بانوانی برگزار شد که سمت مشاوره را در 
دستگاه ها داشتند، تشــکر کرد و گفت: جا دارد 
از دو تن از بانوانی که در شــورای اســالمی شهر 
اصفهان فعالیت دارند نیز تقدیر کنم؛ زیرا بخشی 
از مدیریت شورای شهر اصفهان را برعهده دارند؛ 
امیدوارم حضور آنان بیش از پیش تاثیر گذار باشد 
و برایشــان آرزوی توفیق داریم. وی اضافه کرد: 
خانم شکرانی اولین بانویی است که مدیریت یکی 
 از مناطق را عهده دار شده که برای او آرزوی توفیق 

می کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی استان خبرداد:
اجرای طرح ابتکاری آتش سرد در جاده های اصفهان

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

حقابه کشاورزان اصفهانی فراموش شدنی نیست

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در نشست خبری 
مطبوعاتی در خصوص کارگروه سالمت و امنیت غذایی، با بیان اینکه سال 
را با هفت سین شروع می کنیم و ســالمتی را از آغاز در نظر داریم، اظهار 
داشت: جلسات کارگروه سالمت، در اســتان با ریاست معاونت سیاسی 
و امنیتی اســتانداری با ۴0 نفر اعضی اصلی، و در کشور با ریاست رییس 
جمهور برگزار می شود که کارگروهی بسیار ارزشمند است و اقدامات خوبی 
نیز در این زمینه انجام شــده؛ ولی تا جایی که در شأن مردم است فاصله 

داریم که انتظار مردم هم در حوزه سالمت بیشتر است.
کمال حیدری افزود: آنچه در حوزه ســالمت انجام می شود نماد ظرفیت 
75درصدی و همکاری بین بخشــی در اســتان بوده که در دست بقیه 

دستگاه هاست. کارگروه بهداشــت و درمان فعال تر شده، اما به کارگروه 
امنیت غذایی کمتر توجه شده است که ایجاب می کند دستگاه های دیگر 

هم وارد عمل شوند و اقدامات بیشتری صورت گیرد.
وی  ادامه داد: نقشــه جامع سالمت اســتان که قبال در کارگروه سالمت 
مصوب شده، شامل پنج موضوع می شــود که بار بیماری در آنها بیشتر 
است؛ مثل قلب و عروق، سرطان و ســالمت کودک و نوزاد. در این نقشه 
برنامه 15 ساله ای تدوین شــده و در ذیل آن نیز 3 برنامه 5 ساله طراحی 
شده است که نقش همه دستگاه ها و سهم آنها مشخص شده تا بدانند به 
صورت کمی این دستگاه ها چه کار باید بکنند. معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: سند ملی بیماری های غیرواگیر 

ابالغ شده توســط وزارتخانه بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، سند 
ملی تغذیه و برنامه پایش ملــی گاز رادون جهت رســیدن به اهداف از 
 پیش تعیین شــده با سند جامع ســالمت اســتان اصفهان تلفیق شده 

است.
وی در توضیــح اقدامات انجام شــده ادامه داد: در ســال 95 برنامه کلر 
باقی ماند و در واقع آب سالم و بهداشتی در روستاها که یکی از شاخص های 
اصلی سالمت آب آشامیدنی برای عموم مردم است، اجرا شد؛ همچنین 
محصوالت کشــاورزی یکی از دغدغه های ما بوده و هست و برای داشتن 
مواد غذایی سالم که مردم را به سمت مصرف سبزیجات و میوه جات ترغیب 

می کنیم در میادین میوه و تره بار برنامه ریزی شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

تدوین نقشه جامع سالمت استان اصفهان در قالب برنامه ای 15ساله

به گفته هتلداران 
در سال های اخیر 

مدارس و خانه 
مسافرها یکه تاز 

میدان گردشگری 
بوده و این مکان ها 

سبب شده 
مسافران از هتل ها 

رویگردان باشند
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امام رضا عليه  السالم :
هر كس اندوه و مشكلی را از مؤمنی برطرف نماید ، خداوند در روز قيامت 

اندوه را از قلبش برطرف سازد.
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فاطمه کاویانی

این روزها در کوچـه پس کوچه های شـهر که 
قـدم می زنیـد و در خیابان هـا که بـرای خرید 
می رویـد درسـت جایی که اصـا انتظـار آن را 
نداریـد، به نـاگاه صدایـی رعب آور توجه شـما 

را به خـود جلب مـی کند.
یـک روز دیگر بیشـتر باقـی نمانده تا رسـیدن 
بـه روز آتـش و تـرس و دلهـره و شـبی بـرای 
خوشـی های جنون آمیز! درسـت حدس زدید 
چهارشنبه سـوری نزدیک است و نشـانه های 
نزدیک شـدن به ایـن شـب از روزهـای قبل با 
فوجـی از صداهای مهیـب و دلهـره آور خود را 
به فـور نشـان داده اسـت؛ چهارشـنبه سـوری 
برای همـه ما یـک روز هیجان انگیـز و در عین 
حـال خطرناک بـوده و هسـت و یکـی از آداب 
سـنتی ایرانیـان برای اسـتقبال از سـال جدید 
شمسـی به شـمار می رود که در شـب آخرین 
چهارشـنبه سـال برگـزار مـی شـود. یکـی از 
مهم تریـن آداب برگزاری چهارشـنبه سـوری، 
 روشـن کـردن آتـش و پریـدن از روی آن 

است.
 آتـش در روزگار باسـتان ایران از جملـه موارد 
مقـدس محسـوب مـی شـده و زرتشـتیان 
همـواره بـرای آن احتـرام قائـل بـوده انـد؛ اما 
این آتش کم کـم رو به خاموشـی نهاده اسـت 
و تبدیـل به نارنجک های دسـت سـازی شـده 
کـه هـر کـدام مـی توانـد باعـث نقـص عضـو 
و دردی همیشـگی باشـد بـرای افـرادی کـه 
 خواسـته و ناخواسـته در دل ایـن فاجعـه قرار 
گرفتـه انـد. سـنگ و سـرنج ، نایلـون و نـوار 
و اکلیـل نقـره تنهـا مـواد الزمـی هسـتند 
کـه بـرای سـاخت یـک نارنجـک دسـت 
سـاز مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. تمـام 
ایـن عناصـر بـه تنهایـی بی خطـر هسـتند و 
اجتمـاع آنهـا در کنـار هـم خبـر از حادثـه ای 
مـی دهـد کـه هـر لحظـه سـامتی نوجوانان 
را دسـتخوش خـود قـرار خواهـد داد. وقتـی 
کـه فرهنگـی قدیمـی در ایـن کشـور نادیـده 
 گرفتـه شـده و سـنت هـا کـم بهـا می شـود،

 قاشـق زنی و فالگوشی و آجیل مشـکل گشا و 
روشـن کردن آتـش جای خـود را مـی دهد به 

یک عمـر ناخوشـی در آغاز سـالی نو .

یادداشت

غصه ای از دل قصه آخرین 
چهارشنبه سال

تبدیل کینه به دوستی
 نـام پدر »شـیبه«، عثمـان بـود کـه در جنگ احد بـه همـراه کفار 
در حال کفر کشـته شـد. چون پیامبـر)ص( پدرش و هشـت نفر از 
خانـدان او را کشـته بود کینـه پیامبـر به دلش شـعله می کشـید. 
خـودش می گویـد: هیچ کـس نزد مـن از محمـد )ص(  دشـمن تر 
نبـود، زیـرا هشـت نفـر از خاندان مـرا کشـته بود کـه همـه لیاقت 
پرچمداری و ریاسـت داشتند. همیشه کشـتن او را در خود پرورش 
مـی دادم ولی وقتـی که مکـه فتح شـد از رسـیدن بـه آرزوی خود 
مأیـوس شـدم زیرا فکـر مـی کـردم چگونه ممکن اسـت بـه هدف 
خود دسـت یابم بـا اینکـه همه عـرب بـه دیـن او درآمدند. بـا این 
حـال هنگامی کـه مـردم هـوازن برمخالفـت و دشـمنی او اجتماع 
کردند و بـا وی  اعـان جنـگ دادند دوبـاره تا انـدازه ای ایـن آرزو 
در دلم زنده شـد ولی مشـکل این بـود که ده هـزار نفـر اطرافش را 
دارنـد! وقتی کـه جمعیـت مسـلمانان در اولیـن برخورد بـا هوازن 
فرار کردنـد با خـود گفتـم  االن وقت آن اسـت که به مقصـود خود 

نائل شـوم و انتقـام خون هـای خـود را بگیرم.
از جانب راسـت پیامبـر)ص( حمله کـردم، عباس عمـوی پیامبر را 
دیـدم کـه از او حمایت می کنـد. از جانب چـپ برآمدن ابوسـفیان 
بن حارث، پسـرعموی حضرت  محافـظ او بود، گفتم: ایـن هم مرد 
شـجاعی اسـت که محمـد را پاسـداری مـی کند از پشـت سـر آن 
قدر نزدیک شـدم کـه نزدیـک بود شمشـیرم او را فـرا گیـرد، ناگاه 
شـراره ای از آتـش میـان مـن او حائل شـد کـه از برق آن چشـمم 
خیره گردید، دسـت ها را به صورت گرفته و به عقب سـر برگشـتم 
و فهمیـدم از جانـب خدا حفـظ می شـود. حضرت متوجه من شـد 
و فرمود: شـیبه نزدیـک بیا، نزدیـک رفتم، دسـت به سـینه ام نهاد 
وفرمود: خدایـا شـیطان را از او دور گردان، هنگامی بـه صورتم نظر 
کرد او را از چشـم و گوشـم دوسـت تـر داشـتم و همـه آن کینه ها 
به دوسـتی تبدیل شـد. سـپس با دشـمنان مشـغول جنگ شدم و 
در یـاری پیامبـر چنـان بودم کـه اگر پـدرم جلو مـی آمـد او را می 
کشـتم. پـس از خاتمه جنـگ به مـن فرمود: آنچـه خدا دربـاره ات 

اراده فرمـود، بهتـر از آنچـه بود کـه خود می خواسـتی .

باغ 
کاغذی

چاپ ســیزدهم کتاب »کار باید تشــکیالتی باشد« حاوی               
مجموعه بیانات رهبر انقالب درباره تشــکل و کار تشکیالتی 
که محمود زارعی آن را تدوین کرده، از ســوی نشــر شهید 
کاظمی روانه کتابفروشــی ها شــد. این کتاب با توجه به نیاز 
فعاالن فرهنگی تدوین و تهیه شده و برگرفته از بیانات رهبر 
معظم انقالب است، از عناوین این کتاب می توان به ضرورت 
کار تشــکیالتی، آثار و برکات کار تشــکیالتی، شاخص ها و 
بایدهای تشکیالت موفق انقالبی، آفت شناسی کار تشکیالتی، 

وظایف مدیر تشکیالت، وظایف اعضای تشکیالت، نمونه های 
موفق تشکیالت انقالبی، جبهه فرهنگی انقالب سازماندهی 
می خواهد و ... اشــاره کرد کــه کامال به صــورت کاربردی، 
دسته بندی و پردازش شده است. چاپ سیزدهم کتاب »کار 
باید تشکیالتی باشد« در 208 صفحه با قیمت 10 هزار تومان 
توسط نشر شهید کاظمی منتشر شــده است.شمارگان این 
کتاب 5 هزار نســخه بوده که با احتساب چاپ های قبلی این 

رقم به 50 هزار نسخه رسیده است.

کار باید تشکیالتی باشد  کینه

مدرســه را می توان بنیادی ترین قــدم هر کودک برای 
ورود به دنیای واقعی دانست. مدرســه، دانش آدم ها را 
درباره موضوعــات مختلف باال می بــرد و زندگی آنها را 
شــکل می دهد تا بتوانند با شــجاعت و با آغوش باز به 

پیشــواز آینده بروند. یک مدرسه 
نرمال قاعدتا شــامل تعداد زیادی 
دانش آموز با کتاب، کیف و چندین 
و چند کاس اســت. دانش آموزان 
در مدارس از معلمانشــان تکالیف 
را دریافت می کنند و موظفند تا هر 
جلسه انجام دهند چون قرار است 

که از طریق همین تکالیف ارزشیابی شوند و عاوه بر این 
معلم ها از این طریق می توانند اســتعداد و مهارت های 
دانش آموزانشان را بسنجند؛ اما مدرسه هایی هم وجود 
دارند که کاما این شیوه ها را کنار گذاشته اند و سیستم 
منحصر به فرد آموزشــی خودشــان را ابداع کرده اند. با 

معرفی مدارس عجیب جهان همراه ما باشید:
مدرسه جادوگری

مدرسه جادوگری در ایالت ماساچوست آمریکا قرار دارد 
و توسط شــخصی به نام rev. Ed Hubbard تاسیس 
شده اســت. این مدرسه درس ها را 
به صورت آناین ارائــه می دهد و 
الزم نیست در مدرسه حضور داشته 
باشــید ولی بعضی ها مــی توانند 
انتخاب کنند که حضــور فیزیکی 
داشته باشــند. این مدرسه عقاید 
جادوگران و بعضی از تردستی ها و 
کارهای آنها را آموزش می دهد و از سال ۲۰۰۴ که تاریخ 
گشایش مدرسه بوده، بیشتر از ۲۰۰هزار نفر در آن ثبت 
نام کرده اند. این مدرســه با وجود مخالفان زیادی که به 
خصوص از طرف مسیحیان ارتدوکس دارد، همچنان با 

همان قدرت به راهش ادامه می دهد.

عجیب ترین مدارس جهان!
دانستنی ها

حرف حساب

خواب هایی که می بینی شــبیه بیداریت 
است؟

انســان شــرافتمند در رویاهایش نیز شرافتمند 
خواهدبود، او در برابر وسوسه ها مقاومت می کند 
و خود را از نفرت ، حسادت ، خشم و مفاسد دیگر 
دور نگاه خواهد داشت ولی انسان آلوده به گناه، 
قاعدتا در رویاهایش همان تصویری را می یابد که 

در عالم بیداری پیش چشم خود دارد.
»تفسیر خواب«
زیگموند فروید

سیره بزرگان

گله از نبود سالن تخصصی موسیقی در اصفهان
سرپرست گروه موسیقی هونیواک پس از اجرای این برنامه به معرفی نوازندگان پرداخت و افزود: اجرای زنده 
موسیقی شرایط خاص خود را می طلبد و متاسفانه در اصفهان که شهر فرهنگ و ادب و هنر است، یک سالن 
مناسب برای اجرای موسیقی خوب وجود ندارد. نباید به صدابردار و شرایط صدای برنامه ما ایراد گرفت زیرا ما 
با امکانات محدودی به آماده سازی برنامه هایمان می پردازیم. اعضای گروه نوازندگان هونیواک شامل سعید 
امینی و کسری عرفان ویلون، سیاوش عابدزاده تار، مرتضی گابی فلوت و کارینت، علیرضا عبدالهی ویلنسل، 

عرفان بطانی تنبک، محمدرضا گابی ویوال و علیرضا رضایی پیانو بودند.
گروه هونیواک با سرپرستی مرتضی گالبی و با حضور رسا هارونی به عنوان خواننده گروه با همکاری 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در سالن هنرسرای خورشید به اجرای قطعات خود پرداخت.

ارکستر هونیواک با مرور زمان به گروه تبدیل شد
سرپرست گروه موســیقی هونیواک با معرفی این گروه موسیقی  گفت: هونیواک به 
معنی نوای نیک است. این گروه در ابتدا، ارکستر هونیواک بود و سال 139۴ تشکیل 
شد؛ اما به مرور زمان و پس از طی شدن برخی از مشکات و عدم حمایت مالی از طرف 
یک مرکز یا ارگان مشخص به گروه موســیقی هونیواک تبدیل شد. مرتضی گابی 

افزود: در ارکســتر هونیواک 
نوازندگان بزرگی به نواختن 
ساز پرداخته اند که نام آوردن 
از یکایــک آنها کار بســیار 
مشکلی است. گروه موسیقی 
هونیــواک شــاهد و میزبان 
خوانندگانی معتبــر نیز بوده 
است که از جمله آنان می توان 
به کسری عارفان، آرین زمانی 

و... اشاره کرد.

»نوای نیک« در فضای اصفهان طنین انداز شد
گروه موسیقی »هونیواک« با حضور هنرمندان جوان به اجرای برنامه پرداخت و شبی خاطره انگیز را در آسمان موسیقی اصفهان به جای گذاشت.

اجرای موسیقی گروه هونیواک با سرپرستی مرتضی گابی و آوازخوانی رسا هارونی، چهارشنبه 16 اسفند در هنرسرای خورشید اصفهان به روی صحنه رفت.
در برنامه اجرای موسیقی، آهنگ  های خاطره انگیز با محوریت موسیقی سنتی ایرانی برای حاضران به اجرا درآمد و شاید نوای دلنشین آواز خواننده جوان گروه 
هونیواک، رسا هارونی، مهم ترین نقطه عطف این اجرای زنده بود. در این برنامه که اجرای 11  قطعه را در خود جای داده  بود سازهای ویولن، تار، فلوت، کارینت، 

ویلنسل، تنبک، ویوال و پیانو مجلس گردان آهنگ های مشهور ایرانی  شد.

اجراهای فاخر از اساتید موسیقی ایرانی
وی افزود: در این برنامه تاش کردیم کارهای فاخری  از اســاتید موسیقی ایرانی را انتخاب کنیم و به 
صورت کنسرت به نحو احسنت به اجرا برسانیم. آثار اجرا شده در این برنامه از بزرگان و نام آورانی چون 
مهندس همایون خرم، پرویز یاحقی، استاد بدیعی و... است. سرپرست گروه موسیقی هونیواک ادامه داد: 
البته گروه هونیواک به صورت تک آهنگ نیز سه کار را آماده انتشار دارد و امیدواریم در آینده نزدیک 
شاهد انتشــار یک آلبوم با نام گروه هونیواک در برنامه کاری خود باشیم. باید در نظر گرفت که بقای 

گروه های موسیقی چون هونیواک فقط با پشتوانه رفاقت ها و تعصب های هنری اعضای این گروه است.

 بی توجهی به موسیقی
 سبب کوچک تر شدن گروه ها می شود

وی در وصف وضعیت و فضای موســیقی جامعه گفت: موسیقی 
هنری اســتثنائی و الزم و ملزوم برای مردم در جامعه اســت؛ اما 
متاسفانه مسئوالنی هســتند که آن طور که باید به موسیقی بها 
نمی دهند و برای موســیقی اهمیت قائل نیستند. 
همین عــدم درآمدزایی برای اهالی موســیقی و 
اهمیت ندادن به مشکات آن سبب می شود فعاالن 
این عرصه مانند گروه هونیواک به خاطر بقا و پابرجا 
ماندن مدام کوچک و کوچک تر شوند. رسا هارونی 
پیرامون نام گــذاری این برنامه به عنــوان اجرای 
موسیقی خاطرنشان کرد: نام این برنامه چه کنسرت 
باشد چه اجرای موســیقی، تفاوتی ندارد. اجرای 
موسیقی و کنسرت هر دو یک معنی را می دهد فقط 
حساسیت هایی که وجود دارد سبب می شود یکی از 
این دو نام روی برنامه اجرای موسیقی گذاشته شود.

فرزانه افسرطه

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان در 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت بزرگداشت 
روز ۲۲ اسفند ، روز شهدا و سالروز تاسیس بنیاد شهید؛  اهم 
اقدامات بنیاد شــهید در حمایت از خانواده شهدا و ایثارگران 

را تشریح کرد.
داریوش وکیلی، مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان با اشاره 
به 17 هزار شــهید ترور و 5 هزار دانش آموز شهید در کشور، 
۲3 هزار و 5۰۰ شهید دفاع مقدس ، 1۰5 شهید مدافع حرم، 
5۰ هزار جانباز و 3 هزار و 5۰۰ آزاده سرافراز استان اصفهان، 
نام گذاری روز ۲۲ اسفند به نام روز شهدا را به دلیل انعکاس و 
ترویج عظمت، شجاعت و مردانگی که شهدا داشتند، دانست 

که برای انتقال به نسل های آینده نیز موثر است. 
وی شهادت را عالی ترین درجه بندگی خداوند و سمبل هدایت 
یافتگی نامید و گفت: هدف اصلی بنیاد شهید ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت است و اینکه بتوانیم دو رسالت اصلی خود یعنی 

خدمات رسانی به ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایندگی از سایر دستگاه ها محقق سازیم. 
وکیلی رسالت بنیاد شهید را تامین رضایتمندی جامعه ایثارگری، رسیدگی به وضعیت اشتغال جامعه ایثارگری و فرزندان آنها، و توجه به اقدامات درمانی 
ایثارگران عنوان کرد و افزود: نزدیک به 6 هزار و ۲۰۲ نفر از فرزندان ایثارگران فاقد شغل هستند و خود را ملزم به ساماندهی وضعیت شغلی آنها می دانیم. 
در بعد درمان نیز گام های مثبتی برداشته شده و هرگونه اقدام درمانی باتوجه به بیمه تکمیلی برای ایثارگران انجام می شود؛ همچنین  بیش از ۴ هزار نفر 
از جانبازان و خانواده آنها دچار بیماری های صعب العاج هستند. مدیرکل بنیاد شهید در بعد مسکن ایثارگران، بیان داشت: جمع کثیری از ایثارگران فاقد 
مسکن هستند و به دلیل مشکاتی که دارند نمی توانند از تسهیات استفاده کنند. چنانچه 85 میلیون تومان وام مسکن برای ایثارگران در نظر گرفته 

شده و احتماال واگذاری زمین تا 3 خرداد سال آینده انجام می شود.
 وی افــزود: امســال 8 هــزار ســهمیه وام قــرض الحســنه داریــم کــه در اختیــار خانــواده هــا قــرار مــی گیــرد. مدیــرکل بنیاد شــهید، 
فعالیت های فرهنگــی این ســازمان را تهیه کتــاب فرهنگ نامه حــاوی اطاعات شــهدای دفاع مقــدس و فرهنگ نامــه دیگری بــا عنوان ۴۰۰ 
 ســردار شــهید اعام کرد. وی از رونمایی  بولتن اقتدا به حضــرت فاطمه زهــرا)س( و 5۰ عنوان کتاب در موضوع ایثار و شــهادت، تهیه مســتند و 
فیلم هایی از دیدار با خانواده معظم شهدا خبر داد و اضافه کرد: 8 هزار و 8۰۰ برگ از خاطرات و آثار شهدا تهیه کرده ایم که در کتابخانه مرکز قابل ارائه 

است.
  وکیلی با تاکید بر اینکه امنیت ملی کشــور را می توان با انتقال فرهنگ ایثار و شــهادت و آرمان های شــهدا جاری و ســاری کرد، بزرگداشــت روز 
شــهدا در ۲۲ اســفند را با این هدف اعام کرد و از برنامه های متنوعی مثل برگزاری مســابقات رالی، کاشــت نهــال به یاد شــهدا، رونمایی کتاب 
 در سالن شــهدا، اهدای جوایز مســابقات قرآنی، برگزاری اختتامیه جشــنواره شــاهد و رونمایی از نرم افزار چندرسانه ای شــهدا و دیدار با نماینده

 ولی فقیه در استان اصفهان سخن راند. 
مدیرکل بنیاد شهید درباره ساماندهی گلستان شهدا اظهار کرد: گلستان شــهدا به عنوان یک مرکز فرهنگی با حضور گسترده مردم و برگزاری ساالنه 

بیش از 7۰۰ مراسم که بیش از 8 هزار جوان شهید را در خود جای داده، شایسته رسیدگی و ساماندهی می باشد و مستلزم کمک دیگر ارگان هاست. 
وی با ابراز گایه از اینکه هنوز کلنگ مرکز جامع توانبخشــی جانبازان به زمین نخورده، گفت: قرار بر این بوده که این مرکز سال ها پیش ساخته شود و 

جانبازان از خدمات بهره مند شوند. 
 وکیلی بیان داشــت: ما قوانین متعددی برای ایثارگران داریم ولــی مجری نداریم و برای ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت باید فعالیت بیشــتری انجام 

شود. 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان :

هدف اصلی بنیاد شهید، خدمت رسانی به ایثارگران و ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت است
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