
ادای دین به مردان مردی که مردانه ایستادند؛

خط از حلبچه رفت حلب، جنگ عوض نشد

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
سه شنبه 22 اسفند  1396 | 24 جمادی الثانی 1439

شماره 2379 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2379.March 13. 2018
12 Pages

به بهانه 22 اسفند؛ روز شهدا
»عباس« های فدایی »زینب«

 سال سختی بود. ســالی پر از حادثه های ناگهانی که آوار شد
 بر ســر امنیت و آرامش و شادی این ســرزمین ولی خب ما 
روزهای ســخت زیاد دیده ایــم و برای آن که ایــران، ایران 
شــود، خون دل ها خورده ایم. روزهای ســخت تر از این هم 
داشته ایم. هشت سال زیر آوار بمب و آتش و شیمیایی دشمن 
زندگی کردیم. با صدای آژیرخطر از خــواب پریدیم و با بوی 
باروت، نفس کشیدیم. سال ها گذشــته و هنوز هم با وجود 
تمام مشــکالت و کم کاری های مدیــران و حوادث طبیعی 
و غیرطبیعی و روزهــای تلخی که دیده ایــم، مدیون همان 
مردان مردی هستیم که می توانستند جان و جوانی خود را با 
آرامش امروز من و تو تاخت نزنند و زدند. امروز 22 اسفند، روز 
شهداســت و بهانه ای برای آن که باز هم به یاد بیاوریم رقص 
میان میدان میــن، برای عکس یادگاری نبود. »نســل امروز 
آماده تر از نسل دیروز اســت.« این را رهبر انقالب فرمودند. 
نگاهی به چهره شهدای مدافع حرم بیندازید، سن و سال شان 
را هم ببینید. پهلوانانی نه از نسل قدیم که از همین نسل جدید 
بودند و مدافع حرم و حریم شدند. »رقصی چنین میانه میدانم 
آرزوست.« برای سلفی و استوری به سوریه نرفتند. آنهایی هم 
که حرف از »پول« می زنند، لطفا نه به خاطر غزه و لبنان، برای 
همین »ایران« که شعارش را می دهند، تشریف ببرند سوریه و 
عراق . باقی مانده داعش هنوز نفس می کشد. تازه خبر رسیده 
در افغانستان هم فعال شده اند؛ یعنی دم گوش مان هستند...

22 اســفند روز شهداســت و ما نه امروز که هرروز به احترام 
تمامی شهدای سرزمین مان و به احترام مادرانشان تمام قد 
می ایستیم، عرض ادب می کنیم و همه عشق مان را به نیابت 
از شهدا نثار بانویی می کنیم که برای زینب)س( عباس پرورید 
و روزی هم آمد که شــیربچه های این سرزمین با اقتدا به یل 

دالور ام البنین، فدایی عقیله بنی هاشم شدند... 

دو راهبرد برای عرضه و تقاضای آب شرب پایدار
مدیرعامل شرکت آبفای استان خبرداد: 

افزایش فعالیت متروی اصفهان تا ساعت ۲۱
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی اصفهان خبر داد:

سمیه یوسفیان
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جای خالی جواد...

شهید حججی، شهادت در وقت اضافه
 

                          حجت خدا 
                       

                         بر همگان شد
                          

 

وصال  پس از 730 روز
 
 چشم انتظاری
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هر ســاله جهان با اتفاقات گوناگون و مختلف سیاسی مواجه می شود. 
یکی از ابعاد سیاست در یک جامعه، سیاست خارجی است. کشور ایران 
نیز در سال 96 با اتفاقات سیاسی مختلفی در بخش امور خارجه دست و 
پنجه نرم کرد که تلخی و شیرینی های زیادی داشت. به منظور بررسی 
این اتفاقات به سراغ مهدی مطهرنیا، کارشناس امور بین الملل رفتیم و 

در این رابطه با وی به گفت و گو پرداختیم.
ســال 1396 از نظر امور خارجه برای سیاســت ایران چطور 

گذشت؟ 
امسال سال افزایش باند پرگسترده اصطکاک ایران با غرب بود، ایاالت 
متحده آمریکا در سال 96 در ارتباط با ایران تالش داشت تا از استراتژی 
جوجیتسو بهره ببرد و سه تاکتیک پرمعنا در این راهبرد خود با محوریت 

برجام علیه جمهوری اسالمی ایران کارسازی کند.
 این نظام تاکتیکــی با راهبردهایی از جمله تحریــک کردن، جا خالی 
دادن و در آخر پرتاب کردن با طرح بحث پاره کردن برجام، زمینه های 
بازآفرینی ایران را در چارچوب پرونده موشکی و اتهام دفاع از تروریسم 

در منطقه و دخالت ایران در پایتخت کشورهای منطقه ای بازگشایی کند 
که ترامپ تا حدود زیادی در این بازی موفق بود.

 او توانست زمینه هایی را ایجاد کند که چین به عنوان رقیبش در نظام 
بین الملل در یک همگرایی آشکار با آمریکا، زمینه های اعمال فشارهای 
بیشتر به ایران در حوزه تجارت را فراهم کند به گونه ای که مشاهده شد 
چین به همراه هند و کره جنوبی میزان خرید نفت خود را بدون نیاز به 
یک قطعنامه برای جمهوری اســالمی ایران تا مــرز 40 درصد کاهش 
دادند؛ همچنین ترامپ با ســفر خود به عربستان توانست با بزرگنمایی 
تهدید ایران، 410 میلیارد دالر قرارداد تجاری به عربستان امضا کند و 
با توجه به ایران هراسی موجود در منطقه زمینه های ایجاد یک فضای 
مثبت جهت همگرایی ریاض، تل آویو و دیگر کشــورهای عربی را برای 
یک اجماع منطقه ای در جهت محاصره تهران بــه وجود آورد. به طور 
کلی ایاالت متحده آمریکا در این زمینه در ســال 96 موفق بوده و نمی 

توان منکر آن شد.
 موضع اتحادیه اروپا در بحث برجام در ســال 96 عجیب بود 

شما آن را چطور ارزیابی می کنید؟ 
اتحادیه اروپا برجام را امضا کرده؛ اما از طرفی خواهان آن اســت که به 
صورتی مسالمت آمیز مسئله ایران با نظام بین الملل حل شود و جا پای 
خود را در منطقه خلیج فارس بر اساس نزدیکی با ایران باز نگه دارد.  از 
یک طرف اتحادیه اروپا تالش دارد تا برجام حفظ شود و بتواند از موارد 
برجام در فضای اصطکاک ایران و آمریکا امتیازات بیشتری کسب کند 
و  از طرف دیگــر با هماهنگی الزم، مدیریت اعمال فشــار بر جمهوری 
اسالمی ایران را در پرونده موشکی به عهده خود قرار دهد. شاهد هستیم 
که الیحه فشار بین المللی علیه جمهوری اسالمی ایران باز هم در سال 
96 فعال می شود و در سال 97 نتایج بسیار بیشــتری را در این مسیر 

باید پیش بینی کنیم.
از نظر شــما ایران عملکرد قابل قبولی در قبال سیاست های 
خارجی کشورها به خصوص کشــورهای اروپایی در سال 96 

داشت؟
 دولت، خواهان تعامل ســازنده موثر با 
کشورهای گوناگون حتی آمریکاست 
و از ســوی دیگر نهادهای فرادولتی و 
حکومتی هرگونه ســخن و مذاکره با 
ایاالت متحده برای حل و فصل مسائل 
موجود ایران با نظام بین الملل را نفی 
می کنند و این تا حدود زیادی موجب 
شــده که دولت نتواند آنطــور که باید 
و شــاید در زمینه حل و فصل مسائل 
موجود از قــدرت دیپلماتیکی که در 
دولت نهم و دهم بــه وجود آمده ،بهره 
بــرداری کند؛ امــا به هر نحــوی باید 
بپذیریم کــه از نظــر تخصصی بودن، 
دارای مهــارت بیشــتری نســبت به 

دوره های قبل  است. 
نخستین بحران سیاست خارجه ایران، حل مسائل مهم با آمریکاست. 
به دلیل اینکه مهم ترین پرونده حوزه سیاســت خارجی ایران؛ بحران 
روابط میان ایران و آمریکا در چند دهه اخیر بوده؛ اما به احتمال بسیار 
باال با آنچه در سال 97 پیش بینی می شــود ما را به طرف این تصمیم 
گیری بزرگ پیش خواهد راند؛ بنابراین اگر در این زمینه ســریع تر به 
تصمیم گیری نهایی دســت یابیم، می توانیم بگوییم از جنبه انفعالی 
 خارج شده و در جایگاه یک کنشگر فعال، بازی را به نفع خود مدیریت 

خواهیم  کرد.

 آمریکا به اظهارات پوتین
 توجه نکرد

»جیمز متیــس« اعالم کــرد که ســخنان اخیر 
رییس جمهور روسیه درباره نسل جدید تسلیحات 
پیشرفته این کشور تغییری در محاسبات راهبردی 

آمریکا ایجاد نکرده است.
پوتین در تاریخ یکم مــارس ویدئویی را به نمایش 
گذاشــت و توضیحاتی درباره سالح های جدید در 
حال توسعه روسیه شامل یک موشک مافوق صوت 
ارائه داد. این موشک با سرعتی باالتر از صوت حرکت 
می کند و برای گریز از ســامانه های دفاع موشکی 

طراحی شده است.
متیس در گفت وگو با خبرنگاران در سفر به عمان 
اعالم کرد آنچــه پوتین به نمایش گذاشــت هیچ 

تغییری در دیدگاه پنتاگون ایجاد نمی کند. 

 رونمایی آمریکا و عربستان
 از »دوستی 2018«

چهارمین رزمایش نظامی مشــترک عربســتان و 
آمریکا موســوم به »دوســتی ۲01۸« در منطقه 

شمالی عربستان آغاز شد.
در همین راستا، سرلشکر »صالح بن احمد الزهرانی« 
معاون فرمانده منطقه شمالی عربستان در این باره 
گفت: ایــن رزمایش یکی از مهــم ترین تمریناتی  
اســت که فرماندهی نیروی زمینی عربستان به آن 
اهتمام ویــژه ای دارد و به صورت منظم و ســاالنه 

انجام می شود.

نقاب از چهره شاه بحرین افتاد
شــبکه الجزیره، یکشنبه شــب دومین قسمت از 
مســتند جنجالی »قطــر 96« پیرامــون دخالت 
عربستان،در کودتای نافرجام ســال 1996 قطر را 

پخش کرد. 
شــبکه الجزیره در این قســمت، نقش »حمد بن 
عیسی« شــاه فعلی بحرین در عملیات خرابکارانه 
علیه قطر را فاش کرد. به گفته این افراد، شاه بحرین 
در تشویق و تامین مالی عملیات خرابکارانه در داخل 
قطر در سال 96 یعنی زمانی که ولیعهد بود، دست 

داشته است . 
»فهد المالکی« یکی از افسران کودتا در این زمینه 
گفت که از شاه بحرین 100 هزار دینار بحرینی برای 
انجام عملیات خرابکارانه دریافت کرد تا هفت هدف 
عمده در نقاط مختلف دوحه بــرای انجام عملیات 

خرابکاری را شناسایی کند.

اولین اعتراف رسمی آمریکا به 
حضور مستقیم نظامی در یمن

سه سال پس از آغاز جنگ یمن، آمریکایی ها باالخره 
اعتراف کردند که در این جنگ شــرکت مستقیم 
دارند. ژنرال »جیمز متیــس« وزیر دفاع آمریکا در 
مصاحبه با پولیتیکو در پاســخ به سوالی ابتدا گفت 
که نیروهــای آمریکایی در مرزهای شــرقی یمن 
حضور دارند و بعد اعتــراف کرد که آمریکایی ها در 
یک عملیات در جایی چند صد کیلومتر آن طرف تر 
از مرزهای شــرقی، با اماراتی ها عملیات مشترک 
داشــته اند. امارات و عربســتان، دو نیروی نظامی 
خارجی عمده حاضر در یمن هســتند و در ظاهر 
در یک ائتالف با انقالبیون این کشــور می جنگند؛ 
حقیقت اما این است که هر دو کشور در پی تسلط 
بر بخش های بیشتری از زمین های راهبردی کشور 

فقیر و جنگ زده یمن هستند.

مطهرنیا در گفت و گوی تفصیلی با زاینده رود مطرح کرد:

حل مسئله ایران وآمریکا؛ نخستین بحران سیاست خارجه ایران

 کارشناس مسائل و امور بین الملل در گفت و گو با زاینده رود با تاکید بر اینکه نخستین بحران سیاست خارجه ایران حل مسئله 
ایران و آمریکاست، گفت: اگر ما در این زمینه ســریع تر به تصمیم گیری نهایی دست یابیم، می توانیم بگوییم از جنبه انفعالی 

خارج  شده و در جایگاه یک کنشگر فعال، بازی را به نفع خود مدیریت خواهیم کرد.

حمله یک فرد مسلح به اقامتگاه 
سفیر ایران در اتریش

منابع محلی اتریش از حمله یک فرد مسلح به 
محل اقامت سفیر ایران در وین خبر دادند. پلیس 
اتریش اعالم کرد که یکی از محافظان ساختمان 
با شلیک به این مهاجم، او را از پای درآورده است.

فرد مهاجم به سالح ســرد مجهز بوده و تالش 
داشــت وارد محل اقامت سفیر ایران در اتریش 
شود. وبگاه »اکسپرس« به نقل از پلیس اتریش 
نوشــت که یکی از محافظان به دلیل جراحت 
بازو، به بیمارستان منتقل شــده است. وزارت 
دفاع اتریــش اعالم کرد که محافظــان ابتدا از 
اسپری فلفل برای متوقف کردن مهاجم استفاده 
کردند؛ اما به دلیل موثر واقع نشدن، مجبور به 

تیراندازی شدند.

ظریف در دیدار با همتای پاکستانی:
خواهان مرزهایی باثبات 

هستیم
وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با همتای 
پاکستانی خود گفت: ما خواهان مرزهایی باثبات 
برای دو کشور هستیم. محمد جواد ظریف که 
 برای گفت وگو و رایزنی با مقامات پاکســتان، 
در صدر هیئتی سیاسی و اقتصادی به این کشور 
ســفر کرده، با خواجه محمد آصــف، همتای 
پاکستانی خود دیدار کرد و ضمن تاکید بر تقویت 
همکاری های دو کشــور در تمامی زمینه های 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی گفت: 
ضرورت دارد ایران و پاکستان به عنوان دو کشور 
دوست و همسایه و دارای مرزهای مشترک در 
خصوص تضمین امنیت مرزهای دو کشــور و 
جلوگیری از نفوذ تروریســت ها همکاری قوی 

داشته باشند.

 قول ترامپ به نتانیاهو 
درباره برجام

بنا بر اعالم کانال ده تلویزیون اســرائیل؛ دولت 
ترامپ اعالم کرده است که اگر متحدان اروپایی 
آمریکا بــا اصالحات عمده در برجــام موافقت 
نکنند از این توافق خارج خواهد شد. در ادامه این 
گزارش آمده است: دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا هفته گذشته و در جریان سفر بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اســرائیل به آمریکا به او 
گفته است که اصالحات پیشنهادی اروپایی ها 
برای اصالح توافق هســته ای با ایران ظاهری 
هستند و واقعیت ندارند؛ بنابراین غیرقابل قبول 
خواهند بود. بر اساس گزارش کانال ده تلویزیون 
اســرائیل؛ ترامپ به نتانیاهو گفته است که اگر 
نتواند حمایت اروپایی هــا برای ایجاد تغییرات 
اساسی در توافق هسته ای ۲01۵ را جلب کند 

وی در خروج از این توافق درنگ نخواهد کرد.

منظم ترین نماینده مجلس 
مشخص شد

حسینعلی حاجی دلیگانی یکی از نمایندگانی 
بوده که بیشترین مشارکت را در رای گیری های 
صحن علنی مجلس داشته است؛ همچنین وی 
در این مدت جزو نمایندگانی بوده که منظم ترین 
حضور را در جلسات علنی و کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس داشته است. نماینده 
شاهین شــهر نفر اول در فهرســت بیشترین 
مشــارکت و نفر سوم در فهرســت منظم ترین 

حضور  بوده است.

 ایران؛ سه تهدید اصلی 
رژیم صهیونیستی!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر ادعاهای 
ضدایرانی خود را تکرار کرد و ایران را به عنوان سه 
تهدید اصلی رژیم صهیونیستی عنوان کرد. وی 
در پاسخ به ســوال مجری شبکه فاکس نیوز در 
خصوص بزرگ ترین تهدید خارجی که تل آویو با 
آن روبه رو شده، گفت: »ایران! شما سه تهدیدی 
که اســرائیل با آن روبه رو است را می خواهید؟ 

ایران،ایران،ایران.«

بهروز کمالوندی 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

سیاست خارجه

عزت ا... ضرغامی گفت: شــایعات روزهای اخیر در 
مورد عدم شرکت سران قوا در جلسه مجمع، به دلیل 
اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد با هیچ معیاری 

قابل پذیرش نیست.
رییس پیشین صداوســیما در کانال تلگرامی خود 
نوشت: »مهم ترین مصلحت نظام، فهم و درک مصالح 
کشور و ترجیح آن بر منافع فردی و گروهی و سیاسی 
است. اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ویژه رؤسای قوا، باید آیینه تمام نمای این هویت 
باشند. شایعات روزهای اخیر در مورد عدم شرکت 
سران قوا در جلسه مجمع، به دلیل اعتراض به حضور 
آقای احمدی نژاد با هیچ معیاری قابل پذیرش نیست. 
شایسته است که آقایان با حضور خود در جلسه بعدی 
و یا تکذیب این شایعات، حرمت حکم و توقع رهبری 

معظم از آنان را نگه دارند«.
اخیرا روزنامه ای مدعی شــده بود که سران سه قوه 
به دلیل حضور احمدی نژاد در مجمع تشــخیص 
 مصلحــت نظــام در جســات این مجمــع حاضر 

نمی شوند.

 سران قوا حرمت
 حکم رهبری را نگه دارند

رییس پیشین صدا و سیما:

واکنش

کافه سیاست

عکس  روز 

نظامیان اسرائیلی در 
جریان درگیری با معترضان 

فلسطینی در رام ا...

سران قوا حرمت  حکم رهبری را نگه دارند

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ما 
با برجام و بدون آن نیز در وضعیت خوبی قرار 
داریم، اظهار کرد: بدون برجام دستمان باز است 
و می توانیم با سرعت برنامه هسته ای صلح آمیز 
خود را در ابعاد مختلف گســترش دهیم؛ اما 
ترجیح می دهیم برجامی که مذاکرات آن حدود 
سه سال طول کشــیده، باقی بماند.آمریکا به 
دنبال بهانه ای است تا بتواند با هزینه جمهوری 
اسالمی ایران از برجام خارج شود؛ اما این بهانه 
را نمی تواند به دست بیاورد. وی درباره اظهارات 
معاون رییس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه اگر 
برجام در ماه های آینده تغییر نکند، آمریکا از آن 
خارج می شود، تصریح کرد: آمریکایی ها بارها 
این حرف  را زده اند؛ اما برجام تعهداتی را ایجاد 

می کند که فقط مربوط به یک دولت نیست.

آمریکا می خواهد با هزینه 
ایران از برجام خارج شود

محمدرضا عارف
نماینده مردم تهران در مجلس:

دیدگاه

نایب  رییس مجلــس گفت: ربیعی هــر حرفی دارد 
امروز در مجلس بزند. علی مطهری با اشاره به مطرح 
شدن استیضاح سه وزیر کار، راه و شهرسازی و جهاد 
کشــاورزی در پارلمان، گفت: درباره اینکه کدام یک 
از وزرا دوبــاره از مجلس رای اعتمــاد می گیرند باید 
منتظر ماند تا جلسات فراکسیون های مجلس تشکیل 
شود و نمایندگان نظرات خود را اعالم کنند و سپس 
می توان گفت که فضای مجلس درباره استیضاح های 
مطرح شده چگونه است. وی با بیان اینکه استیضاح و 
طرح سوال، حق نمایندگان اســت، ادامه داد: برخی 
از نمایندگان ابهاماتی درباره عملکــرد وزرا دارند که 
باید آنها نیز در مجلس حضور پیدا کنند و پاسخگوی 

سواالت نمایندگان باشند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوالی 
درباره اینکه علی ربیعی، وزیــر کار اعالم کرده که از 
ســوی برخی از نمایندگان تحت فشــار است، اظهار 
داشــت: آقای ربیعی هر نکته و حرفــی دارد در روز 
 برگزاری جلســه اســتیضاح خود در مجلس آنها را 

اعالم کند.

 ربیعی هر حرفی دارد
 امروز در مجلس بزند

نایب رییس مجلس شورای اسالمی: 

پارلمان

محمدرضا عــارف، نماینده مــردم تهران 
 در مجلس شــورای اســالمی اظهــار کرد:

 »در جریان اصالح طلب باید با کســانی که 
خارج از ارزش ها و قانون اساســی هستند، 
مرزبندی روشــنی داشته باشــیم.« عارف  
تاکید کرد که »هیچ یــک از اصالح طلبان 
شناســنامه دار به اتهام براندازی محاکمه 

نشده اند«. 
 وی افــزود: تاکیــد بــر لــزوم مرزبندی با
  کســانی که علیه نظام فعالیــت می کنند

 از این بابت مهم اســت که این حرف را این 
بار نه یک چهــره آکادمیک یا تئوریســین 
اصالح طلب بلکه یک شــخصیت شناخته 
 شــده و اجرایی جریان اصالح طلب مطالبه 

می کند.

 اصالح طلبان
 باید مرزبندی کنند

اتحادیه اروپا برجام 
را امضا کرده؛ اما از 
طرفی خواهان آن 

است که به صورتی 
مسالمت آمیز 

مسئله ایران با نظام 
بین الملل حل شود

پیشخوان

بین الملل

 سفیر انگلیس: متاثر 
شدم

 نه وزیر شهرسازی
 نه مرد تئوری پردازی

استیضاح ساندویچی 
مجلس در روزهای پایانی 

96

وابستگی فرقه شیرازی 
به انگلیس محرز است

 قــول پیگیری آزادی 
بازداشتی ها

 اصالح طلبــان باید 
مرزبندی کنند

  مردم باید احســاس 
کنند با فرق و فساد مبارزه 

می شود

سرپرست دادگاه کیفری یک گفت: بعد از اتمام جلسه 
دادگاه، 7 روز فرصت صــدور رای وجود دارد که در این 

موعد رای صادر می شود.
محسن افتخاری با بیان اینکه بعد از اتمام جلسه 7 روز 
فرصت صدور رای وجود دارد، گفت: بعد از صدور، طی 

7۲ ساعت رای به طرفین ابالغ می شود و آنها ۲0 روز فرصت تجدید نظرخواهی دارند.
افتخاری ادامه داد: در صورت تجدیدنظر، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده می شود.

وی در مورد برخی اظهار نظرات در مورد اجرای حکم قبل از عید گفت: برخی یا اطالع حقوقی ندارند یا 
گمان می کنند بدون رعایت تشریفات می توان حکم صادر کرد. در صورتی که عدم رعایت آیین دادرسی 
از موجبات نقص است.  افتخاری ادامه داد: ما طبق قانون موظف به گرفتن وکیل برای متهم بودیم که این 

وکال از بین وکالیی هستند که کانون وکال و مرکز مشاوران معرفی می کند.

دفتر سخنگوی دولت، سخنان یک نماینده مجلس درباره 
دعوت از برخی نمایندگان را تکذیب کرد.دفتر سخنگوی 
دولت، ادعای مطرح شده از ســوی نقوی حسینی درباره 
دعوت از برخــی نمایندگان مجلس از جمله اســتیضاح 
کنندگان سه وزیر دولت را از ســوی محمدباقر نوبخت، 

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و ســخنگوی دولت کذب محض خواند و این ادعا را مصداق بداخالقی 
سیاسی دانست.بنابر این گزارش؛ پایگاه اطالع رسانی دولت در این باره نوشته است: نماینده مردم ورامین در 
مجلس شورای اسالمی مدعی شده که نوبخت از نمایندگان مجلس برای مذاکره و البی قبل از جلسه استیضاح 
دعوت به عمل آورده که بدین وسیله این ادعا تکذیب شده و متاســفانه این نماینده محترم با قلب واقعیت و 
تحریف اصل موضوع به تشویش اذهان عمومی پرداخته است. ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از 

دعوت به شام جمعی از نمایندگان توسط نوبخت، سخنگوی دولت خبر داده بود.

حکم »محمد ثالث« 
 یک هفته ای صادر
 می شود

واکنش دفتر سخنگوی 
 دولت به سخنان 
یک نماینده مجلس

حمید وکیلی
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دو راهبرد برای عرضه و تقاضای آب شرب 
پایدار

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

آبفا

مدیرعامل شرکت آبفای استان خبرداد: 
دو راهبرد برای عرضه و 
تقاضای آب شرب پایدار 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در چهارمین جلســه  کارگروه ســازگاری  با 
کم آبی که بــا حضور مدیران طرح آبرســانی 
اصفهان بزرگ تشکیل شد، محدودیت منابع 
آبی استان را امری بدیهی برشمرد وعنوان کرد: 
تغییر آب وهوایی و اقلیم گرم و خشک استان 
نشانگر منابع آبی بسیار محدود در استان است؛ 
پس راهبرد اصلی برای تامین پایدار آب شرب 
مردم، فرهنگ صحیح مصرف است. اگر مردم 
یاد بگیرند حتی قطــره ای از آب را بد مصرف 
نکنند می توان به تامیــن و تقاضای پایدار آب 

شرب در تمام ساعات شبانه روز امیدوار بود.

هاشم امینی دو راهبرد اساسی را برای کاهش 
تبعات بحران کم آبی عنوان و تصریح کرد: برای 
کاهش تبعات بحران کم آبی، فعاالن صنعت آبفا 
در استان اصفهان باید با دقت و سرعت بیشتری 
اقدامات فنی مانند زون بندی شــبکه، احداث 
حوضچه، نصب شیرهای کنترل دبی،تعویض 
کنتور والوهای فرسوده و... انجام شود؛ همچنین 
از ترغیب مردم به مصرف صحیح آب نباید غافل 
بود. بدین ترتیب اقدامات فرهنگی در راستای 
ترویج مصــرف صحیح آب میان تمام اقشــار 
مختلف جامعه باید با استفاده از ظرفیت رسانه 
ملی، شبکه های اجتماعی، رسانه های مکتوب 
و دیجیتال  استفاده کرد؛ البته نمی توان در این 
زمینه از نقش اکیپ مروجین مصرف بهینه آب 

غافل بود.

بازار

سرویس آشپزخانه

روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
اعالم کرد:

کشف سوخت قاچاق از 
12واحدگلخانه متخلف

بیش از 30هزار لیتر ســوخت قاچاق در فالورجان 
کشــف و ضبط شــد. مدیر روابط عمومی ســتاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتان اصفهان گفت: در 
بازرسی کارشناسان این اداره از 12واحدگلخانه ای 
بخش پیربکران شهرســتان فالورجان، این مقدار 
گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شــد.  محمد جواد 
ابراهیمیان ارزش ریالی این میزان سوخت را بیش از 
360میلیون ریال دانست و افزود: پرونده این تخلف 

برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعالم کرد:

افزایش نرخ حمل و نقل تا پایان 
فروردین سال آینده ممنوع!

معاون بازرســی و رســیدگی به تخلفات سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان گفت: 
این سازمان در ابالغیه ای به تمام شرکت های حمل 
و نقل جاده ای، ریلی و هوایی هشــدار داد هرگونه 
افزایش قیمت نــرخ حمل و نقل ممنوع اســت و 
با شــرکت های متخلف برخورد می شــود. شهرام 
میرآخورلو با بیان این مطلب افزود: با توجه به ابالغ 
مصوبات کارگروه تنظیم بازار در 4 دی ماه امسال، 
افزایــش قیمت نرخ خدمات حمــل و نقل حداقل 
تا پایــان فروردین ماه ســال 1397 ممنوع و مقرر 
 شده نسبت به اعمال قانون در مورد متخلفان اقدام 

شود. 

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان 
اعالم کرد:

توزیع 27 میلیارد تومان اسناد 
خزانه اسالمی به شهرداری ها

حجــت  ا... غالمی مدیــر کل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان در خصوص همیــاری و کمک 
به شهرداری ها اظهار داشت: 27 میلیارد و 500 
میلیون تومان اســناد خزانه اســالمی در قالب 
تخفیف عوارضات صدور پروانه بین شهرها توزیع 
شده که بسیار کمک حال شهرداری ها بوده و در 
بحث تحویل سایت های مسکن مهر به شهرداری 
ها نیز با تحویل قیر رایگان، یارانه نقدی و پالک 
های معوض با سخاوتمندی عمل شده تا کمکی 

به شهرداری شود

صـدور بارنامـه بـراي کلیـه کامیون هاي بـاالي 50 
سـال از ابتـداي سـال 97 ممنوع اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـي اداره کل راهـداري 
و حمـل و نقـل جـاده اي اسـتان اصفهـان، طـرح 
ممنوعیـت صـدور بارنامـه بـراي نـاوگان حمـل و 
نقل کاالي 50 سـال و باالتر، از ابتداي سـال 1397  

اجـرا مي شـود.
علیرضـا جعفـري معـاون حمـل و نقـل اداره کل 
راهـداري و حمل و نقـل جـاده اي اسـتان اصفهان 
گفت : به منظـور افزایـش  بهره وري نـاوگان حمل 
و نقل باري کشـور و همچنین با عنایـت به تصویب 
قانـون هـواي پـاک وجهـت نوسـازي ایـن نـاوگان 
طرح ممنوعیـت صـدور بارنامه براي نـاوگان حمل 
و نقـل کاالي بـاالي 50 سـال، از ابتـداي سـال 97 

اجـرا مي شـود.
جعغـري افـزود: مالـکان کامیون هـاي مشـمول 
)داراي کارت هوشـمند و فعـال بخـش حمـل 
ونقـل جـاده اي ( مـي تواننـد بـا مراجعـه بـه یکي 

از  شـرکت هاي خودرو سـاز طـرف قـرارداد، جهت 
نوسـازي نـاوگان خـود بـا تسـهیالت درنظرگرفته 

شـده اقـدام کننـد.
وي خاطرنشان کرد: تسهیالت پرداختي به رانندگان 
شامل 80درصد قیمت خودرو تا سقف 320 میلیون 
تومان است که با نرخ سود 9درصد سهم متقاضي و  

بازپرداخت 5 الي 7 سال ارائه مي گردد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان اعالم کرد:

ممنوعیت صدور بارنامه برای ناوگان پیر از ابتداي سال 97

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،587،000
تومان

763،000نیم سکه
تومان

486،000ربع سکه
تومان

336،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

151،420
تومان

      قیمت سکه و طال

سرویس آشپزخانه 26 پارچه 
Sandy سام ست مدل

 328,000
تومان

سرويس آشپزخانه 26 پارچ 
Milano 26 ايتاال مدل

 980,000
تومان

سرویس آشپزخانه 28 پارچه 
پاین ست مدل گل فیروزه ای

 550,000
تومان

  افتتاح نیروگاه خورشیدی 
در جزیره قشم

عکس روز

حمل و نقل

اســتاندار اصفهان گفت: همکاری های دوجانبه اصفهان با 
کره جنوبي در حوزه صنعت و خرید محصوالت پتروشیمی 
مي تواند افزایش یابد و بر همین اساس ایجاد شبکه مجازي 
مبادله و سیستم پرداخت مالي براي سهولت ارتباطات مورد 

تاکید است. 
محسن مهرعلیزاده در دیدار معاون سابق شهردار سئول، ضمن اشــاره به همکاری های دو کشور در طرح توسعه 
ورزش های همگانی، اظهار داشت: پتانسیل های استان در زمینه توسعه فعالیت های ورزشی زیاد است و در این راستا 

ارتباطات و تبادل اطالعات می تواند کمک کننده باشد.
وی با بیان اینکه اصفهان استانی صنعتی است و واحدهای زیادی در حوزه صنعت و پتروشیمی فعالیت می کنند، افزود: 
همکاری های دوجانبه اصفهان با کره جنوبی در حوزه صنعت و خرید محصوالت پتروشیمی می تواند افزایش یابد و بر 
همین اساس ایجاد شبکه مجازی مبادله و سیستم پرداخت مالی برای سهولت ارتباطات مورد تاکید اینجانب است.

گسترش همكاری های 
اصفهان و کره جنوبی 
در حوزه صنعت

نایب رییس اتحادیه فروشــندگان و تعمیرکننــدگان لوازم خانگی 
اصفهان گفت: بســیاری از اقالم لوازم خانگی تولید شده در داخل، 
تنها برند خارجی روی آنها زده می شود و هیچ نشانی از ساخت ایران 

روی آنها نیست.
حســین عبدلی با بیان اینکه پس از نوســانات بهای دالر، برخی از 
شرکت ها اندکی قیمت لوازم خانگی را افزایش دادند و یا اینکه یک 

سری تخفیف های ویژه آن را حذف کردند، اظهار کرد: به طور کلی 
در این مدت کاهش قیمت لوازم خانگی نداشتیم و افزایش قیمت ها 
در برخی اقالم بین 5 تا 10 درصد بوده است. وی با بیان اینکه مردم از 
برندهای معروف لوازم خانگی مانند سامسونگ، ال جی و اسنوا که در 
داخل تولید و مونتاژ می شود، استقبال می کنند، ادامه داد: تبلیغات 
کاالهای داخلی، از جمله اقدامات مهم اتحادیه در راســتای تشویق 

مردم به مصرف تولیدات داخلی اســت تا آنها زمینه مقایسه با برند 
خارجی را داشته باشــند.نایب رییس اتحادیه صنف فروشندگان و 
تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان، تصریح کرد: بسیاری از برندهای 
لوازم خانگی که در بازار وجود دارد، مونتاژ اســت و اخیرا بسیاری از 
اقالم لوازم خانگی تولید شده در ایران، تنها برند خارجی روی آنها زده 

می شود وهیچ نشانی از ساخت ایران روی آنها نیست.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان:
نوسان قیمت دالر به لوازم خانگی هم رحم نكرد

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان، با اشــاره به لزوم ارائه گزارش شفاف سازی 
فعالیت ها و ارائه آمار و اطالعات در خصوص تبدیل اصفهان 
به شهر دوستدار نیروی خورشیدی از سوی سازمان های 

وابسه به شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری باید در بهمن ماه گزارش این شفاف سازی را به اعضای شورای 
شهر ارائه می کرد.کوروش خسروی انتشار متن کامل بودجه 97 شهرداری اصفهان برای عموم شهروندان را از 
دیگر مصوبات شورای اسالمی شهر اعالم کرد و افزود: این مهم باید هرچه سریع تر انجام  شود. وی همچنین به 
عدم اجرای طرح تبدیل شهر اصفهان به شهر حامی استفاده از نیروی خورشیدی اشاره کرد و گفت: این مصوبه 
در 16 آذر مصوب شد و قرار بود شهرداری در بازه زمانی دو ماهه گزارشی را در خصوص اقدامات صورت گرفته 

در این زمینه به شورای اسالمی شهر اصفهان ارائه دهد.

انتشار متن کامل بودجه 
97 شهرداری اصفهان 
برای عموم شهروندان

به زودی تعطیالت طوالنی عید فرا می رسد و به دنبال آن بازار تورهای 
نوروزی داغ می شود و مردمی که تالش می کنند برای تعطیالت نوروز 
ســفری داخلی را انتخاب کنند، در کمال تعجب بــا واقعیتی روبه رو 
می شوند که انتظار آن را ندارند؛ قیمت تورهای داخلی همانند تورهای 
خارجی گران است. شمارش معکوس برای شــروع سفرهای نوروزی 
سال 95 آغاز شده است و عده زیادی از شهروندان پیش خرید بلیت های 
ســفری خود را انجام داده اند.  این روزها قیمت ســفرهای داخلی نیز 

چندان تفاوتی با سفرهای خارجی ندارد و در برخی از مواقع نیز شاهد 
گرانی یکباره بلیت ها حتی در پایانه های مسافربری هستیم؛ اگر مجبور 
شوید به یک سفر غیرمنتظره بروید، بدون شک با بازار پر رونق دالالن 
روبه رو خواهید شــد؛ بازاری که با آگاهی کامل از قیمت ها، مجبور به 
خرید یک بلیت چندیــن برابر قیمت واقعی آن خواهید شــد. فعالیت 
دالالن حتی در روزهای تعطیل هم ادامــه دارد؛ دالالنی که اقتصاد را 
با خود همراه کرده اند. هرسال با نزدیک شــدن به عید نوروز و افزایش 
حجم مسافرت های داخلی و خارجی، شاهد جوالن و سوءاستفاده برخی 
افراد در فروش قیمت تور و بلیت های هواپیمایی هستیم. کنترل افزایش 

قیمت بلیت ها در زمان پیک سفر، یکی از دغدغه های مشترک مسئوالن 
و مردم است.

چند سالی اســت که عالوه بر بازارهای سیاه گذشــته، افراد سودجوی 
جدیدی از طریق تلگرام اقدام به فروش بلیت با قیمتی باالتر از استاندارد 
آژانس های هواپیمایی می کنند که این مســئله باید با نظارت و کنترل 
بیشتر مســئوالن پایان یابد. اما امسال مدیرعامل ســازمان پایانه های 
مسافربری شــهرداری اصفهان، با اشــاره به طرح های این سازمان در 
آستانه سال نو و حضور مســافران نوروزی در اصفهان می گوید: برای 
مقابله با فعالیت دالالن بلیت و جارچیان در آستانه سال نو در پایانه های 
اصفهان تدابیر الزم اندیشیده شده است. طرح های سازمان پایانه های 
مسافربری شــهرداری اصفهان طی روزهای پایانی سال و آغاز سال نو، 

با امنیت اجتماعی، نوسازی، زیباسازی و توسعه خدمات مرتبط است.
عباس محبوبی با بیان اینکه روزانه بیش از 50 هزار مسافر و در ایام نوروز 
بیش از 70 هزار مسافر از پایانه های پنجگانه شهر اصفهان تردد می کنند، 
گفت: از تاریخ 25 اسفند تا 15 فروردین 97 با توجه به افزایش ترددها 

و همچنین حضور مسافران نوروزی در 
اصفهان، فعالیــت پایانه های پنجگانه 
24ساعته می شود و این درحالی است 
که در ایام عــادی ســال فعالیت این 
پایانه ها از ســاعت 4 تا 2 بامداد است. 
وی با اشاره به آمار تردد روزانه مسافران 
در پایانه های اصفهــان گفت: 17 هزار 
مســافر در پایانه کاوه، 13 هزار مسافر 
در پایانه صفه، 13 هزار مسافر در پایانه 
زاینــده رود و 3 هزار مســافر در پایانه 
مسافربری جی و 4هزار مسافر در پایانه 
صمدیه رفت و آمد می کنند. این حجم 
از ترددها بدون شک ایجاب می کند که 
تمهیدات الزم برای ساماندهی و نظارت 
بر نحوه عملکرد پایانه ها به صورت ویژه 

در نظر گرفته شود.

وقتی قیمت بلیت سفرهای داخلی و خارجی تفاوت چندانی ندارد؛

جوالن دالالن در بازار سیاه سفرهای نوروزی

فاطمه کاویانی

برای مقابله با 
فعالیت دالالن 

بلیت و جارچیان 
در آستانه سال 
نو در پایانه های 
اصفهان تدابیر 
الزم اندیشیده 

شده است

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گفت: میزان مصرف سموم در این استان 
حدود هزار تن و سرانه مصرف حدود 0/2 لیتر است. مهدی تقی پور افزود: این درحالی است که میزان مصرف سموم 
دفع آفات گیاهی در کشور حدود 25 هزار تن و سرانه مصرف کشوری حدود 0/3 لیتر است. وی استفاده از روش های 
کنترل بیولوژیک محصوالت، ساماندهی و نظارت بر فعالیت 380 فروشگاه سموم دفع آفات گیاهی و 77 مرکز گیاه 
پزشکی استان اصفهان از جمله شناسایی آفات و فروش سم فقط از طریق نسخه های گیاه پزشکی را از علل پایین 

بودن سرانه مصرف سموم در این استان بیان کرد.

سرانه مصرف سموم در 
اصفهان کمتر از میانگین 

کشوری

عی
طبی

بع 
منا

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

آگهی نوبت دوم
شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد به استناد مقررات الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و 
نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران نسبت به تملک اراضی، امالک و پرداخت خسارات وارده به مالکین و صاحبان 
سایر حقوق واقع در محدوده تملک طرح سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ )مطابق کروکی( اقدام نماید. بدینوسیله به اطالع مالکین و صاحبان سایر 
حقوق قانونی اراضی فوق الذکر می رساند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن اسناد مثبته مالکیت و یا سایر حقوق 

قانونی خود به دفتر حقوقی این شرکت واقع در خیابان آبشار اول- بلوار آئینه خانه مراجعه فرمایند.
ضمناً نظر به اینکه تعیین بهای عادله حقوق متعلقه براساس نظر هیات کارشناســی به عمل می آید، بنابراین مقتضی است همزمان با تحویل اسناد و 
مدارک مالکیت، کارشناس منتخب و مرضی الطرفین خود را نیز تعیین نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه مالکین محترم در مدت مذکور مطابق 

مقررات قانونی اقدام خواهد شد.

م الف:157304

شرکت آب منطقه ای اصفهان

جاجا

اسفیدرجان
تیرش

کوهان

نهضت آباد

رضوان شهر
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روزهای زمستانی را با اهالی 
هنر بگذرانید

در این روزها کــه آبی آســمان در اصفهان رخ 
نمایی می کند و اســفند کم کــم کوله بارش را 
مــی بنــدد و زمســتان آخرین حــرف هایش 
 را روی آخریــن برگ هــای بــر زمیــن مانده 

می نویسد.
در همین روزهایی که هنــوز گاهی یخ کردگی 
هــوا از الی پنجــره ها بــه اتاق ها ســرک می 
 کشــد،گرمای فرهنگ و هنر اصفهان اما جایی 
نمی رود؛ بلکه ســرزنده و شاد به دیوار گالری ها 
سرک می کشد، سنی را برای تئاتر مهیا می کند، 
پرده سینمایی می شود تا فیلمی برای اکران روی 
آن نقش ببندد یا می شود مجسمه ای تا مردم به 

دیدارش بیایند.
نمایشــگاه گروهی آبرنگ منتخبان 

اصفهان در نوروز
خانه تجســمی حــوزه هنری اســتان اصفهان 
در برنامه هــای نــوروزی خــود نمایشــگاه 
 گروهــی آبرنگ منتخبــان اصفهــان را برگزار 

می کند.
این نمایشــگاه از آثار حسین هادی پور بروجنی، 
احمد مطیع، احمــد حمیدی، بهــروز والیانی، 
رضا بدرالســما، عباس محمــدی، علی مطیع، 
مصطفی شــعرباف، مهدی باغ زرشکی، پروین 
حشــمت دهکــردی، فرنــاز نیکوخــواه، الهه 
 جمشــید و مهری فرح بخش تشــکیل شــده 

است.
نمایشــگاه گردان این گالری احمد مطیع است 
که از 17 اسفند ماه افتتاح شده و تا 15 فروردین 
ســال 97 از ســاعت 16 تــا 20 در معرض دید 

تماشاگران قرار دارد.
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند 
به خیابان اســتانداری، کوچه ســعدی، عمارت 

سعدی مراجعه کنند.
جشنواره بهاره »بازارچه هنر پارتاک«

جشــنواره بهاره »بازارچه هنر پارتاک«، تا 29 
اســفند از ســاعت 10 تا 22 در زیرزمین سرای 
هشت بهشــت برگزار می شــود و آماده بازدید 

عالقه مندان است.
بازارچه خیریه »سین هشتم«

انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان، بازارچه 
خیریه »ســین هشــتم« را با غرفه های متنوع 

برگزار می کند. 
این بازارچه تا 23 اســفند از ســاعت 8 تا 16 در 
تاالر شریعتی دانشگاه اصفهان آماد بازدید عالقه 

مندان خواهد بود.
نمایشگاه سال انجمن هنرمندان نقاش

نمایشــگاه ســال انجمــن هنرمنــدان نقاش 
از ســاعت 9 تا 13 و 16 تــا 20 در گالری نقش 
خانه توســط خانــه تجســمی حــوزه هنری 
 برگزار می شــود و تا 28 اســفند ادامه خواهد 

داشت.
نمایشگاه سرامیک »نقشه های مدور«

نمایشگاه سرامیک»نقشه های مدور« آثار مرجان 
شاه آبادی، از ســاعت 17 تا 21 در گالری دوران 
برگزار می شــود و تا 22 اســفند ادامه خواهد 

داشت.
 نمایشگاه »محدوده  امن«

آثار حامد صحیحــی در نمایشــگاه »محدوده 
امن« از ســاعت 11 تا 19 در گالــری امروز به 
نمایش گذاشته شــده و تا 24اسفند ماه به روی 

عالقه مندان باز است.
نمایشگاه گروهی »موزاییک آرت«

نمایشــگاه گروهــی »موزاییــک آرت« آثــار 
هنرجویان خانم روســتایی، روز یکشنبه برگزار 

شد و تا امروز ادامه دارد. 
عالقه مندان بــرای بازدید از آن مــی توانند از 
 ساعت 10 تا 22 به نگارخانه سیتی سنتر مراجعه

 کنند.
نمایش »خان بابا و قلبمه فضایی« 

هر دو شــب، یک نمایش موزیکال متفاوت با نام 
»عیدانه کودک« اجرا می شود.

»خان بابا و قلبمــه فضایی« به نویســندگی و 
کارگردانــی کاظم زارعیــان تا 26 اســفند در 
ســاعت های 8:30 و 10:15 صبح در ســینما 

فرهنگیان روی صحنه می رود.

خانم بازیگر:
 ترجیح می دهم دیگر کار نکنم

بازیگر ســریال »دردســرهای عظیم« گفت: 
واقعیت امر این است که پیشــنهادات زیادی 
داشــته ام اما آدمی نیســتم که بخواهم به هر 
نحوی و به هر قیمتی همیشه کار داشته باشم. 
اگر کار خوب نباشد بهتر است به جای فعالیت 

بیکار باشم.
زهره فکور صبور بازیگر سینما، تئاتر وتلویزیون 
درخصوص فعالیت های خود در عرصه بازیگری 
همزمان با اواخر سال 96 گفت: در حال حاضر 
مشغول کار نیستم و ترجیح می دهم کار نکنم. 
واقعیت امر کاری که من دوســت داشته باشم 
پیشنهاد نشده و ترجیحم بر استراحت در این 

روزها بوده است.
بازیگر سریال دردسرهای عظیم، درباره فعالیت 
خود در سال 97 تاکید کرد: پیشنهادات تصویر 
را بررســی می کنم اما به طور قطع سال آینده 
می خواهم بــا تمام انــرژی و تمرکز در عرصه 
بازیگری تئاتر فعالیت داشته باشم. من فعالیت 
خود را از همان ابتــدا در تئاتر آغــاز کردم و 

می خواهم بار دیگر روی صحنه تئاتر بروم.

 امضای »پدرساالر« ایران 
بر سالنامه 97 تئاتر

با امضای محمدعلی کشاورز، ســالنامه تئاتر 
سال 1397 و پوستر روز ملی هنرهای نمایشی 

رونمایی شد.
سیدمحمد مجتبی حسینی، معاون امور هنری 
وزارت ارشاد، مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای 
نمایشی و ارمغان بهداروند مدیر عامل انجمن 
هنرهای نمایشــی ایران، با حضــور در منزل 
محمدعلی کشاورز و با نکوداشت نقش و حضور 
تاثیرگذار وی در تئاتر ایران، رونمایی از سالنامه 
تئاترســال 1397 و امضای پوستر نکوداشت 
روز ملــی هنرهای نمایشــی را از این هنرمند 

خواستار شدند.
محمدعلی کشــاورز در این دیدار، با شــریف 
خواندن هنــر تئاتــر و ارج نهــادن به تالش 
هنرمندان این عرصه، ترویج و تعمیم این هنر 
اجتماعی و اســتقبال جوانان را در این سال ها 

امیدوارکننده دانست.
کشــاورز با اشــاره به نبــوغ و خالقیت علی 
نصیریان، الگوگیری از اخالق و سلوک مردمی 
وی را به هنرمندان این عرصــه توصیه کرد و 
با ابراز خرســندی از ثبــت روز ملی هنرهای 
نمایشی اظهار امیدواری کرد که تئاتر بیش از 

پیش مورد توجه قرار گیرد. 
کشــاورز با نگارش متن یادبــودی در صفحه 
سالروز تولد خویش در سالنامه تئاتر ایران که 
توســط انجمن هنرهای نمایشی ایران منتشر 
شده اســت، آرزو کرد بتواند در سال جدید به 

تماشای تئاترهای بیشتری بنشیند.

تزریق واکسن اشتباه، بازیگر 
ایرانی را خانه نشین کرد

بازیگر سریال والیت عشق گفت: پیشنهادات 
بسیاری برای بازی داشته ام و به امید خدا بعد 
از نوروز 97 با انرژی و قدرت به عرصه بازیگری 

باز خواهم گشت.
بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون درخصوص 
آخرین وضعیت جســمانی خود گفت: خدا را 
شکر از همه لحاظ حال بهتری دارم و با نزدیک 
شــدن به فصل بهار، اوضاع جسمانی ام بسیار 

بهتر از گذشته است.
عنایت بخشی دلیل کم کاری خود در دو سال 
گذشته را این گونه شرح داد: متاسفانه بیماری 
و در چند مورد تزریق واکسن اشتباه، باعث شد 
سیر درمانم کمی طوالنی شود؛ اما با پیگیری 
درمان، ســالمتی خود را پیدا کردم. البته طی 
این دو سال فیلم نامه ای که نقشی جدی برای 
من داشته باشــد هم کم بود. می خواستم در 
نقشــی بازی کنم که موثر بوده و بــا توجه به 

تجربه من صورت گرفته باشد.

سوت پایان فیلم برداری 
کمدِی »کاتیوشا« زده شد

فیلم برداری فیلم ســینمایی »کاتیوشــا« به 
کارگردانی و تهیه کنندگی علی عطشــانی در 

فرودگاه امام خمینی)ره( به پایان رسید.
این فیلــم کمدی در لوکیشــن های مختلفی 
ازجمله مشــکین دشت اســتان البرز، قطعه 
شهدای بهشت زهرا، خیابان جیحون و شهرک 

غرب فیلم برداری شد.
فیلم نامه »کاتیوشــا« را مهدی علی میرزایی 
و علی عطشــانی بر اســاس طرحی از مهراب 

قاسم خانی نوشته اند.
هادی حجــازی فر، احمــد مهرانفــر، میترا 
حجار، لیال اوتادی، ارژنــگ امیرفضلی، بیژن 
بنفشه خواه، نیما شاهرخ شاهی، آرتین حیدری  

و ... از بازیگران این کمدی هستند.

کافه هنر

پیشرفت 80درصدی عملیات عمرانی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

 سرپرســت کتابخانه های اســتان اصفهان، از 
افتتاح و بازگشــایی 6 کتابخانه در شهرســتان 
اصفهان در سالروز تاســیس نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور خبر داد. امیر هالکویی با اشاره 
به افتتاح و بازگشایی 6 کتابخانه در شهرستان 
اصفهان اظهــار داشــت: همزمان با ســالروز 
تاســیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، سه 
باب کتابخانه در شهرســتان اصفهان افتتاح و 
ســه باب کتابخانه نیز پس از انجــام تعمیرات 
اساسی بازگشایی شــد. وی افزود: بدین ترتیب 
کتابخانه های عمومی مسجد الرضا، آیت ا... ربانی 
سروش بادران و شهدای دســتجا افتتاح شدند 
و کتابخانه هــای عمومی آیــت ا... فاضل ورزنه، 
تودشک و فرزانگان بهارســتان که به مدت سه 
تا چهار ماه به منظور تعمیر و بازســازی تعطیل 
بودند، بازگشایی شدند. سرپرست کتابخانه های 
اســتان تاکید کرد: در حال حاضــر کتاب های 
کتابخانه امیرقلی به عنوان یکی از کتابخانه های 
با بیش از 50 سال قدمت اصفهان، به کتابخانه 

مســجد الرضا انتقال یافته است. وی ادامه داد: 
حق انتفاع ســاختمان این کتابخانه با زیربنای 
250 مترمربع توســط هیئت امنای مسجد به 
نهاد کتابخانه ها واگذار شــد و با اعتباری حدود 
200 میلیون ریال توسط اداره کل کتابخانه های 
عمومی تجهیز و نیروی انسانی آن تامین شده 
است. هالکویی بیان داشت: همچنین کتابخانه 
آیت ا... ربانی با زیربنای 250 مترمربع در بخشی 
از مجتمع فرهنگی اســت که توســط دهیاری 
محل، احداث و بــه نهاد واگذار شــده و 100 
میلیون ریال از ســوی اداره کل کتابخانه های 

استان برای تجهیز آن هزینه شده است.

وز
ب ر

قا

مدیر مجموعه تاریخــی فرهنگی و مذهبی تخت فوالد 
گفت: نمایشگاه »جهانی در نصف جهان« در نوروز 97 

در سه نقطه از مجموعه تخت فوالد برگزار می شود.
سید علی معرک نژاد اظهار کرد: به منظور معرفی بیشتر 
تخت فوالد به شــهروندان اصفهانی و مسافران نوروزی 

نمایشگاه »جهانی در نصف جهان« در نوروز 97 برگزار می شود. وی افزود: این نمایشگاه در سه نقطه شامل 
سالن شمع در گلستان شهدا، جنب مقبره بابارکن الدین و تکیه میرفندرسکی برگزار می شود و در هر کدام 
به صورت مجزا کلیات تخت فوالد، مشاهیر و جلوه های هنری و معماری به مسافران نوروزی ارائه می گردد.

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد ادامه داد: امسال طبق برنامه ریزی های انجام شده، 
به معرفی مشاهیر دو تکیه تخت فوالد از جمله تکیه کازرونی و تکیه سیدالعراقین خواهیم پرداخت.

یک آهنگساز گفت: متاسفانه امروز آموزش موسیقی در 
سطح پایینی قرار دارد و بیش از 70 درصد افراد فعال در 

این عرصه، فاقد صالحیت هستند.
نادر مشایخی با بیان اینکه اصفهان جزئی از فرهنگ ایران 
است، اظهار کرد: اصفهان برخالف اینکه همه بینش بصری 

خود را در این شهر برای بازدید از آثار به کار می گیرد اما از لحاظ موسیقیایی و بینش شنیداری نیز سبک خاص 
خود را دارد. سبک اصفهان با عمق صدا  خود را عرضه کرده است. وی افزود: متاسفانه امروز آموزش موسیقی 

در سطح پایینی قرار دارد و بیش از 70 درصد افراد فعال در این عرصه فاقد صالحیت هستند.
این آهنگساز ادامه داد: ایران و اروپا از نظر سبک موسیقیایی دارای تفاوت هستند. بخصوص سبک هنر اجرا 
)Performance( به دلیل تفاوت فرهنگی، چیزی حدود 12 تا 13 سال از این نوع اجرا در کشور بهره می بریم 

که با اجرا در کشورهای اروپایی نیز متفاوت است.

طرح هادیان مشاهیر 
 تخت فوالد 
اجرا می شود 

یک آهنگساز:

اصفهان جزئی از 
فرهنگ ایران است 

سرپرست اداره کل کتابخانه های استان خبرداد:

بازگشایی6 باب کتابخانه عمومی در شهرستان اصفهان

مدیرموزه عصارخانه شاهی در خصوص آخرین وضعیت گسترش فضای داخلی این موزه خبرداد:
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موزه عصارخانه شاهی در سال 1021 هجری قمری همزمان با احداث 
بازار بزرگ قیصریه و مدرسه مال عبدا... به دستور شاه عباس اول ساخته 

شد.
مساحت عصارخانه در حال حاضر 380 متر مربع است؛ ولی در گذشته 
مســاحت اصلی آن 1800 مترمربع بوده که اکنــون مکان هایی مانند 
شترخان، بارانداز و ورودی بازرگانان از بین رفته  و فقط یک تیرخانه و 
دو انبار تودرتو در بخش شرقی تیرخان، در دو طبقه باقی مانده است. در 

محل بارانداز عصارخانه هم اکنون پاساژ طالفروشان قرار دارد.
یک سالی بود که خبر از الحاق قســمت جدا شده به گوش می رسید تا 
سرانجام در یکی از جلسات شورای شــهر، این طرح به تصویب اعضای 
شورا رسید و حاال پس از گذشت مدتی از این تصمیم، به منظور پیگیری 
در خصوص آخرین وضعیت الحاق قســمت جدید به موزه عصارخانه 
 شــاهی، با محمدمعماریان، مدیر موزه عصارخانه شــاهی گفت و گو 

کردیم.
معماریان با اشــاره به پیگیری های انجام شده توسط مدیران سازمان 
نوسازی، بهسازی شــهرداری اصفهان، از برداشــتن دیوار بین موزه و 

ورودی جدید خبرداد.
مدیر موزه عصارخانه شاهی با اشاره به اینکه کل مجموعه پاساژ طالی 

امیر جزو عصارخانه شاهی بود اظهارداشت: همزمان با وقف میدان نقش 
جهان در دوره قاجاریه، قســمتی از این موزه از آن جدا شد و مساحتی 

حدود400 مترمربع باقی ماند که محل فعلی عصارخانه شاهی است.
معماریان با اشــاره به اینکه مغازه مذکور مربوط به دوره پهلوی بوده، 
تصریح کرد: کاربری آن بانک ســپه بود اما بعد از آن بــه مغازه، تغییر 

کاربری شخصی داده است.
افتتاح ورودی درب موزه عصارخانه در آستانه عید نوروز

وی در مورد کاربری فضای ملحق شــده به این عصارخانه افزود: مغازه 
مذکور دو طبقه اســت که طبقه پایین و قسمت ورودی آن به برگزاری 

گالری های عکس اختصاص داده می شود.
محمد معماریان تصریح کرد: عملیات نــازک کاری و عمرانی آن تمام 
شــده و در حال حاضر با پیشــرفت 80 درصدی، مراحل پایانی خود را 

طی می کند.
وی از افتتاح ورودی درب موزه عصارخانه در آستانه عید نوروز خبرداد 
و اذعان داشــت: در ایام تعطیالت نوروزی آماده پذیرایی از مسافران و 

گردشگران هستیم.
مدیر موزه عصارخانه شــاهی همچنیــن گفت: قســمت اداری موزه 
عصارخانه شاهی نیز به طبقه فوقانی آن منتقل می شود و به محلی برای 
استراحت گردشــگران داخلی و خارجی و پذیرایی آنها با شربت های 

سنتی تغییر کاربری می دهد.

این مقام مسئول در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه های مدنظر برای 
عید نوروز از ادامه برپایی نمایشگاه عصارخانه شاهی به مانند سال های 

گذشته خبر داد.
برپایی نمایشگاه عکس چوگان در ورودی موزه

معماریان با اشــاره به برپایی نمادین بازی چوگان در روزهای ابتدایی 
نوروز97 در میدان نقش جهان، ادامه داد: همزمان با این مراسم، با توجه 
به فضای تاریخی عصارخانه، نمایشگاه عکس چوگان را در ورودی موزه 

برپا می کنیم.
وی در خصوص این نمایشــگاه عکس تصریح کرد: چند سال است که 
این نمایشگاه در اصفهان و زیر نظر انجمن عکس اصفهان برپا می شود. 
امسال تصمیم گرفتیم عکس های منتخب عکاسانی که مورد داوری و 
گزینش قرار گرفته، در معرض دید عالقه مندان به این حوزه قرار دهیم.

اجرای موسیقی محلی و تک نوازی
مدیر موزه عصارخانه شــاهی از برنامه های دیگر این عصارخانه در ایام 
نوروز، به اجرای موسیقی محلی و تک نوازی با رویکرد متفاوت و خاص 
اشاره و خاطرنشــان ســاخت: عالقه مندان می توانند از صبح تا بعداز 
ظهر در ســانس های متعدد به این موزه مراجعه و از برنامه های مذکور 

استفاده کنند.
معماریان در مورد ساعات کار موزه عصارخانه شاهی افزود: این موزه از 

9:30 صبح تا 6:30 عصر پذیرای بازدیدکنندگان و گردشگران است.

شهر موزه اصفهان در آستانه نوروز
شهر اصفهان به عنوان یک »شهر موزه« بزرگ و مظهر فرهنگ و تمدن 
ایرانی اسالمی، نمادهای فراوانی دارد که در سراسر شهر نمایان است و آن 
را به شهری فرهنگی تبدیل کرده. بنابراین اصفهان می تواند معنای صرفا 
مادی جهانگردی در جهان را دگرگون کند و هویت فرهنگی گردشگری 

را که در میان مردمان قدیم اصل بوده، به آن باز گرداند.

تــاالر تیموری هرچند طی ســالیان گذشــته 
به موزه تاریــخ طبیعی اصفهان تبدیل شــده 
اســت، اما همچنان یکی از تاالرهای مهم شهر 
محســوب می شــود. چندی پیش زمزمه هایی 
به گــوش رســید کــه این تــاالر قرار اســت 
 توســط شــهرداری اصفهــان به کافی شــاپ 
تبدیل شود. رییس سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: اصفهانی که 
در راستای توسعه صنایع خالق پیش می رود و 
می خواهد محور گردشگری باشــد و تبدیل به 
یک موزه شهر شود، به هیچ وجه تاالر تیموری را 
 که یک نگین زیبای تاریخی است به کافی شاپ 
تبدیل نمی کند. محمدجواد عیدی با بیان اینکه 
شایعه تبدیل تاالر تیموری به کافی شاپ صحت 
ندارد، اظهار کرد: نمی دانم این شــایعه از کدام 

مرجع پخش شده است. 
وی ادامــه داد: مرحوم پرفســور جعفری موزه 
طبیعــت را از خود به جا گذاشــته اســت، به 
همین دلیــل تصمیم داریــم از بازماندگان آن 

مرحوم درخواســت کنیم جایی را به تایید آنها 
در اختیار مــوزه طبیعت قرار دهیــم تا بتوانیم 
از تاالر تیمــوری برای رویدادهــای فرهنگی و 
هنری بهترین اســتفاده را ببریم و این نگاه در 
برابر آنچه به عنوان یک شایعه بیان شده، بسیار 
متفاوت است. رییس سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان  افزود: تاالر تیموری 
یک نقش جهان در نقش جهان اســت. در قدم 
اول باید موزه طبیعی را که به نوعی با بافت این 
مکان سنخیتی ندارد، جا به جا کنیم تا بتوانیم 
 رویدادهای فرهنگی و هنــری را در این مکان

 رقم بزنیم.

ناهید حاجی رضازاده

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان:

تاالر تیموری کافی شاپ نمی شود

سنا
  ای
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ابالغ رای
12/814 کالسه پرونده 960561 شماره دادنامه: 9609976794704007 تاریخ رسیدگی: 
96/11/23 مرجع رسیدگی: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک ملت به 
مدیریت هادی اخالقی با وکالت محمود سنجری به نشانی اصفهان خ امام خمینی خ شریف 
شرقی کوچه 35 شهید رفیعیان پ 194، خواندگان: 1- احمد تهرانی 2- مهران جعفری 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 دادخواست محمود 
ســنجری به وکالت از بانک ملت به مدیریت هادی اخالقی به طرفیت خواندگان 1- احمد 
تهرانی 2- مهران جعفری به خواســته مطالبه مبلغ 25/123/232 ریال و خســارت تاخیر 
تادیه به میزان 21 درصد مانده بدهی برای هر ســال از تاریخ تقدیم دادخواست به انضمام 
کلیه خسارات قانونی و دادرسی شورا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی وکیل 
خواهان طی قرارداد شــماره 912427167/11 مورخه 91/12/24 که فی مابین خواهان و 
خوانده ردیف اول که حکایت از رابطه قرارداد فروش اقســاطی را دارد و خوانده ردیف دوم 
متعهد شده اند که وجه قرارداد و خســارات را متضامنا با خوانده ردیف اول پرداخت نمایند و 
نظر به مفاد ماده 13 که وجه التزام ناشی از تخلف را مقطوع قید نموده است و نظر به اینکه 
خواندگان علیرغم دعوت از طرفین در جلسه رسیدگی حاضر نشده اند لذا شورا مستندا به مواد 
10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان 
را متضامنا به پرداخت مبلغ بیســت و پنج میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و دویست  و 
سی و دو ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 21 درصد مانده بدهی هر سال به عنوان 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/8/1 لغایت وصول محکوم به و پرداخت مبلغ 1/644/050 
ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
 پس از اتمام واخواهی ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. م الف:38908 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
)374 کلمه، 4 کادر(  

ابالغ رای
12/815 کالسه پرونده: 960145 مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: علیرضا صالحی به نشــانی اصفهان خ فیض کوچه جنب کالنتری 16 پ 199 با 
وکالت پویه پروانه به نشانی اصفهان ســه راه حکیم نظامی ابتدای خ ارتش بن بست شهید 
عطائی ســاختمان 71 واحد 3، خوانده: سلماز طاهری  به نشــانی مجهول المکان، شورا با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  
علیرضا صالحی با وکالت پویه پروانه به طرفیت ســلماز طاهری به خواســته مطالبه مبلغ 
110/000/000 وجه چک به شماره 107959/34- 95/1/28 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 اشــتغال 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 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 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/960/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف )95/1/28(  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:38912 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 301 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/816 کالسه:960595 شــماره دادنامه:9609976794204463-96/11/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه12  شورای حل اختالف اصفهان، خواهان:لیال حیدرزاده به نشانی اصفهان خ 
هزار جریب کوی بهار بلوک 20 پالک 18، خوانده: کمال نیکو بیان به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه وجه ســفته، 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: در خصوص دعوای لیال حیدر زاده به طرفیت کمال 
نیکوبیان به خواسته مطالبه مبلغ 16/800/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 
961882 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 رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 

مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به اســتناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و 380/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 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 بیســت روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید 
نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.م الف:38907 شعبه 12 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 276 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/817 شماره دادنامه: 9609976794303902 شماره پرونده: 9609986794301005 
شماره بایگانی شعبه:961006 خواهان:  آقای محمدرضا آقادادی فرزند مرتضی به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ بزرگمهر شیخ صفی کوچه نوین پالک 121، خوانده: آقای 
مجید کتیرایی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته، رای قاضی: در خصوص 
دعوی محمدرضا آقادادی به طرفیت مجید کتیرایی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وجه سفته شماره 0629452 به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
با عنایت به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق سفته و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی درجلسه حضور نیافته و الیحه ارائه ننموده لذا 
دعوی مطروحه را ثابت و وارد تشخیص داده لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
665/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرا و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/8/1 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38903 شعبه 13 حقوقی شورای حل اخالف 

اصفهان )مجتمع شهید حججی( )246 کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

12/818 شماره ابالغنامه: 9610100354710665 شماره پرونده: 9609980362601019 
شماره بایگانی شعبه:961542 شاکی: خانم نازی صافی فرزند محب اله به نشانی ملک شهر 
بهارستان غربی خ امین روبروی مدرسه گلشیرازی کوچه 14 ک ابوذر سمت راست روبروی 
زمین خاکی جنب تیربرق منزل صافی، متهم: آقای میر احمد رسولی فرزند جمعه به نشانی 
اصفهان قائمیه ک نوبهار 64 روبرو بن بهار 4 پ 13، اتهام: ترک انفاق، گردشکار: دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور و انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای میراحمد رسولی فرزند جمعه 
مبنی بر ترک انفاق همسرش خانم نازی صافی فرزند محب اله دادگاه نظر به کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، شکایت شاکی خصوصی و مالحظه رونوشت 
سند ازدواج طرفین با یکدیگر و اظهارات افراد مطلع در دادسرا نزد مقام قضائی  و عدم حضور 
و دفاع از ناحیه متهم در هیچ یک از مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و دادگاه با وصف احضار از 
طریق نشر آگهی و سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته لذا مستندا 
به ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 91 نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری 
درجه شش محکوم می نماید رای دادگاه غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه بوده پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی 
 در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. )آدرس: اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی 
خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 109( م الف:38871 شعبه 121 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 121 جزایی سابق( )264 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

12/819 شماره دادنامه: 9609970350501276 شماره پرونده: 9509980350501114 
شماره بایگانی شعبه:951276 خواهان: خانم پروانه شیرانی فرزند یداله با وکالت آقای مهدی 
خیری فرزند علی و خانم مریم بقالیان زاده فرزند عبدالحسین همگی به نشانی اصفهان هتل 
پل چهارباغ باال مجتمع کوثر فاز 1 ط 4 واحد 602، خواندگان: 1- خانم اشرف امین الرعایایی 
یمینی فرزند حسین 2- خانم مهین قدوســی فرزند فتح اله 3- خانم احترام قدوسی فرزند 
فتح اله 4- آقای منصور قدوسی فرزند فتح اله 5- آقای احمد قدوسی فرزند فتح اله 6- خانم 
بهجت قدوسی فرزند فتح اله 7- خانم شهناز قدوسی فرزند فتح اله همگی به نشانی اصفهان 
خ رباط اول خ استاد شهریار کوچه گلشن 5 پ 3، خواسته ها: 1- خلع ید2- مطالبه خسارت 
دادرســی 3- مطالبه اجرت المثل اموال، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم پروانه شیرانی 

فرزند یدا... به طرفیت آقایان احمد و منصور قدوسی فرزندان فتح ا... و خانم ها شهناز، مهین، 
بهجت، احترام قدوسی فرزندان فتح ا... و خانم اشرف امین الرعایایی فرزند حسین به خواسته 
خلع ید از 192 مترمربع از پالک ثبتی شماره 13900 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و مطالبه 
اجرت المثل ایام تصرف 192 مترمربع فوق الذکر و مطالبه خســارات دادرسی به شرح متن 
دادخواست دادگاه با عنایت محتویات پرونده خواهان مدعی است که مقدار 192 مترمربع از 
زمین ایشان توسط خواندگان تصرف و حاضر به تحویل آن نیستند. خواندگان حاضر نشده و 
دفاع یا تکذیبی به دادگاه ارائه ننموده اند حسب محتویات پرونده استنادی با موضوع شکایت 
تصرف عدوانی خواهان از خواندگان در شعبه 15 بازپرسی کارشناسی شده که کارشناسان 
هیات سه نفره در نظر خود تایید نموده که مقدار 192 مترمربع از مالکیت رسمی مورث شاکی 
در تصرف خواندگان اســت که نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق قضیه منطبق است 
و نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر مالکیت خود به میــزان فوق الذکر به دادگاه ارائه ننموده 
اند لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مســتندا به مواد 198 قانون آیین 
دادرســی مدنی و مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید از 
مقدار 192 متر مربع از پالک مارالذکر به شرح کروکی تنظیمی کارشناسان هیات سه نفره 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص خواسته دیگر خواهان چون رسیدگی 
به آن منوط به قطعیت دادنامه در قسمت اول خواســته است لذا دعوی به کیفیت مطروحه 
قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی 
صادر و اعالم می نماید قرار صادره ظرف بیســت روز قابل واخواهی در این شــعبه است. 

م الف:38870 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )440 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

12/820 شماره دادنامه: 9609970350501083 شماره پرونده: 9509980350501064 
شماره بایگانی شعبه:951214 خواهان: بانک صادرات به مدیریت آقای اسماعیل ا... گانی 
با وکالت آقای علی کریمی زاده فرزند رمضان به نشــانی اصفهــان خ کاوه خ دکتر باهنر 
نبش کوی شــماره 8 ســاختمان مهزیار ط 1، خواندگان: 1- آقای علی شیرازی به نشانی 
اصفهان خ حکیم نظامی ک بیژن نبش کوچه پ 40 واحد 4، 2-  آقای مهدی صادقیان به 
نشــانی اصفهان خ میر مجتمع تجاری پگاه واحد 9858 پ 9858، 3- آقای هرمز شیرازی 
4- آقای بهروز شیرازی همگی به نشــانی اصفهان خ جی برآن جنوبی روستای کالرتان 
ک شهید شیرازی کدپستی  8168163667، 5- آقای بهزاد کوهگرد به نشانی اصفهان خ 
شیخ صدوق شمالی ک تاتار پ 2، 6- آقای رجبعلی شیرازی به نشانی اصفهان خ جی برآن 
جنوبی روستای کالرتان گلخانه شیرازی کدپســتی 8168163667 ، 7- شرکت کشت و 
برداشت کشاورزی دشت ده سرخ )سهامی خاص( به شماره ثبت 13096 به نشانی اصفهان 
خ جی برآن جنوبی روستای کالرتان کدپستی 8168163667 ، 8- شرکت سبزی و صیفی 
جهان رود )سهامی خاص( به شماره ثبت 27324 به نشانی اصفهان برآن جنوبی روستای 
کالرتان کدپستی 8168163667، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- تامین خواسته 4- مطالبه خســارت 5- مطالبه وجه سفته، گردشکار: 
 دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت بانک صادرات به طرفیت شرکت کشت و 
برداشت کشاورزی دشت ده سرخ، علی شیرازی، هرمز شیرازی، رجب علی شیرازی، بهروز 
شیرازی، بهزاد کوهگرد و مهدی صادقیان و شرکت سبزی و صیفی جهان رود به خواسته 
محکومیت تضامنــی خواندگان به پرداخت مبلــغ 3/920/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرا و مطالبه 
خسارات دادرســی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده وجود سفته ها واخواست شده در ید 
خواهان ظهوردر اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان برای مطالبه است، خواندگان به 
جز علی شیرازی حاضر نشده و دلیلی بر پرداخت بدهی خود به دادگاه ارائه ننموده و خوانده 
حاضر نیز دریافت وام از طرف برادر خود را تایید و اظهار داشته که من ضامن پرداخت هستم 
و بخشی از وام پرداخت شده که درخواست کارشناسی نموده لیکن علی رغم ابالغ از پرداخت 
هزینه استنکاف نموده اند لذا کارشناس از اعداد دالیل ایشان خارج و با توجه به بقای سفته 
ها در ید خواهان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مســتندا به مواد 198-

519-520 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
3/920/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 150/010/000 ریال هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 1395/11/26 لغایت زمان 
اجرا در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت به خوانده علی شیراز حضوری 
و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است سایر خواندگان 
غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه است. م الف:38869 شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )489 کلمه،5 کادر(  
مزایده

12/783 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960588 ج/2 له شرکت پروفیل چوبی الوان شرق با وکالت از آقای 
حمیدرضا کامرانی راد و علیه آقای محمــد آژیدهاک با وکالت خانم رضوان رجایی مبنی بر 

مطالبه مبلغ 2/073/438/862 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی در تاریخ 97/1/19 
ساعت 8/5 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شده و 
نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان روشــن دشت جاده انرژی اتمی بعد از باربری 
صالح کوچه صنعت 2 فرعی 2 آخر کوچه سمت چپ نزد حافظ اموال آقای محسن برومند 
مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شــرکت نمایند پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آ 
ن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد.اوصاف اموال 
مورد مزایده: دیوارکوب: تعداد 115/000 - مبلغ 432 مبلغ کل: 49/680/000  و تالشو: تعداد 
46/000 - مبلغ 609  مبلغ کل: 28/014/000 و قرنیه: تعداد 90/000 -مبلغ 262 مبلغ کل: 
23/580/000 و کرکره 10 : تعداد 40/000 -مبلغ 408 مبلغ کل: 16/320/000 و  اسکریت: 
تعداد 53/000 -مبلغ 546 مبلغ کل: 28/938/000  و مغزی: تعداد 25/000 -مبلغ 959 مبلغ 
کل: 23/975/000 و میت: تعداد 58/500 -مبلغ 293 مبلغ کل: 17/140/500 و  پروفیل 
ایشــیت: تعداد 75/000 -مبلغ 171 مبلــغ کل: 12/825/000 و کرکره 5: تعداد 40/000 
-مبلغ 98 مبلــغ کل: 3/920/000 و پروفیل agt : تعــداد 35/000 -مبلغ 90 مبلغ کل: 
3/150/000  و پروفیل پله ای: تعداد  35/000 -مبلغ 102 مبلغ کل: 3/570/000 و پروفیل 
8: تعداد  110/000 - مبلغ 530 مبلــغ کل: 58/300/000 و  قرنیه دوبل: تعداد  85/000 
-مبلغ 224 مبلغ کل: 19/040/000و پروفیل لسترون: تعداد  30/000 - مبلغ 162مبلغ کل: 
4/860/000 و دیوارکوب: تعداد 2673 -مبلغ 204000 مبلغ کل: 545/292/000 و  قرنیز: 
تعداد 1181 -مبلغ 90000 مبلغ کل: 106/290/000 و  قرنیز: تعداد 1861 -مبلغ 112000 
مبلغ کل: 208/432/000 و  تالشو: تعداد  1035 - مبلغ 46000 مبلغ کل: 46/610/000 و  
میت: تعداد  1360 -مبلغ 58/500 مبلغ کل: 79/560/000  و اسکویت: تعداد 3050 -مبلغ 
53/000 مبلغ کل: 161/650/000 و  اتریش mdf: تعــداد  33 -مبلغ 4/500/000 مبلغ 
کل: 148/500/000 و دورو hpl : تعداد 142 -مبلغ 3/000/000 مبلغ کل: 426/000/000  
نظریه کارشناسی به مبلغ 1/572/419/000 ریال به مبلغ 2/125/544/500 ریال اصالح 
 می شــود با توجه به بندهای 27 و 28 تغییــرات جدید و اصالحات انجام گردیده اســت. 
م الف: 36569  اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری اصفهان )421 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
12/822 شماره دادنامه: 9609970367800089 شماره پرونده: 9609980367800064 
شماره بایگانی شعبه:960071 خواهان: ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با نمایندگی 
آقای محمد غفاری به نشــانی اصفهان، خواندگان: 1- بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
به نشــانی اصفهان خ چهارباغ باال ک باغ نگار پالک 1 و 2- خانم هاله برومند به نشــانی 
مجهول المکان، خواسته: مصادره اموال، رای دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرائی 
فرمان امام)ره( به شماره 286542 مورخ 96/8/23 مبنی بر صدور حکم تکمیلی نسبت به 
پالک ثبتی 1057 فرعی مجزا شده 301 اصلی در مرکز شهرســتان شاهین شهر، نظر به 
اینکه به موجب احکام شــماره 126 مورخ 58/5/21 و 237 مورخ 58/8/15 دادگاه انقالب 
اسالمی اصفهان کلیه اموال خانواده برومند و اسداله رشیدیان به نفع بنیاد مستضعفان انقالب 
اسالمی مصادره گردیده و آن بنیاد در راستای احکام مصادره مزبور، پالک ثبتی فوق الوصف 
را شناسایی و نسبت به اخذ سند مالکیت آن بنام خود به شماره 665615 مورخ 96/8/27 نیز 
اقدام نموده است که روگرفت  آن به پیوست می باشد لذا دعوی ستاد اجرائی محملی نداشته 
و حکم به رد آن صادر و اعالم می گردد رای صادره حضــوری و ظرف مهلت قانونی قابل 
اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.  م الف:38863 دادگاه ویژه اصل 

49 ق.ا. اصفهان )198 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

12/886 شماره ابالغنامه: 9610100354009784 شماره پرونده: 9609980365500845 
شماره بایگانی شعبه: 961292  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
علیرضا موسایی،  خواهان  رســول صادقی دادخواستی به طرفیت  خوانده علیرضا موسایی 
مطرح که به این شــعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع 
قضائی شهید بهشتی واحد 107(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980365500845 
شــعبه 114 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 114 جزایی ســابق( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/02/09 و ســاعت 8/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ 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:38611 شعبه 114 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 114 جزایی سابق( )160 

کلمه، 2 کادر(

مزایده
12/888 در پرونده 961608 اجرا دستور تقسیم ترکه مرحوم غالمرضا غفاری و تقسیم وجوه 
آن بین ورثه متوفی هاجیه سکینه- نوروزعلی- قدمعلی- حسن و رسول غفاری صادر شده 
است که مشخصات اموال مذکور که توسط کارشناس برآ ورد شده است بدین شرح است. 
مشخصات مال توقیفی: 1- پالک ثبتی 69/72 یک باب منزل مسکونی واقع در خمینی شهر 
– خ پروفسور میردامادی ) 17 شهریور(  کوچه شهید کریمی )38( دارای عرصه 1132 متر 
مربع سه طبقه زیرزمین و همکف و طبقه اول زیربنای 172 متر با سقف آهن و آجر دربهای 
داخلی چوب و کف موزائیک – سرمایش کولر و گرمایش گاز دارای انشعاب گاز و برق و آب 
ارزش کل ملک 1/500/000/000 ریال 2-یک قطعه زمین واقع در خمینی شــهر- خ 17 
شهریور-  کوچه جنب بیمارستان محمد رسول ا...- 50 متر مربع که دو نفر از ورثه سهم خود 
را به بیمارســتان واگذار نمودند ارزش 50 متر مربع 600/000/000 ریال برآورد شده است 
نظریه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال مذکور 
از طریق مزایده به میزان محکوم به که در روز انجام مزایده محاسبه می گردد را دارد. محل 
مزایده: مجتمع قضایی پاسداران خمینی شهر، تاریخ مزایده: چهارشنبه 97/01/22 ساعت 
10 صبح، محل بازدید: محل وقوع ملک ها، کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند 
می بایست درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل 
 تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کســانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند 
می بایســت در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشند تا در صورت 
 برنده شــدن در مزایده به حســاب ســپرده واریز و ظرف مهلت یک مــاه از تاریخ مزایده 
می بایست مابقی وجه را به حساب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های 
مزایده ضبط می گردد. م الف: 7195  اجرای احکام حقوقی دادگســتری خمینی شهر 

)315 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

12/2 اجرای احکام حقوقی شعبه یازدهم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 962497 ج/11 له پریسا حق وردی و علیه حسن ارجمندی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 60 مثقال طال و 300 عدد سکه تمام عیار و مبلغ 1/878/115/577 ریال بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/1/20 ساعت 11/5 صبح 
در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش )کل ملک( 
شش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی 
آقای حسن ارجمندی و اکنون در تصرف مالکانه حسن ارجمندی می باشد توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی 
در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: مکان 
مورد نظر یکباب خانه مسکونی فارغ از ارائه اسناد ثبتی بصورت مشاعی به نشانی اصفهان 
خیابان مشتاق دوم خیابان جی شیر محله جی شــیر کوچه دست راست پالک درب حیاط 
اواسط کوچه و دارای مبایعه نامه شــماره 34655 مورخ 1390/12/18 به مساحت عرصه 
حدود دویســت و هفتاد متر مربع و در حد یک طبقه ساخت مســکونی باضافه یکباب اتاق 
فوقانی و زیرزمین انباری با مشخصات ساختمانی: دیوارها آجری باربر، پوشش سقف تیرچه 
و بلوک، مصالح سطوح رویه، کف سرامیک فرش، دیوارها اندود گچ نقاشی، آشپزخانه کاشی 
و سرامیک با کابینت، پنجره ها آلومینیم و شیشــه خور، دربهای داخلی چوبی، دارای حیاط 
سازی و نمای آجری و انشعابات آب و فاضالب، گاز و برق و مساحت اعیانی حدود دویست 
و بیست متر مربع می باشد. نظریه کارشناسی: با عنایت به مطالب صدر االشاره متراژ عرصه 
و اعیانی،  موقعیت، امکانات، انشعابات و مشــترکات، نوع کاربری، قدمت ساخت، مشاعی 
بودن و بررسی جمیع جهات موثر در قضیه بالخص عرضه و تقاضا و بالمعارض بودن جهت 
نقل و انتقال )طرحهای عمرانی...( و لحاظ رکود بــازار، ارزش نرخ پایه کل پالک مذکور با 
مشخصات فوق در زمان مباشرت جمعا مبلغ 5/500/000/000 ریال معادل پانصد و پنجاه 
میلیون تومان تعیین و اعالم نظر می گردد. م الف: 7117 اجرای احکام حقوقی شعبه 11 

دادگستری اصفهان )410 کلمه، 4 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

12/3 اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961064 ج/ 4 له خانم فاطمه صلواتی و علیه آقایان مجید و سعید و 
خانم ها ملیحه و منصوره شهرت همگی شب انگیز مبنی بر فروش ماترک مرحوم غالمحسن 

شب انگیز شامل دو باب منزل مســکونی به پالک ثبتی 1121 فرعی از 15201 و 15478 
بخش 5 اصفهان در تاریخ 97/01/20 ساعت 10/5 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 شش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی 
که ذیال درج شده است ملکی مرحوم غالمحسن شب انگیز و اکنون در تصرف مالکانه/ ورثه 
می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس 
از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینــه های اجرایی برعهده محکوم علیه 
می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: 1- منزل مسکونی فوق با قدمت حدود 30 سال دارای 
سند به شماره ثبت 79107 بخش 5 ثبت اصفهان دارای عرضه 200/70 مترمربع و اعیانی 
شامل مسکونی در 1/5 طبقه و دو باب مغازه فاقد مجوز شهرداری با کاربری مسکونی واقع 
در انتهای خیابان هشت بهشت شرقی بعد از خیابان نیرو مقابل مجتمع مسکونی کوثر است. 
همچنین قسمت مسکونی شامل دو اطاق خواب- آشپزخانه- سرویس بهداشتی پذیرایی- 
یک اطاق در نیم طبقه و یک زیرزمین بوده و نمای ساختمان سنگی و حیاطسازی با موزائیک 
می باشد.2- با توجه به بازدید انجام شــده و توضیحات فوق و در نظر گرفتن کلیه عوامل 
تاثیرگذار ارزش کل عرصه واعیانی ملک فوق در حال حاضر جمعا مبلغ 7/500/000/000 
ریال معادل هفتصد و پنجاه میلیون تومان کارشناســی و اعالم می گردد. این خانه دارای 
قدمتی بیش از 50 سال می باشد و دیوارها و سقف آن خشتی و گلی بوده و فاقد سند مالکیت 
رسمی اســت و لذا نقل و انتقال آن بر اساس قولنامه می باشــد. با توجه به عدم وجود سند 
مالکیت و هرگونه استعالم شهرداری و ثبتی، بر اســاس اندازه گیری های محلی مساحت 
عرصه در حال حاضر بدون در نظر گرفتن عقب نشینی طرح تفصیلی شهرداری حدود 105 
مترمربع اعالم می گردد. این ملک دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد. با توجه به گزارش 
فوق و بررسی جمیع جهات و در نظر گرفتن اینکه اعیانی ملک فاقد ارزش می باشد، ارزش 
ملک 1/260/000/000 )یک میلیارد و دویســت و شصت میلیون ریال( ارزیابی می گردد. 
ضمناً مطابق ماده 90 آیین نامه فروش امالک مشاعی هزینه های اجرایی و انتقالی به نسبت 
کم هر یک از وراث کسر خواهد شد. م الف: 35778 اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم  

دادگستری اصفهان )487 کلمه، 5 کادر(
مزایده 

12/4 اجرای احکام حقوقی شعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
اجرایی کالســه 962104 ج/3 له اکبر غالمی با وکالت علیرضا نجاری و علیه حشمت اله 
خسری مبنی بر مطالبه مبلغ 422/031/000 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و 
حق االجرای دولتی در تاریخ 97/1/21 ساعت 10/5 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که توســط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون ازتعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان پل 
تمدن خ شهید خزایی کوچه امین کوچه گلبهار 2 نزد حافظ اموال محمد منتظری مراجعه و از 
اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. 
هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف امــوال مورد مزایده: پروفیل 
آلومینیوم بازیابی، نوع: شــامل همچون دماغه، ناودانی، جی و قوطی، رنگ سفید، کارخانه 
سازنده: کهن بنیاد آلومینیوم اراک، گلبار، پروفیل مرکزی، AKTAK و شمشاد، مقدار: حدود 
3100 کیلوگرم، قیمت هر کیلوگرم: 75/000 ریال معادل هفت هزار و پانصد تومان، قیمت 
کل)ریال(: 232/500/000 ریال معادل بیست و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان. 

م الف: 35766  اجرای احکام حقوقی شعبه 3 دادگستری اصفهان )248 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال منقول

12/5 اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده کالسه 960800 له آقای باقر مهدیزاده و علیه مجید جهانگیری مبنی بر مطالبه مبلغ 
1/695/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 
97/01/20 ساعت 9/5 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشــناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان بازارچه توپخانه 44- کارگاه 

نان فانتزی مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام 
بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. لیست 
اموال مورد مزایده: 1- تعداد یک دســتگاه فردوار تونلی با رویه استیل از ورق 304 مارک 
پاک اندیش مســتعمل به مبلغ 260/000/000 ریال 2- تعداد یک دســتگاه رل کن مدل 
PSMO9 مستعمل پاک اندیش به مبلغ 18/500/000 ریال 3- تعداد یک دستگاه توستر 
برش زن صنعتی مســتعمل به مبلغ 10/100/000 ریال 4- تعداد یک دســتگاه خمیرگیر 
چدنی با رویه 120 کیلوگرمی مستعمل 9/200/000 ریال 5- تعداد یک دستگاه یخچال و 
شیرینی فروشگاهی استیل از ورق 402 با مارک شیال مستعمل 13/200/000 ریال، جمع 
کل ارزیابی اموال 311/000/000 ریال. م الف: 35763  اجرای احکام حقوقی شعبه 6 

دادگستری اصفهان )263 کلمه، 3 کادر(
ابالغ راي

12/663 شماره دادنامه: 9609970350801780 شماره پرونده ها: 9609980350801040 
و 9609980350800700 شماره بایگاني شعبه:961186 و 960783 خواهان ها: 1- بانک 
صادرات اصفهان بــا مدیریت عاملي آقاي ولي محمد ربیعي فرادنبــه با وکالت خانم مریم 
ناصري اصفهاني فرزند عباس به نشاني اســتان اصفهان فالورجان خیابان طالقاني طبقه 
فوقاني موسسه قوامین کدپستي 8451675651 تلفن همراه 09131264503، 2- بانک 
صادرات اصفهان باوکالت خانم مریم ناصري اصفهاني فرزند عباس به نشاني استان اصفهان 
شهرستان فالورجان خیابان طالقاني طبقه فوقاني موسسه قوامین کدپستي 8451675651 
تلفن همراه 09131264503 ، خواندگان: 1- شــرکت اخترگاز ســپاهان 2- آقاي حسین 
امین حســین آبادي فرزند علي 3- آقاي مهدي جنتي فرزند حسین 4- آقاي حسین جنتي 
فرزند عزیز 5- آقاي مجید جنتي فرزند تیمــور 6- آقاي تیمور جنتي فرزند عزیز همگي به 
نشاني اصفهان چهارباغ باال مجتمع کوثر طبقه ســوم پالک 501، 7- آقاي محسن جنتي 
فرزند تیمور به نشاني استان اصفهان شهر اصفهان خیابان چهارباغ باال خ کاخ سعادت آباد 
کوچه شهید حسیني نبش کوچه گلستان پالک 92، 8- خانم فاطمه هراتیان حسین آبادي 
فرزند جعفر 9- آقاي علي امین حسین آبادي فرزند حسین همگي به نشاني اصفهان خیابان 
حکیم نظامي خیابان خاقاني کوچه باغومیان مقابل بن بست فاخر کدپستي 8175859391، 
10- خانم فاطمه براتیان حسین آبادي فرزند جعفر به نشاني اصفهان خ حکیم نظامي خیابان 
خاقاني کوچه باغومیان مقابل بن بســت فاخر کدپستي 8175859391 ، 11-  آقاي مجید 
امین حسین آبادي فرزند حسین به نشاني استان اصفهان شــهر اصفهان خ خاقاني کوچه 
شهید باغومیان پالک 32 کدپســتي 8175859433، 12- خانم مریم امین حسین آبادي 
فرزند حسین به نشاني استان اصفهان شهر اصفهان خ حکیم نظامي خ خاقاني کوچه شهید 
باغومیان پ 32، 13- آقاي حمیدرضا امین حســین آبادي فرزند حســین به نشاني استان 
اصفهان شهر اصفهان خ خاقاني کوچه باشگاه ارارات پالک 32 کدپستي 8175859433 
 ، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خســارت 3- مطالبه وجه بابت ... 
4- مطالبه خسارت دادرسي 5- مطالبه وجه بابت ... 6- مطالبه وجه بابت ...، دادگاه نظر به 
اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور و انشــا راي مي نماید. راي دادگاه: در این پرونده خواهان بانک صادرات 
اصفهان با وکالت خانم مریم ناصري اصفهاني دادخواستي به طرفیت خواندگان 1- آقاي 
تیمور جنتي و 2- آقاي مهدي جنتي و 3- آقاي محسن جنتي و 4- آقاي حسین جنتي 5- 
آقاي مجید جنتي و 6- شرکت اختر گاز به خواسته مطالبه مبلغ چهارمیلیارد و هفتصد میلیون 
ریال که به استناد یک فقره قرارداد اعطاي تسهیالت به شماره 7913195-1379/10/05 و 
تعهد نامه به شماره 15401 تقدیم، دادگاه نظر به دادخواست تقدیمي خواهان و تصویر مصدق 
مستندات ابرازي خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت خواهان مي نماید و نظر 
به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانوني در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعي در قبال 
دعوي خواهان به عمل نیاورده اند بنابراین دعوي خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا 
به مواد 198، 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسي مدني و مواد 403 و 404 قانون تجارت 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد وهفتصد میلیون ریال 
به عنوان اصل خواســته و مبلغ 166/002/479 ریال بابت هزینه دادرسي و مبلغ یکصد و 
پنجاه هزار ریال بابت هزینه نشر آگهي و مبلغ 91/800/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در 
مرحله بدوي و خسارت تاخیر اداي دین وفق قرارداد از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/06/13 
لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید و در مورد دعوي خواهان 
به طرفیت خواندگان 1- آقاي حسین امین حســین آبادي 2- خانم فاطمه براتیان حسین 
آبادي 3- خانم مریم حسین آبادي و 4- مجید امین حسین آبادي 5- حمیدرضا امین حسین 

آبادي 6- خانم فاطمه هراتیان حسین آبادي به خواســته مطالبه مبلغ 4/700/000/000 
ریال که به استناد مستندات یاد شــده، دادگاه نظر به اینکه خوانده ردیف یک قبل از تقدیم 
دادخواست فوت و دعوي به طرفیت متوفي مطرح شده و قطع نظر از انکار امضاي منتسب 
به ایشان، نظر به اظهارات وکیل خواهان مبني بر اینکه مرحوم حسین امین حسین آبادي به 
عنوان صاحب امضا و مدیر شرکت اختر گاز ذیل مهر شرکت را امضا و اصالتا تعهدي نداده و 
نظر به اینکه مدیر به عنوان نماینده شرکت بوده و نماینده شرکت از طرف شرکت تعهد و به 
طور مستقل تعهدي در پرداخت نداشته و اصل استقالل شخصیت شرکت از شرکا، بنابراین 
دعوي خواهان به طرفیت آقاي حسین امین حسین آبادی قابل استماع نبوده و خواهان دیگر 
استحقاق دریافت وجهي از ورثه ایشان را نداشته و دعوي خواهان را وارد ندانسته و مستند 
به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرســي مدني قرار عدم استماع دعوي نسبت به خوانده آقاي 
حسین امین حسین آبادي و حکم بر بي حقي خواهان نسبت به ورثه ایشان را صادر و اعالم 
مي نماید راي صادره در قسمت محکومیت غیابي و ظرف بیست روز قابل واخواهي در این 
دادگاه و سپس ظرف بیست روزدیگرقابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
و در قســمت صدور قرار و حکم بر بي حقي حضوري و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد.  م الف:38633 شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي 

مجتمع تجاري و بازرگاني شهرستان اصفهان )841 کلمه،8 کادر(  
ابالغ رای

12/813 کالســه پرونده اصلی: 960529 شــماره دادنامــه: 9609976796903239-
96/11/25 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک 
ملت به مدیریت هادی اخالقی به نشانی خ شیخ صدوق شمالی مدیریت شعب بانک ملت 
با وکالت محمود ســنجری به نشانی خ امام شریف شــرقی کوچه 35 پ 194، خواندگان: 
1- مریم السادات افضل 2- فرهاد خاکسار 3- محمد علی مؤیدی هر سه به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه طبق قرارداد، گردشکار:  به تاریخ 96/11/8 شعبه 39 با عنایت 
به محتویات پرونده کالسه 960529 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 شورا: 
در خصوص دعوی بانک ملت به مدیریت هادی اخالقی  به طرفیت مریم السادات افضل و 
فرهاد خاکسار و محمد علی مؤیدی به خواسته مطالبه وجه قرارداد شماره 93171521/465-
93/3/8 جمعا به مبلغ 101/442/648 ریال  به انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص  داده و مستنداً به مواد  198- 515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 101/442/648 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 3/075/470 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه روزانه مبلغ 68451 
ریال از تاریخ تقدیم دادخواست ) 96/7/22 ( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس 
از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 38909 شــعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )333 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

12/887 شماره ابالغنامه: 9610106793803250 شماره پرونده: 9609986793801526 
شماره بایگانی شــعبه: 961529  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به خانم 
مهتاب الماسی فرزند علی، خواهان آقای محمدرضا قائمی پناه با وکالت سید محمد مهدی 
رضیان دادخواســتی به طرفیت خوانده خانم مهتاب الماســی به خواسته 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 9609986793801526 شعبه 8 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/09 
ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 37154 شعبه 8 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )174 کلمه، 2 کادر( 
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حصر وراثت
12/848 آقای اصغر قربانی فرزند رجب دارای شناســنامه شماره 6199348193 به شرح 
دادخواست به کالسه 636  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رجب قربانی نصرآبادی فرزند علی متولد 1312/05/04 بشناسنامه 126 
- 9-934726-619 در تاریخ 1396/10/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- گوهر مکاری نصرآبادی فرزند علی اکبر به شماره 
شناسنامه 37 به عنوان همسر ، 2- فاطمه قربانی نصرآبادی فرزند رجب به شماره شناسنامه 
36 به عنوان دختر ،  3- زهرا قربانی نصرآبادی فرزند رجب به شماره شناسنامه 46682 به 
عنوان دختر ،4- معصومه قربانی نصرآبادی فرزند رجب به شــماره شناسنامه 26 به عنوان 
 دختر ،5- اعظم قربانی نصرآبادی فرزند رجب به شــماره شناسنامه 1725 به عنوان دختر ،

6- مریم قربانــی نصرآبــادی فرزند رجب به شــماره شناســنامه 79 به عنــوان دختر 
،7- حبیــب قربانی نصرآبــادی فرزند رجب به شــماره شناســنامه 45 به عنوان پســر ، 
8- احســان قربانی نصرآبــادی فرزند رجــب به شــماره شناســنامه 46681 به عنوان 
پســر ، 9- قدمعلی قربانی نصرآبــادی فرزند رجب به شــماره شناســنامه 37 به عنوان 
پســر ،  10- ماشــاءاهلل قربانی نصرآبادی فرزند رجب به شــماره شناســنامه 1576 به 
عنوان پســر ، 11-محمد قربانی نصرآبادی فرزند رجب به شــماره شناســنامه 46683 
به عنوان پســر ، 12- اصغر قربانی نصرآبادی فرزند رجب به شــمره شناســنامه 1089 
به عنوان پســر ،اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت و 
یک مرتبه آگهــی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنمامــه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر  نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 
 صادر خواهد شــد . مرحوم دارای همســر، پنج فرزند دختر و شــش فرزند پسر می باشد. 
م الف:859 /5/2/96 رئیس شعبه دادگاه شهرستان آران و بیدگل)290 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/850 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 1904/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/45 عصر روز یکشنبه مورخه 
97/3/6، مشــخصات خواهان: عبدالرســول کریمیان فرزند محمد به نشانی خمینی شهر 
طالقانی ک 14 بن بست 15، مشخصات خوانده: عباس شمس فرزند تقی، خواسته و بهای 
آن:  مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام خســارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
،دالیل خواهان: کپی چک و گواهی عدم پرداخت، 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 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 رســیدگی حاضر گردد.م الف: 7232 شعبه هشتم 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )181 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
12/851 کالســه پرونده 96/1049 شــماره دادنامه: 1855-96/11/30 مرجع رسیدگی: 
شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: حمیدرضا رعنا فرزند عبدالعظیم به 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی ک فرهنگ پالک 22،  خواندگان: رضا علی یعقوبی 
فرزند ادریس به نشانی اردبیل شهرک کوثر بلوک 14 قطعه 17 سازمان تعاونی، 2- حسام 
عموتقی فرزند رضا به نشانی خمینی شهر منظریه کوچه عطار 3 بن بست ادیب 3، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حمیدرضا رعنا 
فرزند عبدالعظیم  به طرفیت 1- رضا علی یعقوبی فرزند ادریس 2- حســام عموتقی فرزند 
رضا به خواســته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 963108 
مورخ 96/5/25 عهده بانک کشــاورزی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با 
توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 96/10/30  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب 
وی و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مســتندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی 
خواهان را ثابت دانسته و حکم   به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/455/000 ریال به نحو تضامنی  بابت خسارات دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای 

شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد. م الف:7233 شعبه سوم 

شورای حل اختالف خمینی شهر )390 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/852 شماره دادنامه: 9609973633101719 شماره پرونده: 9509983633101048 
شماره بایگانی شــعبه: 951073 خواهان: آقای محمد تقی پرنده خوزانی فرزند مرتضی به 
نشانی اصفهان خمینی شهر بلوار عموشــاهی میدان پردیس منازل مهندسی ارغند پالک 
95، خواندگان: 1- آ قای محمد امیریوسفی 2- آقای محسن امیر یوسفی 3- خانم راضیه 
جاللی خوزانی فرزند رسول 4- آقای حمید کوچکی فرزند جعفر 5- خانم اکرم حاج محمودی 
فرزند اکبر 6- آقای علی اکبر زمانی فرزند محمد حسین 7- آقای عباسعلی نوروزی خوزانی 
فرزند ابراهیم 8- آقای حسن کریمی فرزند ســیف اله 9- آقای رمضانعلی شعمانی فرزند 
عبدالحسین 10- آقای محســن خندان ورنوســفادرانی فرزند علی 11- آقای محمدرضا 
اخوان 12- آقای عبدالرسول حیدری فرزند ابراهیم 13- خانم شهناز رحیمی فرزند رجبعلی 
14- خانم طیبه شاهین ورنوسفادرانی فرزند محمد مهدی 15- خانم بتول رحمتی اندانی 
فرزند حسن 16- خانم اعظم زمانی 17- خانم فردوس حبیبی فرزند حسین 18- آ قای علی 
امیر یوسفی 19-آقای مهدی امیر یوسفی همگی به نشانی مجهول المکان، 20- خانم زینب 
السادات فاطمی فرزند سید فرهاد به نشانی اصفهان خمینی شهر خیابان امام کوچه 30 پالک 
8، 21- اداره راه و شهرسازی شهرستان خمینی شهر به نشانی اصفهان خمینی شهر بلوار 
عموشاهی )منظریه( خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک، دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمــد تقی پرنده خوزانی به طرفیت 
1- اداره راه و شهرسازی خمینی شهر 2- مهدی 3- محسن 4- محمد 5- علی 6- اعظم 
همگی امیر یوسفی ورثه مرحوم حسینعلی امیر یوســفی 7- حمید کوچکی 8- رمضانعلی 
شعمانی 9- محمدرضا اخوان 10- شــهناز رحیمی 11- علی اکبر زمانی 12- عبدالرسول 
حیدری 13- حسن کریمی 14- اکرم حاج محمودی 15- فردوس حبیبی 16- عباسعلی 
نوروزی 17- طیبه شــاهین 18- محســن خندانی 19- بتول رحیمی 20- راضیه جاللی 
21- زینب السادات فاطمی به خواســته الزام خواندگان به انتقال پالک ثبتی 170/5467 
مقوم به 3/100/000 ریال خواهان توضیح داده است یک قطعه زمین به پالک ثبتی فوق 
الذکر از خوانده ردیف 21 خانم زینب السادات فاطمی خریداری نمودم که وی نیز از ایادی 
قبلی خریداری نموده با توجه به اینکه سند ملک به نام دولت جمهوری اسالمی به نمایندگی 
سازمان ملی و زمین و مسکن است تقاضای محکومیت به انتقال پالک فوق را دارم دادگاه با 
توجه به خواسته خواهان و با توجه به مبایعه نامه های مورد استناد خواهان و با توجه به اینکه 
با استعالم بعمل آمده از اداره ثبت اسناد خمینی شهر پالک فوق بنام دولت جمهوری اسالمی 
ایران بوده و با توجه به اینکه نماینده ســازمان و مسکن و شهرســازی با حضور در جلسه 
دادگاه بیان داشته که اداره حاضر به انتقال پالک فوق می باشد و با توجه به اینکه خواندگان 
دیگر دفاعی بعمل نیاوردند علی هذا  دعوی خواهان وارد تشــخیص دادگاه مستندا به ماده 
220 قانون مدنی خوانده ردیف اول دولت جمهوری اسالمی به نمایندگی سازمان مسکن 
 و شهرســازی به حضور در دفاتر اسناد رســمی و انتقال پالک فوق به نام خواهان محکوم 
می نماید با توجه به اینکه دعوی متوجه خواندگان دیگر نبوده دادگاه مستندا به بند 4 ماده 84 
قانون آ ئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر 
می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف:7236 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

خمینی شهر )557 کلمه، 6 کادر(
حصر وراثت

12/853 آقای مجید احمدیان دارای شناســنامه شماره 658 به شرح دادخواست به کالسه  
1097/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زهرا احمدیان به شناســنامه 1190213753 در تاریخ 1396/11/24  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- مجید احمدیان فرزند 
عباس، ش.ش 658 پدر 2- لیال احمدیان شهرضا فرزند ناصر، ش.ش 1299 مادر و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7239 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

12/854 شماره پرونده: 139604002121000327/1 شماره بایگانی پرونده: 9600431 
شــماره آ گهی  ابالغیه: 139603802121000083 آگهی ابــالغ اجراییه پرونده اجرایی 

9600431 بدین وســیله آقای حبیب اله اسحقیان درچه، نام پدر: قاســمعلی، تاریخ تولد: 
1361/02/30 شــماره ملی 1141934051 شماره شناســنامه 256 به نشانی درچه فلکه 
مرکزی کوچه مجاهد کوچه شــفا ابالغ می شود که خانم فاطمه اســحقیان درچه جهت 
وصول به اجرا گذاشتن تعداد چهارده عدد سکه طالی تمام بهار آزادی که بر ذمه زوج حبیب 
اله اسحقیان می باشد به استناد مهریه مندرج در ســند ازدواج شماره 1382/4/17-5600 
دفترخانه ازدواج 143 درچه اســتان اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به بایگانی 9600431 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/11/16 مامور 
آدرس به شرح متن سند شناخته نشد لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 7209 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر)184 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/855 شماره نامه: 1396009001232262 شــماره پرونده: 9609983735600515 
شــماره بایگانی پرونده: 961070 نظر به اینکه آ قای علی بیدار نسب فرزند حسینعلی در 
پرونده به شماره 961070 این شــعبه به اتهام ایراد صدمه بدنی و فحاشی موضوع شکایت  
آقای جعفر مرادی متهم شناخته شــده و تقاضای مجازات وی شده لذا به تجویز ماده 180 
ق.ا.د.ک مراتب با ذکر وقت رســیدگی روز چهارشــنبه 1397/02/19 ساعت 8/30 صبح 
برای یک نوبت منتشــر می گردد تا نامبرده حضور پیدا کند نتیجه عدم حضور صدور حکم 
غیابی خواهد بود. م الف: 653 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر نطنز )جزایی سابق( )96 

کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

12/856 شماره نامه: 1396009001231455 شــماره پرونده: 9609983735600440 
شماره بایگانی پرونده: 960447 نظر به اینکه در پرونده کالسه 960447 این شعبه آقایان 
حضرت زوری و محمد بیک )هر دو تبعه افغانی( به اتهام سرقت شبانه 184 راس دام تحت 
تعقیب قرار گرفته اند  و با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به وی در اجرای 
مقررات ماده 174 قانون  آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور کیفری به 
نامبردگان ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
 این شعبه حاضرگردند و در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی بعمل خواهد آمد. 
م الف: 652 شعبه بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب شهرســتان نطنز )113 کلمه، 

1 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/846 شماره: 96/2027039582-1396/12/19 چون آقای علیرضا زواره زادگان فرزند 
محمد  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
و به تایید دفتر 252 اصفهان رســیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ پالک 
15190/11763 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 133757 که در صفحه 489 
دفتر 77 خروجی به نام نامبرده ســابقه  ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده و طبق گواهی 
دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و طبق سند 7683-92/2/25 دفتر 378 نزد بانک 
صادرات در رهن می باشد. به علت جابجایی ســند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 39294 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان  )220 کلمه، 2 کادر(
ابالغ راي

12/878 کالسه پرونده 1120/96 شــماره دادنامه: 1758 - 96/11/25 تاریخ رسیدگي: 
96/11/21 مرجع رسیدگي: شعبه 12 شــوراي حل اختالف خمیني شهر، خواهان: سعید 
صالح پور به نشاني محمودآباد خ 26 سنگبري مدائن با وکالت زهرا حاج حیدري به نشاني 
خمیني شــهر بلوار آزادگان روبروي ایران خودرو ناظری، خوانده: کمال معروفي به نشاني 
مهاباد سگزیان ک ش 4 ک پ 916958365 ، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طي تشریفات قانوني و اخذ نظریه 
 مشورتي اعضا، قاضي شــورا ختم رسیدگي را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي 
مي نماید: راي قاضي شورا:در خصوص دادخواست تقدیمي آقاي سعید صالح پور با وکالت 
زهرا حاج حیدري به طرفیت کمال معروفي به خواســته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال 
وجه پنج فقره چک به شــماره هاي 219843-95/8/30 به مبلغ سي و پنج میلیون ریال و 

896424-95/4/31 به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال و 219841-95/6/31 به مبلغ پنجاه 
میلیون ریال و 219839-95/3/31 به مبلغ چهــل میلیون ریال و 560025-94/3/31 به 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بانک رفاه شعبه مهاباد به انضمام خسارت دادرسي و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمي، مالحظه رونوشت مصدق چک و با 
توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگي مورخه 96/11/21  و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگي شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلي که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتي اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
96/11/21 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاي دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 
و 25 و 27 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقي مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســي مدني حکم به محکومیت تضامني خوانده 
به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک تا زمان اجراي حکم که توســط دایره محترم اجراي احکام حقوقي بر 
اساس شاخص اعالمي از ناحیه بانک مرکزي محاسبه مي گردد و پرداخت مبلغ سه میلیون 
و پانصد هزار ریال  بابت هزینه دادرسي و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. 
راي صادره غیابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شورا و سپس 
ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومي حقوقي خمیني شهر 
مي باشد.  م الف:7136 شعبه 12 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف خمیني 

شهر )429 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/879 مرجع رسیدگی: شــعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 107/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ســاعت 8/30 صبح روز پنج شنبه مورخه 
1397/2/13، مشخصات خواهان: اصغر نوشاد فرزند اســداله به نشانی اصفهان رباط دوم 
خیابان شهید عادل پور کوچه ندا مجتمع کورش واحد 2 )همکف(، مشخصات خوانده: مینا 
معیاریان فرزند حسن،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه چک شماره 673872 مورخ 95/12/1 
عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 95/12/1 لغایت 
اجرای صدور حکم، ،دالیل خواهان: کپی چک، کپی گواهی عــدم پرداخت، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی 
از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 7251 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )201 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/877 آقای امراله مومنی خوزانی دارای شناســنامه شماره 2480 به شرح دادخواست به 
کالسه  1111/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان طیبه خسروی خوزانی به شناسنامه 41 در تاریخ 1395/11/9  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- امراله مومنی خوزانی 
فرزند لطف اله، ش.ش 2480 فرزند 2- نوراله مومنی خوزانی فرزند لطف اله، ش.ش 21417 
فرزند 3- زهرا مومنی خوزانی فرزند لطف اله، ش.ش 542 فرزند 4- زهره مومنی خوزانی 
فرزند لطف اله، ش.ش 21418 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 7253 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

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

12/876 آقای ابراهیم امینی والشانی دارای شناسنامه شماره 840 به شرح دادخواست به 
کالسه  1112/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مصطفی امینی والشانی به شناسنامه 792 در تاریخ 1396/7/7  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ابراهیم امینی والشانی 
فرزند مصطفی، ش.ش 840 فرزند 2- محمد امینی والشــانی فرزند مصطفی، ش.ش 32 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 7250 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )131 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ رای
12/821 شماره دادنامه: 9609970351301951 شماره پرونده: 9509980351300278 
شماره بایگانی شــعبه:950313 خواهان: آقای علی بدیحی جوآبادی فرزند حیدر با وکالت 
خانم الهه زندیه فرزند محمد به نشانی اصفهان سه راه حکیم نظامی ابتدای حکیم نظامی 
 روبروی بانک صادرات ســاختمان 121 طبقــه 2 دفتر وکالت آقای جهانــدار، خواندگان: 
1- حمید نقیبی فرزند اصغر 2- افسانه نقیبی فرزند اصغر 3- اشرف شیرازی 4- مرجانه نقیبی 
فرزند اصغر 5- مریم نقیبی فرزند اصغر 6- علی محمد سهرابی فرزند حسن 7- نزهت نقیبی 
فرزند اصغر همگی به نشانی مجهول المکان 8-    اصغر باریک رو 9- محمد جواد سهرابی 
فرزند غالمحسین همگی به نشانی اصفهان خ امام خمینی روبروی تابلو خانه اصفهان لیم 
جیر کوی شهید نامجو هشت متری شهید نامجو کوچه 13 منطقه 11 ساختمان چهار طبقه، 
طبقه 2 پ 2 ، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، 
رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای علی بدیحی جوآبادی فرزند حیدر با وکالت خانم 
الهه زندیه به طرفیت 1- آ قای محمد جواد سهرابی فرزند غالمحسین 2- آقای اصغر باریک 
رو 3- آقای علی محمد سهرابی فرزند حسن و خواندگان ردیف های چهارم تا هشتم بنامهای 
خانمها مریم، نزهت، مرجان ، افســانه و آقای حمید همگی نقیبی فرزندان اصغر 9 – خانم 
اشرف شیرازی به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی هزار و پانصد متر مربع از پالک 
684 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان بانضمام خسارت دادرسی با این توضیح که وکیل 
خواهان در دادخواست تقدیمی جلسه رســیدگی اظهار داشته اصغر نقیبی مورث خواندگان 
ردیفهای چهارم تا نهم به موجب وکالتنامه شــماره 101979 مورخ 76/3/29  تنظیمی در 
دفترخانه 171 آقای اصغر باریک رو را به عنوان وکیل خود جهت نقل و انتقال رسمی یک 
قطعه زمین به پالک ثبتی 411/684 به مساحت دو هزار و پانصد متر تعیین سپس نامبرده به 
موجب مبایعه نامه عادی مورخ 77/3/5 مالکیت ملک مذکور را به حاج علی محمد سهرابی 
انتقال و سپس ایشان با ظهرنویســی مبایعه نامه مذکور کلیه حق و حقوق خود را به آقای 
محمد جواد سهرابی و النهایه نامبرده در تاریخ 92/3/11 ملک موصوف را به موکلش فروخته 
است تقاضای الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک به انضمام خسارات دادرسی را دارد 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده اند و الیحه دفاعیه نیز ارسال 
نکرده اند لذا دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر که مصون از اعتراض مانده است لذا 
دادگاه مستندا به ماده 22 قانون ثبت و مواد 10 و 219 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی مصوب 1379 حکم به محکومیت  خواندگان ردیف های چهــارم تا نهم به الزام به 
انتقال هزار و پانصد متر مربع از پالک ثبتی 684 اصلی از 411 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 
و همچنین نامبردگان را به پرداخت مبلغ 4/876/500ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی 
صادر و اعالم می نماید و نسبت به خواندگان ردیفهای اول تا سوم مستند به ماده 197 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیســت روز پس  از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن 
قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:38868 شعبه 

13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )523 کلمه،5 کادر(  
ابالغ رای

12 شــماره رای اصالحــی: 9609970350701966 شــماره پرونــده:  /823
9409980350700999 شــماره بایگانی شــعبه:941123 خواهان: خانم فریبا نصیری 
فرزند هیبت اله با وکالت آقای احمد جم ریزشــیرازی فرزند فرهنگ به نشــانی اصفهان 
خیابان محتشم کاشــانی نرســیده به چهار راه وحید روبروی بانک شهر دفتر وکالت احمد 
جم ریز شــیرازی طبقه 3، خواندگان: 1- خانم مریم هاشــمی پور زواره فرزند سید قوام به 
نشانی مجهول المکان 2- آقای محسن عرفان راد فرزند کیخسرو به نشانی اصفهان خیابان 
بزرگمهر کوچه زرین دفتر خدمات عرفان کدپستی 8157783481، خواسته: اصالح رای، 
رای دادگاه: در خصوص دادنامه شماره 895-960 مورخ 1396/5/30 صادره از شعبه هفتم 
حقوقی اصفهان اواًل به اشتباه به جای عبارت نظر به کارشناس رسمی دادگستری قید گردیده 
نظریه پزشکی قانونی در ثانی نسبت به خواندگان اتخاذ تصمیم نگردیده بلکه آنچه از عبارات 
دادنامه بر می آید حکایت از محکومیت یک نفر از خواندگان آن هم بدون مشخصه و قیدی 
دارد چون دادگاه ضمن پذیرش اشتباه به استناد ماده 309 از قانون آ ئین دادرسی مدنی اواًل 
عبارت نظریه پزشکی قانونی به کارشناس رسمی دادگستری اصالح در ثانی در خط ردیف 
هفتم دادنامه تایپ شــده عبارت ردیف اول به بعد از کلمه خوانــده اضافه می گردد ثالثًا در 
خصوص خوانده ردیف دوم به استناد بند 4 ماده 84 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد ضمنا عبارت فرجامخواهی نیز به جهت اشتباه در تایپ 

قید گردیده لذا به عبارت تجدیدنظر خواهی تصحیح می گردد بدیهی است تسلیم رونوشت 
رای اصلی بدون رای اصالحی ممنوع است. م الف:38860 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )266 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

12/824 شماره دادنامه: 9609970354302231 شماره پرونده: 9509980360400069 
شماره بایگانی شعبه:960300 متهم: آقای مهدی تسلط فرزند مرتضی به نشانی اصفهان 
خانه اصفهان خیابان گلخانه کوی غنچه بن بست رز منزل شخصی، اتهام: غصب عنوان، 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهدی تسلط فرزند مرتضی دائر بر 
غصب عنوان به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان با عنایت به 
مندرجات پرونده، گزارش اولیه معاون دادستان و سرپرست مجتمع قضایی شهید توالیی، 
تحقیقات انجام یافته، مودای اظهارات شهود و مطلعین و نظر به دفاعیات بالوجه متهم در 
بازجویی اولیه و عدم حضورش با وصف ابالغ در دادسرا و دادگاه و با التفات به سایر قراین و 
امارات موجود در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا 
به ماده 555 قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات حکم بر محکومیت متهم به تحمل 
شش ماه حبس تعزیری صادر و  اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس ازابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگاه محترم تجدیدنظر  اســتان اصفهان اســت. م الف:38859 شعبه 117 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( )207 کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

12/885 مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول شورای حل اختالف نطنز، کالسه 429/96/951 
ش 1، خواهان: آقای علی کریمی فرزند رضا علی، خوانده: آقای مهدی اسماعیلی، خواسته: 
استرداد خودرو، گردشکار: قاضی شورای حل اختالف پس از بررسی محتویات پرونده ختم 
دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
آمار: 538-96/11/23 ، رای شــورا:  در خصوص دادخواست آقای علی کریمی فرزند رضا 
علی به طرفیت آقای مهدی اسماعیلی به خواسته استرداد خودرو زانتیا مدل 1380 به شماره 
انتظامی 589/47 ب 68،  با عنایت به مفاد دادخواست خواهان و تصویر مصدق رسید خوانده 
به خواهان مبنی بر فسخ معامله خودرو زانتیا و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم انتشار آگهی 
اخطاریه در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده است دعوای خواهان را وارد 
دانسته و مستندا به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 284 و 10 و 1257 قانون مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به استرداد خودرو به مشخصات فوق الذکر صادر می نماید رای 
صادره غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی  شهرستان نطنز می باشد. م الف:654 

شعبه اول شورای حل اختالف نطنز )201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/127 شماره ابالغنامه: 9610100351012273 شماره پرونده: 9609980351001042 
شماره بایگانی شعبه: 961281  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم مریم سید 
صالحی فرزند مصطفی، سودابه سلیمانی جعفر، رضا درزی فرزند مهدی، مجید مطلبی فرزند 
محمد علی، رضا لهرابی فرزند غظنفر، پریا طهماسبی فرزند طهمورث، خواهان  آقای سعید 
خبازیان اصفهانی  دادخواســتی به طرفیت  خواندگان مریم سید صالحی فرزند مصطفی، 
سودابه سلیمانی فرزند جعفر، ژیال سلحشور منش فرزند هوشنگ، رضا درزی فرزند مهدی، 
مجید مطلبی فرزند محمد علی، رضا لهرابی فرزند غضنفر، پریا طهماسبی فرزند طهمورث و 
سهیل سلیمانی فرزند جعفر به خواسته دستور موقت و اعالم بطالن معامله 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 9609980351001042 شعبه 
10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/04 
و ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان مریم سید صالحی فرزند مصطفی، سودابه سلیمانی 
جعفر، رضا درزی فرزند مهدی، مجید مطلبی فرزند محمد علی، رضا لهرابی فرزند غظنفر، 
پریا طهماســبی فرزند طهمورث  و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان مریم سید صالحی فرزند مصطفی، سودابه سلیمانی 
جعفر، رضا درزی فرزند مهدی، مجید مطلبی فرزند محمد علی، رضا لهرابی فرزند غظنفر، پریا 
طهماسبی فرزند طهمورث  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:35591 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان)271 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/884 شماره ابالغنامه:9610100353808554 شماره پرونده:9509980363401575 
شماره بایگانی شعبه:961858 ابالغ شونده حقیقی: محســن ترویجی فرزند عبدالرسول 
کدملی 1818509318 به نشانی فالورجان منازل شرکت گاز ک نسرین پ 5 )فعال مجهول 
 المکان(، تاریخ حضور:1397/02/05 چهارشنبه ســاعت: 9/30 ،محل حضور: اصفهان- 
خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 310، در خصوص شکایت مرتضی رجبی موسی آبادی علیه شما  در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق 
قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود 
و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و 
 ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری
) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی 
و در صورت عدم دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:38355 

شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 112 جزایی سابق( ) 167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/883 شماره ابالغنامه: 9610106793803200 شماره پرونده: 9609986793801516 
شماره بایگانی شــعبه: 961519  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
مجید مقنی، خواهان آقای حســینعلی برهانی شــیدانی با وکالت محمد عبداللهی ایچی و 
محسن نوربخش دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مجید مقنی به خواسته 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 9609986793801516 شعبه 8 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/08 
ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 37572 شعبه 8 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )174 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/808 شماره ابالغنامه: 9610106793803205 شماره پرونده: 9609986793801517 
شــماره بایگانی شــعبه: 961520  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت وضمائم به 
آقای غالم نادری، خواهان آقای حســینعلی برهانی شــیدانی با وکالت محسن نوربخش 
و محمد عبداللهی ایچی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای/ خانم 1- افشــین قنواتی 
2- غالم نادری به خواســته مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار 
راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986793801517 شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/02/08 ساعت 10 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
دادگاه حاضر گردد. م الف: 37575 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )179 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/882 شماره ابالغنامه: 9610106794502088 شماره پرونده: 9609986794500858 
شــماره بایگانی شــعبه: 960858  ابالغ شــونده حقیقی: مهدی دری به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1397/02/09 یکشــنبه ساعت: 17 ،محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، در 
خصوص دعوی اصغر جوادیان به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر شــوید. 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: 37206 شعبه 15 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهید حججی( )156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/881 شماره ابالغنامه: 9610100353008166 شماره پرونده: 9609980358600199 
شماره بایگانی شعبه: 961760  مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست، محاکم کیفری 
دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 961760 برای 
فرزاد دوست وندی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ) اصفهان چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 307(  ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/02/09 
ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف:38374 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 104 جزایی 

سابق( )156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/847 مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول شورای حل اختالف نطنز، کالسه 391/96 ش 
1، خواهان: خانم معصومه فوالدوند فرزند محمد، خوانده: آقای اســماعیل حاجیوند فرزند 
خداکرم، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: قاضی شورای حل اختالف پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. آمار: 504-96/11/4 ، رای شورا:  در خصوص دادخواست خانم معصومه فوالدوند 
فرزند محمد به طرفیت آقای اســماعیل حاجیوند فرزند خداکرم به خواسته صدور حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت وجه به مبلغ دوازده میلیون تومان به انضمام خسارت دادرسی 
و تاخیر تادیه از تاریخ تنظیم توافق نامه لغایت اجرای حکم  و الــزام خوانده به انجام تعهد 
به انضمام خسارت دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست خواهان و تصویر مصدق تعهدنامه 
رسمی خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیســت و پنج میلیون ریال به خانم محبوبه کریمی 
پوررودبندکه در صورت عدم پرداخت و عدم اجرای تعهد از ســوی ایشان حق اقامه دعوی 
به خواهان داده شده است و با عنایت به گواهی خانم محبوبه کریمی پور طی الیحه مبنی 
بر اینکه طلب خود از خواهان دریافت نموده است و با عنایت به اینکه خوانده در جلسه شورا 
حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده است دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1257 و 10 و 221 قانون مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت 1/633/750 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم 
دادخواست لغایت اجرای حکم صادر می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشــد و در خصوص خواسته خواهان مبنی بر خسارت 
تاخیر تادیه از تایخ تنظیم توافق نامه لغایت اجرای حکــم بلحاظ عدم طرح دعوی مطابق 
قانون مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید رای صادره 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز 
می باشد. م الف: 657 شعبه اول حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف نطنز 

)366 کلمه، 4 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

12/849 شماره:1396/04/476405-1396/12/19 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکدرب باغ در سینه مارچون دو رجلی پالک شماره 272 فرعی از 37 اصلی واقع در کشه جز 
بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم معصومه عباسی موسی 
آبادی فرزند قربانعلی در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روزیک شنبه مورخ 1397/01/26  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:656 

عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)148 کلمه، 2 کادر(
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ابالغ وقت رسیدگی
12/867 شماره ابالغنامه: 9610100352911067 شماره پرونده: 9609980358300684 
شماره بایگانی شعبه: 961734  آگهی ابالغ وقت رســیدگی به  آقایان مهران جاسبی نژاد 
و شایان کارگر،  شاکی آ قای علیرضا شعاعی شــکایتی علیه متهمین مهران جاسبی نژاد و 
شــایان کارگر با موضوع تهدید و توهین  مطرح که به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار 
راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 102(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609980358300684 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 
جزایی سابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/02 و ساعت 11/30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان 
بودن متهمین مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا متهمین 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف:39192 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 103 جزایی 

سابق( )167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/869 شماره ابالغنامه: 9610100354209766 شماره پرونده: 9509980359501857 
شماره بایگانی شعبه: 961414   آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم 
مریم آژ فرزند قربانعلــی و امان ا... امجدی، خواهان آقای روح ا... صمدی دادخواســتی به 
طرفیت خوانده خانم مریم آژ فرزند قربانعلی و امان ا... امجدی  به خواســته کالهبرداری 
مطرح که به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه 
و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی(  ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9509980359501857 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امــور تجاری و بازرگانی 
شهرستان اصفهان ) 116 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/02 ساعت 
12 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 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 دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 39227 شعبه 116 
دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 116 جزایی سابق( 

)194 کلمه، 2 کادر( 
اجرايیه

12/858 شماره اجراییه:9610426797900182  شماره پرونده:9609986797900645 
شــماره بایگانی شــعبه:960647 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096797901177 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976797901696 محکوم 
علیهما 1- مرتضی حاجیان به نشــانی مجهول المکان 2- محســن کردگاری کردآبادی 
فرزند محمد به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ کاوه خ بهارستان شرقی چهار راه 
ورزشــگاه پمپ بنزین نگین محکومند به پرداخت مبلــغ 60/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/790/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 
07-9524/246543- 96/4/18 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له داود جبار زارع فرزند 
اصغر به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان شاهپور جدید خ مشیرالدوله تعمیرگاه جباری به 
انضمام مبلغ نیم عشر هزینه حق االجرا در حق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 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 ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- 
انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 39223 شعبه 45 حقوقی 
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )443 کلمه، 4 کادر(

اجرايیه
12/859 شماره اجراییه:9610426793500212  شماره پرونده:9609986793500406 
شــماره بایگانی شــعبه:960410 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096793500602 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793502997 محکوم 
علیه محمدرضا وحید دستجردی فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت وجه چک به شــماره 390330 مورخ 93/11/25 و 
مبلغ 1/690/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف لغایت اجرای حکم در حق محکوم له فاطمه 
سلیمان زاده فرزند شکر به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان اتوبان شهید چمران خیابان 
بعثت کوچه عابدیان بن بست خاوران پالک 2 با وکالت مریم جهانبخش فرزند علی به نشانی 
اصفهان چهارباغ باال خ نیکبخت جنب کوچه خدابنده پالک 34 ط همکف زنگ دوم و نیم 
عشر در حق اجرای احکام. 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 مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 39221 شــعبه 5 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای حرم( )444 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

12/860 شماره اجراییه:9610426805200107  شماره پرونده:9609986805200495 
شماره بایگانی شعبه:960495 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976805201232 محکوم علیه 1- سید جواد میر حسینی 2- فاطمه 
صادقی تقی آبادی هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم اند به پرداخت تضامنی مبلغ 
30/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/445/000 هزار ریال بابت هزینه 
های دادرسی و هزینه های نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
1396/4/20 لغایت اجرای احکام  و نیم عشر اجرایی در حق محکوم له کمال حاجی کریمیان 
فرزند فیض اله به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ نشاط ک مسجد قصر منشی )13( 
ک شهید سیالنی پ 11، 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 مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 

مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 39207 شعبه 52 حقوقی 

مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )423 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

12/861 شماره اجراییه:9610426793800262  شماره پرونده:9409986793801677 
شــماره بایگانی شــعبه:941688 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096793801820 و شماره دادنامه مربوطه 9509976793800789 محکوم علیه  
محمود ترابی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 1/975/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشــر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1394/12/25 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای احکام 
می باشد در حق محکوم له علی شهرام نیا فرزند حسین به نشانی اصفهان خ مجمر شمالی 
ساختمان ایین با وکالت محمد خدادادی فرزند حسین به نشانی اصفهان چهارباغ باال ابتدای 
شریعتی روبروی اورژانس شــریعتی پالک 34 طبقه همکف واحد دو و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 39205 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )455 کلمه، 5 کادر(
اجرايیه

12/862 شماره اجراییه:9610426793800263  شماره پرونده:9409986793801678 
شــماره بایگانی شــعبه:941689 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096793801822 و شماره دادنامه مربوطه 9509976793800796 محکوم علیه  
محمود ترابی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت 3/490/00 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1394/12/25 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران برعهده اجرای احکام 
می باشد در حق محکوم له علی شهرام نیا فرزند حسین به نشانی اصفهان خ مجمر شمالی 
ساختمان ایین با وکالت محمد خدادادی فرزند حسین به نشانی اصفهان چهارباغ باال ابتدای 
شریعتی روبروی اورژانس شــریعتی پالک 34 طبقه همکف واحد دو و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 

دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 39204 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )455 کلمه، 5 کادر(
اجرايیه

12/863 شماره اجراییه:9610426793900232  شماره پرونده:9609986793901031 
شــماره بایگانی شــعبه:961040 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096793901967 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793903189 محکوم علیه  
1- ابراهیم پیکر 2- حمیدرضا پذیرش فرزند محمد علی هر دو به نشــانی مجهول المکان 
محکوم اند به پرداخت تضامنی مبلغ پنجاه و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک 
میلیون و هفتصد و هفتاد و دو هزار و پانصد ریال )1/772/500 ریال( بابت هزینه دادرسی 
و یکصد و بیست هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی با احتســاب اجرای احکام و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 230968 
مورخ 91/05/10 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان احسان نکوبهر فرزند محمدرضا 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان الله باغوشخانه ک ماه رخ ک پدرام پ 14 با وکالت 
مصطفی خالقی پور فرزند حسن به نشانی اصفهان خ باهنر کوچه 25 نبش گلستان 1 طبقه 
همکف به انضمام نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت 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 ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 39202 شــعبه 9 حقوقی 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )468 کلمه، 5 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/864 در خصوص پرونده کالســه 961024 خواهان بانک ملت بــا وکالت هلنا عقیلی 
زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت ســید احمد موســوی پناه تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 97/2/3 ســاعت 11/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 4 شــورای 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: 39216 شعبه 4 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )122 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/880 مرجع رسیدگی: شــعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 627/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ســاعت 8/45 صبح روز پنج شنبه مورخه 
1397/2/13، مشــخصات خواهان: علی ا... خدا فرزند عبدالرضا به نشانی خمینی شهر خ 
امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی، مشخصات خوانده: یاسر احمدی  فرزند جمشید،  
خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر 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: 7254 شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )165 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/870 آقای براتعلی عادلی مقدم دارای شناســنامه شــماره 186 به شرح دادخواست به 
کالسه  1099/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شیرین جان حاج هاشمی ورنوسفادرانی به شناسنامه 6890 در تاریخ 1393/7/5  
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- رمضانعلی هاشمی فر فرزند حسینعلی، ش.ش 30 فرزند 2- براتعلی عادلی مقدم فرزند 
حسینعلی، ش.ش 186 فرزند 3- محمد هاشــمی فر فرزند حسینعلی، ش.ش 162 فرزند 
4- محمد علی هاشمی فر فرزند حســینعلی، ش.ش 44 فرزند 5- جمیله هاشمی فر فرزند 
حسینعلی، ش.ش 305 فرزند 6- سرور هاشمی فر فرزند حسینعلی، ش.ش 32 فرزند و الغیر.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7255 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )170 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/871 آقای مهدی کریمی درچه دارای شناسنامه شــماره 136 به شرح دادخواست به 
کالسه  1106/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قنبرعلی کریمی درچه به شناسنامه 262 در تاریخ 1396/5/5  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1 - خدیجه عابدی درچه 
فرزند رجبعلی، ش.ش 33 همسر 2- علی کریمی درچه فرزند قنبرعلی، ش.ش 248 فرزند 
3- حســن کریمی درچه فرزند قنبرعلی، ش.ش 20  فرزند 4- مهدی کریمی درچه فرزند 
قنبرعلی، ش.ش 136 فرزند 5- صدیقه کریمی درچه فرزند قنبرعلی، ش.ش 136 فرزند 
6- فخری کریمی درچه فرزند قنبرعلی، ش.ش 8993 فرزند 7- فاطمه کریمی درچه فرزند 
قنبرعلی، ش.ش 84 فرزند 8- زینت کریمی درچه فرزند قنبرعلی، ش.ش 2627 درچه فرزند 
9- اشرف کریمی درچه فرزند قنبرعلی، ش.ش 13 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
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 شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7244 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )195 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/873 آقای غالمرضا طاهری ورنوســفادرانی دارای شناســنامه شــماره 452 به شرح 
دادخواست به کالسه  1094/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمدرضا طاهری به شناســنامه 162 در تاریخ 1396/10/26  
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- عزت خونساری ورنوسفادرانی فرزند کریم، ش.ش 245 همسر 2- غالمرضا طاهری 
ورنوسفادرانی فرزند محمدرضا، ش.ش 952 فرزند 3- شهناز طاهری ورنوسفادرانی فرزند 
محمدرضا، ش.ش 233 فرزند 4- مهناز طاهری ورنوســفادرانی فرزند محمدرضا، ش.ش 
116 فرزند 5- لیال طاهری ورنوسفادرانی فرزند محمدرضا، ش.ش 18810 فرزند و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7243 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )157 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
12/874 آقای براتعلی عادلی مقدم )ذی نفع( دارای شناسنامه شماره 186 به شرح دادخواست 
به کالسه  1098/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبدالعلی هاشمی فر به شناسنامه 45 در تاریخ 1379/11/30  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- شیرین جان حاج 
هاشمی ورنوسفادرانی فرزند علی محمد، ش.ش 6890 مادر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات 
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 شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7256 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/875 شماره ابالغنامه: 9610106797102108 شماره پرونده: 9609986797100813 
شماره بایگانی شعبه: 960813  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
محمدرضا طیبی فرزند غالمرضا، خواهان آقای علیرضا راه نورد دادخواســتی به طرفیت  
خوانده آ قای محمدرضا طیبی به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ) اصفهان 
خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرســه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 
57(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986797100813 شعبه 41 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/03 
ساعت 16 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 38032 شعبه 41 حقوقی 
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهید حججی( )170 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/868 شماره دادنامه: 9609973648101015 شماره پرونده ها: 9409983648800189 
و 9409983648800188 و 9983648800185 940و 9409983648800186 و 
9409983648800187 و 9409983648800184 و 9309983649000722 شــماره 
بایگانــی شــعبه: 960573 و 960575 و 960578 و 960574 و 960576 و 960579 و 
960577  شکات: 1- آقای سید یوسف موسوی فرزند ســید حجت اله به نشانی اصفهان 
شهرضا خ پاسداران فرعی 2 کوچه رســتوران پناهنده، 2- آقای اســماعیل مرآتی فرزند 
عبدالکریم به نشانی اصفهان شــهرضا خ  حکیم نصراله فرعی 31 بن بست منظم پ 14، 
3- آقای علیرضا رهائی فرزند ایاز به نشانی اصفهان شهرضا خ حکیم نصراله بلوار کشاورز 
جنوبی فرعی 1 فرعی دوم سمت راست، 4- آقای عبدالرســول توکلی فرزند حسینعلی به 
نشانی اصفهان شهرضا خ 40 متری کوچه مسجد امام حسین پ 103، 5- آ قای سید وحید 
میرطالئی فرزند حسام به نشانی شهرضا خ حکیم نصراله بلوار کشاورز شمالی فرعی 1 پ 
 20 ، متهمین: 1 - آقای حســن فالح پور فرزند محمد تقی به نشانی فعال مجهول المکان، 
2- آقای هادی مهر علی پور فرزند شیرمحمد به نشــانی خرم آباد میدان کیو بلوار ولیعصر 
کوچه کوهسار 4، 3- آقای محمد سپهوند فرزند هاشــم با وکالت خانم مرضیه میرزاخانی 
فرزند آقارضا به نشــانی لرســتان خرم آباد کیو بلوار ولیعصر ســی متری پژوهنده جنب 
دادگستری، 4- آقای مهرعلی مردانی به نشانی خرم آباد میدان کیو بلوار ولیعصر هنرستان 
ولیعصر کوچه زاگرس 10 درب هفتم ســمت چپ، اتهام: 1- معاونت در سرقت مستوجب 
تعزیر، گردشــکار: به تاریخ 96/12/16 در وقت مقرر جلسه شــعبه 103 دادگاه کیفری دو 
شهرستان شهرضا به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 960573 تحت نظر 
است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ادله موجود به استناد مواد 343 و 375 قانون آئین 
دادرسی کیفری مصوب 1392 با اعالم ختم دادرســی با استعانت از خداوند متعال و با تکیه 
بر شرف و وجدان خویش در خصوص اتهام آقایان 1- هادی مهرعلی پور فرزند شیر محمد 
2- مهرعلی معروف به محمدرضا مردانی فرزند سعید 3- حسن فالح پور دائر بر مشارکت در 
سرقت تعزیری شبانه و 4- محمد سپهوند فرزند هاشم با وکالت خانم مرضیه میرزاخانی دائر 
بر معاونت در سرقت تعزیری شبانه مورخ 93/7/21 و 93/7/22 در شهرضا موضوع شکایت 
شکات آقایان علی رضا رهایی و وحید میرطالیی و سید یوسف موسوی اسماعیل مراتی و 
عبدالرسول توکلی و مفاد کیفرخواست شماره 95104-2142 که در همان جلسه مبادرت 
به صدور انشای رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- هادی مهرعلی پور 

فرزند شیرمحمد 2- مهرعلی معروف به محمدرضا مردانی فرزند سعید 3- حسن فالح پور 
دائر بر مشارکت در سرقت تعزیری شــبانه ازمنزل آقای علی رضا رهایی که سرقت دو عدد 
ربع سکه بهار آزادی و یک عدد نیم سکه بهار آزادی و یک رشته زنجیر طالی مردانه و یک 
دستبند زنانه و یک رشــته زنجیر و یک عدد پالک تولدت مبارک و یک عدد ساعت نقره و 
مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان وجه نقد و همچنین ســرقت دویست هزار تومان وجه نقد و 
یک دستگاه گوشی نوکیا به ارزش یکصد و پنجاه هزار تومان از منزل آقای وحید میرطالیی 
و همچنین سرقت 350 عدد ساچمه و 30 عدد فشنگ برنو و یک دستگاه دوربین فیلمبرداری 
و مبلغ پنج میلیون تومان وجه نقد از منزل آقای سید یوسف موسوی و همچنین سرقت یک 
دستگاه لپ تاب و یک دستگاه موبایل و سه عدد ساعت مچی و سه عدد ربع سکه بهار آزادی 
و یک عدد نیم سکه و یک رشته زنجیر طال و دو عدد انگشتر مردانه و سه عدد انگشتر زنانه و 
یک جفت گوشواره و یک دست کت و شلوار مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان 
وجه نقد از منزل آقای اسماعیل مراتی و همچنین سرقت یک دستگاه دوربین فیلمبرداری و 
یک دستگاه گوشی تلفن همراه از منزل آ قای عبدالرسول توکلی و 4- آقای محمد سپهوند 
فرزند هاشم متولد 1370 مجرد دارای سابقه موثر کیفری ساکن خرم آباد مذهب شیعه تابعیت 
ایران شــغل آزاد و در حال حاضر با ایداع وثیقه آزاد دائر بر معاونت در سرقت تعزیری شبانه 
فوق الذکر موضوع شکایت آقایان رهایی و میرطالیی و سید یوسف موسوی مورخ 93/7/21 
و 93/7/22 در شهرضا با وکالت خانم مرضیه میرزاخانی موضوع شکایت شکات فوق و مفاد 
کیفرخواست شماره 95104-2142 دادگاه با بررسی اوراق  و محتویات پرونده و ادله موجود 
و با توجه به مفاد کیفرخواست و شــکایت و اظهارات مشابه شکات که همگی بیان داشتند 
متهمین وارد منزل آنها شده و پس از به هم ریختن وسائل منزل اقدام به سرقت موارد فوق 
الذکر نمودند و گزارش جامع و تحقیقات کامل پلیس اداره آگاهی شهرستان شهرضا که طی 
صورتجلسه مورخ 93/7/22 بیان داشت: در پی سرقتهای زنجیره ای از منازل مردم که نهایتا 
در حین سرقت از منزل آقای رهایی با حضور مامورین یکی از متهمین ) آقای محمد سپهوند( 
دستگیر و مابقی متواری شدند و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ردیف چهارم و دفاع غیر 
موجه وی در اداره آگاهی و شعبه چهارم دادیاری که بیان داشت: من دوبار جهت تفریح آمدم 
شهرضا منزل آقای  میالد یعقوبی که دوســتان میالد آنجا بودند و همراه آنها رفتم و نمی 
دانستم که دزدی می کنند که محمد و حسن از تیربرق باال رفتندو داخل خانه شدند و از درب 
دیگر خارج شدند و سرکوچه من ایستاده بودم که محمد و حسن وارد منزل آقای رهایی شدند 
که یک دفعه بیرون آمدند و فرار کردند و مردم من را دستگیر کردند و تایید حضور متهمین 
در شهرضا توسط مطلعین که بیان داشتند دو شب در منزل آنها استراحت می کردند و شبها 
دیروقت مراجعه می  کردند و ســوابق کیفری آنان و دیگر قرائن موجود و علی رغم ابالغ و 
عدم حضور و عدم ارسال الیحه با حصول علم و یقین و اقناع وجدانی اتهام آقایان 1- هادی 
مهرعلی پورفرزند شیرمحمد 2- مهرعلی معروف به محمدرضا مردانی فرزند سعید 3 - حسن 
فالح پور دائر بر مشارکت در سرقت تعزیری شبانه از منزل آقای علی رضا رهایی و سرقت 
دو عدد ربع و یک عدد نیم سکه بهار آزادی و یک رشته زنجیر طالی مردانه و یک دستبند 
زنانه و یک رشته زنجیر و یک عدد پالک تولدت مبارک و یک عدد ساعت  نقره و مبلغ پانصد 
و پنجاه هزار تومان وجه نقد و همچنین سرقت دویست هزار تومان وجه نقد و یک دستگاه 
گوشی نوکیا به ارزش یکصد و پنجاه هزار تومان از منزل آقای وحید میرطالیی و همچنین 
سرقت 350 عدد ساچمه و 30 عدد فشنگ برنو و یک دستگاه دوربین فیلمبرداری و مبلغ پنج 
میلیون تومان وجه نقد از منزل  آقای ســید یوسف موسوی و همچنین سرقت یک دستگاه 
لپ تاب و یک دستگاه موبایل و سه عدد ساعت مچی و سه عدد ربع سکه بهار آزادی و یک 
عدد نیم سکه و یک رشته زنجیر طال و دو عدد انگشتر مردانه و سه عدد انگشتر زنانه و یک 
جفت گوشواره و یک دست کت و شلوار مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان وجه 
نقد از منزل آقای اسماعیل مراتی و همچنین سرقت یک دستگاه دوربین فیلمبرداری و یک 
دستگاه گوشی تلفن همراه از منزل آقای عبدالرسول توکلی و 4- آقای محمد سپهوند فرزند 
هاشم دائر بر معاونت در سرقت تعزیری شبانه محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد بند 
4 و 3 و 1 ماده 656 ، 667 قانون مجازات اسالمی مصوب 75 کتاب پنجم بخش تعزیرات و 
مجازات های بازدارنده و مواد 19، 23، 27 و بند ت ماده 127 و 134 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 و مواد 360، 375، 376، 426، 427، 431 و 499 تبصره های 1، 2، 3 ماده 513 
و ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 متهمین ردیف اول تا سوم را از باب تعدد 
جرم به اتهام مشارکت در سرقت تعزیری شبانه محکوم به تحمل پنج فقره چهار سال و نیم 
حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شالق و همچنین رد عین مال طبق مفاد کیفرخواست و 
در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه در حق شکات صادر و اعالم می نماید 
ولی با توجه به سوابق مرتکب و بیم تجری آنان و دیگران شالق در مال عام ساعت 11 صبح 

با حضور قاضی اجرای احکام در میدان شهدا شهرضا اجرا می گردد و متهم ردیف چهارم را از 
باب تعدد جرم به اتهام معاونت در سرقت تعزیری شبانه محکوم به تحمل سه فقره دو سال 
حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شــالق صادر و اعالم می نماید که فقط مجازات اشد 
قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا 
شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد و در راستای مجازات های تکمیلی و تبعی با بررسی 
سوابق کیفری وی تحمل ادامه حبس متهمین در محل اقامت موجب مفسده می شود لذا 
مدت یک سال از حبسش به صورت بسته در شهرســتان المرد از استان فارس خواهد بود 
و همچنین مکلف هستند به مدت یک سال نظافت مکانهای مورد نظر شهرداری شهرضا 
که به تشخیص مسئولین شهرداری شهرضا خواهد بود اقدام نماید چنانچه محکوم علیهم 
پیش از صدور حکم به علت اتهام که در همین پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده 
باشد در حکم محاسبه و کسر می شود رای صادره در خصوص متهم ردیف چهارم حضوری 
و نسبت به مابقی متهمین غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در دادگاه صادرکننده رای و پــس از انقضا آن ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز اســتان اصفهان می باشد.  م الف: 1089 

شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان شهرضا )1541 کلمه، 15 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/865 شماره ابالغنامه: 9610100352911050 شماره پرونده: 9609980366101506 
شماره بایگانی شعبه: 961717  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به  آقای رسول صادقیان فرزند 
نوروزعلی،  شاکی امیر حسین جابری شکایتی علیه آقای رسول صادقیان فرزند نوروزعلی  
با موضوع مزاحمت کسبی، تهدید و قدرت نمایی با چاقو و ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح 
که به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی 
شهید بهشتی واحد 102(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980366101506 شعبه 
103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 103 جزایی ســابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1397/02/01 و ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف:39190 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 103 جزایی سابق( 

)164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/866 شماره ابالغنامه: 9610100352911053 شماره پرونده: 9609980366101589 
شماره بایگانی شعبه: 961716  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به  آقای مسعود شیرانی،  شاکی 
آقای محمد خانی شکایتی علیه متهم آقای مسعود شیرانی با موضوع ایجاد مزاحمت کسبی- 
توهین به اشخاص عادی- ضرب و جرح عمدی- تهدید  مطرح که به این شعبه )اصفهان 
خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 102(  
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980366101589 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان) 103 جزایی سابق( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/02/02 و ساعت 8/30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت 
مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:39191 شعبه 

103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( )159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/872 خانم فاطمه صغری جزینی درچه دارای شناسنامه شماره 1130281469 به شرح 
دادخواست به کالسه  1102/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان بتول هارونی کمیتکی به شناســنامه 24 در تاریخ 1396/10/8  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد 
صادق جزینی درچه فرزند حسن، ش.ش 362 همسر 2- حسن جزینی درچه فرزند محمد 
صادق، ش.ش 1130200787 فرزند 3- فاطمه صغری جزینی درچه فرزند محمدصادق، 
ش.ش 1130281469 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7257 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )144 کلمه، 2 کادر(
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ابالغ رای
12/902 شماره دادنامه: 9609970354402274 شــماره پرونده: 9509980364600550 
شماره بایگانی شعبه: 950747 متهم: آقای عادل شله، شاکی: آقای عبدا... رضائی دزکی فرزند 
میرزا به نشــانی اصفهان خ رباط پل رباط خ بهار دومین ک سمت چپ ک جباری و خانم زهرا 
رضائی دزکی فرزند عبدا... با والیت آقای عبدا... رضائی دزکی فرزند میرزا به نشانی اصفهان 
خ رباط پل رباط خ بهار دومین ک ســمت چپ ک جباری، اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 
2- مزاحمت برای بانوان و اطفال دراماکن عمومی یا معابر، گردشکار: به تاریخ 96/12/6 پرونده 
کالسه 950747 ک 118 تحت نظر است دادگاه با بررسی کلیه اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای عادل شله متواری مجهول المکان دایر بر ایجاد 
مزاحمت برای اطفال و بانوان در معابر عام و ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع شــکایت آقای 
عبداله رضایی دزکی فرزند میرزا به والیت از خانم زهرا رضایی دزکی بدین شرح که شاکی خانم 
زهرا رضایی دزکی 14 ساله در تاریخ 95/1/23 در روز دوشنبه ساعت حدود 13 بعد از ظهر در 
حال برگشت از مدرسه بوده که متهم که سوار بر خودروی موتور سیکلت ... بوده اقدام به ایجاد 
مزاحمت برای وی نموده نامبرده مقنعه وی را گرفته و روی زمین کشــیده و وی را روی زمین 
پرتاب و از محل متواری شده که صدمات متعدد به وی وارد شده علی ای حال دادگاه با توجه به 
شکایت شاکی خصوصی، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای اصفهان و عدم حضور متهم در 
این محکمه علی رغم ابالغ به وی و عدم دفاع از بزه انتسابی و گواهی گواهان و نتایج حاصل از 
تحقیقات محلی در خصوص سوابق اجتماعی متهم که نامبرده را دارای سوابق سوء اجتماعی 
معرفی کرده اند گواهی پزشکی قانونی بزهکاری متهم تحت اتهامات انتسابی محرز و مسلم 
بوده مستندا به ماده 619 قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 و مواد 449، 
559 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 وی را بابت ارتکاب مزاحمت برای بانوان در معابر 
عمومی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شالق تعزیری و بابت ارتکاب بزه ایراد 
صدمه بدنی عمدی به پرداخت 1- دو دهم درصد دیه کامل بابت ارش تورم خلف سر 2- دو دهم 
درصد دیه کامل بابت ارش تورم آرنج راست در حق شاکی زهرا رضایی محکوم می نماید که 
مهلت پرداخت دیه مذکور از تاریخ جنایت به مدت یکسال قمری بوده، همچنین دادگاه حسب 
تکلیف مواد 66، 83، 86 قانون مجازات اســالمی مصوب 1392 مجازات حبس محکوم علیه 
مذکور را به هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به عنوان مجازات جایگزین 
حبس تبدیل می نماید که در صورت عجز از پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس، بالفاصله 
مجازات حبس اجرا می شود. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در این محکمه و پس از انقضاء آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.   م الف: 39235 شعبه 118 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اصفهان ) 118 جزایی سابق( )507 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

12/903 شماره دادنامه: 9409970352400518 شــماره پرونده: 9309980352400686 
شــماره بایگانی شــعبه: 930729  خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت غالمحســن تقی 
نتاج ملکشــاه با وکالت خانم پریســا عظیمی یانچشــمه فرزند محمدرضا به نشانی شاهین 
شهر بلوار امام پاســاژ ابوذر طبقه باال، خواندگان: 1- آقای محمد شــهریار فر فرزند عباس به 
 نشانی مجهول المکان 2- آقای مجتبی کنارنگ دســتنائی فرزند حسین به نشانی زرین شهر 
 a 4 خ دســتغیب پ 55، 3- خانم فاطمه عباس بیگلو فرزند محمد باقر به نشــانی فوالدشهر
خیابان کرمپور فرعی 4 پ 393، خواســته ها: 1- مطالبه خســارات دادرسی 2- مطالبه وجه، 
رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم پریســا عظیمی به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت 
آقایان محمد شهریار فر و مجتبی کنارنگ و خانم فاطمه عباس بیگلو به خواسته مطالبه مبلغ 
95 میلیون ریال وجه 1 فقره چک شماره 546600 و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد 
دادخواســت تقدیمی خواهان و مالحظه اصل چک مستند دعوی در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت آن و اینکه خواندگان نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی بعمل نیاورده و دلیلی 
بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند فلذا دادگاه مستندا به مواد 249 و 310 قانون تجارت و 198 
و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک خواندگان 
را متضامنا به پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و حق 
الوکاله  به میزان مقرره قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت تاریخ اجرای رای در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
 این دادگاه می باشد.   م الف: 39241 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )227 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

12/904 شماره دادنامه: 9409970351100375 شــماره پرونده: 9309980351100173 
شماره بایگانی شعبه: 930205  خواهان: بانک مهر اقتصاد – تقی نتاج ملکشاه با وکالت خانم 
پریسا عظیمی یانچشمه فرزند محمدرضا به نشانی شاهین شهر خیابان رازی فرعی یک غربی 
پالک 20همکف، خواندگان: 1- آقای اسداله شهیدی فرزند نصراله 2- آقای محمد صالحی 
فرزند جمعه همگی به نشانی مجهول المکان 3- آقای عباس پاکدامن به نشانی تیران طالقانی 

جنوبی فلکه عبادت پ 361، خواسته: مطالبه طلب، رای دادگاه: در خصوص  دعوی بانک مهر 
اقتصاد با مدیریت آقای غالمحســن تقی نتاج ملکشاه با وکالت خانم پریسا عظیمی یانچشمه 
به طرفیت آقایان 1- عباس پاکدامن فرزند اسداله 2- اسداله شهیدی فرزند نصراله 3- محمد 
صالحی فرزند جمعه به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 71/657/269 
ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 135352 مورخ 1390/8/8 عهده بانک صادرات شعبه 
تیران از حساب جاری 0102339572004 با احتساب خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا 
زمان اجرای کامل حکم و کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چــک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به 
عدم حضور بالوجه خواندگان با وصف ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی و مصون ماندن دعوی 
خواهان و مستندات وی از هرگونه ایراد و اعتراض موجه و موثری و با عنایت به وجود اصل چک 
و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن و استحقاق  
دارنده آن در مطالبه وجه سند داشته لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا 
به مواد 249 و 309 و 313 قانون تجارت و قانون استفســاریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
اصالح موادی از قانون چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 
502 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 
1379 و رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 74/2/12 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد و یک میلیون و ششصد و پنجاه و 
هفت هزار و دویست و شصت و نه ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصد و 
ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و ششصد 
و شصت و یک ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 
سررسید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شــاخص نرخ تورم کاال از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادرو اعالم می نماید و اجرای احکام 
مکلف است در زمان اجرای دادنامه خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و نسبت به استیفای حقوق 
خواهان اقدام نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.  م الف: 39173 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )487 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

905 /12 کالسه پرونده: 961311 شماره دادنامه:9609976794104634-96/12/12 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای کوروش رضایی دولت آبادی به 
نشانی اصفهان مشتاق دوم خیابان بازارچه بن بست نشاط پالک 7، خوانده: آقای مهدی امین به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 66/000/000 ریال وجه دو فقره چک به انضمام 
مطلق خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، 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 کوروش رضایی دولت آبادی به طرفیت آقای مهدی امین 
به خواسته مطالبه مبلغ 66/000/000 ریال وجه چک به شماره های 848292-90/10/30 و 
848289-90/10/19 به عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام مطلق خســارات 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 نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ شصت و شش میلون ریال بابت اصل خواسته و هفتصد و نود و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی  و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)90/10/19 و 90/10/30(  تا تاریخ اجرای حکــم 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 بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:39242 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )324 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

891 /12 شماره صادره: 1396/42/475856- 96/12/16 نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 11744 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
در صفحه 313 دفتر امالک جلد 999 به نام آقای محمد حسین ساده فرزند ماشاله تحت شماره 
چاپی مسلسل 778163 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است ســپس بالواسطه به موجب سند 
انتقال شــماره 23686 مورخ 1384/04/21 دفترخانه شماره 55 اصفهان به آقای پیمان فیلی 
فرزند ذبیح اله انتقال یافته که به موجب دستور شــماره 930352 مورخ 1393/11/26 شعبه 
23 دادگاه حقوقی اصفهان به نفع خانم نسرین مساح بازداشت گردیده و به موجب اسناد رهنی 
شــماره 135410 مورخ 1384/04/21 و 135416 مورخ 1384/04/21 همگی دفترخانه 15 

اصفهان در رهن بانک ملی ایران قرار گرفته است، ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده 40114 مورخ 1396/12/06 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود 
آن ذیل شماره 4256 و رمز تصدیق 965456 مورخ 1396/12/02 که به گواهی دفترخانه 245 
اصفهان رسیده است 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 استناد 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. م 
الف: 39381  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )308 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
906 /12  مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 629/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 10/30 صبح روز پنج شنبه مورخه 1397/1/23، 
مشــخصات خواهان: اردوان عباسی به نشــانی محمودآباد خ 24 روبروی بانک رفاه کارخانه 
سنگ مزروعی عباس آباد،  مشخصات خوانده: ســلمان پیرهادی تواندشتی، 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: 7265 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )164 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

907 /12 شماره: 960139  به موجب رای شماره 1123-960 تاریخ 96/5/22 حوزه 9 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن رامی فرزند علی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و یک میلیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکهای موصوف 499951-91/9/5 و 499952-91/12/5 و 
499953-92/2/5 لغایت تاریخ اجرای حکم و یکصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه نشــر 
آگهی در حق خواهان رسول صادقی فرزند محمود به نشانی اصفهان خیابان کاشانی روبروی 
بیمارستان کاشانی شرکت کاوشگر رایانه به انضمام نیم عشــر دولتی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد 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:39238 شــعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )206 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

908 /12 شماره دادنامه: 9609970352401669 شــماره پرونده: 9509980352400746 
شماره بایگانی شــعبه: 950921  خواهان: آقای رسول قضاوی فرزند غالمرضا با وکالت خانم 
شیما یزدخواستی فرزند محمود به نشانی اصفهان میدان آزادی ابتدای خیابان هزار جریب بن 
بست پویان ساختمان فراز طبقه ســوم واحد 19 همراه 09133884282، خوانده: آقای بهزاد 
حبیبی به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی خیابان شهید کاظمی نبش بن بست ارمغان میوه 
سرای حبیبی پالک 10، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســی 2- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 3- مطالبه وجه بابت... دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم شــیما یزدخواســتی به وکالت از آقای رسول 
قضاوی به طرفیت آقای بهزاد حبیبی به خواســته مطالبه دویســت و بیست و چهار میلیون و 
سیصد و ده هزار ریال به انضمام خسارت دادرســی و تاخیر تادیه، وکیل خواهان توضیح داده 
 است که وجه موضوع خواســته را بنا به اسناد ارائه شــده بابت فروش میوه به خوانده طلبکار 
می باشد نظر به مالحظه تصویر سند ضمیمه دادخواست و نظر به مفاد شهادت شهود که بیانگر 
مدیونیت خوانده می باشــد و نظر به اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه 
حضور نیافته و تعرضی به مستندات ارائه شده به عمل نیاورده است فلذا دادگاه مستندا به مواد 
198 و 515 و 522 و 519 قانون آ ئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی 
خوانده را به پرداخت دویست و بیست و چهار میلیون و سیصد و ده هزار ریال بابت اصل خواسته و 
6284850 ریال بابت خسارت دادرسی و 6583440 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
محکوم می نماید همچنین خوانده مکلف است خسارت تاخیررا برمبنای شاخص اعالمی بانک 

مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 1395/10/22 لغایت وصول محکوم به پرداخت نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس  از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان می باشد. م الف:39233 شعبه 

24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )323 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

909 /12 شماره دادنامه: 9609970352401469 شــماره پرونده: 9609980352400254 
شماره بایگانی شعبه: 960282  خواهان: آقای موسی عرب جعفری محمدآبادی فرزند حسن با 
وکالت آقای منصور صفری نافچی فرزند سلیمان به نشانی اصفهان میدان انقالب جنب دفتر 
راه آهن ساختمان امین طبقه سوم واحد 41، خواندگان: 1- آقای حسین نعمتی گله پرده سری 
فرزند حسن به نشانی تهران شــهرک قدس خ صاحب الزمان پ 100 واحد 2، 2 - شرکت اریا 
پخش مهر جاوید به نشــانی تهران میدان هفتم تیر زیر پل کریم خان نبش کوچه مســجدی 
پ 1 طبقه اول، خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- تامین خواسته 3- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 4- مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای منصور صفری نافچی به وکالت از 
آقای موسی عرب جعفری محمدآبادی فرزند حســن به طرفیت 1- آقای حسین نعمتی گله 
پرده سری 2- شرکت آریا پخش مهر جاوید به خواسته مطالبه یک میلیارد و هشتصد و شصت 
میلیون ریال وجه 10 فقره چک به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه نظر به مالحظه 
تصویر چکها به شماره و سررسید 9/057000-1395/11/21 و 9/056997- 1395/10/30 
و 9/057004-1395/10/7 و 9/056998-1395/11/6 و 9/056999-1395/11/19 و 
9/057001-1395/11/24 و 9/056996-1395/10/28 و 1395/8/24-1966/682292 
و 16/94594533-1395/9/1 و 16/94594534-1395/9/2 و گواهی عدم پرداخت بانک 
محال علیه و نظر به اینکه خوانده ردیف اول علیرغم اخطاریه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 
الیحه ای ارسال نکرده لذا مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چک و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی آقای حسین نعمتی گله پرده سری را به 
پرداخت یک میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 66/725/000 
ریال بابت خســارات دادرســی و 41/280/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
محکوم می نماید ضمنا واحد اجرای احکام مکلف اســت خســارت تاخیر را بر مبنای شاخص 
اعالمی بانک مرکزی از سررسید لغایت وصول محکوم به احتساب و از خوانده ردیف اول 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 و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 
می باشد نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه رسیدگی دعوی خود نسبت به شرکت آریا پخش 
مهر جاوید مسترد نموده لذا مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
خواهان نسبت به شــرکت آریاپخش مهرجاوید صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر اصفهان میباشــد. 
م الف:39232 شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی  اصفهان 

)434 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/913 نظر به اینکه خواهان احسان بانویی آرانی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
حسن احمدی - ریحانه بزرافشان به مجتمع شورای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از 
ارجاع به شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 935/96 ثبت و برای تاریخ 97/04/24 
ساعت 19 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد که در وقت در جلسه دادرسی حاضر شود . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشار 
این آگهی به منزله ابالغ محسوب شــده و در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد کرد. م الف: 5/2/96/849 عباس اربابی دفتر شــعبه 2 شورای حالختالف آران و 

بیدگل. )146 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/914 آقای جواد مردان دارای شناسنامه شماره 214 به شرح دادخواست به کالسه 1114/96  
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زنده علی 
مردان بشناسنامه 5603 در تاریخ 96/12/02 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سمیع اهلل به شماره شناسنامه240 ، 2- جواد به شماره 
شناسنامه 240 ، 3- مرتضی به شماره شناسنامه 458 ،4- مصطفی به شماره شناسنامه 7800 
همگی مردان به عنوان فرزندان متوفی ، 5- اشرف جندقیان فزند رحمت اهلل به شماره شناسنامه 
164 به عنوان همسر متوفی بوده والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد . م الف: 829 /5/2/96 مهدی عموزاده رئیس شورای حل اختالف شهرستان آران 

و بیدگل )162 کلمه، 2 کادر(

اجراییه
12/894 شماره اجراییه:9610426795900046  شماره پرونده:9609986795900473 
شــماره بایگانی شــعبه:960474 بموجب درخواســت اجــراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096795900291 و شماره دادنامه مربوطه 9609976795902999  محکوم علیها 
1- سعید کردگاری به نشانی اصفهان خ چهارباغ باال مجتمع تجاری اوسان ط 4 واحد 402 ، 
2- هادی جوستانی به نشانی مجهول المکان، 3- امیر مومنی به نشانی اصفهان خ ابن سینا 
هتل سنتی ابن سینا قســمت چایخانه محکومند به حکم به محکومیت محکوم علیها اول و 
دوم به استرداد الشه چک شماره 902671 مورخ 1391/5/5 به مبلغ 25/000/000 میلیون 
ریال و پرداخت مبلغ 1/392/500 ریال هزینه دادرسی و ردیف سوم قرار رد دعوی صادر شد 
نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له همت اله هنرمند جهرمی فرزند محمود به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان شهرک شهید کشوری خیابان بوستان 3 نیلوفر 4 بلوک E 28 واحد 57 
طبقه 8 کدپستی 8169348396 ، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 39198 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )454 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

12/895شماره ابالغنامه:9610100351114363  شماره پرونده:9609980351100791 
شماره بایگانی شــعبه:960888 محکوم له: بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 اداره 
ثبت شــرکتهای تهران با امضا مجاز آقای علیرضا زمانی، محکوم علیه: پرویز صیرفیان پور 
فرزند محمود، پیام صیرفیان پور فرزند محمود، محمود صیرفیان پور فرزند حسن، پیرو آگهی 
های منتشره در جراید بدینوســیله به پرویز صیرفیان پور که مجهول المکان می باشد ابالغ 
می شود طبق اجرائیه صادره از شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در پرونده کالسه 
960888 به موجب دادنامه شماره 9609970351101593 مورخ 96/10/2 محکوم علیهم 
محکوم هستند تضامنا به پرداخت مبلغ 612/791/377 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 20/007/698 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ پانصد و دو هزار ریال بابت 
هزینه اوراق و دفتر خدمات قضایی و پرداخت مبلــغ 15/906/993 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول 
آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم 
گردیده در حق محکوم له و پرداخت 30/639/569 ریال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق 
صندوق دولت. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می 
باشد.  بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد. لذا 
مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در 
یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای 
مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.)آدرس: خیابان جی چهار را مسجد 
علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 208(  م الف: 39172 شعبه 11 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )311 کلمه، 3 کادر(
اجراییه

12/896 شماره ابالغنامه:9610100351114351  شماره پرونده:9509980351100605 
شماره بایگانی شــعبه:950657 محکوم له: بانک انصار به مدیریت محمود کربی، محکوم 

علیه: محمدرضا مهرابی فرزند رضا و محسن صادقی علی آبادی فرزند حسنعلی، پیرو آگهی 
های منتشره در جراید بدینوســیله به محمدرضا مهرابی که مجهول المکان می باشد ابالغ 
می شود طبق اجرائیه صادره به شماره 9610420351100454 مورخ 96/12/15  در پرونده 
کالسه 950657 به موجب دادنامه شماره 9609970351100762 مورخ 96/5/24 صادره 
از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان محکوم علیهم محکوم هستند تضامنا به پرداخت 
مبلغ دویســت و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 7/450/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ 344/000 ریال بابت هزینه اوراق و دفتر خدمات قضایی 
و پرداخت مبلغ 8/160/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خســارات 
تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرم تورم کاال که 
از سوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران اعالم گردیده در حق محکوم له و پرداخت 
13/500/000 ریال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت، پرداخت نیم عشر حق 
اجرا و نیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد.  بدیهی است با توجه به غیابی 
بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم 
له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد. لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای 
ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد 
تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت 
واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام 
خواهد نمود.)آدرس: خیابان جی چهار را مســجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید 
بهشتی واحد 208(  م الف: 39171 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)298 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/897 شماره دادنامه: 9609973734100910 شماره پرونده: 9609983734100518 
شماره بایگانی شــعبه: 960534 خواهان: آقای قربانعلی علیزاده ابیازنی فرزند غالمرضا با 
وکالت خانم فاطمه بادیزاده فرزند روح اله به نشانی نطنز خ طالقانی کوی بانک کشاورزی، 
خواندگان: 1- خانم زهرا عسگری میالجردی فرزند عباســعلی 2- خانم طاوس عسگری 
میالجردی فرزند عباسعلی همگی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواســت آقای قربانعلی علیزاده ابیازنی فرزند غالمرضا با وکالت خانم فاطمه بادیزاده به 
طرفیت وراث مر حوم فاطمه بیگم نقوی الحســینی خانم ها 1- زهرا عسگری میالجردی 
2- طاووس عسگری میالجردی به خواســته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه جهت 
نقل و انتقال و تنظیم سند پالک شماره 380-183 موضوع یک درب باغ در میالجرد مقوم 
به دو میلیون و پانصد هزار تومان به انضمام جبران کلیه خســارات دادرسی با عنایت به مفاد 
دادخواست خواهان و اظهارات وکیل وی به شرح صورتجلسه دادرسی که عنوان نموده موکل 
وی طبق قولنامه عادی مورخ 1361/4/20 اقدام به خرید یک درب باغ به شماره پالک ثبتی 
380 فرعی از183 اصلی واقع در میالجرد نطنــز از مورث خواندگان نموده و تقاضای تنظیم 
و انتقال ســند در خصوص پالک ثبتی موصوف را نموده و خواندگان پرونده علیرغم ابالغ 
اخطاریه از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته اند و الیحه ای را ارسال نداشته اند 
و دادگاه مورخ 95/7/17 وضعیت ثبتی ملک موصوف را از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
نطنز استعالم نموده است و جوابیه استعالم واصل گردیده و دادگاه نظر به اینکه رسیدگی به 
موضوع و مشخص شدن دقیق آن را مستلزم جلب نظر کارشناس دانسته است و قرار ارجاع 
امر به کارشناس را صادر نموده تا کارشناس منتخب ضمن حضور در دادگاه و بررسی اسناد و 
مدارک موجود در پرونده و سوال از متداعیین پرونده و مطالعه پرونده ثبتی با مراجعه به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان نطنز و بررسی قولنامه ضمن حضور در محل ملک متنازع فیه و 
تطبیق قولنامه موصوف با پالک ثبتی مندرج در پرونده و تعیین حدودات آن نظریه کارشناسی 
خویش را تقدیم دادگاه نماید که نظریه کارشناسی به شماره 184-95 مورخ 95/10/6 تقدیم 
دادگاه گردیده است که حکایت از آن داشته با توجه به بررسی های به عمل آمده ملک مورد 
دعوی به صورت یک قطعه باغ محصور در تصرف خواهان قرار داشته و جانمایی و حدودات 
تصرفات خواهان با حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه محلی مورخ 61/4/20 و همچنین حدود 
مندرج در برگه پیوست اظهارنامه ثبتی پالک 183/380 مطابقت دارد و حدودات پالک ثبتی 
مورد ترافع با مبایعه نامه موصوف مطابقــت دارد و نظریه موصوف مصون از هر گونه ایراد و 
اعتراضی باقی مانده است و ضمنا خواهان جهت اثبات ادعای خویش سوگند استظهاری ادا 
نمودند لذا دادگاه با عنایت به مراتب معروضه خواهان را در خواســته خویش ثابت تشخیص 
داده و دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته اســت چون عقود نه فقط متعاملین را به 
اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به 
موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید و در مانحن 
فیه انتقال سند به نام خواهان یا طرف معامله از نتایج عقد محسوب می گردد و با امعان نظر در 

پرونده کالسه 950194 و دادنامه شماره 9609973734100066 و با توجه به گواهی انحصار 
وراثت موصوف در پرونده مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 224 و 225 و 1258 قانون مدنی 
و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
مستندا به قاعده فقهی اوفوا بالعهود حکم بر الزام خواندگان خانم زهرا عسگری میالجردی 
و خانم طاووس عسگری میالجردی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان نطنز 
جهت نقل و انتقال رسمی و تنظیم سند پالک ثبتی شماره 183/380 موضوع یک درب باغ 
در میالجرد طبق نظریه کارشناسی در پرونده کالسه 950194 و پرداخت خسارات دادرسی 
به مبلغ 152/500 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از آن ظرف مهلت 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  م الف:654 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز )719 کلمه، 7 کادر(
احضارمتهم

898 / 12 باتوجه به جنبه عمومي جرم ومجهول المکان بودن متهم وعذدم پیگیري ازناحیه 
شاکي  بدینوســیله به آقاي جاســم کاویاني وفق ماده 115 قانون دادرســي کیفري ابالغ 
مي گردد درخصوص شــکایت علیه شما مبني برســرقت درپرونده کالسه 960529 شعبه 
اول بازپرسي شهرضا الزم اســت جهت رســیدگي ودفاع ازخودظرف مدت یکماه ازتاریخ 
 انتشــارآگهي دراین شــعبه حاضردرغیراینصورت وفق مقررات قانوني اقدام خواهدشــد. 
م الف: 1091  فاضلي بازپرس شعبه اول دادســراي عمومي وانقالب شهرضا)72 کلمه، 

1 کادر(
موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحي آئین نامه قانون ثبت

899 / 12  نظربه اینکه براســاس تقاضاي محمدحسین هدا شــهرضا مبني برتعیین بهاء 
ثمنیه اعیاني ســیزده حبه وپنجاه ونه – دویســت وچهل ودوم حبه مشاع ومحمد جوادهدا 
مالک سیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشاع باســتثنايءثمنیه اعیاني از72 حبه ششدانگ 
پالک 3079 -  فرعي ازیک - اصلي بخش یک ثبتي شهرضا که طبق سوابق متعلق است 
به خدیجه حیدري وفاطمه حاجتمندکه دراجــراي تبصره یک ماده 105 اصالحي آئین نامه 
قانون ثبت ، کارشناسي رسمي دادگســتري میزان بهاء ثمنیه اعیاني پالک فوق الذکر رابه 
مبلغ 15500000 ریال برآوردواعالم نموده است و متقاضي آن رابه حساب سپرده طبق فیش 
شماره 9622127082886877 مورخ 17 / 12 / 1396 به مبلغ 15500000 ریال واریزنموده 
وچون ذینفع فاقدنشاني اســت لذاباتوجه به مفادتبصره یک آئین نامه فوق الذکرمراتب فقط 
یک مرتبه درروزنامه کثیراالنتشارآگهي مي شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به 
منطقه ثبت اسنادوامالک شهرضامراجعه ودرصورتیکه تضییع حقي شده باشدمي تواندازتاریخ 
انتشاراین آگهي به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائي مراجعه وگواهي طرح دعوي رابه 
این اداره تسلیم نمایدبدیهي اســت درصورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائي درمدت 
تعیین شــده وعدم ارائه گواهي طرح دعوي ســندمالکیت متقاضي بدون استثناءبهاء ثمنیه 
اعیاني صادروتسلیم خواهدشد. م الف: 1088  موسوي رئیس اداره ثبت امالک شهرضا  

)197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه ماده 101 آئین نامه اجرا

900 / 12  بدینوسیله به آقای سیدعلیرضاخلیفه سلطاني به شــماره شناسنامه 92 وشماره 
ملي 1199412414 متولد 18 / 05 / 1354 ومهدیه الســادات خلیفه ســلطاني به شماره 
شناسنامه 536 وشماره ملي 1199271330 متولد 17 / 03 / 1361 همگي فرزندان سیداحمد 
وشهین تن ســاز به شماره شناســنامه 678 شــهرضاهمگي وراث مرحوم سیداحمدخلیفه 
ســلطاني به آدرس :شــهرضا خیابان شهیدبهشــتي مقابل بانک ملت خشکشویي چارلي 
که طبق گزارش مامورابــالغ امکان ابالغ واقعي درآدرس مذکوربه شــما وجودنداشــته 
اســت ابالغ می گردد درموضوع پرونده اجرائي به شــماره بایگانــي 9500136  له بانک 
اقتصادنوین شعبه شــهرضاوعلیه سیدکسري چاوشي وشــماوراث مرحوم سیداحمدخلیفه 
سلطاني وغیره بدینوسیله به شمااخطارمیگرددماشــین آالت بازداشت شده ازمغازه مورث 
شماشامل : 1- ماشــین خشکشــوئي ایتالیامدل 1996 باظرفیت 18 کیلوگرم 2- ماشین 
خشکشــوئي تکنوزرمدل 1980 ایتالیاباظرفیت30 کیلوگرم 3- ماشین لباس شوئي هاگ 
اسپیل آلمان مدل 1980 باظرفیت 50 کیلوگرم 4- ماشین لباسشوئي ضیاء ایران باظرفیت 
20کیلوگرم 5- ماشــین لباس شــوئي تکنوزر ایتالیامدل تــي زد20 باظرفیت 20کیلوگرم 
6- دیگ بخارآرمان صنعــت ایران باظرفیت 300 کیلودرســاعت 7- دیــگ بخارآرمان 
صنعت ایران باظرفیت 200 کیلو درساعت  توسط کارشناس رسمي دادگستري کالبه مبلغ 
هشتصدوچهل میلیون ریال ارزیابي شده اســت لذا چنانچه به مبلغ ارزیابي اموال معترض 
مي باشیداعتراض کتبي خودراظرف مدت 5 روزپس  از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه 
فیش بانکي دستمزدکارشــناس تجدیدنظربه مبلغ پنج میلیون ریال به دفتراین اجراتسلیم 
تاارزیابي توسط هیات ســه نفره کارشناســان صورت گیرد ف ضمنًا به اعتراضي که خارج 
 از موعدیافاقدفیش بانکي دستمزدکارشناس تجدیدنظرباشــدترتیب اثر داده نخواهد شد . 

م الف: 1090  محمد مهدی یوسفیان   مســئول اجرای ثبت اسناد شهرضا)247 کلمه، 
3 کادر(

موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحي آئین نامه قانون ثبت
901 / 12  نظربه اینکه براساس تقاضاي ورثه یداله سرحدي مبني برتعیین بهاء ثمنیه اعیاني 
یک – بیست وهشتم اعیاني یکدانگ ازششدانگ پالک 1928 -  فرعي از2- اصلي بخش 
یک ثبتي شهرضا که طبق سوابق متعلق اســت به فاطمه صهبائي که دراجراي تبصره یک 
ماده 105 اصالحي آئین نامه قانون ثبت ، کارشناسي رســمي دادگستري میزان بهاء ثمنیه 
اعیاني پالک فوق الذکر رابه مبلغ 619 / 297 ریال برآوردواعالم نموده است و متقاضي آن 
رابه حساب سپرده طبق فیش شماره 96221279829075 مورخ 16 / 12 / 1396 به مبلغ 
619 / 297 ریال واریزنموده وچون ذینفع فاقدنشاني است لذاباتوجه به مفادتبصره یک آئین 
نامه فوق الذکرمراتب فقط یک مرتبه درروزنامه کثیراالنتشارآگهي مي شود تا ذینفع جهت 
دریافت بهاء تعیین شده به منطقه ثبت اسنادوامالک شهرضامراجعه ودرصورتیکه تضییع حقي 
شده باشدمي تواندازتاریخ انتشاراین آگهي به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائي مراجعه 
وگواهي طرح دعوي رابه این اداره تسلیم نمایدبدیهي است درصورت عدم مراجعه ذینفع به 
مراجع قضائي درمدت تعیین شده وعدم ارائه گواهي طرح دعوي سندمالکیت متقاضي بدون 
استثناءبهاء ثمنیه اعیاني صادروتسلیم خواهدشد. م الف: 1085  موسوي رئیس اداره ثبت 

امالک شهرضا )182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

911 /12 شماره ابالغنامه: 9610100354209753 شماره پرونده: 9609980359501053 
شماره بایگانی شعبه: 961419 آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
عادل حسن علیزاده، خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده عادل حسن علیزاده به خواسته 
مطرح که به این شعبه  ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه 
و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9609980359501053 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجــاری و بازرگانی 
شهرستان اصفهان )116 جزایی ســابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/04 ساعت 
8/30 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 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 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: 39224 شعبه 116 دادگاه کیفری 
دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان) 116 جزایی سابق( )177 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
12/912 شماره ابالغنامه: 9610100354209760 شماره پرونده: 9609980359500707 
شماره بایگانی شعبه: 961417 آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم 
زهرا نهتانی فرزند شاه نماز، خواهان دادخواســتی به طرفیت خوانده زهرا نهتانی فرزند شاه 
نماز به خواسته مطرح که به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل 
خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و به شــماره 
پرونده کالسه 9609980359500707 شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و 
بازرگانی شهرستان اصفهان )116 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/04 
ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 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 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: 39228 شعبه 116 دادگاه کیفری 
 دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 116 جزایی ســابق( )181 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

910 /12 در خصوص پرونده کالسه 961651 خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت محمد امین طیبی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 97/2/3 
ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 
کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 6 شــورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 39240 
 شعبه ششم مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )117 کلمه، 

1 کادر(



اقدام پیشگیرانه برای چهارشنبه سوری بی خطر
پیشنهاد سردبیر:

چهارشنبه ای برای باهم بودن

ســال 1396 به ایســتگاه اسفند 
رسیده و بهار طبیعت در یک قدمی 
دیوارهای شــهر در انتظار ایستاده 
اســت. جنبش و تکاپو در میان مردم 
موج می زند و هر کس بــه فراخور احوال 
خود برای استقبال از سال جدید در تالش است.

در این بین اما درست جایی که به شدت با دل مشغولی های روزهای 
پایانی سال درگیر هستی، صدای یک انفجار مهیب و ادامه دار تمام رشته افکارت 
را از هم می گسلد و تو تازه به یاد می آوری که به چهارشنبه آخر سال یا همان چهارشنبه 
سوری نزدیک می شوی؛ چهارشنبه ای که سرشار از استرس و دلواپسی مادران و پدران برای 

فرزندانشان است.
چهارشنبه پایان سال، چهارشــنبه ای که خانواده های زیادی را متاثر و داغدار عزیزانشان کرد، 
چهارشنبه ای که قرار بود سر منشأ آیینی دوست داشتنی باشد و حاال نیست؛ چهارشنبه سوری پایان 
سال کم کم به یک معضل اجتماعی و انسانی تبدیل می شود که جان و روان انسان ها را در وهله اول 
هدف قرار داده است. قاشق زنی، کوزه شکستن، فال گوش ایستادن، خوردن آجیل، رفتن به دامن 
طبیعت، گره گشایی و پختن آش برای بیمار، تمام آداب و سننی است که می تواند چهارشنبه 
آخر سال را خاطره انگیز کند و ریشه در فرهنگ و قدمت این سرزمین دارد؛ اما چه سود که 
تمام این سنت ها تبدیل به آتش بازی و ســاختن نارنجک های دست ساز شده است؛ 

نارنجک هایی که هر کدام سالمت تعداد زیادی را به خطر می اندازد.

فاطمه کاویانی

از آنجایی که هر سال مصادف با  زینب سلیمانی 
چهارشنبه آخر ســال شاهد 
بعضی از اتفاقات در جامعه هســتیم که گاها منجر به نقص عضو یا 

مرگ افراد می شــود لذا آموزش و اطالع رسانی به ویژه آموزش 
نوجوانان و جوانان به عنوان افرادی که بیشترین آسیب ها 

در شب چهارشنبه آخر ســال متوجه این گروه است، 
ضروری به نظر می رسد.

از آسیب های شایع می توان جراحت دست 
و پا را نام برد. شــدیدترین آسیب ها 

نیز مربــوط به صورت و چشــم 
است.الزم به ذکر است که 

درمــان آســیب های 
بسیار  چشــمی 

زمان می برد 
و ممکن است 

حتی ماه ها و سال ها 
بعد ادامــه یابد و منجر به 

تخلیه چشم  یا نابینایی شود.
بر اســاس آمــار ســال 94، بالغ بر 

نیمی از آســیب دیدگان در هنگام آتش 
بازی دچار آسیب شــده اند. جراحت دست و 

پا 50درصد آسیب ها را به خود اختصاص می دهد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رییس 

مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به خطرات 
نگهداری مواد محترقه در منزل اظهار داشت: مواد سوختي و ترقه را 

در مقادیر کم یا انبوه هرگز در منزل نگهداري نکنیم.
دکتر عبدالمجید فدایی خاطر نشان کرد: همواره استفاده نادرست و 
بي رویه از وسایل آتش بازي و روشن کردن آتش هاي بزرگ حوادث 

ناگواري به دنبال دارد. 
وی با بیان اینکه آتش زدن الستیک، هیزم، کارتن خالي و امثال اینها، 
چه در واحدهاي مســکوني و چه در معابر، کوچه و خیابان می تواند 
موجب آسیب های شدید به افراد شود، افزود: توصیه می شود مردم 

عزیز از انجام این گونه کارها خودداري نمایند.
 وی همچنین توصیه کــرد: کبریت و مواد آتش زا را از دســترس 
کودکان دور نگه داریم و  به فرزندان خــود درمورد خطرات بازي با 

آتش و مواد محترقه و منفجره آگاهي الزم را بدهیم.
دکتر فدایی به بزرگ ترها هم توصیه کرد از پارک اتومبیل در کوچه ها 
و معابر تنگ خودداري کنند؛ چرا که آتش بازي در نزدیکي وسایل 
نقلیه که حامل بنزین و مواد سوختي هســتند در صورت کمترین 
نشت و حتي در شرایط عادي، این وسایل را مبدل به بمبي مي گرداند 

که چاشني انفجار آن کشیده شده است.
رییس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری گفت: همچنین 

توصیه می شود مراقب اعمال و رفت و آمد فرزندان خود باشیم و به 
آنها جهت پرهیز از آتش و ترقه بازي و ساخت مواد منفجره دستي 

هشدار دهیم.
دکتر فدایی در ادامه به صاحبان فروشگاه هاي مواد شیمیایي و 
رنگ فروشي ها نیز توصیه کرد از فروش هرگونه مواد آتش زا 
و مواد شــیمیایي به کــودکان و نوجوانان خودداري 

کنند. 
وی تصریــح کــرد: حتي االمــکان درب 
محل هایــي مثــل انبــار، زیرزمین، 
بالکن، پشت بام و مکان هایی را 
که ممکن اســت فرزندتان 
ترقه ها و مواد محترقه 
را  منفجــره  و 
آنجــا  در 
نگهداري کنند، 
قفل نموده و از رفت 
و آمــد فرزنــدان خود به 
این مکان هــا ممانعت کنید و 
این محل ها را روزانه مورد بررسي و 

تفحص قرار دهید.
وی گفت: در صورت روشن کردن آتش توصیه 
مي گردد آتش در حجم کم باشــد و از هیزم، کارتن 
خالي و امثالهم که داراي شعله زیاد هستند، استفاده نشود. 
خودداری از ریختن مواد سریع االشتعال مانند نفت، بنزین و ... 
روي آتش و قراردادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول، اسپري، 
حشره کش ها و ... بر روي آتش و پرتاب فشفشه و موشک روي شاخه 
درخت ها، پشت بام و بالکن منازل، از دیگر توصیه های دکتر فدایی 
به مردم جهت پیشــگیری از وقوع حوادث ناگوار در روزهای پایانی 

سال است.
وی، وجود یک کپسول خاموش کننده آتش نشاني پودري در نزدیک 
محوطه آتش را ضروري دانست و افزود: قبل از ترک محل، نیز باید 

حتما از خاموش بودن آتش مطمئن شــوید و توسط مخزن آب 
باقي مانده آن را کامال سرد و جمع آوري کنیم.

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی شهرکرد 
گفت: به منظــور جلوگیــری از حوادثی همچون 

آتش سوزی، توصیه می شود در موقع پریدن 
از روي آتش از البسه بزرگ و گشاد و از نوع 

آتش گیر استفاده نکنید و از تجمع در این گونه 
محافل خودداري کنید.

دکتر فدایی افزود: در صورت بروز هرگونه حریق یا حادثه، 
ضمن حفظ خونســردي در اســرع وقت با تلفن 125 با ستاد 

فرماندهي سازمان آتش نشاني تماس بگیرید و مراتب را با ذکر نوع 

حادثه و نشــاني دقیق اطالع دهید و در صورت آسیب دیدن فرد یا 
افراد با 115 تماس بگیرید.

سرپرســت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی استان 
چهارمحال و بختیاری نیز با بیان اینکه والدین می توانند با مشارکت 
در شادی های فرزندان دلبندشان همیشه نظاره گر گل خنده های 
آنها باشند افزود: بهتر است با فرزندانمان در تهیه وسایل آتش بازی 

بی خطر و مفرح همراهی کنیم.
دکتر فرامرز شاهین افزود: با همراهی کردن فرزندان در تهیه وسایل 
آتش بازي بــي خطر و مفرح، ضمــن جلوگیری از نگهــداري مواد 
محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازي دستي توسط آنها می توان 

از وقوع هرگونه حادثه تلخ برای آنها پیشگیری کرد.
وی همچنین توصیه کرد: از نگهداری وســایل آتش بازی حتی به 
مقادیر بسیار کم در منازل، زیرزمین، محل کار و از حمل مواد محترقه 
و آتش گیر و انفجاری حتی در مقادیر بســیار کم در جیب لباس یا 

کیف جدا خودداری کنیم. 
وی خاطر نشــان کرد: نگهداری مواد محترقه و وسایل آتش بازی 

)حتی وسایل و مواد اســتاندارد( در نزدیکی وسایل حرارتی و 
برقی می تواند موجب بروز حادثه شود.

وی با بیــان اینکه کــودکان و نوجوانان از اقشــار 
آسیب پذیر هســتند و اســتفاده از این مواد 

توسط آنان خطرات جدی به همراه داشته 
و سالمت آنان را به خطر انداخته و 

مرگ را به دنبال خواهد داشت، 
افزود: در صورت نگهداری حتی 

مواد آتش بازی کم خطر، حتما آن را 
در جای خشک و خنک نگهداری کنید. 

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی چهارمحال و بختیاری گفت: بقایای مواد 

آتش بازی را ســریعا جمع آوری نکنید؛ حتما 15 تا 20 
دقیقه صبر کنید و بعد آن را جمع آوری کرده و در یک سطل 

محتوی آب بریزید و ســپس دفع کنید و حتي المقــدور با ریختن 
مقداري خاک در زیر محل برپایي آتش، از آســیب رساندن به 

سطح آسفالت معابر جلوگیري کنید.
دکتر شــاهین ضمن توصیه به مردم بــرای نظافت 
محله  و همکاری با کارگران شــهرداري پس از 
پایان مراسم گفت: درصورت داشتن مواد 
محترقه و انفجاری، حتما از آن در بیرون 
محوطه خانه دور از محل مســکونی و جایی 
که علف های خشــک و درختان موجود هستند 

استفاده کنید.
وی تصریح کرد: همیشــه در مواقع آتش بازی جهت اطفاء 
حریق، مخزن آب یا کپسول آتش نشانی در دسترس باشد و از پرت 

کردن مواد آتش بازی )منفجره و محترقه( به سمت افراد دیگر جدا 
خودداری کنید. هیچ گاه مواد آتش بازی )منفجره و محترقه( را در 
ظروف شیشه ای یا فلزی قرار نداده و استفاده نکنید؛ زیرا در صورت 
انفجار ذرات آن به اطراف پرتاپ شــده و ســبب صدمات و خطرات 

جانی خواهد شد.
دکتر شاهین در ادامه از مردم خواست از نزدیک شدن به موادی که 
برای انفجار یا احتراق آماده کرده انــد دوری کنند؛ چراکه خطر از 

دست دادن عضوی از بدن یا مرگ را به همراه خواهد داشت.
وی قطع عضو را ضایعه ای جبران ناپذیر دانست و افزود: با احتیاط 
و پرهیز از رفتارهای پرخطر، می توان مانع تلخ شــدن زندگی برای 

خود و دیگران شد.
وی گفت: هر ساله شاهد حوادث رقت آوری از جمله سوختگی های 
شــدید، از دســت دادن چشــم یا پاره شــدن پرده گوش در ایام 
چهارشنبه سوری هستیم. این مواد را شوخی نگیریم؛ زیرا با هستی 

خود بازی کرده ایم. 
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال 
و بختیاری، در ادامه از آماده باش 24۷ تکنسین فوریت های 
پزشــکی این اســتان در چهارشــنبه آخر ســال خبر 
داد و افزود: با توجــه به اهمیت اطالع رســاني و 
آموزش عمومي نســبت به خطرات استفاده 
از مواد محترقه و آتش زا در پیشــگیري 
از حــوادث ناگــوار، برنامه هــاي 
آموزشــي متناســب توسط 
واحد آموزش ایــن مرکز طي 
روزهــاي اخیر در مدارس ســطح 
اســتان اجــرا شــده تــا دانش آموزان 
 بیشتر با مخاطرات اســتفاده از مواد محترقه

 آشنا شوند.
دکترشاهین با بیان اینکه بیشتر سوختگی ها به ویژه در 
چهارشنبه آخر سال در نواحي صورت، چشم ها و دست ها بوده 
و برخي از این آســیب ها دائمي و غیر قابل جبران هستند، اظهار 
داشت: متاسفانه نوجوانان بیشــتر از سایر افراد درمعرض خطرات 

چهارشنبه سوري هستند.
وی، مراجعه فوری افراد آســیب دیده به مراکز درمانی یا تماس 
با اورژانس 115 را براي کاهش آســیب هاي ناشي از سوختگي 
و جراحات ناشي از بریدگي با اجسام تیز عنوان کرد و افزود: در 
این شب متخصصان در بیمارستان ها مقیم هستند و از نظر ارائه 

خدمت جاي نگراني وجود ندارد.
سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت های پزشــکی، 
در پایــان از مــردم خواســت بــا رعایــت نــکات ایمنــي در 
 روزهاي پایاني ســال، در حفظ ســالمت خــود و اطرافیانشــان

 کوشا باشند.

با رعایت نکات ساده، از بروز حوادث تلخ و پیچیده چهارشنبه آخر سال پیشگیری کنید

از کشف مواد محترقه تا هشدار به جوانان؛ 

مخل آسایش مردم نشوید
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان، از کشــف 13 هزار و 193 عدد مواد محترقه غیرمجاز توسط 

ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.
حسن یاردوستی اظهار داشت: در راســتای مطالبات مردمی و تماس های مکرر با مرکز فوریت های 
110 و بررسی اخبار در رابطه با فعالیت های تعدادی از صنوف در زمینه تهیه و توزیع مواد محترقه، 

موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی از چندین واحد صنفی و تجاری بازرسی به عمل آمد و 13 

هزار و 193 عدد مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در ادامه با اشاره به دســتگیری تعداد 5 نفر در این رابطه بیان 
داشت: والدین باید نظارت بیشتری بر عملکرد فرزندان خود داشته باشند و با توجه به نزدیک بودن 

چهارشنبه آخر سال، تهدیدات استفاده از مواد محترقه را به آنان گوشزد کنند.
وی در پایان ضمن هشدار به آن دسته از جوانانی که قصد بر هم زدن نظم و آسایش عمومی مردم را 
دارند، خاطرنشان کرد: افرادی که با تحرکات و ایجاد رعب و وحشت با زدن ترقه های انفجاری امنیت 

مردم را خدشه دار کنند، با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبه رو خواهند شد.

اقدام پیشگیرانه برای 
چهارشنبه سوری بی خطر

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: با انجام 
اقدام های پیشــگیرانه می توان از وقایع 
ناگوار در جشن باستانی چهارشنبه آخر 
ســال جلوگیری کرد و خطرات را کاهش 
داد. محمــد شــریعتی افــزود: توصیه 
ما به خانواده ها این اســت که در جشن 
چهارشنبه آخر سال، کنار فرزندان خود 
باشــند و در این شــب، از مواد آتش زای 
خطرناک و رنگ های مورد اســتفاده در 
صنایع رنگ سازی به طور جدی خودداری 

کنند.
وی اظهار کرد: همچنین به فرزندان خود 
اجازه تهیه و نگهداری مواد آتش زا ازجمله 
فشفشــه و ترقه را در منــزل ندهند؛ زیرا 
این اقدام در کنار خطرات مادی، لطمات 

جبران ناپذیر جانی به همراه دارد.
ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: 
به فروشــندگان مواد محترقه نیز توصیه 
می شود از فروش مواد آتش زا به شهروندان 

به طور جدی خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: ســنت چهارشنبه 
آخر سال مربوط به هزاران سال پیش در 
ایران اســت و باید با برنامه ریزی صحیح، 
اطالع رسانی جامع و رعایت نکات ایمنی، 

این شب را به خوبی به پایان رساند.
شریعتی تصریح کرد: سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان امسال 
نیز همانند سال های گذشته اقدامات الزم 
و فرهنگی را در قالب تهیه و توزیع بروشور 
به منظور رعایــت نکات ایمنی توســط 

خانواده ها انجام می دهد.
وی ادامه داد: همچنین به مدیران مدارس 

آتــش اعالم می شود که سازمان 
با نشــانی آمادگــی دارد 

ارائه درخواســت 
کتبی، نکات ایمنی 

را از طریــق اعــزام 
مامــوران نزدیک 

ترین مرکز 
آتش نشانی 
به مدارس 
ش  ز مــو آ
. هنــد د

یــادآور  وی 
شــد: در ســال 

گذشــته براســاس گزارش 
های رســیده به ســازمان آتش نشانی و 
خدمــات ایمنی شــهرداری اصفهان، در 
مجموع 90 مورد حادثــه و اطفاء حریق 
در بازه زمانی 24اســفند همزمان با شب 
 چهارشــنبه آخر سال در شــهر اصفهان

 رخ داد.

آمار تلفات یک چهارشنبه 
دردسرساز

چهارشنبه آخر ســال با توجه به اینکه 
همیشه توسط ارگان ها و سازمان های 
مرتبــط بــرای مقابله با آســیب های 
احتمالــی در اولویت قــرار می گیرد و 
برنامه های زیادی را بــه این منظور در 
دســتور کار خود قرار مــی دهند، اما 
هر ساله شــاهد اتفاقات تلخ و ناگواری 
هســتیم که نتیجه یک لحظه غفلت یا 

سهل انگاری است.
این در حالی اســت که عنوان می شود 
بخش قابــل توجهی از افــرادی که در 
چهارشنبه آخر سال دچار حادثه شدند، 
افرادی هستند که به عنوان عابر و ناظر 
در حوادث حضور داشــتند و این گروه 
بیشتر از دیگران آسیب می بینند؛ زیرا 
کســی که ترقه را پرت می کند، نسبت 
به کسی که در حال عبور یا تماشاست، 
احتیاط بیشتری 

خواهد کرد.
طبق اعالم اورژانس 
پیش بیمارستانی استان 
اصفهان، آمار مصدومان 
چهارشــنبه آخر ســال 
از 31 مــورد در ســال 
91 بــه 113 مورد در 
ســال 95 رســیده 
اســت کــه حکایت 
از رونــد صعــودی 
دارد؛ ایــن در حالی 
اســت که میانگین 
سنی آســیب دیدگان 
16 تا 23 ســال بوده و تعداد 
مصدومان مرد 4 برابر مصدوم زن ثبت 

شده است.

در مواجهه با آسیب دیدگان چه کنیم؟
همیشه اطالع رسانی دقیق و به موقع در کنار ارتقای سطح آگاهی و عوامل فرهنگی و رسانه ای، می تواند در کاهش آسیب های 
احتمالی  بسیار تاثیرگذار  باشد و باید توجه کرد که بسیاری از آسیب ها قابل کنترل هستند. در خصوص چهارشنبه سوری و 
اینکه ممکن است با یک مصدوم روبه رو شوید، بد نیست بدانید که چه واکنش هایی را باید انجام دهید.به گفته کارشناسان 
نظام سالمت، اولین اقدام درمانی در هنگام سوختگی شست وشو با آب به مدت 5 تا 10 دقیقه است؛ چراکه با این اقدام هم عمق 
آسیب کاهش می یابد و هم درد مصدوم کنترل می شود. در حوادثی هم که مواد شیمیایی روی بدن ریخته می شود، اگر این ماده 
شیمیایی حالت پودری داشت، بهتر است با لبه کاغذ این پودر برداشته و بعد محل شسته شود و اگر ماده شیمیایی مایع است، 
باید حتما آن را با آب فراوان شست.اما در صورتی که با حادثه ای مواجه شوید که با ضربه، سقوط یا آسیب های شدید همراه بود، 
بهتر است مصدوم را تا جایی که خطر تهدیدش نمی کند، جابه جا نکنند؛ اما اگر خطر او را تهدید می کند، از خطر دورش کنید و 
در محل نگهداری حمایت کنید تا آمبوالنس برسد.در سوختگی های چشم دو نکته حیاتی وجود دارد؛ اوال اگر آسیب یا ضربه ای 
به چشم وارد شد، به هیچ وجه نباید آن را شست یا گاز و پانسمان روی آن گذاشت، بلکه فقط باید وسیله ای مانند لیوان یکبار 

مصرف را با فاصله از چشم روی آن بگذارید تا ضربه دیگری به چشم وارد نشود.

تالش پلیس در ایجاد نظم وامنیت عمومی؛
اجرای طرح ترافیکی چهارشنبه آخر سال

با اجرای طرح ترافیکی چهارشــنبه آخر سال، نیروهای انتظامی آماده اســتقرار در جاده ها و نقاط پرتردد شهری در استان 
اصفهان شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گفت: نیروهای پلیس برای  ایجاد نظم وامنیت عمومی و جلوگیری از ترافیک در 
تقاطع، معابر و جاده های این استان  مستقر می شود و با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد می کند. سرهنگ جهانگیر 
کریمی افزود: پلیس با برنامه هایی که آسایش وآرامش مردم را سلب کند برخورد قانونی می کند.وی از رانندگان خواست از 

ایجاد آلودگی صوتی و حرکات نمایشی خطرناک، همچنین ایجاد رعب و وحشت برای عموم خودداری کنند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان به خانواده ها توصیه کرد بر رفتار فرزندان خود نظارت داشته باشند تا از 

نگهداری مواد آتش زا و تهیه و ساخت وسایل آتش بازی دستی درمنازل جلوگیری شود.
سرهنگ جهانگیر کریمی افزود: در چند روز گذشته پنج تن مواد محترقه دست ساز و یک میلیون عدد مواد محترقه وآتش زای 

خارجی هم دراین استان جمع آوری و با متخلفان برخورد قانونی شده است.
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جای خالی جواد...پایداری 

پیشنهاد سردبیر:

سمیه مصور

وصال  پس از 730 روز چشم انتظاری

سومین شهید مدافع حرم استان در سال 96، شهید سرهنگ 
پاسدار حسین آقادادی بود که پس از دو سال چشم انتظاری 
برای اعزام به سوریه در مراسم تشییع شهید حججی حاجتش 
را از خدا گرفت و گره از کار اعزامش باز شد و 20 مهر به سوریه 
رفت و در حالی که هنوز  هفت روز از اعزامش نگذشته بود در 
بیست وهفتمین روز مهر در دیرالزور جایی در نزدیکی های 
مرز سوریه و عراق و در کرانه رود فرات، آسمانی شد. شهید 
43 ســاله اصفهانی که از او دو دختر نوجوان و یک پسر سه 
ســاله به یادگار مانده در حالی راهی سوریه شد که به خاطر 
مســئولیتش در گردان اســتحکامات گروه مهندســی 40 
صاحب الزمان نتوانسته بود، زودتر راهی شود و پس از 730 
روز پافشاری توانست لقب سربازی در رکاب اهل بیت)ع( را 
به دست آورد و با نوشیدن جام شــهادت نزدیک مزار برادر 
شهیدش که 35 سال پیش در عملیات بیت المقدس آسمانی 

شده بود، جای بگیرد.

شهادت در وقت اضافه

قرعه آخرین شــهید مدافع حرم اصفهان در ســال جاری به 
نام اولین شــهید مدافع حرم آران و بیدگلی زده شد تا سردار 
مصطفی زاهدی که ســال ها افتخار جانبازی در جبهه های 
حق علیه باطل را بر دوش می کشــید  و یــادگاری هایی از 
عملیات خیبر، کربالی 4 و کربالی 5 را با خود همراه داشــت 
باالخره پس از سال ها جانبازی در دفاع از والیت در عملیات 
پاک سازی حرم حضرت زینب سالم ا... علیها از باقی مانده های 
گروهک تکفیری در منطقه دیرالزورآن هم زمانی که سیطره 
حکومت یزیدیان زمان به دســت پاک ترین انسان های روی 
زمین برچیده شده بود، جام شــهادت را سر کشد و به دیدار 

برادران شهیدش محمود و ماشاء ا...زاهدی بشتابد.

 22 اسفند ماه که در تقویم رسمی کشور، یاد آور مقام شامخ شهید و شهادت است، فرصتی ارزشمند است برای گرامیداشت مردان مردی که مردانه  ایستادند تا پرچم هیهات 
من الذله اباعبدا... الحسین)ع( در هیچ زمانه ای بر زمین نیفتد. بزرگ مردانی که از جان گذشــتند تا  با ریختن خونشان نهال نو رسیده انقالب اسالمی را آبیاری کنند، مردان 
مردی که  نه تنها خود والیت پذیری را معنا بخشیدند و لبیک گوی نایب امام شان شدند بلکه درس والیت را به نسل های بعدی  آموختند تا در دوره ای که دشمنان قسم خورده 
اسالم محمدی، نیرنگ های تازه ای بر خاموش این نور به کار بردند، جوانانی به پا خیزند و نشان دهند که اگرچه صدام رفت ولی حیله و نیرنگ عوض نشده، خط از حلبچه رفت 
حلب،جنگ عوض نشد. در آستانه سال جدید شایسته است تا یادی کنیم از تمامی شهدا به خصوص شهدای مدافع حرمی که در سال96 رهسپار جبهه حق علیه باطل شدند و با 

جانفشانی های خود، سرنوشت تاریخ را تغییر دادند و در نبرد با پرچمداران اسالم انگلیسی شربت شهادت را نوشیدند و میهمان سفره اباعبدا... الحسین )ع( شدند .

بی شک یکی از مهم ترین اتفاقات سال 96 به شهادت  جوان 25 ساله نجف آبادی بر می گردد که در مرداد 
ماه 1396 خورشیدی و در عملیاتی مستشاری در منطقه التنف، منطقه مرزی بین سوریه و عراق توسط 

نیروهای داعش به اسارت در آمد و پس از دو روز به دست داعش به قتل رسید.
خبر شهادت مظلومانه شهید محسن حججی، احساسات عموم را برانگیخت. نگاه پرصالبت و نافذ این جوان 
25 ساله در حالی که به دست یک داعشی حرام سیرت اسیر شده، در هیبتی حسین وار، هر بیننده ای را 
شوکه کرد، تصویری که داعش از این اسارت منتشر کرد تا قدرت خود را به رخ جهانیان بکشد، غافل از اینکه بار دیگر » ما رایت اال جمیال« ی 
زینب به یادها آمد. عجیب بود، عاشورا برای همگان زنده شد و این بار داعش زمان یک بار دیگر سر از بدن حقیقت جدا کرد تا آن را محو کند، 
حال آنکه حقیقت هیچگاه خاموش شدنی نیست. هزاران کاربر از شهید واال مقام شهید محسن حججی نوشتند، صدها نفر عزت و صالبت او 
را ستودند و همگان در برابر غیرتش سر خم کردند. رهبر معظم انقالب او را حجت خدا بر همگان خطاب کرد و در کهف الشهدای تهران برای 
اولین بار برای حضور در مراسم تشییع سربازی حضور یافت. وی دهمین عضو از لشکر زرهی ۸ نجف اشرف بود که طی جنگ در خاک سوریه 

شهید شد.  پیکرشهید حججی پس از مراسمات تشییع گسترده در مشهد، تهران و اصفهان در نجف آباد به خاک سپرده شد.

شهید حججی، حجت خدا بر همگان شد

اصال یک جور عجیبی عزیز است. راستش دلیلش را خودمان هم درست و حسابی نمی دانیم! روزی که خبر رسید 
شهید شده و پیکرش پیدا نشده، هرکس به فراخور حال خود، نذری کرد. »ابواحمد« که هنوز شهید نشده بود، نذر 
کرد یک گوسفند قربانی کند، عاشِق »آقاجواد« بود. مراسم دعای توسل برگزار می کرد و متوسل به اهل بیت)ع( 
شده بود تا پیکر رفیقش پیدا شود. اینجا در ایران و در اصفهان و درچه، چقدر چشم، به راه مانده بود تا شهیدمان را 
از شام بال بیاورند. رفته بود که نخل زینبی خم نشود. وقتی می رفت، حتما می دانست همسر و مادرش زخم زبان ها 
خواهند شنید از این جماعتی که یک روز می گفتند »آهنگران« با نوحه های حماسی اش بچه های دهه 40 و 50 را 

هیجانی کرد و به جبهه فرستاد و امروز می گویند دهه شصتی ها و هفتادی ها »به خاطر پول رفتند!« 
زن و بچه داشت. دختر شیرین زبان 5 ساله ای که مونس بابا بود و آقاجواد حتما مثل هر پدر دیگری دوست داشت 
یک روز عروسی زهرا را ببیند. مادری داشت که مثل هر مادر دیگری عاشــق پاره تنش بود و او را فدایی حضرت 
زینب)س(  کرد. مادری که آخرین آرزوی او، دیدن پیکر پسرش بود که نشانش ندادند بس که چیزی نمانده بود از 
آن تن و بدن ... بس که قصه های عصر عاشورا روی تن به خاک افتاده و لگدمال شده شهید ما مجسم شده بود ... 

عینیت پیدا کرده بود...
25 روز بعد از شــهادت برگشــت، چه روز عجیبی بود. در خیابان های شــهر شــهیدپرور درچه، جای سوزن 

انداختن نبود. همه آمده بودند. حتی 
از شــهرهای دیگر... کربالیی نریمان 
پناهی روضه گودال خواند. بوی اسپند 
در فضــا پیچیده بود. ســیدرضا آمده 
بود تا رفیقش را بدرقــه کند. آقا جواد 
»منم بایــد برم« را چندبــار زیر لب و 
در خلوت های عاشقانه اش کنار مزار 
رفقای شهید خود خوانده بود و آخر هم 
رفت تا ســرش برود؛ اما حرامی سمت 

حرم نرود؟
آن روز صدای »بنی فاطمه« از بلندگوها 

می آمد. نوحه »حضرت رقیه« می خواند. یاد »زهرا« افتادیم. حسرت دیدار دوباره پدر به دلش ماند تا ابد؛ اما سرش 
باالست که بابا، فدایی شهیِد سرجدا شد.  

جســم زخمی اش در دل خاک آرام گرفت و مزارش از همان روز خلوتگه عاشقان و عارفان شد. از شهرهای دور و 
نزدیک به درچه می آیند . حاال چندماهی هست که یک سنگ قبر در جوار دو امامزاده جلیل القدر، مامن جاماندگان و 
دل شکسته ها شده است. زنی که شوهرش دست بزن دارد، دختری که جهیزیه ندارد و خانواده شوهرش برای ازدواج 
عجله دارند، پسری که آقاجواد به او قول داده بود کمک کند موتور بخرد، کارگری که شرمنده زن و بچه اش شده و 
حقوق نگرفته است، مادری که فرزندانش آزارش می دهند ، پدری که دلش می خواهد شهید شود ، پسری که پدرش 
شهید شده و آرزو دارد به او ملحق شود، دخترکی که آرزو دارد پدر و مادرش با هم خوب شوند، دختر دیگری که 
می گوید اگر حاجتش برآورده شود، باحجاب می شود، بانویی که التماس دعا دارد برای آن که در این روزگار پرخطر 
و پر حادثه، ایمانش حفظ شود و روســری اش عقب نرود و.... قصه پرغصه آدم هایی است که شاید خیلی هایشان 
پس از شهادت با »آقاجواد« آشنا شدند و در دفترچه دلنوشته ها برای آشنای تازه خود، از آرزوها و دردها و آرمان 
ها نوشتند. عهد بستند یادشان نرود هرچه بشود و هر اتفاقی بیفتد، »آقاجواد« و همسنگران شهیدش هیچ وقت 
فراموش نمی شوند. در این میان، دلنوشته رفقا که جای خود دارد؛ بچه های سپاه و بسیج و هیئت که دلشان کنار آن 
سنگ قبر جا مانده است. آنهایی که تمام ماه مبارک و ماه محرم و  صفر امسال، جای خالی میاندار و همرزم شان ، مثل 
بغضی شد وسط گلو که هرشب اشک می شد و می ریخت ... همه دوستش شدند. سوری ها، فاطمیون، زینبیون؛ 

میان همه محبوب شده بود. می گفت تنها چیزی که در آن ریا نیست، صبر است. توصیه به صبر داشت و حجاب. 
برای همه چیز در این دنیا دوا و درمانی هست اال دلتنگی که هیچ اکسیری درمانش نمی کند و ما عجیب دلتنگ 

شماییم آقاجواد محمدی ... 

به یاد شهیدی که عاشق بود و معشوق
جای خالی جواد...

سمیه پارسا

برای مادر شهیدان صفرعلی، سلطان علی و محمد حسن وندایی؛
این رسم وفا نبود

پاسداشت  نام و خاطره شــهدا و مادران صبور آنها چیزی نیست که به مناسبت ها خالصه 
شود و یا بر صفحه کاغذ تقدیر به نگارش درآید.قدردانی از مادرانی که از همه زندگی برای 
تحقق ارزش های اسالم گذشتند، کار سختی نیســت ولی گاهی حق مطلب در خصوص 
برخی از مادران که فروتنی و استقامتشان تا به افالک رفت، به درستی ادا نشده است.یکی 
از این مادران، جبران یوسفی مادر شهیدان صفرعلی، سلطان علی و محمد حسن وندایی از 
اهالی روستای تیمیارت براآن شمالی بود و همان طور که مظلومانه زیسته بود، مظلومانه به 
خاک سپرده شد و هیچ مسئولی در مراسم وداع از این مادر شهید که جگرگوشه هایش را 
برای حفظ خاک این وطن و عزت کشور در سال های دفاع مقدس  تقدیم کرد، حضور نیافت 
تا مرهمی بر زخم یادگاران او که هدفی جز رضایت والیت نداشــت و همه آرزوهایش را در 
دیدار با رهبری خالصه کرده بود باشند؛ اگرچه او که استوار ترین بخش زندگی را در مسیر 
والیت فقیه بودن می دانست، مزد صبرش را از بانوی صبر گرفت ولی این عدم حضور برای 
مسئوالنی که به مدد خون امثال این شهیدان بر کرسی های ریاست تکیه زنده اند زیبا نبود، 
یادمان باشد که هر چه داریم از برکت خون شهیدان است، این رسم وفا نبود، یادمان باشد.

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در دانشگاه فرهنگیان اصفهان
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 ما در روایاتمان مواردی داریم که به عده ای از شــهدا اشاره 
کرده اند و گفتند که اینها اجر دو شهید را دارند من در مورد 

شهدای شما )شهدای مدافع حرم ( چنین تصوری دارم.

ادای دین به مردان مردی که مردانه ایستادند؛

خط از حلبچه رفت حلب، جنگ عوض نشد
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فتح ا... معین با بیان اینکه هزینه های ایمن سازی شهر اصفهان در بودجه 
سال ۹۷ بیش از دو برابر بودجه سال ۹۶ است، اظهار کرد: از این رو به 
منظور ایجاد امکانات الزم برای ایمنی شــهر ۲۰ میلیارد تومان اعتبار 
 برای سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در نظر

 گرفته شده است.
وی افــزود: عــاوه بــر اعتبــار تخصیــص یافتــه بــرای تجهیــز 
ایســتگاه های ســازمان آتش نشــانی، اعتبار دیگری نیز به منظور به 

 روز رســانی اطاعات امدادگران آتش نشــانی اصفهان در دستورکار
 قرار گرفته است.

رییس شورای اسامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه 
شورا تمام ساختمان هایی که نسبت به دریافت پروانه بهره برداری اقدام 
می کنند باید ایمن سازی شده باشــند، تصریح کرد: در صورت هرگونه 
تخلف شهرداری پرونده ساختمان را به کمیســیون ماده ۱۰۰ ارجاع 

می دهد.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از ایمن ســازی شــهر به عهده مالکین 
اســت، افزود: برای این امر، از مباحثی که ســازمان نظام مهندسی در 
طراحی ســاختمان مورد تاکید قــرار داده، مبحث مربــوط به ایمنی 
 ساختمان است و این موضوع از طرف شهرداری نیز نظارت و پیگیری 

می شود.
همچنین برای هیچ یک از ســاختمان ها، بدون داشتن این تجهیزات 
و پیش بینی آن در نقشــه های ســاختمانی و همچنین تعهد ناظرین 
 برق و تاسیســات ســاختمان، پروانــه مربوطه از طرف شــهرداری

 صادر نخواهد شد.
معین همچنین درخصــوص ارائه الیحه افزایش نرخ کرایه تاکســی و 
اتوبوس در شهر اصفهان اظهار کرد: تاکنون از سوی شهرداری الیحه ای 

در این خصوص ارائه نشده است.
سازمان گردشــگری در شــهرداری اصفهان راه اندازی 

نمی شود
وی  همچنین در خصوص اظهار نظر یکی از اعضای شــورای اسامی 
شــهر اصفهان درباره راه اندازی ســازمان گردشــگری در شهرداری 
اصفهان گفت: در شــورای چهارم، طرح ایجاد ســازمان گردشگری، 
به استانداری و وزارت کشــور ارجاع شــد که به دلیل وجود سازمان 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی با شرح وظایف مشخص، 
عدم تعریف فعالیت شــهرداری در حوزه گردشــگری در شرح وظایف 
اولیه اش و همچنین مصوبه وزارت کشــور درخصوص محدودســازی 
 ســازمان های تابعــه شــهرداری ها با ایجاد ســازمان گردشــگری،

 با آن موافقت نشد.
رییس شورای اســامی شــهر اصفهان با بیان اینکه ســازمانی به نام 
گردشگری در شــهرداری اصفهان راه اندازی نمی شود، افزود: شورای 
شــهر و شــهرداری اصفهان برای توســعه گردشگری با اســتفاده از 
ظرفیــت ســازمان هایی ماننــد ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
 ورزشــی شــهرداری اصفهان، در راســتای انجام خدمات مورد نیاز

 گردشگران، فعال است.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

الیحه افزایش نرخ تاکسی و اتوبوس ارائه نشده است

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: هنوز الیحه ای از سوی شهرداری در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس به شورا ارائه 
نشده است.

الیحه افزایش نرخ تاکسی و اتوبوس ارائه نشده 
است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

 بامسئوالن

سخنگوی شورای شهر:
تصویب ۴ طرح زیست 
محیطی در شورای شهر

سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان با تاکید 
بر اینکه امروزه حاکمیت در حوزه محیط زیست 
نمی تواند به تنهایی مشــکات را رفع کند و 
نیاز به مشــارکت همگانی وجــود دارد اذعان 
داشت: شورای پنجم تا کنون چهار طرح زیست 

محیطی را به تصویب رسانده است.
مهدی مقدری این طرح ها را شــامل تبدیل 
اصفهان به شــهر خورشــیدی، اکوسیســتم 
کارآفرینی، توســعه صنایع خاق و ممنوعیت 
بطری آب در مجموعه شهرداری و شورا عنوان 
کرد و افزود: اگر فعاالن محیط زیست طرحی 
در این حــوزه در نظر دارند ارایــه دهند تا در 

شورای شهر بررسی و به برنامه تبدیل شود.
وی یادآور شــد: در بودجــه ۹۷ ردیف بودجه 
۴۰ میلیــارد تومانی برای پروژه زباله ســوز و 
۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای ســاخت 
مشــارکتی کارخانه آر. دی. اف در نظر گرفته 
شده تا ســوخت مورد نیاز کارخانه سیمان را 
تامین کند. وی با بیان اینکه یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان برای ساماندهی سایت سجزی 
در نظر گرفته شده است، اظهارکرد: ۱۵ میلیارد 
تومان هم برای ســاخت کارخانه زباله ســوز 
بیمارستانی پیش بینی شده که این پروژه برای 
نخســتین بار در ایران به منظور بهبود کیفیت 

هوای شهر اجرا خواهد شد.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری 
خبرداد:

 ۱۱۹میلیارد تومان 
هزینه نظافت ساالنه اصفهان

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان، 
آگاه سازی و فرهنگ سازی در زمینه کاهش و 
تفکیک پسماند را امری بســیار مهم خواند و 
گفت: تاکنون اقدامات خوبی در زمینه پسماند 
از مبدأ صورت گرفته و در حــال حاضر آنالیز 

فیزیکی پسماند شهر در حال انجام است.
غامرضا ساکتی با اشاره به اینکه سرانه تولید 
پسماند شــهر اصفهان ۵۲۶ گرم و استاندارد 
آن در شهرهای پیشرفته دنیا ۳۵۰ گرم است، 
تصریح کرد: این درحالی است که این آمار در 
کل کشور ۷۵۰ گرم بوده و در این زمینه الزم 
است فرهنگ سازی و تفکیک پسماند به صورت 

جدی در برنامه های آموزشی قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه در مناطق ۱۵ گانه شهرداری 
اصفهان ۱۵ پیمانکار در بخش نظافت، رفت و 
روب معابر و حمل زباله فعال هســتند که این 
فعالیت ها به صورت روزانه ۲۲۱ میلیون تومان 
هزینه برای نظافت شــهر در پــی دارد، اظهار 
کرد: در ســال جاری هزینه نظافت و پاکیزگی 
شهر اصفهان با انجام اموری همچون خدمات 
نظافت، رفــت و روب معابر و حمــل زباله در 
مناطق ۱۵گانه، ۱۱۹ میلیارد تومان بوده است. 
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان 
با اشــاره به اینکه روزانه حــدود یک هزار تن 
حمل زباله در شــهر اصفهان انجام می شود، 
گفت: بیــش از ۴۵ میلیون مترمربــع از معابر 
شهر اصفهان به صورت دستی و مکانیزه نظافت 

می شود.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
خبرداد:

اجرای مانور»حفظ درخت؛ 
تداوم حیات«

رییس اداره توســعه فرهنگ شهروندی گفت: 
به مدت ۳ روز در گــذرگاه فرهنگی چهارباغ 
عباســی، محله رهنان و سپاهان شهر، برنامه 
»حفظ درخت؛ تداوم حیات« جهت تشــویق 
و ترغیب مردم به توجه و حفظ درختان برگزار 
شد. به مناسبت هفته درختکاری برنامه »حفظ 
درخت؛ تداوم حیات« توســط اداره توســعه 
فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد؛ تاریخ 
نشان می  دهد که ایرانیان باستان، جشن های 
خاصی داشته و در این جشن ها به درختکاری 
می پرداختند و به خاک و زراعت احترام بسیار 
می گذاشتند، بر اســاس چنین نگرشی امروزه 
در جمهوری اسامی ایران نیز اهمیت درخت و 
درختکاری مورد تاکید است. اختصاص یک روز 
در سال به این امر مهم و توجه مسئوالن نظام 

نیز نشان دهنده این اهمیت است.
اجرای مانور روز درختکاری با شــعار »حفظ 
درخت؛ تداوم حیــات« با نصــب پاکاردها، 
توزیــع محصــوالت فرهنگــی در زمینــه 
درختکاری، اجرای برنامه های شاد و مفرح به 
منظور فرهنگ سازی حفظ درختان، از جمله 
برنامه های اداره توســعه فرهنگ شــهروندی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

اصفهان به مناسبت روز درختکاری بود.

رییس دبیرخانه کانون های فرهنگی 
مساجد استان خبرداد:

تشکیل هیئت های اندیشه ورزی 
برای احیای کارکرد مساجد

رییس دبیرخانه کانون هــای فرهنگی و هنری 
مســاجد اســتان اصفهان گفــت: هیئت های 
اندیشــه ورزی بــرای احیای کارکرد مســاجد 
 سال آینده در مساجد اســتان اصفهان تشکیل 

می شود.
حجت االســام رمضان معتمدی اظهار داشت: 
مساجد از جایگاه مهمی در حوزه انسان سازی و 
فعالیت های دینی و عام المنفعه برخوردار هستند 
و همواره از سوی ائمه معصومین)ع( و سران نظام 
اسامی بر حفظ و احیای کارکردهای این مکان 
مقدس تاکید شده و به عنوان مرکز فعالیت های 

دینی مطرح شده اند.
وی با اشاره به اینکه فعاالن کانون های فرهنگی 
و هنری مســاجد بدون هیچ گونه چشم داشتی 
فعالیت می  کنند، افزود: امسال بودجه کانون های 
فرهنگی و هنری مســاجد از مرکز به طور کامل 
واریز نشــد و امیدواریم در روزهــای منتهی به 
پایان سال و اوایل ســال آینده کسری این مبالغ 

جبران شود. 
رییس دبیرخانه کانون هــای فرهنگی و هنری 
مساجد اســتان اصفهان با تاکید بر لزوم داشتن 
نگاه کیفی برای فعالیت در کانون های فرهنگی 
هنری مساجد گفت: اصفهان استانی دینی است و 
الزم است تاش های بیشتری در این حوزه انجام 
شود تا تعداد کانون های فرهنگی هنری مساجد 

استان افزایش یابد.
معتمدی با اشاره به تعبیر هیئت های اندیشه ورز 
از سوی مقام معظم رهبری در این عرصه، اظهار 
داشــت: مقام معظم رهبــری در عرصه فعالیت 
کانون هــای فرهنگــی مســاجد تاکیــد دارند 
هیئت های اندیشه ورزی تشــکیل شوند و امور 

را مدیریت کنند.

اردیبهشت ماه سال آینده برگزار 
می شود؛

 نمایشگاه تخصصی 
حمل ونقل پاک

ســومین نمایشــگاه تخصصی حمل ونقل پاک 
اصفهان شــامل خــودرو و موتورهــای برقی، 
دوچرخه و انواع پاک رو، اردیبهشــت ماه ســال 
 آینــده با دغدغه هــای زیســت محیطی برگزار 

می شود.
ششــم  تــا  چهــارم  از  نمایشــگاه  ایــن 
اردیبهشــت ماه ســال آینده برگزار خواهد شد 
و خــودرو، موتورســیکلت، دوچرخــه و انواع 
 پاک روهــا را درمعــرض بازدید عمومــی قرار 

می دهد.
موتورســیکلت های برقی به همــراه تجهیزات 
و قطعــات آنها، دوچرخه های برقــی حرفه ای و 
معمولی، دوچرخه ثابت، اسکوتر و اسکیت در این 
نمایشگاه برای عموم مردم نمایش داده می شود.

تولیدکننــدگان، واردکننــدگان و نمایندگان 
رسمی موتورســیکلت های برقی و خودروهای 
هیبریدی و همچنین فروشــندگان مجاز انواع 
دوچرخه و نمایندگان رسمی انواع پاک روها در 
این نمایشگاه حضور خواهند داشت و محصوالت 
خود را از ســاعت ۹ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۲۲ به نمایش 

خواهند گذاشت.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری 
اصفهان:

کامیون داران مجهز به کارت 
هوشمند، نیاز به بارنامه ندارند

معاون حمــل و نقل اداره کل راهداری اســتان 
اصفهان گفت: از سال آینده، کامیون داران مجهز 
به کارت هوشــمند و فعال بخــش حمل و نقل 
جاده ای، برای حمل بار نیاز بــه دریافت بارنامه 

ندارند.
علیرضا جعفری اظهار داشت: مالکان کامیون های 
دارای کارت هوشــمند و فعال بخــش حمل و 
نقل جــاده ای می تواننــد با مراجعه بــه یکی از  
شــرکت های خودروســاز طرف قرارداد، جهت 
نوســازی ناوگان خود با تسهیات در نظر گرفته 

شده اقدام کنند. 
وی با اشــاره به اجرای طــرح ممنوعیت صدور 
بارنامه برای ناوگان با ســن ۵۰ سال و بیشتر، از 
ابتدای سال ۹۷، بیان داشت: تسهیات پرداختی 
به رانندگان شــامل ۸۰ درصد قیمت خودرو تا 
سقف ۳۲۰میلیون تومان اســت که با نرخ سود 
۹درصد سهم متقاضی و بازپرداخت ۵ الی ۷ سال 

ارائه می شود.

معــاون داوطلبان جمعیت هال احمر اســتان 
اصفهــان از اجــرای طرح های ملی فرشــتگان 
رحمت، مروجان سامت در ایام نوروز با رویکرد 
تکریم نیازمندان و بیماران توســط داوطلبان و 

خیران این جمعیت خبر داد.
علیرضا سلیمی با اشاره به اینکه طرح نیابت به عنوان یکی از طرح های برتر در حوزه بشردوستی شناخته 
شده اســت، اظهار داشــت: در این طرح داوطلبان هال احمر با حضور در منازل بیماران، خانواده های 
سالمندان، خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست، معلوالن و خانواده های زندانیان ضمن عیادت از این 

عزیزان هدایایی به رسم یادبود به آنان تقدیم می کنند.
وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح جذب، ســازماندهی و هدایت کمک هــای مردمی در اجرای 
برنامه های عام المنفعه خیرخواهانه با استفاده از توان خیران در حمایت از نیازمندان و تاش برای رفع 
بخشی از محرومیت های اقشار آسیب پذیر است، اظهار داشت: امسال نیز این طرح با همیاری و مشارکت 

داوطلبان، خیران و پرسنل جمعیت پس از نیازسنجی و شناسایی افراد نیازمند صورت می گیرد.

مدیر عامل شــرکت بهره برداری متــروی اصفهان گفت: 
به درخواست مردم و با دستور شــهردار اصفهان ساعت 
کار متروی اصفهان تا ۲۸ اسفند در آستانه سال جدید تا 
ساعت ۲۱ افزایش یافت. علیرضا فاتحی اظهار کرد: طی 
روزهای گذشته درخواست های مردمی در زمینه افزایش 

ساعات کار مترو زیاد شد؛ از این رو به دستور شهردار اصفهان در راستای تامین رفاه حال شهروندان در آستانه 
سال جدید ساعت فعالیت مترو افزایش یافت. وی افزود: در حال حاضر خط یک متروی اصفهان از ساعت ۶:۳۰ 

تا ۲۱ به شهروندان اصفهانی خدمت رسانی می کند.
گفتنی اســت خط یک متروی اصفهان هم اکنون از ایســتگاه قدس واقع در ملک شــهر تا ایستگاه آزادی 
)دروازه شــیراز( در خدمت شــهروندان اصفهان اســت.۲۰ ایســتگاه در طول مســیر خط یک مترو قرار 
دارد که تاکنون ۱۴ ایســتگاه شامل ایســتگاه های پاسداران، بهارســتان، گلستان، شــهید مفتح، شهید 
 علیخانی، جابر، کاوه، شــهید چمران، شــهید باهنر، شــهدا، تختی، ســی و سه پل، شــریعتی و آزادی به

 بهره برداری رسیده است.

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر 
استان:

طرح مروجان سالمت در ایام 
نوروز اجرا می شود 

مدیرعامل شرکت بهره برداری 
متروی اصفهان خبر داد:

افزایش فعالیت متروی 
اصفهان تا ساعت ۲۱

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: مشاجرات خیابانی 
عاوه بر صدمات جســمی و فیزیکی برای طرفین، برای کسانی 
که مدام در حال تماشای آن هســتند نیز استرس و بیماری های 

روانی را درپی دارد.
طاهره چنگیز در نخســتین مجمع سامت اســتان اصفهان با 
اشــاره به آمار باالی تصادفات در ایران اظهار کــرد: ۲۷ درصد 
از فراخوان های اورژانس در کشــور، ناشــی از دعوا و مشــاجره 

بوده اســت. وی افزود: جلوگیری از مشــاجرات نیازمند اصاح 
رفتارهای اجتماعی اســت و چیزی نیســت که بگوییم نیاز به 
مداخله بیمارستان دارد؛ مشــاجرات خیابانی عاوه بر صدمات 
جسمی و فیزیکی برای طرفین، برای کســانی که مدام در حال 
تماشای آن هستند نیز استرس و بیماری های روانی را در پی دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه عواملی چون 
آب، خاک، هوا و تغذیه روی سامت انسان اثرگذار است، گفت: 

توسعه پایدار خود سامتی اســت و نمی توان سامتی را محور 
توسعه پایدار دانست.

وی با بیان اینکه ســامتی، نه یک تصمیم سیاســی ساده، بلکه 
شــجاعانه ترین تصمیم سیاســی بــرای تثبیت امنیت اســت، 
خاطرنشــان کرد: باید تصمیمی را گرفت که در جهت سامت 
مردم باشد، اگر می خواهیم بگوییم تصمیمات ما خردمندانه است 

باید سامت در درجه اول اهمیت باشد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
تماشای مشاجرات خیابانی، استرس و بیماری های روانی در پی دارد

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: 
در ایام معمولی سال، روزانه یک هزار تن پسماند تر 
و بین ۷۰ تا ۹۰ تن پسماند خشک از سطح شهر دو 
میلیون نفری اصفهان جمع آوری می شــود که از 
نیمه دوم اســفند ماه این آمار ۱۰۰ درصد افزایش 

یافته است.
غامرضا ساکتی اظهارکرد: روزانه بیش از ۴۵ میلیون 
متر مربع از معابر شهر اصفهان نظافت می شود، البته 
فعالیت های شبانه پاکبانان شهر نیز از دید شهروندان 
دور نمی ماند؛ زیرا هر روز صبح با دیدن شهر پاکیزه و 
زیبای اصفهان پی می برند که این پاکیزگی ها حاصل 

زحمات شبانه کارگران شهرداری است.
وی با بیان اینکه در آستانه فرا رســیدن ایام نوروز 
اقدامات ویژه ای در دســتور کار خدمات شــهری 
قرار می گیرد، افزود: از جمله این اقدامات می توان 
به رنگ آمیزی جداول، نرده ها و المان های شهری، 
حذف برچســب ها، دیوارنویســی هــا و تبلیغات 

غیرمجاز، رنگ آمیزی دیوارهای شــهر، غبار روبی، 
شــن گیری و الیروبی معابر اصلی شهر، کانال های 
دفع آب های سطحی، شست وشوی المان ها و اصاح 
عائم ترافیکی، رفع خطر از معابــر اصلی و فرعی، 
حذف تمام زوائد بصری، پاکسازی رفیوژها، شناسایی 
و اعام تمام نواقص عمرانی و ترافیکی با واحدهای 
مربوطه، پاکســازی زمین های بایــر، هماهنگی با 
ادارات و ارگان ها مثــل ادارات برق و مخابرات برای 
رنگ آمیزی المان های مربوطه، ساماندهی حیوانات 

موذی و سگ های ولگردو... اشاره کرد.
رییس اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
درخصوص چگونگی جمــع آوری اقام حجیمی 
که به واسطه خانه تکانی ها دور ریز می شود، گفت: 
برخی اقام حجیــم مثل کمد، مبلمــان، ظروف 
مستهلک و دیگر وسایل منزل که آسیب دیده و در 
ایام خانه تکانی دور ریز می شود، با برنامه ریزی های 
انجام شده در آخرین جمعه سال یعنی ۲۵ اسفندماه 
توسط ماشــین آالت شــهرداری در محات شهر 

بارگیری می شود.
ســاکتی ادامه داد: طــی هماهنگی هــای انجام 
شــده، مســئوالن بازیافت در مناطــق ۱۵ گانه 
تلفــن همــراه خــود را بــه ســامانه ۱۳۷ اعام 
کرده انــد تــا چنانچه شــهروندان اقــام حجیم 
برای بارگیری داشــتند، بــا این ســامانه تماس 
 گرفتــه و هماهنگی هــای الزم بــرای حمل اقام

 صورت گیرد.

معــاون عمران شــهری شــهردار اصفهــان، از 
کلنگ زنی حلقه چهارم ترافیکی شــهر اصفهان 
در سال آینده خبر داد و گفت: با راه اندازی بخشی 
از رینگ چهارم ترافیکی در ســال ۹۷، ترافیک 
سنگین شمال شرق اصفهان در محدوده مناطق 

۱۰ و ۱۴ کاهش خواهد یافت.
ایرج مظفر اظهار کرد: سال آینده مهم ترین پروژه  
عمرانی شهرداری اصفهان آغاز عملیات اجرایی 

حلقه چهارم ترافیکی شهر است.
وی افزود: قرار است با راه اندازی بخشی از رینگ 
چهارم، شمال شرق اصفهان که مناطق ۱۰ و ۱۴ 
شهرداری است و ترافیک ســنگینی که خیابان 
بعثت و چهارراه عاشق اصفهانی را به دلیل تردد 

خودروهای سنگین فرا گرفته، برطرف شود.
مظفر، مهم ترین دغدغه مدیریت شهری اصفهان 
را اتمام پروژه های نیمه تمام شــهری دانســت و 
گفت: در سال جاری پروژه های نیمه تمام میدان 
استقال، تقاطع اشکاوند و دوربرگردان خروجی 
سالن اجاس تکمیل شد. وی افزود: پروژه پارک 
پردیس آبشار ۹۰ درصد پیشرفت داشته و تا پایان 
فروردین ماه ســال آینده مورد بهره برداری قرار 

می گیرد.
معاون عمران شــهردار اصفهان ادامــه داد: فاز 
اول پروژه پردیس هنر در ســال جــاری افتتاح 
شــد و فاز دوم آن نیــز خردادمــاه ۹۷ تکمیل و 
بهره برداری می شود. مظفر با بیان اینکه باوجود 

شرایط رکود اقدامات عمرانی در پروژه نمایشگاه 
بزرگ، میدان امام علی)ع( و سالن همایش ها طبق 
برنامه ریزی ها، انجام شده و پیشرفت داشته است، 
گفت: فعالیت های عمرانــی در مناطق از جمله 
ساخت فرهنگسراها، ورزشگاه ها، پیاده روسازی ها، 

آسفالت معابر و ... در حال اجراست.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان 
کرد: پیگیر هســتیم که اعتباراتی برای ســالن 
همایش ها دریافت کنیم و اجــرای این پروژه را 
با ســرعت بیشــتری ادامه دهیم. وی ادامه داد: 
همچنین قرار است در سال آینده سازمان عمران 
وارد اجرای پروژه قطار شهری شود و چند ایستگاه 
خط دو و ادامه خط یک از عاشــق آباد تا دانشگاه 
صنعتی توسط سازمان عمران با همکاری سازمان 
قطار شهری انجام گیرد. مظفر تصریح کرد: نیمه 
دوم سال ۹۷ عملیات جلوخان آغاز می شود و تا 

یکسال و نیم بعد از آن به اتمام می رسد.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری خبرداد:
۱۰۰درصد افزایش پسماند اصفهانی ها در روزهای پایانی سال

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبرداد:

کلنگ زنی حلقه چهارم ترافیکی شهر در سال ۹۷
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گاهــی اوقات ایــن موضوع فکــرم را به خود 
مشغول می کند که چطور بچه هایی که کلش 
می زنند، پلی استیشن دارند، الکپشت نینجا 
می بینند و عاشق پاندای کونگ فوکار هستند 
را می توان مجذوب قهرمانان واقعی کرد؟  این 
قهرمانان خیالی چــه ویژگی هایی دارند که تا 
این حد در دل بچه های  مــا جای می گیرند 
ولی یک ستاره یا یک قهرمان از دفاع مقدسی 
 که پر اســت از قصه های اســاطیری در ذهن 

بچه هایمان جایی ندارد؟ 
چه کوتاهی هایی در معرفی این قهرمانان مان 
کرده ایــم که اســاطیر واقعی جایــی در دل 
 بچه هایمــان ندارنــد؛ اگرچه این ســوال ها 
جواب های متعددی دارد ولی چیزی که بیش 
از همه آنها ذهن مرا را مشــغول می کند این 
است که همیشــه از ساختن اســطوره هایی 
 که ویژگی های ایده آل بچه هــا را دارند، فرار

کرده ایــم چــون ترســیده ایم کــه چهره 
 خشــن جنگ را به نمایش بگذاریم. همیشه 
خواســته ایم این خشــونت ناگزیر جنگ را 
سانسور کنیم و تصویر شهدا در قاب مهربانی 
محدود شــود، همیشه باید شــهید، در ذهن 
بچه هایمان وســط هاله ای نورانی با بال های 
سفیدش به سمت آسمان پرواز کرده باشد در 
حالی که بچه ها دوســت دارند قدرت و خشم 
را در چهره قهرمان شــان  ببینند؛ مثل چهره 

شهید برونسی. 
 بچه ها دوســت دارند قهرمانشــان هیکلی و 
درشــت اندام باشد؛ مثل شــهید ضرغام، آنها 
دوســت دارند که قهرمانشان یک تنه لشکری 
را فراری بدهد؛ مثل شــهید فهمیده. دوست 
دارند خلبان باشد مثل شــهید بابایی. دوست 
دارند باهوش باشد و دشــمن را فریب بدهد ؛ 
مثل شــهید زین الدین. اگر شهیدان را آنطور 
که بودند معرفــی کنیم حتمــا جایی در دل 
بچه ها پیدا مــی کنند و مطمئن باشــیم اگر 
شجاعت شهید همت، صالبت شهید خرازی و 
درایت شهید کاظمی را به بچه ها نشان دهیم 
مجذوبشــان می شــوند و زمانی که جذبشان 
شدند دیر یا زود مهربانی و ایمانشان نیز برای 
 بچه هایی که عاشــق این ویژگی ها شــده اند

هویدا می شود.

یادداشت

قهرمانان واقعی

 از نشانه های افراد منافق، حقد و کینه توزی است؛ چنان که در زمان 
پیامبر )ص( به شــکل های مختلف این  کینه ها را ابراز می کردند. 
حضرت رسول به همراه جمعی از مهاجر و انصار در مسجد نشسته 
بودند ناگاه علی وارد مسجد شد، حاضران به احترام او برخواستند و 
از او به گرمی استقبال کردند، تا اینکه آن حضرت در جایگاه خود که 

کنار پیامبر)ص( بود، نشست. 
دراین میان دو نفر از حاضران که متهم به نفاق بودند با هم در گوشی 
صحبت می کردند. رســول خدا وقتی آنها را دید، دریافت که چرا 
آهسته با هم حرف می زنند و به طوری خشمگین شد که آثار خشم 
در چهره اش ظاهر شد. سپس فرمود: سوگند به آن کسی که جانم 
در دست اوست، داخل بهشت نمی شــود، مگر کسی که مرا دوست 
بدارد، آگاه باشید دروغگو کسی است که گمان کند مرا دوست دارد 
ولی این شخص ) علی بن ابیطالب( را دشــمن دارد. دراین هنگام 
دست علی در دســت پیامبر بود و این آیه نازل شد:»ای کسانی که 
ایمان آورده اید، شــما هر گاه با هم، ســخنی به راز گویید هرگز بر 
 بزهکاری و دشمنی و مخالفت رسول نگویید بلکه بر نیکویی و تقوا راز

 به میان آرید«.
هند جگرخوار

 در جنگ احد جناب حمزه سیدالشهدا، عموی پیامبر)ص( نزدیک 
به سی نفر را کشت و بعد خود کشته شد. هند، زن ابوسفیان که در 
کینه جویی ســرآمد همه زنان عصر خود بود، به وحشــی که بنده 
جبیر بن مطعم بود، وعده مال زیادی داد که حمزه را  بکشــد؛ لذا 
وحشی در کمین نشست، خنجر و نیزه بر او وارد کرد و او را کشت. 
 طبق وعده هند، وحشی شکم حمزه را پاره کرد و  جگر او را نزد هند

 آورد. او جگر را به دندان گرفت؛ اما نتوانســت آن را بخورد، از این 
جهت به هند جگر خوار معروف شد. پس هند هر زیوری که داشت به 
وحشی داد و خودش باالی جسد حمزه آمد و از کینه جویی، گوش 
و دماغ و لب حمزه را بریدو همانند گردن بند درست کرد تا به مکه 
ببرد و به زنان قریش نشان بدهد و زنان دیگر هم به تقلید از او اجساد 
شهدای دیگر را مثله کنند. ابوسفیان کینه جو هم وقتی باالی جسد 

حمزه آمد سرنیزه را در گوشه دهان حمزه فرو کرد.

باغ 
کاغذی

»ســیم هاي ســحرآمیز فرانكي پرســتو« اثر»میــچ البوم« با               
ترجمه»ماندانا قهرمانلو« را انتشارات »قطره« چاپ کرده است.

میچ البوم از مشــهورترين و محبوب ترين نويسنده هاي جهان 
است و تاکنون میلیون ها نسخه از آثار او در کشورهاي مختلف 
دنیا به فروش رسیده است. داستان هاي تاثیرگذار او الهام بخش 
افراد بسیاري بوده و همواره در فهرست پرفروش ترين کتاب ها 
قرار داشته اند. رمان جديد میچ البوم، داستاني است با شخصیتي 
ازيادنرفتني: »فرانكي پرستو،پســربچه يتیمي که تحت تعلیم 

استاد نابینايش موسیقي ياد مي گیرد و نوازنده  گیتار مي شود، 
نوازنده اي بسیار معروف و حرفه اي. او استعداد خاص و عجیبي 
دارد و گیتاري جادويي«. موسیقي، حضوري پررنگ در اين اثر 
دارد. موسیقي، درون روح آدم هاست، موسیقي تكلم به زباني است 
که به هیچ کلمه اي احتیاج ندارد و آنچه مي نوازيد همیشه روي 
يک نفر و گاهي روي جهان تاثیر مي گذارد. سیم هاي سحرآمیز 
فرانكي پرستو، سرشار از لحظه هاي غافل گیرکننده است و البته 

عشق در تک تک کلمات و نت ها حضوري پیدا وناپیدا دارد...

سيم هاي سحرآميز 
فرانكي پرستو کينه

مدرسه قطاری 
دومین مورد از مـدارس عجیب جهان متعلق به مدرسـه 
قطـاری اسـت. دیـدن کودکانـی کـه در ایسـتگاه هـای 
قطـار هند، همـه زندگی شـان را مـی گذراننـد، دردناک 
بود. آنهـا در فقر کامـل بودنـد و تحصیالت می توانسـت 
زندگیشـان را کامال عوض کنـد. به همیـن خاطر معلمی 
بـه نـام Inderjit Khurana تصمیـم گرفـت تـا بـه 
جـای اینکـه کـودکان را بـه مدرسـه بکشـاند، مدرسـه 
را بـه پیشـواز آنهـا ببـرد. در واقـع مدرسـه آنهـا در قطار 
قـرار دارد. آنهـا در این مـدارس شـعر، عروسـک گردانی 
و بازیگری یـاد مـی گیرنـد و در هـر زمانی کـه بخواهند 
مـی تواننـد مدرسـه را تـرک کننـد. در ایـن مدرسـه 
حتـی غـذا و خدمات پزشـکی هـم بـه کـودکان و هم به 

خانواده هایشـان ارائـه داده مـی شـود.
مدرسه جادوی مارها

در ایـن مدرسـه در هنـد به کـودکان از سـن دو سـالگی 

نحـوه جادو کـردن مارهـا را آمـوزش می دهنـد و همین 
که کودکان به سـن ۱۲ سـالگی می رسـند تقریبـا دیگر 
همـه چیـز را دربـاره مارهـا و طبیعـت آنهـا مـی دانند و 
آماده شـده اند تـا به صـورت حرفه ای بـا آنهـا کار کنند. 
پسـرها یـاد مـی گیرنـد چطور بـا صـدای فلـوت مـار را 
میخکوب کننـد و دخترهـا هم نحـوه نگهـداری از مارها 

را آمـوزش مـی بیند.
مدرسه آزاد بروکلین

همان طور که از اسـم این مدرسـه پیداسـت، مدرسـه ای 
آزاد در آمریکاسـت کـه در سـال ۲۰۰۴ تاسـیس شـده 
اسـت. در این مدرسـه هیـچ قانونی بـرای دانـش آموزان 
وجـود نـدارد. در واقع ایـده این اسـت که دانـش آموزان 
بتواننـد خودشـان راهشـان را پیـدا کننـد. آنهـا دربـاره 
اینکـه چه چیـزی را دوسـت دارند یـاد بگیرنـد، آزادند و 
 اگر بـه نشسـتن بـر سـر کالس درس عالقه مند نباشـند 

می توانند در خانه بمانند.

عجيب ترین مدارس جهان!)2(
دانستنی ها

حرف حساب

 داوری نکنید، تا بر شما داوری نشود
داوری نکنید، تا بر شــما داوری نشــود و حکم 
نکنید تا بر شما حکم نشود. چه بسیار انسان هایی 
که با ســرزنش دیگران بیماری را به سوی خود 
کشــانیده اند که آنچه را که انســان در دیگران 
سرزنش می کند، در واقع به سوی خودش جذب 

می کند.

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

سیره بزرگان

 سمیه مصور
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که براي امور تجارتي در تحت اســم مخصوص بین 
دو یا چند نفر تشکیل مي شود و مسئولیت هر یک از 
شرکا به نسبت سرمایه اي است که در شرکت گذاشته 
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وعده عجيب اسطوره کلمبيایی 

»والدراما« در دهه 9۰، کاپیتان نسل تاریخی فوتبال کلمبیا بود؛ تیمی 
که در جام جهانی ۱99۴ آمریکا حتی داعیه قهرمانی داشت. حاال کلمبیا 
بازهم تیم ملی موفقی دارد و با حضور ستاره ای چون خامس، همچنان 

به درخشش در جام جهانی می اندیشد.
تیم   ملی فوتبال کلمبیا جواز حضور در جام جهانی ۲۰۱8 روسیه را به 

دست آورده و با تیم های ژاپن، لهستان و سنگال هم گروه است.
والدراما که سابقه بازی در اللیگا برای وایادولید را هم در کارنامه دارد، 
تاکید کرد که در صورت قهرمانی کلمبیا در جام جهانی ۲۰۱8 روسیه 
موهای خود را خواهد تراشید. او گفت : »اگر قهرمان جام جهانی شویم، 
موهایم را می زنم ؛ ما کمتر به جام جهانی راه پیدا می کنیم و بسیار جالب 

می شود اگر قهرمان این رقابت بزرگ شویم.
باید از این فرصت بسیار خوبی که داریم نهایت استفاده را ببریم. رسیدن 
به فینال اتفاقی تاریخی 
برای ما خواهد بود. باید 
با جان و دل در روســیه 
بجنگیم و نهایت تالش 

خود را به کار گیریم.«

کلكسيونی از هيوالهای تماشایی  در مسكو

  نمای بیرونی خانه ای در مســکو، کلکســیونی از تصاویــر حیوانات 
خارق العاده و هیوالهای تماشایی اســت. این ساختمان خیره کننده 
در مسکو )روسیه( به علت نقوش حیوانات خارق العاده ای که از نمای 
بیرونی آن سربر آورده اند، مشهور شــده است و در بین آنها موجودات 
شناخته شــده ای مثل جغد و اردک و حیوانات افسانه ای مثل شیمر 
و اژدها دیده می شــوند.مردم محلی این ســاختمان را بــا نام »خانه 
حیوانات« می شناسند. نقوش برجسته سفالی روی نمای این ساختمان 
دربرگیرنده مجموعه ای از موجودات خارق العاده هســتند. روی پرده 
سبز و آبی پشت آن طرح های ســفیدرنگی ایجاد شده است که بیشتر 
به گالری ها تعلق دارند تا خیابان های مســکو و همین موضوع سبب 
توقف و توجه تمام عابران می شــود. هدف ســاخت این خانه در اوایل 
قرن بیستم اسکان دادن به اعضای مذهبی کلیسایی بود که در تامین 
هزینه ساخت کمک کرده بود. 
بعد از جنــگ جهانی دوم این 
ســاختمان بزرگ تر شد؛ اما 
متاســفانه این طبقات سبب 
از بین رفتن بخشی از طرح و 

نقوش برجسته آن شدند.

  قاب روز

هم نشینی با ابرها
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