
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 
چهارشنبه 23 اسفند  1396 | 25 جمادی الثانی 1439

شماره 2380 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2380.March 14. 2018
12 Pages

تردید در آمار جذب سرمایه گذاری خارجی استان

اصفهان دقیقا کجاست؟!
3

تیر در مقابل قمه

 فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد امنیت مردم خط قرمز ناجاست و
 در زمینه مبارزه با اراذل و اوباش کوتاه نخواهیم آمد:

8

کاهش بیش از ۹۰ درصدی صادرات طالی اصفهان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبرداد:

3

ارائه 14 میلیارد برای خانه دار شدن مددجویان اصفهانی
مدیرکل کمیته امداد اصفهان خبر داد:

8

هر روز شاهد خاموشی چراغ کارخانه ها هستیم
رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

3

انتقاد مهرعلیزاده از عملکرد ۳۰ درصدی بانک ها در ارائه تسهیالت 

مطلوب نیست، صد درصدی شود
استاندار اصفهان در ســی و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان، اظهار کرد: هدف اصلی این ستاد ایجاد رونق و 
اعطای تسهیالت به مردم برای ایجاد اشتغال و کسب و کار است و مدیران 
موظف هستند از ســقف اختیارات خود برای رفع مشکالت واحدهای 

اقتصادی استفاده کنند...

آقای شهردار که در نشست خود با مدیران رسانه ها 
گفته بود تالش می کند تا مطالبات رســانه های 
محلی از شــهرداری تا پایان سال پرداخت شود و 
تاکید کرد بدهی شهرداری به رسانه ها در مقابل 
بدهی های دیگری که شــهرداری دارد، رقم قابل 
توجهی نیست، امروز قرار است به مناسبت پایان 
سال به  قدردانی از نمایندگان همین رسانه ها که 
کل سال را به پوشش اخبار شــهرداری و بشین 
و پاشــوی مدیران محتــرم این ارگان مشــغول 
هستند، بپردازند.رســانه هایی که  وظیفه دارند 
مدام درباره اخبار شــهرداری  اطالع رسانی کنند 
و اگر یک خط مطلب انتقادی بنویسند، با واکنش 
مدیران انتقادپذیر)!( روبه رو می شوند. بسیاری از 
همین خبرنگاران و عکاسان قریب به دو یا سه ماه 
اســت حقوق نگرفته اند چون مطالبات رسانه ها 
از شــهرداری و البتــه اســتانداری در پیچ و خم 
برگشــت زدن فاکتورها و عدم پرداخت بدهی ها 
به بهانه های مختلف همچون نداشتن بودجه و ... 
وصول نمی شود و رسانه ها هم باید دربه در به دنبال 
وصول طلبی باشند که مربوط به چندین ماه قبل 
است و به واقع در برابر سایر بدهی ها و هزینه های 
این ارگان ها، تقریبا »هیچ« حساب می شود؛ اما 
همین هیچ هم اگر نباشد، گاهی کمر یک روزنامه 
محلی را خم می کند. برای شهردار و مدیرانش اما 
چه اهمیتی دارد؟ مهم این اســت که امروز بازهم 
مقابل دوربین صدا و سیما و عکاسان بنشینند تا ... 

آقای شهردار! بخوانید، بشنوید 
و عمل کنید لطفا
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سمیه پارسا

یکی از خبرهایی که در این هفته موردتوجه 
قرارگرفت ، کناره گیری آیت ا... جنتی از 
امامت جمعه تهران بود . درخواستی که 
رهبرانقالب هم با آن موافقت کردند. 
این درخواســت البته پیش از این 

نیز، مطرح شده بود... 
تغییرات در تریبون نمازجمعه 
از مدتــی قبــل آغاز شــده 
اســت. چندی پیش ســید 
محمدحســن ابوترابی فــرد با 
حکم رهبری، امام جمعه موقت 
تهران شد. اصولگرایی که در روش 
اعتدال گراســت و انتخاب او مورد 
اســتقبال جریان ها و گــروه های 

مختلف سیاسی قرارگرفت.
اما اقدام آیت ا...جنتی نیز می تواند 
حاوی پیام های مختلفی باشــد. 
نخست اینکه شاید روحانی 91 ساله 
به این نتیجه رسیده است که وقت 

بازنشستگی است . در وهله بعدی به نظر می رسد خانه تکانی در تریبون 
عمومی نماز جمعه آغازشده است . 

در روزهای اخیر، چندباری هم شایعاتی درباره کناررفتن آیت ا... سیداحمد 
خاتمی از امامت نمازجمعه تهران به گوش رسید که البته خاتمی شایعات 
را تکذیب کرد. در سالی که گذشت، تریبون نمازجمعه شاهد حاشیه های 
مختلفی بود؛ از خطبه های تند و تیز و آتشین که خبرساز و حتی جریان ساز 
شدند تا سپردن این تریبون به دست افرادی که شعرهای جنجالی خواندند. 
آیات عظام خاتمی و صدیقی بارها و بارها با خطبه های خود خبرساز شدند. 
خطبه هایی که مسائل روز جامعه و به ویژه نقد به دولت را شامل می شد. 
موحدی کرمانی هــم هرچند کمتر اما کم و بیش خطبه های آتشــین و 
جنجالی داشته است. خطبه هایی که همچون همیشه با استقبال عده ای 

و نقد و اعتراض عده ای دیگر روبه رو شد. 
آیت ا... جنتی اما مدت ها بود که عمال از تریبون امامت جمعه کناره گیری 
کرده بود. زمزمه ها درباره رسمی شدن کناره گیری او از امامت جمعه تهران 
از مدت ها قبل به گوش می رســید. غیبت طوالنی جنتی در نماز جمعه، 
اظهارات او در سال 9٣ مبنی بر درخواستش از رهبری برای برداشتن بار نماز 
جمعه از دوش وی، انتصاب ابوترابی فرد و اظهارات برخی فعاالن سیاسی 
نشان می داد خبرهایی در راه است و زمزمه های خداحافظی احمد جنتی از 
نماز جمعه چندان دور از ذهن نخواهد بود و دبیر شورای نگهبان پس از ٢٥ 

سال خطبه خوانی در نماز جمعه، به زودی بازنشست خواهد شد.
اولین بار سال 90 بود که زمزمه بازنشســتگی آیت ا... جنتی مطرح شد 

هرچند همان زمان، یدا... شــیرمردی، رییس ستاد نمازجمعه تهران این 
خبر را تکذیب کرد و گفت که »برای شــخص آیت ا... جنتی بازنشستگی 
معنا ندارد و ایشان محکم تر از گذشته در سنگر نماز جمعه حضور خواهند 

داشت.«
ســال 9٣ باز هم اخباری در این باره به گوش رسید . گوینده خبر این بار 
شخص دبیرشــورای نگهبان بود که در یک برنامه تلویزیونی درخواست 
کناره گیری از نمازجمعه را از رهبر انقالب مطرح کرد و گفت: »کار اصلی من 
شورای نگهبان است. فعالیت های دیگر برای من فرعی بود. از مقام معظم 
رهبری خواستم برخی از فعالیت ها از دوش من برداشته شود که یکی از 
این فعالیت ها نماز جمعه، یکی شــورای عالی انقالب فرهنگی و دیگری 
مجمع تشــخیص مصلحت بود. مقام معظم رهبری در خصوص فعالیت 
شــورای عالی انقالب فرهنگی مخالفتی نداشتند و گفتند نمی خواهید، 
نروید ولیکن در خصوص نماز جمعه گفتند که باید نماز جمعه را داشته 
باشی. من گفتم برخی وقت ها نماز جمعه برای من سنگین است فرمودند 

فاصله هایش را زیاد کن.«
این بار اما رهبــر انقالب با درخواســت آیت ا... جنتــی موافقت کردند . 

که ٢٥ ســال پیش از روحانی 91 ساله ای 
گرفت تا نخســتین رهبر انقالب حکم 
حکم رهبــری، امام فردی باشد که با 
جمعه تهران شد. 

اعتراف شوکه کننده پوتین!
رییس جمهــوری روســیه در اعترافی شــوکه 
کننــده اذعان کرد که در ســال ٢01۴ میالدی 
به ژنرال های ارتش دســتور ســاقط کردن یک 
هواپیمای مسافربری را داده بود؛ اما چند دقیقه 
بعد نظر خود را عوض کرد و مانع از کشته شدن 

مسافران شد.
به نوشته روزنامه اکســپرس؛ والدیمیر پوتین، 
رییس جمهوری روسیه در مستند انتخاباتی دو 
ساعته ای تحت عنوان»پوتین«گفت: در آن زمان 
هشــداری جدی دریافت کردم مبنــی بر اینکه 
مردی با یک بمب تهدید کرده کــه به المپیک 

زمستانی سوچی حمله می کند.
پوتین در این مصاحبه گفت: به من گفته شــد 
یک هواپیما از مبدأ اوکراین به مقصد استانبول 
ربوده شــده و هواپیماربایان خواســتار فرود در 
سوچی هستند.خلبانان این هواپیما که متعلق به 
یکی از شرکت های هواپیمایی ترکیه بود و 110 
مسافر به همراه داشت گزارش داده بودند که یک 
مرد، بمبی دارد و این هواپیما به طرف استادیوم 

سوچی در حرکت است.

 اظهارات هیالری درباره روابط ترامپ
 با پوتین:

»رد پول را دنبال کنید!«
وزیــر امــور خارجــه ســابق و نامزد ســابق 
دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 
٢016 میالدی آمریکا در رابطــه با روابط میان 
رییس جمهور آمریکا با همتای روسی اش از مردم 

خواست »رد پول را دنبال کنند.«
کلینتــون گفت: ترامپ شــباهت شــدیدی به 
دیکتاتورها دارد. او واقعا رویه و رفتار مســتبدانه 
دیکتاتورها را دوســت دارد. ترامــپ از قبل نظر 
موافقی نســبت به دیکتاتورها داشــته؛ اما فکر 
می کنم این عالقه نســبت به پوتین و روســیه 

بیشتر است.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا روسیه سند و 
مدرکی علیه ترامپ دارد یا خیر، گفت: خواهیم 

فهمید، خواهیم فهمید، رد پول را دنبال کنید.

 دیدار بن سلمان و ترامپ
 در کاخ سفید

کاخ ســفید اعالم کرد که دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا هفته آینده با محمد بن ســلمان 

ولیعهد عربستان سعودی دیدار می کند.
 سارا سندرز، سخنگوی کاخ ســفید اعالم کرد: 
بن سلمان هفته آینده به واشنگتن سفر می کند 
و ترامپ بیستم مارس )٢9 اسفند( در کاخ سفید 

میزبان او خواهد بود.

تهدید دوباره مکرون علیه سوریه
امانوئــل ماکرون، رییــس جمهوری فرانســه 
آمادگی کشــورش برای انجام حمالت هدفمند 
علیه هر مرکزی که در ســوریه بــرای عملیات 
شیمیایی جهت کشــتن انســان های بی گناه 
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت، اعــالم کرد. 
ماکرون در یک کنفرانــس مطبوعاتی در دهلی 
نو، از مســکو که یکی از متحدان نزدیک بشــار 
اســد، رییس جمهوری ســوریه اســت انتقاد و 
ادعا کرد به اندازه کافی در جهت تسهیل ارسال 
 کمک های انسان دوستانه به منطقه غوطه تالش

 نکرده است.

به بهانه کناره گیری آیت ا... جنتی از امامت جمعه تهران؛

آغاز یک دوران؟

محسن هاشمی
رییس شورای شهر تهران خبر داد:

شورای شهر

وزیر امور خارجه کشورمان طی نشستی مطبوعاتی 
در پاکستان و در پاسخ به پرسشی در خصوص روابط 
ایران و عربستان و اینکه آیا ایران از پیشنهادها برای 
احیای روابط خود با عربستان استقبال کرده است، 
گفت:اگر روزی عربستان سعودی با هرگونه تجاوز 
خارجی مواجه شود، ایران نخستین کشوری خواهد 

بود که برای کمک به این کشور وارد عمل می شود.
محمدجواد ظریف همچنین با تبیین اهمیت امنیت 
و ثبــات در منطقه گفت:معتقدیــم امنیت و ثبات 
کشورهای همســایه و منطقه همان امنیت و ثبات 

جمهوری اسالمی ایران است .
وی گفــت: امیدوارم کــه آنها ) عربســتان ( همان 
احساس ما را داشته باشــند و برای حل موضوعات 

مورد اختالف آماده باشند.
وزیر امــور خارجه ایران در ادامه ســخنانش گفت: 
ما آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات با عربســتان 
ســعودی اعالم کرده ایم و از اقدامات نواز شــریف، 
 نخســت وزیر ســابق پاکســتان نیز برای آغاز این 

گفت و گوها نیز استقبال کردیم .

آماده کمک به عربستان 
هستیم

وزیر امور خارجه:

سیاست خارجه

ربیعی ابقا شد

پیشنهاد سردبیر:

محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران 
در آیین رونمایی از تندیس آیت ا... هاشمی 
در طبقه مشــاهیر برج میالد اظهار داشت:  
فردی مانند آیــت ا... هاشــمی، هیجانات 
مثبت درونی خود را تبدیل به کارکردهای 
اجتماعی کرد و این کاری اســت که کمتر 
کســی  در دنیا آن را انجام داده اســت. وی 
افزود: بــه دلیل زندگــی در کنار ایشــان 
پشتکارشــان را می دیدم که چگونه از اذان 
صبح تا 10 شــب با برنامه ریزی به فعالیت 

مشغول بودند.
هاشمی ادامه داد: تفســیر قرآن را ایشان از 
زمان طاغوت که در زندان بودند، آغاز کردند 
که امروز بیش از ٥0 جلد از آن به بازار عرضه 

شده است. 

عرضه 50 جلد از تفسیرقرآن 
مرحوم هاشمی در بازار

آیت ا... جنتی
رییس مجلس خبرگان:

خبرگان رهبری

ســخنگوی دولت اعالم کرد که کســری بودجه 
نداریم.

محمد باقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود 
اظهار کرد: کســری بودجه با عــدم تحقق بودجه 
متفاوت است؛ کســری بودجه یعنی منابع تامین 
نشــود؛ اما وقتی منابع تامین نشود و ما مصارف را 
کم کنیم، دیگر کسری بودجه نداریم و عدم تحقق 

بودجه داریم.
وی با بیــان اینکه  همه منابع بودجــه تحقق پیدا 
نکرده اســت و ما هم مصارف را کاهش داده ایم تا 
کسری بودجه نداشته باشیم ،گفت: با این اوصاف 
کســری بودجه نداریم. ســخنگوی دولــت ادامه 
داد:دلیل عــدم تحقق بودجه امســال این بود که 
سقف بودجه پیشــنهادی ما به مجلس ٣19هزار 
میلیارد تومان بود که مجلس محترم به هر دلیلی 
این عدد را به ٣۴6هزار میلیارد تومان افزایش داد 

که ما مخالف بودیم.  
نوبخت از واریز حقوق نیروهای مســلح به سازمان 

نیروهای مسلح هم خبر داد. 

کسری بودجه نداریم
سخنگوی دولت:

دولت

رییس مجلس خبرگان رهبری گفت: آقای 
رییس جمهور! نگذارید انقالب دست نااهالن 
بیفتد. در دستگاه شما کســانی هستند که 
حداکثر انقالبی نیســتند و حداقل با انقالب 
فاصلــه  دارند.  آیت ا... احمــد جنتی، رییس 
مجلس خبرگان رهبری در چهارمین اجالسیه 
خبرگان رهبری طی سخنانی اظهار داشت: 
حجاب از مسائل مسلم اسالم است و  شرف، 
عفت و شــرافت زن محســوب می شود که 
باید آن را حفظ کنیم؛ امــا عده ای دنبال آن 
هستند که آن را خدشه دار کنند. باید جلوی 
کسانی که می خواهند تظاهر به فسق کنند و با 
رقصیدن و برداشتن روسری شان که در واقع 
برداشتن عفت و شــرافت شان است، محکم 

برخورد شود و جلوی شان گرفته شود.

 با کسانی که روسری
 برمی دارند، برخورد شود

پیشخوان

بین الملل

خوش خدمتی انگلیس 
به عربستان

فرصت  اســتیضاح 
روشنگری

 دروغگو مثــل فعال 
اصالح طلــب دروغ پرداز 

مثل شبکه ملکه انگلیس

روســری بر سر چوب 
کردن مقابله با قرآن است

 حمله به سفارت خوش 
خدمتی لندن به آل سعود

 توقیف اموال اختالسگر 
نفتی

پس از حادثه منا و مخدوش شــدن اطالعات زائران که 
دسترسی به هویت جان باختگان را حتی تا امروز دشوار 
کرد، ســازمان حج و زیارت بر آن شــد تا مچ بندهای 
الکترونیکی را حــاوی اطالعات زائــران طراحی کند. 
پروژه ای که با حواشی زیادی همراه و شایعه شد که این 

دستبندهای فلزی به سفارش عربستان توسط شرکت اسرائیلی ساخته می شود که کاربرد جاسوسی دارد، 
هرچند بعثه آن را تکذیب کرد. حمید محمدی، رییس سازمان حج و زیارت هم گفته بود: این مچ بندها 
به منزله کارت شناسایی حجاج و حاوی مشــخصات آنهاست؛ اما اکنون پس از گذشته یک سال و پشت 
سر گذاشتن یک دوره تجربه استفاده از این مچ بندها، حجت االسالم والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر، 
نماینده ولی فقیه در حج و زیارت  گفته:» این طرح به خاطر صرفه جویی در هزینه ها و ناکارآمدی، امسال 

حذف می شود«.

غالمحســین کرباســچی درباره تهدید احمدتوکلی به 
برگزاری تجمع علیه دولت نوشت: در خبرها آمده بود که 
بعضي از نمایندگان سابق که سال ها در صندلي هاي سبز 
و قرمز نشسته اند و بر پســت هاي مختلف از جمله وزارت 
تکیه زده اند، دولت را تهدید کرده اند. این دولت که عادت 

به تهدید هایي اینچنیني و تهدید به تظاهراتي که چه بسا عامل آن دیگران هستند، دارد اما شما خود چه هدفي 
را دنبال مي کنید؟ پاسخ این سوال را هم در توییت هاي خود بنویسید که در تمام این چهل سال که الحمد ا...

هم مسئول بوده اید، آیا تا به حال چنین تهدیدي کرده بودید؟ چنین اصراري بر شفافیت داشته اید؟ براي همه 
دولت ها و به ویژه دولت فخیم نهم و دهم چنین ضرورتي احساس کردید؟ و غیر از حقوق، براي باقي مواردي 
که ممکن است شبهه خالفي در ذهن ها شکل گرفته باشد مانند زمین هاي واگذار شده، بورسیه هاي اعطایي، 

امتیازات داده شده و... مي شود چنین تهدیدي کرد؟

مچ بندهای حج 
حذف می شود

باشه ولی چرا این قدر 
دیر؟!

آیت ا... احمد جنتی در این 25 سال از تریبون نماز جمعه اظهارنظرها و مطالب زیادی را بیان کرد که برخی از آنها بسیار مورد توجه رسانه ها و آحاد مردم قرار گرفت. در 
ادامه به برخی از این اظهارنظرهای جنجالی اشاره می کنیم. 

در خصوص پیروان سایر ادیان 
»بشر غیر از اســالم همان حیواناتی هستند که روی 
زمین می چرخند و فســاد می کننــد.« این صحبت 
آیت ا... جنتی با واکنش گسترده روحانیون نواندیش و 

نمایندگان سایر ادیان روبه رو شد.

حمایت از نامه احمدی نژاد در خصوص ارسال 
نامه به جرج بوش، رییس جمهور آمریکا: 

»هیچ کــس در دنیا جــرات نمی کنــد که چنین 
نامه ای را به رییــس جمهور آمریکا بنویســد. در 
نامه احمدی نژاد به بوش ســوره و شماره آیه های 
قرآن نیز ذکر شــده، این نامه  فوق العاده اســت و 
از الهامات خداوند محســوب می شــود.«  آیت ا... 
جنتــی در ادامه گفت: »توصیه مــی کنم این نامه 
را بچه ها هــم بخوانند و در مدارس و دانشــگاه ها 
 خوانده شــود و صــدا و ســیما نیز مکــرر آن را 

بخواند.«

ماجرای خواب در خصوص رای به محمود احمدی نژاد 
جنتی اتفاق سوم تیر را از مسائل تاریخی انقالب دانست و گفت: »چند روز پیش یکی از دوستان می گفت 
در زمان انتخابات در تاکسی از راننده پرسیدم به چه کسی رای می دهی؟ او گفت: نمی دانم اما مادرم که 

چند سال پیش فوت کرده به خوابم آمده و گفت به احمدی نژاد رای بده. از این نمونه ها بسیار است.«

تمثیل حسنی مبارک به فرعون 
وی در ســخنرانی خود با بیان اینکه »مــن در زمان 
فرعون چند سفر به مصر رفته بودم.« به تشبیه رفتار 

حسنی مبارک با فراعنه مصر پرداخت .

در خصوص مذاکره با آمریکا و خوردن یک وعده غذا در روز
 امام جمعه موقت تهران با اشاره به مذاکرات دوجانبه دولت ایران و آمریکا اشاره کرد: »ممکن است زمانی 
فرا برسد که ما روزی دو وعده غذا بخوریم؛ چه اشکالی دارد حتی اگر شرایط بدتر شود ما روزی یک وعده 
غذا بخوریم همان طور که االن نیز برخی روزی یک وعده غذا می خورند؛ مردم ما تاب و تحمل را دارند چرا 
که گرسنگی کشیدن بدتر از داغ از دست دادن عزیزان و جوانان نیست؛ آیا آن کسی که جوان و عزیزش را 

از دست داده است حال برای انقالب، اسالم و نظام حاضر نیست قدری گرسنگی بکشد؟«

30آبان 1384

9 بهمن 1390

10 بهمن 1393

8 تیر 231386 تیر 1385

کافه سیاست

یادداشت

عکس  روز 

خوش و بش روحانی و رییسی 
در حاشیه اجالسیه مجلس 

خبرگان رهبری-دیروز

ربیعی ابقا شد
استیضاح علی ربیعی با 1٢6 موافق، 1٢۴ مخالف، 
٢ ممتنع و یک رای باطلــه رای نیاورد و وزیر کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی در سمت خود ابقا شد.  در 
جریان استیضاح ربیعی، مباحث متعدد و جنجال 
برانگیزی مطرح شد. در این بین، موافقان استیضاح 
و ربیعی، هریک طرف مقابل را به البی گری و باج 
خواهی متهم کردند.جلسه دیروز در چند مقطع به 
ویژه دفاعیات آخر ربیعی به جنجال کشیده شد. 
به ویژه در لحظاتی کــه ربیعی یکی از نمایندگان 
را به ایجاد کمپین »نه به ربیعی« متهم کرده بود، 
نمایندگان با تذکرات بلند، خواســتار اعالم نام او 

شدند؛ اما ربیعی نام او را اعالم نکرد.

درخواست یک امام جمعه 
برای برگزاری کنسرت!

امام جمعه اسالم، از مدیر ارشادگیالن درخواست 
کرد که برای شــاد کردن مردم از یک خواننده 
دعوت کند. یکی از فعاالن رســانه ای در توییتر، 
تصویر نامه امام جمعه اسالم در استان گیالن به 
مدیرکل ارشاد این استان را منتشر کرده است 
که در آن برای دعوت از یک خواننده مورد اقبال 
جوانان جهت برگزاری مراسم جشن و شادی )با 

رعایت موازین شرعی( درخواست شده است.

تکذیبیه، تکذیب شد!
محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شــهر در 
مجلس با اشــاره به انتشــار خبر »شام نوبخت 
به نمایندگان مجلس، دعــوت نامه به نام حزب 
اعتدال و مکان ســازمان مدیریــت« گفت: این 
خبر کامال صحــت دارد و چنین دعوتی صورت 
گرفته اســت. وی افزود: اینجانب  روزدوشنبه با 
دفتر دولت مستقر در مجلس صحبت کردم که 
مسئوالن با تایید این خبر اعالم کردند که حزب 
اعتدال و توسعه، اعضای فراکســیون اعتدال و 
توسعه مجلس را جهت تعامل بیشتر دعوت کرده 
بودند که مکان آن هم سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی تعیین شده بود. 

دادستان کل کشور:
راه ارتکاب جرم در فضای 
مجازی باید مسدود شود 

 حجت االسالم والمسلمین منتظری دادستان 
کل کشــور صبح دیــروز در حاشــیه بازدید از 
دادســرای جرایم یارانه ای با اشاره به گسترش 
روزافزون اســتفاده از اینترنت و فضای مجازی 
گفت: یکی از مهم ترین مشــکالت موجود در 
مواجهه بــا جرایم فضای مجازی در دســترس 
نبودن سرورهاست، به طوری که بین 60 تا ۷0 
درصد این جرایم در فضایی مانند تلگرام خارج از 
دسترسی ما برای رسیدگی است و در واقع آزاد 
گذاشــتن چنین فضایی که دارای قابلیت وقوع 
جرایم متعدد است؛ به بهانه لزوم آزاد بودن فضای 

مجازی منطقی و قابل قبول نیست.

آقای شهردار! بخوانید، بشنوید 
و عمل کنید لطفا

...ادامه از صفحه اول
شهردار برایشان از اقدامات خود بگوید و خبرنگاران 
هم بنویسند و در روزنامه ها منتشر شود و مسئوالن 
شهرداری دلشان خوش باشــد که شاید به رویه 
ســال های قبل ، کارت هدیه چندده هزارتومانی 
هم پیشکش اهالی رســانه کرده اند که البد منت 
هم برسرمان است!  می گویند شــهردار فعلی از 
روزی که آمده، دستور داده جلوی ریخت و پاش ها 
را بگیرند و معترض شده که چرا در دوره شهردار 
قبلی این همــه رپرتاژ و آگهی داده شــده و فعال 
رســانه ها و پیمانکاران و ... در لیست تحریم های 
شــهرداری اصفهان قرارگرفته اند.  آقای شهردار! 
خسته نباشید، کارت هدیه و تبلت ساخت وطن 
و صبحانه نمی خواهیم. لطفا پای درد دل رسانه ها 
بنشینید و اگر ادعای اصالح طلبی دارید، این رویه 

را اصالح کنید و حداقل شما شعار ندهید.
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هر روز شاهد خاموشی چراغ کارخانه ها هستیم
پیشنهاد سردبیر:

ذره بین

دیدگاه

دستیار ویژه استاندار اصفهان:
 ام الفساد اقتصاد ایران 
بنگاه داری دولتی است

دستیار ویژه استاندار اصفهان گفت: ام الفساد 
اقتصاد ایران، بنگاه داری دولتی است و دولت 
بنگاه دار هم درباره روابط با آمریکا و هم در مورد 

قیمت تخم مرغ تصمیم گیری می کند. 
امیر کریمــی در همایش فعــاالن اقتصادی و 
اعضای اتــاق بازرگانی اصفهــان، اظهار کرد: 
نمی تــوان منکر ضربه های تحریــم بود و این 
درحالی اســت که برای جبران هر یک ســال 
تحریم، پنج ســال باید تالش کرد تا مشکالت 
جبران شــود؛ اما خوشبختانه مســئوالن راه 
را بــرای ارتباطــات خارجی باز کــرده اند تا 

سرمایه های خارجی وارد کشور شود.
وی تصریح کرد: نباید این طور قلمداد شــود 
که می توان به رشــد اقتصــادی ۱۰ درصدی 
برسیم؛ چرا که رسیدن به این رقم نیازمند ورود 
سرمایه های خارجی است.دستیار ویژه استاندار 
اصفهان با بیان اینکه خطاهای اقتصادی منجر 
به رکود و مشکالت اقتصادی شده است گفت: 
از این رو اگر فردی از فعاالن اقتصادی از  بانکی 
برای سرمایه در گردش درخواست وام می کند 
باید از وی عذرخواهی کرد زیــرا خطاهای ما 

منجر به بروز این شرایط شده است.
 کریمی تصریح کرد: با تمامی مدیران استانی 
حجت را تمام کرده ایم تا دیگر شاهد هیچ گونه 

خطایی نباشیم.
وی ادامه داد: متاسفانه مصوبات ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید در اســتان به خوبی اجرایی 

نمی شود.
دســتیار ویژه اســتاندار اصفهان با اشــاره به 
دخالت های زیاد دولت در امور اقتصادی اضافه 
کرد: نمی شود در یک دولت هم در مورد روابط 
با آمریکا تصمیم گیری کرد و هم درباره قیمت 

جوجه یک روزه نظر داد.

بازار

ظروف میناکاری

 کشاورزان شرق
 حقابه خود را می خواهند

نماینده کشاورزان شــرق اصفهان در گفت وگو 
با خبرنگار تسنیم اظهار داشــت: دولت باید به 
مصوبات قبل که وزیر نیروی سابق)چیت چیان( 
و زرگرپور، استاندار ســابق اصفهان و نیز دیگر 
مسئوالن برای کشــاورزان به تصویب رساندند، 

عمل کند.
محمود کریمی افزود: مطالبه همه کشــاورزان 
به ویژه کشــاورزان شــرق اصفهان، در راستای 
اجرای مصوبات گذشــته مجلس و دولت است؛ 
همچنین کشــاورزان شــرق اصفهان خواهان 
اجرای عدالت و پرداخت خســارت و رسیدن به 

حقابه خود هستند.
نماینده کشاورزان شرق اصفهان ادامه داد: قرار 
بود تونل ســوم کوهرنگ را راه اندازی و آب را در 
رگ های حیاتی زاینده رود جــاری کنند. عالوه 
بر آن قصد داشتند از طریق لوله آب از رودخانه 
و ســد کارون به زاینده رود منتقــل کنند تا آب 
کشــاورزان اصفهان دائمی شود که این اقدامات 

صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه هنوز خسارت نکشت کشاورزان 
از سال 95 تاکنون پرداخت نشــده است، بیان 
کرد: هنوز هیچ خســارتی تحت عنوان خسارت 
نکشت کشاورزان از سال 95 تاکنون به کشاورزان 
زحمت کش شرق اصفهان پرداخت نشده است 
و یکــی از اعتراضات آنها در همین راستاســت.

کریمی با بیان اینکه کشــاورزان خواهان حقابه 
خود هستند، خاطرنشان کرد: کشاورزان خواهان 
سند حقابه خود هستند چه افرادی که خریدند 
و چه افرادی که از قبل داشــتند، خواهان سند 
 حقابه خود هســتند کــه تاکنون بــه آنها داده

 نشده است.

آمار صادرات ۱۱ ماهه استان اصفهان نشــان می دهد از مجموع یک میلیارد و 5۴۰  میلیون و ۷9۶  هزار دالر 
صادرات استان در سال 9۶ نزدیک به یک سوم آن و معادل ۴۴۱ میلیون دالر  به آهن و فوالد اختصاص دارد که  
ضمن حفظ جایگاه صادراتی خود در کشور باالترین میزان صادرات آهن و فوالد را نیز به خود اختصاص دهد. این 
دو شرکت از صادرکنندگان نمونه ملی هستند با این حال، آمار ۸ ماهه نخست فوالد مبارکه در زمینه صادرات 
کاهش ۴۲ درصدی داشته و به رقم ۷۲۸ هزار تن رســیده است؛ همچنین شرکت ذوب آهن اصفهان نیز طبق 

آخرین آمار اعالمی در ۸ ماهه نخست سال 9۶ نزدیک به ۷5۰ هزار تن صادرات داشته است.

یک سوم صادرات 
اصفهان به آهن و 

فوالد اختصاص دارد

وجود کاهش صادرات فوالد 
مبارکه و ذوب آهن؛

عت
صن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،575،000
تومان

780،000نیم سکه
تومان

490،000ربع سکه
تومان

330،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

152،533
تومان

      قیمت سکه و طال

بشقاب مسی ميناکاری 
شده اثر سلطانی

 100,000
تومان

گلدان ميناکاری رستا 

 228,000
تومان

شکالت خوری مسی 
ميناکاری شده اثر شيرازی 

 308,000
تومان

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مشکالت تولید و 
سخت گیری بانک ها گفت: روزی نیست که خبر تعطیلی 
کارخانه ای را نشنوم و این در حالی است که سخت گیری 

بانک ها در حوزه ارائه تسهیالت بسیار زیاد است.
سید عبدالوهاب سهل آبادی در جمع فعاالن اقتصادی و 
اعضای اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به تشکیل شورای 

اشتغال به ریاست جمهور افزود: در شرایطی دم از تولید می زنیم که هنوز به صورت میلیاردی کاالی قاچاق 
وارد کشور می شود و به عنوان مثال در حوزه نساجی میلیون ها »پتو« به صورت رسمی وارد می شود و این در 
حالی است که توان تولید چنین محصوالتی را داریم. سهل آبادی با اشاره به اینکه بانک ها همکاری الزم را با 
تولیدکنندگان ندارند، افزود: سال گذشته شاهد سخت گیری شدید یکی از بانک ها بودیم که به بهانه بدهی، 

تمامی اموال یک خانم مصادره شد و هیچ چیز برای وی باقی نماند. 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

هر روز شاهد خاموشی 
چراغ کارخانه ها 
هستیم

رییس اتحادیه صنایع مبلمان اســتان اصفهان گفت: به 
دلیل کاهش توان خرید مردم، بازار شب عید نیز تقاضا را 
در این بخش تحریک نکرده و در حال حاضر خط تولید ما 

به تنهایی با ۲۰ درصد ظرفیت کار می کند.
حجت ا... پورحقانی  گفت: در حال حاضر مهم ترین نیاز 
اتحادیه مبل فروشــان حمایت دولت در زمینه افزایش 

صادرات این محصول است. وی خاطر نشان کرد: کاهش واردات مبل، دالیل متعددی دارد که یکی از آنها 
ارتقای کیفیت محصوالت تولید داخل و آگاهی مردم از این کیفیت است؛ از این رو مصرف کنندگان تمایل 
بیشتری برای خرید محصوالت داخلی پیدا کرده اند.پورحقانی در پاسخ به این سوال که آیا بازار شب عید 
تقاضای خرید این محصول را افزایش داده است؛ گفت: به دلیل کاهش توان خرید مردم، بازار شب عید نیز 
تقاضا را در این بخش تحریک نکرده و در حال حاضر خط تولید ما به تنهایی با ۲۰ درصد ظرفیت کار می کند.

رییس اتحادیه صنایع مبلمان استان:

ظرفیت کارگاه های 
اصفهان به 20 درصد 
رسیده است

تردید در آمار جذب سرمایه گذاری خارجی استان

اصفهان دقیقا کجاست؟!

صادرات مصنوعـات طال از اسـتان اصفهان با کاهـش بیش از 9۰ 
درصـد از ۷5۰ میلیون دالر در سـال 9۰ بـه 5۰ میلیـون دالر در 

سـال 9۶ رسـیده است.
قانون مالیات بـر ارزش افزوده که از سـال ۸۷ بـه تصویب مجلس 
شورای اسالمی رسـید، بار سـنگینی را بر دوش تولیدکنندگان و 
فعاالن اقتصـادی تحمیل کرد و باعـث افزایش قیمت تمام  شـده 

کاال و تضعیف محیط کسـب و کار شد.
قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده در صنعـت طـال و جواهـر امـا 
آسـیب های بـه مراتـب بیشـتری بـه دنبـال داشـت به طـوری 
که بارهـا اعتراضـات صنـف طـال و جواهـر را در اصفهان و سـایر 
شـهرها به خود دیـد. اکنون نیـز بنا بر اظهـارات رییس سـازمان 
صنعت، معدن و تجارت اسـتان اصفهان شـاهد کاهش چشمگیر 
صادرات طـال در اسـتان از ۷5۰ میلیـون دالر در سـال 9۰ به 5۰ 
میلیـون دالر در سـال 9۶ هسـتیم که ایـن بیانگر کاهشـی بیش 

از 9۰ درصـد اسـت.
اسـرافیل احمدیه ، دلیل این کاهش شـدید را دریافـت مالیات بر 
ارزش افزوده از شـمش طال عنـوان کرد و افـزود: تغییـرات ایجاد 

شـده به منظـور دریافـت مالیات بـر ارزش افـزوده از شـمش طال 
باعـث شـد تولیـد طـال بـا رشـد بهـای تمام شـده مواجه شـود و 
تولیدکننـدگان قـدرت رقابتـی خـود را بـرای صادرات از دسـت 

بدهنـد.  

صنعتگـران و تولیدکننـدگان طـال بـر ایـن اعتقـاد هسـتند کـه 
مالیات بر ارزش افـزوده نبایـد از کل قیمت طال گرفته شـود بلکه 
باید از اجرت کار سـاخته شـده دریافت شـود زیرا طال یک کاالی 

سـرمایه ای اسـت؛ امـا 9 درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده از کل 
ارزش طـال به عـالوه اجـرت و سـود دریافت می شـود.

بررسـی بـازار نیـز نشـان می دهـد کـه دریافـت ارزش افـزوده 
از اصـل طـال باعـث شـده کـه بسـیاری از مـردم قـادر بـه 
 سـرمایه گذاری در طـال نباشـند و از رونـق بـازار طـال کاسـته 

است.  
ضرورت اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده

احمدیـه چـاره حـل ایـن مشـکل را اصـالح قانـون مالیـات بـر 
ارزش افـزوده دانسـت و گفـت: نبایـد ایـن مالیـات از کل قیمـت 
طال دریافت شـود بلکـه باید بـر اجرت سـاخت آن را اعمـال کرد 
تـا سـرمایه گذاران ترغیـب بـه سـرمایه گذاری در صنعـت طال و 
جواهر شـوند و از سـوی دیگر قدرت رقابـت در بازارهـای جهانی 

بـا هـدف صـادرات را بیابند.
رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان تاکیـد کرد: 
یکـی از مزیت های بـزرگ این رویـداد، جلوگیری از رشـد قاچاق 
طالسـت زیرا با وجـود مشـکالت فعلی، حجـم قاچـاق و واردات 

این کاال هـم افزایـش یافته اسـت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبرداد:

کاهش بیش از ۹0 درصدی صادرات طالی اصفهان

صادرات

ایمنــا: آمارهــای اعالمــی دربــاره 
ســرمایه گذاری خارجی بــه جهت نبود 
سازوکار محاسباتی و آماری ساختارمند 

در استان اصفهان قابل استناد نیست.
بسیاری از ظرفیت های اقتصادی غیرفعال 
استان اصفهان برای ایجاد اشتغال و ثروت، 
نیازمند سرمایه گذاری هستند. با توجه به 
کمبود منابع مالی، جذب سرمایه گذاری 
خارجی یکــی از راهکارهــای موثر برای 
فعال ســازی پتانســیل های موجــود به 
شمار می رود. اســتان اصفهان با توجه به 
نوع اقلیم و تاریــخ و فرهنگ و همچنین 
منابع معدنی و صنعتی یکــی از مقاصد 
هدف در جذب ســرمایه گذاری خارجی 
ایران شناخته می شــود؛ اما نبود انسجام 
و هماهنگی در مدیریت استان به جذب 
ســرمایه گذار خارجی کمک نکرده و به 
دلیل نبود ساختار مناسب، آمارهای دقیق 
و به  روزی از وضعیت حجم سرمایه گذاری 
و میزان رضایت ســرمایه گذاران خارجی 

استان در دسترس نیست.

 آماری از 
سال ۹۶ در دسترس نیست

ادعای اســتاندار ســابق اصفهان مبنی بر 
جذب ۱.5 میلیارد دالر ســرمایه مستقیم 
خارجی در حالی اســت که بنا بر آمارهای 
وزیر صنعت، میزان کل ســرمایه هایی که 
پس از توافق هسته ای جذب شده اند، ۳.9 
میلیارد دالر بــوده و این یعنــی اصفهان 
نزدیک بــه نیمی از ســرمایه خارجی کل 
کشــور را به خود اختصاص داده اســت. 
آمارهای رسمی نشان می دهد در پسابرجام 
9.۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی یا FDI به تصویب شــورای عالی 
جذب سرمایه گذاری خارجی رسیده که از 
این میزان ۳.9 میلیارد دالر وارد کشور شده 
است؛ اما رقم واقعی سرمایه گذاری مصوب 
در اســتان از زمان امضای توافق هسته ای 
تا انتهای سال ۱۳95، کمی بیشتر از یک 
میلیارد و 5۶ میلیون و 95۰ هزار دالر بوده 
است. آمار سرمایه گذاری خارجی در سال 

۱۳9۶ نیز هنوز منتشر نشده  است. 

بخشی از سرمایه جذب شده، خارج شده است

طبق گزارش معاونت اقتصادی سازمان امور اقتصاد و دارایی 
استان اصفهان مربوط به سال 95 که در آبان ماه 9۶ به صورت 
یک PDF در سایت این سازمان منتشر شده است، عملکرد 
سرمایه گذاری خارجی اســتان تاکنون مبلغ ۲.۷۸۷.۷۷۲ 
هزار دالر به صورت ۴۸ عنوان پــروژه در بخش های صنعتی 

و خدماتی و گردشگری از کشورهای خارجی مختلف است.
همچنیــن می توان بــه برخی مصادیــق بــارز پروژه های 
سرمایه گذاری خارجی اســتان اصفهان مانند پروژه سیتی 
سنتر شرکت پرســتیژلند ایران، صنایع خمیر و کاغذ اترک، 
راک سرامیک، نیروگاه گازی جنوب اصفهان و کارخانه های 
فرش ماشینی شماری از اتباع افغانســتانی به عنوان نمونه 
اشاره کرد؛ البته یکی از بزرگ ترین پروژه های سرمایه گذاری 
خارجی استان اصفهان مجموعه اصفهان سیتی سنتر به شمار 
می رود که طی توافقی که انجام شد سرمایه گذار خارجی این 
پروژه سهام خود را به یک هلدینگ گردشگری ایرانی وابسته 
به بانک گردشگری انتقال داد و در حقیقت سرمایه خارجی 

این مجموعه از کشور خارج شده است.

اصفهان کجاست؟
نکته قابل تامل دیگــر در موضوع جذب ســرمایه گذاری 
خارجی، سایت سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های 
فنی و اقتصادی ایران اســت کــه از مجمــوع ۱۷۲ طرح 
سرمایه گذاری که در آن ویژه سرمایه گذاران خارجی معرفی 
کرده است حتی یک مورد آن به استان اصفهان تعلق ندارد!

به نظر می رســد اســتان اصفهــان در موضــوع معرفی و 
جذب ســرمایه گذاری خارجی و همچنین محاســبات آن 
و میزان ورود و خروج ســرمایه، متولی مشــخصی ندارد و 
آمارهای اعالمی بیشتر ناشی از انتظارات و مصوبات است تا 

سرمایه هایی که به طور رسمی محقق شده اند.
اصفهان هم اکنون با نرخ بیــکاری ۱۴.۶ درصد، بیش از هر 
زمان دیگری نیاز به تامیــن مالی بخش های اقتصادی خود 
دارد. ماشــین آالت فرســوده صنایع، کمبود نقدینگی در 
گردش، روی زمین ماندن طرح های توسعه معادن و رکود در 
شهرک های صنعتی اصفهان تبعات منفی بی تحرکی اقتصاد 
کشور محسوب می شود که جبران آنها مستلزم ورود حجم 

زیادی از سرمایه مستقیم خارجی است.

زمان و میزان سرمایه گذاری نامشخص است

در استان اصفهان آمارهای اعالمی درباره ســرمایه گذاری خارجی به جهت نبود 
سازوکار محاسباتی و آماری ساختارمند، قابل استناد نیست. یکی از مهم ترین نقاط 
ضعف در محاسبه میزان سرمایه گذاری خارجی، در نظر گرفتن حجم سرمایه گذاری 
در سال های گذشــته است که معموال استهالک ســرمایه و یا خروج آن در جایی 

محاسبه نمی شود.
برای نمونه اکنون آمار دقیقی از میزان بهره مندی بخش های اقتصادی اســتان از 
سرمایه های خارجی در دست نیست؛ اما رسول زرگرپور، استاندار سابق در شهریور 
ماه امسال مدعی شده بود که اســتان اصفهان طی یکی دو ســال گذشته »۱.5 
میلیارد دالر سرمایه خارجی« جذب کرده است. در این اظهارنظر، استاندار وقت 
به طور دقیق دوره سرمایه گذاری را اعالم نکرده و با عبارت یکی دو سال، آمار خود 

را نشر داده است.
فاجعه آنجاســت که زرگرپور در همان تاریخ اعالم کرده بود در طول ۱.5 ســال 
گذشته بیش از ۱۲۰ هیئت بازرگانی به اصفهان ســفر کرده اند و مذاکرات بسیار 
مثبتی با اتاق بازرگانی اصفهان داشــته اند! جذب یک و نیم میلیارد دالر سرمایه 
آن هم با حضور ۱۲۰ هیئت تجاری خارجی به اســتان نشان می دهد در تعامل با 

بازرگانان خارجی عملکرد خوبی به نمایش نگذاشته ایم. 

اخبار

رییس اتاق اصناف استان:
 مرغ های یخ زده
 بی کیفیت نیستند

رســول جهانگیری، رییس اتاق اصناف اســتان 
اصفهــان در رابطه بــا افزایش قیمــت مرغ در 
روزهای اخیــر اظهار کرد: رشــد قیمت مرغ به 
عوامل متعددی بستگی دارد که نوسانات ارزی، 
هیجانات بازار شــب عید و آنفلوآنزای مرغی از 

مهم ترین این عوامل به شمار می روند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم فرهنگ ســازی در 
رابطه با مصرف گوشــت مرغ یخ زده اذعان کرد: 
در اصفهان گوشــت مرغ یخ زده مورد استقبال 
مردم قرار نمی گیرد و بــه دلیل آگاهی کم مردم 
از کیفیت این محصول، عمومــا تصور می کنند 
سطح کیفیت این محصول نســبت به مرغ گرم 

پایین تر است.

 عضو هیئت رییسه اتحادیه آجیل
 و خشکبار اصفهان مطرح کرد:

 رونق بازار آجیل شب عید
 اصفهان

عضو هیئت رییســه اتحادیه آجیل و خشــکبار 
اصفهان گفت: در آستانه نوروز 9۷، قیمت آجیل 
داخلی ۲۰ درصد و آجیل خارجی ۳۰ درصد در 
اصفهان گران شــده است. حســین جوانی ، در 
خصوص وضعیت بازار آجیل در آستانه نوروز 9۷، 
اظهار کرد: با وجود رکود طی سال های گذشته 
و کاهش گردش پول، مردم به ســنت هر سال، 
همچنان تمایل به خرید برخی از اقالم خوراکی 
مانند آجیل و میوه، گز و شیرینی برای شب عید 
دارند. وی با تاکید بر اینکــه در حال حاضر بازار 
آجیل در اصفهان رونق دارد و حتی برخی مغازه ها 
دستگاه های نوبت زنی دارند، گفت: مردم برای 

شب عید توجهی به گرانی ندارند. 

 دوشنبه بازار رنگارنگ 
بندر ترکمن

عکس روز
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تحدید حدود اختصاصی
12/919 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  10393/3661 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ســعید رجبــی فرزند علی اکبر در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027000621- 96/1/20 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 97/2/17 ساعت 
9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید.  م الف:39371 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)192 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/920 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  10393/3659 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حســن مومنی مــزده فرزند علی 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027008457- 96/7/23 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 97/2/5 ساعت 
9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید.  م الف:39370 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)192 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/921 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه پالک 809 فرعی از 10408 اصلی 
واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام اکبر هــادی پیکانی فرزند 
محمد حســین در جریان ثبت است و رای شــماره 139660302027010173 مورخه 
1396/09/19 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی 
فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 76/2/22 روز شنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:39368 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/922 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3653 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام پروانه بورنگ فرزند رحمت اله در 
جریان ثبت است و رای شماره 139660302027009288 مورخه 1396/8/14 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 

صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 97/2/4 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:39369 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

12/925  خانم مریم امراللهی رامشه دارای  شناسنامه شماره 43983 به شرح دادخواست به 
کالسه  96 /3799  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اکبر امراللهی رامشه به شناسنامه 528 در تاریخ 95/10/4  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و چهار دخترو یک 
همسر: 1- امان اله امراللهی رامشه، ش.ش 71 نسبت با متوفی فرزند 2- اصغر امراللهی 
رامشه، ش.ش 35450 نسبت با متوفی فرزند 3- طاهره امراللهی رامشه، ش.ش 40059 
نسبت با متوفی فرزند 4- مریم امراللهی رامشــه، ش.ش 43983 نسبت با متوفی فرزند 
5- زهرا امراللهی رامشه، ش.ش 2653 نسبت با متوفی فرزند 6- ایران رهنمائی کرویه، 
ش.ش 1281 نسبت با متوفی همســر 7- احمد امراللهی رامشه، ش.ش 1126 نسبت با 
متوفی فرزند 8- صدیقه امراللهی رامشه، ش.ش 560 نسبت با متوفی فرزند. 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: 39246 شعبه 10  حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )195 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/927  آ قای جواد چاهیان چی دارای  شناسنامه شــماره 120 به شرح دادخواست به 
کالسه  96 /3800  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صدیقه بارانی لنبانی به شناسنامه 26129 در تاریخ 96/5/22  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و 
یک همسر و پدر به اسامی: 1- امیر چاهیان چی، ش.ش 733 نسبت با متوفی فرزند 2- 
مسعود چاهیان چی، ش.ش 2168 نسبت با متوفی فرزند 3- مروارید چاهیانچی، ش.ش 
2950 نسبت با متوفی فرزند 4- مرجان چاهیان چی، ش.ش 2315 نسبت با متوفی فرزند 
5- جواد چاهیان چی، ش.ش 120 نسبت با متوفی همسر 6- حسن بارانی لنبانی، ش.ش 
5148 نسبت با متوفی پدر 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 39249 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )181 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

12/928  خانم سحر اهتمام رنانی دارای  شناسنامه شــماره 212 به شرح دادخواست به 
کالسه  96 /3798  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد اهتمام رنانی به شناسنامه 256 در تاریخ 96/3/18  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر و مادر به اسامی: 
1- سحر اهتمام رنانی، ش.ش 212 نسبت با متوفی فرزند 2- سمیرا اهتمام رنانی، ش.ش 
4159 نسبت با متوفی فرزند 3- صدیقه نیلوفری،ش.ش 25088 نسبت با متوفی مادر و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39250 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )143 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/929  خانم زهره محمدی اراضی دارای  شناسنامه شماره 1469 به شرح دادخواست 

به کالسه  96 /3793  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان جواد پرتو به شناسنامه 6600025541 در تاریخ 94/7/5  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- زهره محمدی 
بی اراضی، ش.ش 1469 مادر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 39251 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)117 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

 12/930  آقای علی رســتمی دارای  شناسنامه شماره 3 به شــرح دادخواست به کالسه
96 /3792  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مهدی رستمی به شناسنامه 1270595245 در تاریخ 96/11/24  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر و پدر: 1- فریبا 
اسدزاده،ش.ش 2035 نسبت با متوفی مادر 2- علی رستمی، ش.ش 3 نسبت با متوفی پدر 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39252 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )127 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/931  آقای مجتبی واعظ دلیلی دارای  شناسنامه شــماره 1180 به شرح دادخواست 
به کالسه  96 /3790  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اصغر واعظ دلیلی به شناسنامه 651 در تاریخ 96/9/11  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر 
و دو همسر دائمی به اسامی: 1- مجید واعظ دلیلی، ش.ش 1170 نسبت با متوفی فرزند 
2- مجتبی واعظ دلیلی، ش.ش 1180 نســبت با متوفی فرزند 3- شــهین واعظ دلیلی، 
ش.ش 328 نسبت با متوفی فرزند 4- فریده واعظ دلیلی، ش.ش 3134 نسبت با متوفی 
فرزند 5- مهری واعظ دلیلی، ش.ش 15000 نسبت با متوفی فرزند 6- مریم واعظ دلیلی، 
ش.ش 6830 نسبت با متوفی فرزند 7- جمیله اسمعیلی اراضی، ش.ش 2 نسبت با متوفی 
همسر 8- عصمت کویتی، ش.ش 621 نسبت با متوفی همســر 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: 39253 شعبه 10 حقوقی  شورای حل 

اختالف استان اصفهان )199 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/932  آقای حسین نظام زاده دارای  شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه  
96 /3791  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان ابراهیم نظام زاده به شناســنامه 2449 در تاریخ 96/11/29  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر و پدر: 1- پری 
محسنی اژیه، ش.ش 33 نســبت با متوفی مادر 2- حسین نظام زاده، ش.ش 6 نسبت با 
متوفی پدر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 39254 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )132 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

12/933  آ قای یاسین ورپشتی قمشلو دارای  شناسنامه شماره 157 به شرح دادخواست 
به کالسه  96 /3013 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه احسانی قمیشلو به شناسنامه 5 در تاریخ 94/2/19  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر و همسر 
و مادر: 1- سعید ورپشتی قمشلو، ش.ش 1348 نسبت با متوفیه فرزند 2- حسام ورپشتی 
قمیشلو، ش.ش 25214 نسبت با متوفیه فرزند 3- یاسین ورپشتی قمیشلو، ش.ش 157 
نسبت با متوفیه فرزند 4- سعیده ورپشتی قمشــلو، ش.ش 1819 نسبت با متوفیه فرزند 
5- نفیسه ورپشتی قمیشلو، ش.ش 6186 نسبت با متوفیه فرزند 6- عبدالصمد ورپشتی 
قمشلو، ش.ش 57 نســبت با متوفیه همسر 7- شوکت احســانی، ش.ش 166/6166 
نســبت با متوفیه مادر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 

یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 39255 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )187 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/935  آقای احمد عسگری دارای  شناسنامه شماره 189 به شرح دادخواست به کالسه  
96 /3001 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مجتبی عسگری رنانی به شناسنامه 2235 در تاریخ 88/9/20  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر به اسامی: 
1- احمد عسگری، ش.ش 189 نسبت با متوفی پدر 2- زهره شیرانی اصفهانی، ش.ش 
40745 نسبت با متوفی 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 39257 شعبه 54  مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)138 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/934  آقای مرتضی پهلوانی نژاد دارای  شناســنامه شماره 43 به شرح دادخواست به 
کالسه  3015/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عصمت پهلوانی نژاد به شناســنامه 134 در تاریخ 96/12/2 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر : 
1- مرتضی پهلوانی نژاد، ش.ش 43 نسبت با متوفیه فرزند 2- رضا پهلوانی نژاد، ش.ش 
19 نســبت با متوفیه فرزند 3- محمد علی پهلوانی نژاد، ش.ش 60610 نسبت با متوفیه 
فرزند 4- احترام پهلوانی نژاد، ش.ش 855 نســبت با متوفیه فرزند 5- رضوان پهلوانی 
نژاد خوابجانی، ش.ش 41 نســبت با متوفیه فرزند 6- صدیقه پهلوانی نژاد، ش.ش 937 
نسبت با متوفیه فرزند.  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: 
 39256 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )177 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

12/945  خانم مهری فاضل نجف آبادی دارای  شناسنامه شماره 640 به شرح دادخواست 
به کالسه  96 /2995  ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سها آقاجانی به شناســنامه 1255 در تاریخ 96/8/23  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر به 
اسامی: 1- مهری فاضل نجف آبادی، ش.ش 640 نســبت با متوفی مادر 2- غالمرضا 
آقاجانی، ش.ش 11858 نسبت با متوفی پدر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39267 شــعبه 54  مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف استان اصفهان )140 کلمه، 1 کادر(
ابالغ تجدید نظر

پرونــده:  شــماره   9610100351013909 ابالغنامــه:  شــماره   12 /969
9509980351000972 شماره بایگانی شعبه: 951170 آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظرخواهی به آقای حسن امیدی، تجدیدنظرخواه آقای مهدی امیدی دادخواست 
تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای حسن امیدی نسبت به دادنامه شماره 
96 * 1137 در پرونده کالسه 951170 شعبه 10 حقوقی تقدیم که طبق موضوع ماده 73 
و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب 
تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده 
ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی 
دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پــس از انقضاء مهلت مقرر قانونی 
نسبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. )اصفهان خ   چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 212( 
 م الف:39272 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)162 کلمه،

 2 کادر(

حصر وراثت
12/938  آقای آرگین داودی چیگانی دارای  شناسنامه شماره 13504 به شرح دادخواست 
به کالسه  96 /3012  ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان ابکار داودی چیگانی به شناســنامه 692 در تاریخ 96/7/29  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
دو پسر و یک دختر و یک همسر به  اســامی: 1- آرگین داودی چیگانی، ش.ش 13504 
 نســبت با متوفی فرزند 2- پاتریک داودی چیگانی، ش.ش 908 نسبت با متوفی فرزند

 3- پاتری شیا داودی چیگانی، ش.ش 2514 نســبت با متوفی فرزند 4- ساتو رادوریان 
میالگردی، ش.ش 974 نسبت با متوفی همسر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39260 شــعبه 54  مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف استان اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/939  آقای حسین شاه سنایی گنیرانی دارای  شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست 
به کالسه  96 /3011  ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بتول گل شیری به شناسنامه 478 در تاریخ 96/10/19  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و دو 
دختر به اسامی: 1- اکبر شاه سنایی گنیرانی، ش.ش 10 نسبت با متوفی فرزند 2- حسین 
شاه سنایی گنیرانی، ش.ش 39 نسبت با متوفی فرزند 3- رســول شاه سنایی گنیرانی، 
ش.ش 11 نســبت با متوفی فرزند 4- حسن شاه ســنایی گنیرانی، ش.ش 665 نسبت 
 با متوفی فرزند 5- معصومه شــاه سنایی گنیرانی، ش.ش 586 نســبت با متوفی فرزند 
6- فاطمه صغرا شاه ســنایی، ش.ش 7 نســبت با متوفی 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: 39261 شعبه 54  مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف استان اصفهان )189 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/940  آقای محمد کردزاده دارای  شناسنامه شماره 70 به شرح دادخواست به کالسه  
96 /3007 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن کرورزاده به شناسنامه 17903 در تاریخ 96/10/19  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر و دو دختر به 
اسامی: 1- غالمرضا کردزاده، ش.ش 744 نسبت با متوفی فرزند 2- جواد کردزاده، ش.ش 
52 نسبت با متوفی فرزند 3- محمد کردزاده، ش.ش 70 نسبت با متوفی فرزند 4- حسین 
کروزاده، ش.ش 2036 نسبت با متوفی فرزند 5- زهره کروزاده، ش.ش 51931 نسبت با 
متوفی فرزند 6- زهرا کردزاده، ش.ش 1400 نسبت با متوفی 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 شــد. م الف: 39262 شعبه 54  حقوقی مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )174 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/941  خانم زهره حالجی دارای  شناسنامه شماره 160 به شرح دادخواست به کالسه  
96 /3010 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حبیبه حالجی رنانی به شناسنامه 3358 در تاریخ 96/11/3  اقامتگاه دائمی 
 خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شش دختر به اسامی: 
1- حلیمه حالجی، ش.ش 4 نســبت با متوفــی فرزند 2- معصومــه حالجی، ش.ش 
300 نســبت با متوفی فرزند 3- بتول حالجی رنانی، ش.ش 276 نسبت با متوفی فرزند 
4- خدیجه حالجی رنانی، ش.ش 100 نسبت با متوفی فرزند 5- طاهره حالجی، ش.ش 
8505 نسبت با متوفی فرزند 6- زهره حالجی، ش.ش 160 نسبت با متوفی 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 شد. م الف: 39263 شعبه 54  
مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )174 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
12/942  آقای علی رضایی حســین آبادی دارای  شناســنامه شــماره 16383 به شرح 
دادخواســت به کالســه  96 /3004 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نیره مال کریمی به شناســنامه502- کدملی 
1288734719 در تاریخ 96/10/30  اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک همسر به اسامی: 1- امیر حسین رضایی 
حسین آبادی، ش.ش 2073 نسبت با متوفی فرزند 2- عادل رضایی حسین آبادی، ش.ش 
14830 نسبت با متوفی فرزند 3- علی رضایی حســین آبادی، ش.ش 16383 نسبت با 
متوفی همسر 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: 
 39264 شعبه 54  مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )157 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

12/943  خانم زهرا سادات ســیدی دارای  شناسنامه شــماره 0022605150 به شرح 
دادخواست به کالسه  96 /3005 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه کریمی حاجی آبادی به شناسنامه 397 در تاریخ 
96/11/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه دختر و یک مادر به اسامی: 1- زهرا سادات سیدی، ش.ش 0022605150 
نسبت با متوفی فرزند 2- مهسا ســادات سیدی، ش.ش 0023332931 نسبت با متوفی 
فرزند 3- درسا سادات سیدی، ش.ش 0111453895 نسبت با متوفی فرزند 4- خدیجه 
رضایی، ش.ش 3 نسبت با متوفی 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: 39265 شــعبه 54  مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )162 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/944  آقای ابوالفضل بیرام زاده خانه ســر دارای  شناســنامه شماره 70197 به شرح 
دادخواست به کالسه  96 /2996  ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان صیاد علی بیرام زاده خانه سر  به شناسنامه 545 در تاریخ 
84/4/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر و شش دختر به اسامی: 1- ابوالفضل بیرام زاده خانه سر، ش.ش 70197 
نســبت با متوفی فرزند 2- حمزه بیرام زاده، ش.ش 83 نسبت با متوفی فرزند 3- فرامرز 
بیرام زاده خانه ســر، ش.ش 1199 نســبت با متوفی فرزند  4- رقیه بیرام زاده خانه سر، 
ش.ش 1300 نســبت با متوفی فرزند 5- صغیری بیرام زاده خانه ســر، ش.ش 1301 
 نســبت با متوفی فرزند 6- زهرا بیرام زاده خانه سر، ش.ش 1344 نسبت با متوفی فرزند 
7- ام البنین بیرام زاده خانه ســر، ش.ش 1570407053 نسبت با متوفی فرزند 8- گل 
ظریف بیرام زاده خانه سر، ش.ش 1404 نســبت با متوفی فرزند 9- معصومه بیرام زاده 
خانه سر، ش.ش 1424 نسبت با متوفی فرزند و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39266 شــعبه 54  مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف استان اصفهان )235 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/946  آقای اکبر قادری زفره  دارای  شناســنامه شــماره 1271975696 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  96 /3003 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرحیم قادری زفره به شناسنامه 39 در تاریخ 
96/11/14  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به چهار پسر و یک دختر و یک همسر به اسامی: 1- علیرضا قادری زفره، ش.ش 23 

نسبت با متوفی فرزند 2- رضا قادری، ش.ش 6924 نسبت با متوفی فرزند 3- اکبر قادری 
زفره، ش.ملی 1271975696 نســبت با متوفی فرزند 4- محمد قادری زفره،  ش.ملی 
1273195728 نســبت با متوفی فرزند 5- فاطمه قادری زفره، ش.ملی 1275573592 
نسبت با متوفی فرزند 6- فاطمه علیقلی زفره، ش.ش 3 نسبت با متوفی همسر 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 شد. م الف: 39268 شعبه 54  

مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/947  آقای علی نجفی دارای  شناسنامه شــماره 864 به شرح دادخواست به کالسه  
96 /3801 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صغری ریاحی درچه به شناسنامه 4 در تاریخ 94/8/10  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه پســر و دو دختر: 
1- علی نجفی، ش.ش 864 نســبت با متوفی فرزند 2- کریم نجفی درچه، ش.ش 522 
نسبت با متوفی فرزند 3- محمد نجفی درچه، ش.ش 21 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا 
نجفی درچه، ش.ش 535 نسبت با متوفی فرزند 5- فاطمه نجفی، ش.ش 3199 نسبت 
با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 39247 شعبه 54  مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )168 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/948  نظر به اینکه در پرونده کالسه 96/771 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
دهاقان خواهان امین توکلی فرزند اصغر به طرفیت خوانده میثم بابایی فرزند بهرام و فاطمه 
 فتحی فرزند اسدا... دادخواستی مبنی بر انتقال سند یک دســتگاه خودروی پژو سواری
 نقره ای مدل 1389 به شماره انتظامی 970831 ایران 23 در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
به احتساب خسارت قانونی تنظیم نموده اســت و آدرس نا مبرده مجهول المکان اعالم 
گردیده است که ابالغ می گردد در تاریخ 97/2/8 راس ساعت 4 عصر در شعبه دوم شورای 
حل اختالف دهاقان)پشت بانک ملی( حاضر گردند در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
شده تلقی می گردد و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف: 96/371  شعبه 

دوم شورای حل اختالف دهاقان )122 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/949 شماره: 177/91 به موجب رای شماره 275 تاریخ 91/11/18 حوزه شورای حل 
اختالف شهرستان زواره که قطعیت یافته است محکوم علیه نظرعلی نجفی علمدار فرزند 
شهباز به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد و شصت و چهار هزار 
و ششصد و پنجاه تومان بابت اصل خواسته و مبلغ چهار هزار تومان بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان مهدی باقری به نشانی زواره خ امامزاده یحیی جنب سوپر گوشت ذبیحی و 
پرداخت نیم عشر درحق صندوق دولت به مبلغ هجده هزار و دویست و سی و دو هزار تومان 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:512 شعبه اول 

شورای حل اختالف شهرستان زواره )185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/951 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 2841/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 9/45 روز شنبه مورخه 
1397/3/19، مشخصات خواهان: محسن رستمی فرزند محمد علی به نشانی خمینی شهر 
دســتگرد قداده نبش کوچه 51 ک پ 8436143451، مشخصات خوانده: سعید آشوری 
فرزند غالمحسن، خواسته و بهای آن:  مطالبه 3 فقره چک بانک مسکن به شماره های 

205653-96/9/30 و 205657-96/11/30 و 205656-96/11/15 جمعــا بــه مبلغ 
45/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات اعم از هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه 
از زمان سررســید چک، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم برگشت چک، 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: 7259 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)204 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/936  آقای حسن صادقیان دارای  شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست به کالسه  
96 /3014 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ربابه ابراهیمی آفارانی به شناسنامه 550 در تاریخ 96/11/21  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر 
به اسامی: 1- حسینعلی صادقیان، ش.ش 14 نسبت با متوفی فرزند 2- حسن صادقیان، 
ش.ش 37 نســبت با متوفی فرزند 3- غالمرضا صادقیان آفارانی، ش.ش 24 نسبت با 
متوفی فرزند 4- عصمت صادقیان آفارانی، ش.ش 1418 نسبت با متوفی فرزند 5- عزت 
صادقیان آفارانی، ش.ش 18 نسبت با متوفی فرزند 6- خدیجه صادقیان آفارانی، ش.ش 
1824 نسبت با متوفی 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 39258 شعبه 54  مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)179 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/937  آقای مهدی علی عسکری دستجردی دارای  شناسنامه شماره 1272312224 
به شرح دادخواست به کالسه  96 /3000 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت آقمشه دستجردی به شناسنامه 18 در تاریخ 
96/10/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و یک دختر و یک همسر به اسامی: 1- رضا علی عسکریان دستجردی، 
ش.ش 2260 نســبت با متوفی فرزند 2- مهدی علی عســکریان دستجردی، ش.ش 
1272312224 نســبت با متوفی فرزند 3- زهرا علی عســکریان دستجردی، ش.ش 
2838 نسبت با متوفی فرزند 4- علی علی عسکریان دســتجردی، ش.ش 106 نسبت 
با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 39259 شعبه 54  مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )170 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدید نظر

9610460350800192 شــماره پرونــده:  12 شــماره درخواســت:  /970
9509980350800498 شــماره بایگانــی شــعبه: 950639 ابــالغ شــونده: خانم 
ســکینه اشــراقی فرزند جانعلی، موضوع: به نامبرده فوق ابالغ می گــردد چنانچه در 
خصوص تجدیدنظرخواهی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان نســبت به دادنامه های 
9609970350801312 و 9609970350801274 صادره در کالسه 950639 شعبه 8 
دادگاه حقوقی اصفهان پاسخی دارد، به استناد ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشــر این آگهی جهت اطالع 
از مفاد تجدیدنظرخواهی و اعالم نشانی و تحویل الیحه دفاعیه به این دادگاه )به نشانی 
اصفهان- اتوبان خرازی- حد فاصل خیابان میرزا طاهر و آتشگاه- مجتمع قضایی تجاری 
بازرگانی( مراجعه نماید در غیر این صورت پرونده بــا همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر 
ارسال می گردد. م الف:39270 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و 

بازرگانی شهرستان اصفهان)135 کلمه، 1 کادر(
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مفاد آراء
12/303 برابــر آراء صادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 
2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شماره 139560302008006415 –  95/10/26-  محدثه استادپور فرزندولي 
اله ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1104  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 205/12 مترمربع.
2. رای شماره 139660302008001610 – 29 /96/03 – اکبرصفدریان کرویه فرزند 
حسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1762 فرعی از 2 اصلي موغان به مساحت 

162/35 مترمربع.
3. رای شــماره 139660302008002011 – 96/04/17- مصطفــي جــام بخــش 
شهرضافرزند حیدرچهار دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه باساختمان تحتاني وفوقاني 

آن مفروزی از پالک 4114 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 126 مترمربع.
4. رای شــماره 139660302008002012 –  96/04/17-  فــردوس باغســتاني 
شهرضافرزند محمدحسین دودانگ مشــاع ازششدانگ یکباب مغازه باساختمان تحتاني 
وفوقاني آن مفروزی از پالک 4114 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مســاحت ششدانگ 126 

مترمربع.
5. رای شــماره 139660302008004693 –  96/08/30-  سمیه خادم فرزند علیرضا 
ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 3192 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 

28/13 مترمربع.
6. رای شــماره 139660302008004971 – 96/09/16-  اشــرف ابراهیمي فرزند 

ابراهیم ششدانگ :
 الف( قسمتی از یکباب مغازه مفروزی از پالک 1494 فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 
ششدانگ  7/48 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 4139. 3 جمعا تشکیل یک باب 

مغازه راداده است.
ب( قسمتی از یکباب مغازه مفروزی از پالک 4139 فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 
ششدانگ  2/16 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1494. 3 جمعا تشکیل یک باب 

مغازه راداده است.
7. رای شماره 139660302008004597 – 96/08/25-  مجتبي ابازري شهرضا فرزند 
محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 275 فرعی از 
106 اصلی ارش آباد به مساحت 264/11 مترمربع درازاء تمامت نیم سهم مشاع از8 سهم 

ششدانگ خریداري عادي ازقسمت مجهول المالک.
8. رای شــماره 139660302008004598 – 96/08/25-  پریساســبزواري فرزنــد 
غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 275 فرعی از 
106 اصلی ارش آباد به مساحت 264/11 مترمربع درازاء تمامت نیم سهم مشاع از8 سهم 

ششدانگ خریداري عادي ازقسمت مجهول المالک.
9. رای شــماره 139660302008005153 – 96/09/26-  محمدجعفري زیارتگاهي 
فرزند علي ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1500 و 14 ) که به شماره 2862 تبدیل 

شده ( از21 اصلی رشگنه به مساحت ششدانگ  209/18 مترمربع.
10. رای شماره 139660302008005276 – 96/10/02-  ابراهیم عمرانپور فرزندعلي 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 367 )که به شماره 1020 تبدیل 

شده( و905 فرعی از 33 اصلي مهرقویه به مساحت ششدانگ 62/ 159مترمربع.
11. رای شماره 139660302008005278 – 96/10/02-  رعناوفائي فرزندابراهیم سه 
دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 367 )که به شماره 1020 تبدیل 

شده( و905 فرعی از 33 اصلي مهرقویه به مساحت ششدانگ 62/ 159مترمربع.
12. رای شــماره 139660302008005420 – 96/10/07 -  بهمــن جــاوري فرزند 
اسماعیل ششدانگ یکباب مغازه بازیرزمین وساختمان فوقاني آن مفروزی از پالک 1126 

فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 38/86  مترمربع.
13. رای شماره 139660302008005688 – 96/10/21-  رضامحسن پورشهرضا فرزند 
نعمت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 896 فرعی از 3 اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 119/35مترمربع.
14. رای شــماره 139660302008005689 – 96/10/21-  محدثــه انصاري فرزند 
حسنعلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 896 فرعی از 3 اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 119/35مترمربع.
15. رای شــماره 139660302008005764 – 96/10/27-  محمدرضاعرفان فرزند 

حسین ششدانگ :
 الف( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 1218 فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 
117 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1219. 3 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده 

است.
ب( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 1219 فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 
232 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1218. 3 جمعا تشکیل یک باب خانه راداده 

است.
16. رای شــماره 139660302008005776 – 96/10/27-  شــهرام طریقتي فرزند 
کرامت اله سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه وطبفه تحتاني وفوقاني آن مفروزی 
از پالک 1511 )که به شماره 14629 تبدیل شده ( فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 61/98 مترمربع.
17. رای شــماره 139660302008005777 – 96/10/27-  فروغ السادات طیبي نیا 
فرزند سیدعبدالجواد سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه وطبفه تحتاني وفوقاني آن 
مفروزی از پالک 1511 )که به شماره 14629 تبدیل شده ( فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 61/98 مترمربع.
18. رای شــماره 139660302008005784 – 96/10/28 -  مرتضي کاظمیني فرزند 
حسینعلي ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1007  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت 48/37 مترمربع .
19. رای شــماره 139660302008005786 – 96/10/28-  مرتضي کاظمیني فرزند 
حسینعلي ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1007  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت 26 مترمربع .
20. رای شماره 139660302008005788 – 96/10/28-  اکرم امیري فرزندشکراله 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 341  فرعی از 21 اصلی رشــکنه به مساحت 

88/09 مترمربع .
21. رای شــماره 139660302008005789 – 96/10/28-  پریســامحمدرضائي 
فرزندمحمدحسن 5 حبه وشصت ویک – شصت وهفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 86 ) که به شــماره 2730 تبدیل شده ( فرعی از 21 اصلی 

رشکنه به مساحت ششدانگ 119/68 مترمربع .
22. رای شــماره 139660302008005790 – 96/10/28-  علــي اصغرمــرادي 
فرزندناصرقلي سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتي ازیکباب خانه مفروزی از پالک 924 و 
925 )که به شماره 2455 تبدیل شده( فرعی از 32 اصلی دست قمشه به مساحت 86/35 
مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 2207. 32 جمعاً تشکیل یک باب خانه راداده است.

23. رای شــماره 139660302008005791 – 96/10/28-  آمنه شــاه علي رامشه 
فرزندرحمان سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتي ازیکباب خانه مفروزی از پالک 924 و 
925 )که به شماره 2455 تبدیل شده( فرعی از 32 اصلی دست قمشه به مساحت 86/35 
مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 2207. 32 جمعاً تشکیل یک باب خانه راداده است.

24. رای شــماره 139660302008005792 – 96/10/28-  حســین ســالک پــور 
فرزندمحمدرضا سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 7546 و 1419 
) که به شــماره 15414 تبدیل شــده ( فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 

131/40 مترمربع.
25. رای شماره 139660302008005793 – 96/10/28-  اعظم سامع فرزندعزیزاله 

سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 7546 و 1419 ) که به شماره 
15414 تبدیل شده ( فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 131/40 مترمربع.

26. رای شــماره 139660302008005798 – 96/10/28-  حســین محمدرضائي 
فرزندخیراتعلي سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه مفروزي از پالک 67  فرعی از 

23 اصلی سودآباد به مساحت ششدانگ 43/86 مترمربع.
27. رای شماره 139660302008005801 – 96/10/28-  فاطمه دهقان ضادشهرضا 
فرزندجواد یک دانگ ونیم  مشاع ازششدانگ یک باب مغازه مفروزي از پالک 67  فرعی 

از 23 اصلی سودآباد به مساحت ششدانگ 43/86 مترمربع.
28. رای شماره 139660302008005802 – 96/10/28-  زین العابدین محمدرضائي 
فرزندخیراتعلي یکدانگ ونیم مشاع ازششدانگ یک باب مغازه مفروزي از پالک 67  فرعی 

از 23 اصلی سودآباد به مساحت ششدانگ 43/86 مترمربع.
 29. رای شــماره 139660302008005803 – 96/10/28-  مهســا مساوات فرزند 
ســیدعلي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي از پالک 1255 فرعی از 50 اصلی اله آباد به 

مساحت 105/08 مترمربع.
30. رای شــماره 139660302008005809 – 96/10/28-  رحمــت الــه پورغالم 
فرزندامراله ششدانگ یکباب خانه مفروزي از پالک 1705 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 202/05 مترمربع.
31. رای شــماره 139660302008005810 – 96/10/28-  مرجــان بیکي دهنوي 
فرزندشمس علي ششدانگ یکباب ســاختمان باطبقات تحتاني وفوقاني آن مفروزی از 

پالک 224 فرعي از100 اصلی فیض آباد به مساحت 169/7 مترمربع.
32. رای شــماره 139660302008005811 – 96/10/30-  حمیدرضانصیري فرزند 

عبدالرسول سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب مغازه به اســتثناء بهاي ءثمنیه اعیاني به مساحت 97/56 مترمربع 
مفروزی از پالک 1356 فرعی از 2 اصلی فضل آباد که به انضمام قسمتی از پالک 1357. 

2 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ب( قسمتی از یکباب مغازه به مساحت 37/33 مترمربع مفروزی از پالک 1357 فرعی از 
2 اصلی فضل آباد که به انضمام قسمتی از پالک 1356. 2 جمعا تشکیل یک باب مغازه 
را داده اســت درازاء 6 سهم وبیست وهفت – بیست وهشتم ســهم مشاع از1500 سهم 

ششدانگ پالک 1357. 2 انتقال عادي ازطرف علي طالبیان .
33. رای شماره رای شــماره 139660302008005812 – 96/10/30-  محمدحسین 

نصیري فرزند حمیدرضاسه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب مغازه به اســتثناء بهاي ءثمنیه اعیاني به مساحت 97/56 مترمربع 
مفروزی از پالک 1356 فرعی از 2 اصلی فضل آباد که به انضمام قسمتی از پالک 1357. 

2 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ب( قسمتی از یکباب مغازه به مساحت 37/33 مترمربع مفروزی از پالک 1357 فرعی از 
2 اصلی فضل آباد که به انضمام قسمتی از پالک 1356. 2 جمعا تشکیل یک باب مغازه 
را داده اســت درازاء 6 سهم وبیست وهفت – بیست وهشتم ســهم مشاع از1500 سهم 

ششدانگ پالک 1357. 2 انتقال عادي ازطرف علي طالبیان .
34. رای شــماره 139660302008005816 – 96/10/30-  سیدعلي محمد رهنمائي 
فرزندسیدیحیي به والیت پدرش ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 10 ) که به پالک 2398 تبدیل شــده ( فرعي از23 اصلی ســودآباد به مساحت 

ششدانگ 300/61 مترمربع.
35. رای شماره 139660302008005817 – 96/10/30-  نسرین یونسي فرزندفتح اله 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 10 ) که به پالک 2398 تبدیل 

شده ( فرعي از23 اصلی سودآباد به مساحت ششدانگ 300/61 مترمربع.
36. رای شــماره 139660302008005821 – 96/10/30-  معصومه حیدرپور فرزند 
غالمحسین ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1246 فرعي از3 اصلي موغان به 
مساحت 151/16 مترمربع درازاء  تمامت 100 سهم مشاع از 10000 سهم ششدانگ پالک 

1246. 3 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف سراج الدین مرتضوي .
37. رای شماره 139660302008005822 – 96/10/30-  مسعودمرداني فرزند اسحق 
چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1551 فرعي از1 اصلي 

ابنیه به مساحت ششدانگ 179/70 مترمربع .
38. رای شماره 139660302008005823 – 96/10/30-  احسان مرداني فرزند مسعود 
دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1551 فرعي از1 اصلي 

ابنیه به مساحت ششدانگ 179/70 مترمربع .
39. رای شماره 139660302008005826 – 96/10/30-  فریبانیک جو فرزند اسفندیار 

ششدانگ :
الف( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 608 فرعی از 32 اصلی دســت قمشه به 
مساحت 106/88 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 607. 32 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 607 فرعی از 32 اصلی دســت قمشه به 
مساحت 39. 0 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 607. 32 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
40. رای شــماره 139660302008005828 – 96/10/30-  مهرزادشمسبگي فرزند 
حیدرششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 11 فرعي از21 اصلی رشگنه به مساحت 

99/95 مترمربع.
41. رای شماره 139660302008005829 – 96/10/30-  سیداسداله موسوي فرزند 
سیدرجب ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 965 فرعي از2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 226/25 مترمربع.
42. رای شماره 139660302008005831 – 96/10/30-  مجتبي آقاخاني فرزند حبیب 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 329  فرعی از 23 اصلی سود 

آباد به مساحت ششدانگ 149/50 مترمربع.
43. رای شماره 139660302008005832 – 96/10/30-  فاطمه باقي فرزند عبدالعلي 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 329  فرعی از 23 اصلی سود 

آباد به مساحت ششدانگ 149/50 مترمربع.
44. رای شماره 139660302008005833 –96/10/30-  مهدي رضائي فرزند قربانعلي 
چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 587 فرعی  از 21 اصلی 

رشکنه  به مساحت ششدانگ 128/66 مترمربع.
45. رای شماره 139660302008005834 –96/10/30-  زهراشباني فرزند رمضان دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 587 فرعی  از 21 اصلی رشکنه  به 

مساحت ششدانگ 128/66 مترمربع.
46. رای شــماره 139660302008005840 – 96/10/30-  سیدحامدموســوي 
فرزندسیدیوسف ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1761فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد  به مساحت 184 مترمربع.
47. رای شــماره 139660302008005844 – 96/10/30-  مهدي انصاري شهرضا 
فرزند عطاء اله ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 591 فرعی از 50 اصلی اله آباد 

به مساحت 30 مترمربع.
48. رای شماره 139660302008005925 – 96/11/05-  بهزادرحمتي فرزند عبدالعلي 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 168 فرعی از 23 اصلی سودآباد 

به مساحت ششدانگ 204/05 مترمربع.
49. رای شماره 139660302008005928 – 96/11/05-  ریحانه اباذري فرزند اصغر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 168 فرعی از 23 اصلی سودآباد 
به مساحت ششــدانگ 204/05 مترمربع درازاء 101 سهم وهفده – پنجاهم سهم مشاع 

از4000 سهم ششدانگ پالک 168. 23 انتقال عادي ازطرف بهزادرحمتي .
50. رای شماره 139660302008005961 – 96/11/07-  محمدمهدي ضیائي فرزند 
حســن ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 4441  فرعی  از 1 اصلی ابنیه درازاء 

ششدانگ پالک 4441. 1 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف اویس توانا .
51. رای شــماره 139660302008006204 – 96/11/24-  امرالــه پژومــان فرزند 

جعفرقلي ششدانگ :
 الف( قسمتی از یکباب مغازه مفروزی از پالک 4990 فرعی از 1 اصلی ابنیه  به مساحت 
5/73  مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 4989. 1 جمعا تشــکیل یک باب مغازه 

راداده است.
ب( قســمتی از یکباب مغازه مفروزی از پالک پالک 4989 فرعــی از 1 اصلی ابنیه  به 
مساحت 29/87  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 4990. 1 جمعا تشکیل یک باب 

مغازه راداده است.
52. رای شــماره 139660302008006028 – 96/11/11-  صدیقه عموهادي فرزند 

حسن ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 271 فرعی  از 32 اصلی دست قمشه به 
مساحت 19/65 مترمربع.

53. رای شــماره 139660302008006265 – 96/11/26-  مسجدوحسینیه سلمان 
محمدي به تولیت قدرت اله دهقان فرزند رسول ششدانگ یکباب مسجدوحسینیه سلمان 
محمدي مفروزی از پالک 754 فرعی  از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 652/12 مترمربع.

54. رای شماره 139660302008006266 – 96/11/26-  سیدمحمدمیرمسیبي فرزند 
سیدحبیب اله ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 37 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت 275/20 مترمربع.
بند ب(

1. رای شــماره 139660302008004495 – 96/08/21- الهــه گرامــي فرزندرضا 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام دوطبقه مفروزی  از پالک 252  فرعی از 2  اصلی فضل 
آباد  به مساحت 196/81 مترمربع که در آگهی اولیه نام متقاضي اشتباهًا قید گردیده بودو 

اینک تجدید آگهی می شود.
2.رای شــماره 139660302008004924 – 96/09/14- نوري جان سلطاني فرزند 
حیدرعلي ششــدانگ یکباب خانه مفروزی  از 231 ) که قباًل 172 اصلي باقیمانده بوده ( 
اصلي مزرعه کامرانیه به مساحت 131/15 مترمربع درازاء 130 سهم مشاع از 25. 318701 
سهم ششدانگ پالک 231 اصلي ) که قباًل 172 اصلي باقیمانده بوده ( انتقال عادي ازطرف 
غالمرضا نادري دره شوري که در آگهی اولیه شماره راي اشتباهًا قید گردیده بودو اینک 

تجدید آگهی می شود.
3. رای شــماره 139660302008004252 – 96/08/21-  بهنــام حاجي پوررحیمي 
فرزندرستم ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 404  فرعی از 100 اصلی فیض آباد 
به مساحت 177/70 مترمربع درازاء 177 سهم مشاع از1125 سهم مشاع از 2250 سهم 
ششدانگ پالک 404. 100  انتقال عادي بیواسطه ازطرف سیدسجادداستارشهرضایي که 

در آگهی اولیه  نوع ملک اشتباهًا قید گردیده بودو اینک تجدید آگهی می شود.
4. رای شــماره 139660302008002053 – 96/04/19-  رمضان اباذري فرزندقاسم 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 513  فرعی از 106 اصلی ارش آباد به مساحت 
31/45 مترمربع که در آگهی اولیه  شــماره فرعي ملک اشــتباهًا قید گردیده بودو اینک 

تجدید آگهی می شود.
5. رای شماره 139660302008004186 – 96/08/07-  فریبامنیري فرزندمصطفي 
ششــدانگ یکباب خانه  مفروزی از پالک 3026  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 
134/15 مترمربع درازاء 115 سهم مشــاع از175 سهم ششدانگ پالک 3026. 2 انتقال 
عادي ازطرف محمدامیرزاده نسبت به 76 سهم ودوسوم سهم مشاع ومدینه زمین پرداز 
هونجاني نسبت به 38 سهم ویک سوم سهم مشــاع از175 سهم ششدانگ که در آگهی 

اولیه  میزان انتقال عادي اشتباه اگهي شده واینک تجدید آگهی می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/12/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/23

م الف: 1040  سید اسداله موسوی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
حصر وراثت

12/915  خانم مهناز مظاهری تهرانی دارای شناسنامه شماره 247  به شرح دادخواست به 
کالسه 1025/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی سلطانی تهرانی به شــماره ملی 1080139257 در تاریخ 1395/7/13  
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- عبدالرضا ســلطانی تهرانی، ش.ش 9 پدر متوفی 2- مهناز مظاهری تهرانی، ش.ش 
247 مادر متوفی و  به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 545 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف 

تیران )137 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/916 آقای احســان محمودی دارای شناســنامه شــماره 5120021603 به شرح 
دادخواست به کالســه 97/3 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  آیت اله محمودی دهاقانی به شناسنامه 175 در تاریخ 96/12/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- شهین یزدانی 
فرزند حسین، ش. 233 متولد 1345 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 2- احسان محمودی 
فرزند آیت اله، ش.ش 5120021603 متولد 1370 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 3- الهام 
محمودی فرزند آیت اله، ش.ش 126 متولد 1364 صادر از دهاقان )دختر متوفی( متوفی 
به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشــد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/373 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

دهاقان )161 کلمه،2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

12/893 شــماره: 96/2027027242-96/12/21  چون تحدید حدود ششدانگ قطعه 
توتستان پالک 140 فرعی از 15190 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی از موقوفات مسلم و به نام سید تاج الدین خان امام زاده ریاست اداره معارف و اوقاف 
درخواست ثبت شده و در جریان ثبت است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک فوق 
قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 97/2/2 روز یک شنبه ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی مــی تواند به دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:39384 شــبان رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)242 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/892 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه پالک 128 فرعی از 15190 اصلی 
واقع در پایین دروازه بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم آغا خشوعی 
دختر مرحوم علی اکبر بعنوان تصدی موقوفات حسن استاد کریم درخواست ثبت شده و 
در جریان ثبت اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 97/2/4 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:39383 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)241 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/890 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین پالک 12185 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رضا خدابخش شهرستانی فرزند رمضان و غیره 
در جریان ثبت اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 97/2/3 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئیــن نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 

دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:39380 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)225 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/889 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالک 12185/1 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رضا خدابخش شهرســتانی فرزند رمضان و 
غیره در جریان ثبت اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 97/2/3 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:39379 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)225 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكيت

12/917 نظر به اینکه ســندمالکیت ششــدانگ پالک 108 - فرعــي از 157 - اصلي 
بخش یک ثبتي شــهرضا که درصفحه 419 دفتر 140 دفترامالک بــه نام نیلوفرمیربد 
ثبت وسندصادرگردیده ســپس بموجب سندشــماره 13897 - 15 / 10 / 94 دفتر292 
شهرضاتمامت ســه هزاروپانصدودوازده سهم مشاع از 4575 ســهم ششدانگ مالکیت 
خودرابغیرانتقال نمــوده که اینک نامبــرده باارائه درخواســت کتبي به شــماره وارده 
960903661612893 - 29 / 11 / 96  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء 
شهودآن ذیل شــماره 23111 - 26 / 11 / 96 به گواهي دفترخانه 330 - شهرضارسیده 
اســت مدعي اســت که ســندمالکیت آن به علت جابجائي / سرقت / ســهل انگاري 
مفقودگردیده است ودرخواست صدورسندمالکیت المثناي سوم نسبت به باقیمانده مالکیت 
خودازپالک فوق رانموده است لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 1068   موسوي رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا )199 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/703 شماره صادره : 1396/42/475111-1396/12/15  نظر به اینکه به موجب رای 
شــماره 8256 مورخ 1396/06/28 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی  تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 4483/3887 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام سعید عدیلی نسب فرزند حسین در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک به استناد 
ماده 13 قانون مذکور  و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 1397/01/22 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 38834 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)155 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكيت

12/918 نظر به اینکه سندمالکیت تمامت هفت ونیم جریب مشاع ازهفتادجریب دودانگ 
ازششــدانگ قطعه زمین شــماره 269 - فرعي از 76 – اصلي بخش یک ثبتي شهرضا 
که درصفحه 544 دفتر 386 دفترامالک به نام مجیداســالمي ثبت وســندصادرگردیده 
سپس بموجب اســنادمتعددي مقدارچهارونیم جریب ازمالکیت خودرابغیرانتقال نموده 
 اینک نامبــرده باارائه درخواســت کتبي بــه شــماره وارده 960903661622937 -
  10 / 12 / 96  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 5259-
6 / 12 / 96 به گواهي دفترخانه 393 - شهرضارسیده است مدعي است که سندمالکیت به 
علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري مفقودگردیده است ودرخواست صدورسندمالکیت 
المثني نسبت به باقیمانده مالکیت خودازپالک فوق رانموده است لذامراتب به استنادتبصره 
یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي 
مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ 
انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت 
یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سندمستردگردد بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت 
اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق 
مقررات خواهدشد. م الف: 1066   موسوي  رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا  )191 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/923  خانم زهرا ابتدائیان دارای  شناسنامه شماره 53381 به شرح دادخواست به کالسه  
96 /3794  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد ابتدائیان به شناسنامه 335 در تاریخ 96/3/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر و سه دختر و همسر 
به نام ذیل: 1- احمدرضا ابتدائیــان، ش.ش 48779 فرزند 2- علیرضا ابتدائیان، ش.ش 
48780 فرزند 3- حمیدرضــا ابتدائیان، ش.ش 53380 فرزنــد 4- ابوالفضل ابتدائیان، 
ش.ش 59712 فرزند 5- طاهــره ابتدائیان، ش.ش 12974 فرزنــد 6- زهرا ابتدائیان، 
ش.ش 53381 فرزند 7- صدیقه ابتدائیان، ش.ش 476 فرزند 8- فاطمه خضابی، ش.ش 
128 همسر متوفی 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 39244 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )164 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

 12/924  خانم نگار حجتی دارای  شناسنامه شــماره 578 به شرح دادخواست به کالسه
 96 /3797  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مصطفی حجتی به شناسنامه 635 در تاریخ 96/11/27  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و یک همسر 
و مادر: 1- نیما حجتی، ش.ش 1270514571 نســبت با متوفی فرزند 2- نگار حجتی، 
ش.ش 578 نســبت با متوفی فرزند 3- پروین رفیعی دستجردی، ش.ش 351 نسبت با 
متوفی همسر 4- فاطمه ابن یمینی، ش.ش 835 نســبت با متوفی مادر و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39245 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )155 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/926  آقای نصراله زرقونی دارای  شناسنامه شماره 387 به شرح دادخواست به کالسه  
96 /3778  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عفت کوچکی به شناسنامه 230 در تاریخ 96/11/27  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و همسر به 
اسامی: 1- آرش زرقونی، ش.ش 72 نســبت با متوفی فرزند 2- رکسانا زرقونی، ش.ش 
408 نســبت با متوفی فرزند 3- نصراله زرقونی، ش.شش 387 نسبت با متوفی همسر و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39248 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )143 کلمه، 1 کادر(



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2370 | شنبه 12 اسفند 1396 | 14 جمادی الثانی 1439

معاون فرماندار فریدن:
آب آشامیدنی شهر داران از 
نظر نیترات هیچ مشکلی ندارد

معاون فرماندار فریدن، درمورد شایعاتی که بعضا 
پیرامون آب آشامیدنی در فضای مجازی مطرح 
می شود گفت: آب آشامیدنی داران از نظر نیترات 
هیچ مشکلی ندارد و با پایشهایی که مرتبا توسط 
بهداشــت محیط و آب و فاضالب شهری صورت 
می گیرد، میــزان نیترات آب حــدود 30 تا 33 
میلی گرم در لیتر است که از حد مجاز هم بسیار 

پایین تر است.
صفر بدیع زمانی به ســفرهای نوروزی و حضور 
گسترده مسافران در شهرستان فریدن نیز اشاره 
کرد و گفت: تمام پارکها و فضاهای سبز به ویژه 
وســایل بازی که در پارکها نصب شــده و مورد 
استفاده مسافران قرار می گیرد باید از نظر ایمنی 
مورد بازبینی قرار گیرند و نواقص آن ها برطرف 

شود.

فرماندار:
شهرستان اردستان فاقد 

زیرساخت های فرهنگی است
فرمانــدار اردســتان یکی از کمبودهــا و ضعف 
های ایــن شهرســتان را در زمینــه فرهنگی و 
 زیرساخت هایی مانند سینما و فرهنگسرا عنوان 

کرد.
علیرضــا غیــور گفــت: مســئوالن در ســال 
های گذشــته نتوانســتند کمبودها را برطرف 
کنند و جز اردســتان، شــهرهای زواره و مهاباد 
 نیــز فاقــد زیرســاخت هــای الزم فرهنگــی 

هستند.
وی افزود: ســرمایه گذار بخــش خصوصی در 
گذشته برای ساخت ســینما در اردستان اقدام 
کرده بود اما به دلیل مشــکالت گوناگون مالی و 
شخصی طرح ناتمام ماند؛ امید می رود موضوع 
از ســوی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
 اســتان اصفهان پیگیری و اقــدام الزم صورت 

گیرد.

رییس اداره بهزیستی بویین میاندشت 
خبرداد:

افزایش کمک ها به بهزیستی
رییــس اداره بهزیســتی بویین میاندشــت 
گفــت: کمک هــا به بهزیســتی شهرســتان 
بویین میاندشت در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل افزایش داشته است. 
قاسم براتی با اشــاره به وضعیت ضعیف مالی 
خانواده های شهرستان بویین میاندشت درایام 
عید نوروز و کمک خیرین به سازمان بهزیستی 
اظهار داشــت: خیرین عالقه منــد می توانند 
باتوجه به وضعیت اقتصادی خود، کمک های 
مالی شــان را به حساب مشــارکت های اداره 
بهزیستی شهرستان بویین میاندشت به شماره 
۲۱۷3۴۵0۲۶۴00۵ نــزد بانــک ملی واریز 
کنند و یا کمک های نقــدی و غیر نقدی خود 
را به صورت حضوری به اداره بهزیســتی این 

شهرستان تحویل دهند.
وی گفت: هدایا و کمک هــای دریافتی مردم 
در کمترین زمان باقی مانده تا ســال جدید در 
اختیار خانواده های مددجویــان قرار خواهد 
گرفــت. وی افزود:کمک هــا به بهزیســتی 
شهرستان بویین میاندشت در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل افزایش داشته است.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت 
خوانسار خبرداد:

اجرای طرح نظارتی ویژه 
نوروز

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت خوانســار 
اظهار کرد: طــرح نظارتی ویژه نــوروز از ۱۵ 
بهمن ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین ۹۷ در دو 
بخش کاالیی شامل آجیل و خشکبار، پوشاک، 
کیف و کفش  و خدماتی شــامل رستوران ها، 
تعمیرگاه های اتومبیــل، خدمات حمل و نقل 
درون و برون شــهری و... در قالــب تیم های 
مستقل و تیم مشــترک با حضور نمایندگان 
اتاق اصناف، نیروی انتظامی، شبکه بهداشت و 

درمان و شبکه دامپزشکی اجرا می شود.
علی نجاتیــان گفت: تمــام متصدیان صنفی 
به نصب برچســب قیمــت کاال و خدمات در 
دید مشتری، ارائه فاکتور فروش، رعایت سود 
خرده فروشی و تمام قوانین نظام صنفی مکلف 
هستند و درصورت مشــاهده هرگونه تخلف یا 

گزارش مردمی به سامانه ۱۲۴ اقدام می شود.

افرادی که ســال های جوانی خود را صرف تحصیل علم کرده اند، حاال 
روزهای خود را به بیکاری یا شــغل های کاذب مــی گذراند.از عوامل 
مختلف مشکل بیکاری که کارشناس اقتصادی از آنها نام برد، می توان به 
واردات بی رویه و حمایت نکردن از تولید و صنعت داخلی، رشد جمعیت 
در طول سی سال گذشــته و عدم تمهیدات کافی برای اشتغال و رشد 

پایین اقتصادی اشاره کرد.
محدودیت توسعه صنایع بزرگ و کوچک لنجان به دلیل کمبود آب

فرماندار لنجان توجه به تولید داخلی را نیاز روز کشور دانست و اظهار 

کرد: یکی از مهم ترین معضالت کشــورهای مختلف، مسئله اشتغال و 
بیکاری اســت که ایران نیز با این مسئله مواجه بوده و باید گفت استان 
اصفهان و به مراتب شهرستان لنجان نیز با معضل بیکاری روبه روست. 
سید محسن سجاد افزود: باید توجه داشــت شهرستان لنجان در دل 
خود صنایع مادر و بزرگ کشور همچون کارخانه ذوب آهن، فوالد سبا 
و صنایع متعــدد دیگر را جای داده که مجاورت این شهرســتان با این 
قطب های صنعتی سبب شده لنجان به شهرستانی مهاجرپذیر و امیدی 
برای جویندگان کار مبدل شود. وی تصریح کرد: این مسئله باعث شده 

امروز شرایط اشتغال در شهرستان لنجان از وضعیت مناسبی برخوردار 
نباشد و از ســوی دیگر نباید فراموش کرد که به دالیل زیست محیطی 
و کمبود آب، توســعه صنایع بزرگ و کوچک نیز در این شهرستان از 

محدودیت برخوردار است.
وی ادامــه داد: بــا توجــه به اهمیــت موضوع اشــتغال، بــرای رفع 
بیکاری، توســعه اقتصادی و ایجاد اشــتغال، کمیته هــای راهبردی 
در این زمینه در شهرســتان لنجان تشــکیل شــده و با فعالیت این 
کمیته ها چالش هــای پیش روی اشــتغال و همچنیــن فرصت های 
موجود، شناســایی و در کارگروه اشتغال مطرح می شــود تا با نظرات 
 کارشناسی درصدد رفع مشــکالت و به منصه ظهور رساندن فرصت ها

 برآییم.
کارآفرینان؛ موتور محرک توسعه اقتصاد کشور

معاون فرماندار لنجان می گوید: سهم ثبت سامانه رصد اشتغال لنجان 
در سال جاری دو هزار و ۸00 نفر اســت که تاکنون دو هزار و ۵۸۴ نفر 
در این ســامانه ثبت نام کرده اند و قطعا با تالش دســتگاه های اجرایی 
شهرستان تا پایان ســال جاری این رقم به صورت ۱00 درصد اجرایی 
خواهد شــد.خدامراد صالحی اظهار کرد: کارآفرینان می توانند موتور 
محرک توسعه اقتصاد کشور باشند و قطعا با ترویج این فرهنگ، نداشتن 
رویکرد اشتغال دولتی، ترویج فرهنگ خود کارفرمایی و خود اشتغالی 
می توان گام های موثری در جهت رفع معضالت اقشــار بیکار جامعه 
برداشت. معاون فرماندار لنجان افزود: گســتره مشاغل خانگی شامل 
صنایع دستی، فرش دستباف، کشاورزی، دامپروری، شیالت و... است 
که افزایش بهره وری، ارتقای مدیریت کسب و کار و افزایش تولید داخلی 
را دنبال می کنــد و اجرای صحیح آن نتیجه شــگرفی را درپی خواهد 
داشت. وی متذکر: امسال شاهد افزایش پنج برابری اعتبارات به حوزه 
اشتغال مشاغل خانگی در شهرستان لنجان بودیم که این اعتبارات بیش 

از دو میلیارد و ۷00 میلیون تومان بوده است.

 فرماندار لنجان به عنوان یکی از راهکارهای حل مشکل بیکاری در این شهرستان مطرح کرد:

توجه مسئوالن اجرایی به کارآفرینی

معضل بیکاری یکی از مشکالت امروز جامعه محسوب می شود  که نه تنها مسئوالن و مدیران کل کشور، بلکه شهرها را 
به اندیشیدن چاره ای برای آن وادار کرده است.

اخبار

توجه مسئوالن اجرایی به کارآفرینی

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
تیــران و کــرون گفــت: تاســیس و راه اندازی 
کتابخانه های کانون های فرهنگی هنری مساجد 
این شهرســتان باعث افزایش عالقه ساکنان این 

خطه به کتابخوانی شده است.

علی معینی افزود: اعضای کتابخانه های مســاجد 
این شهرستان از ۵00 نفر در سال گذشته به ۷00 
نفر در سال جاری افزایش یافته است که با افزایش 
منابع کتابخوانی و تعداد کتابخانه های مســاجد 
تیران و کرون، این روند در ســال آینده نیز ادامه 

خواهد یافت.
وی افزود: حدود ۱00 هزار کتاب در کتابخانه های 
کانون های فرهنگی هنری مساجد این شهرستان 
در موضوعات مختلف وجــود دارد.معینی اضافه 
کرد: بخش کودک در کتابخانه های مســاجد این 
شهرستان نیز فعال شــده و در این پیوند طی یک 
ماهه گذشته حدود هزار جلد کتاب مربوط به حوزه 
کودک و نوجوان در کتابخانه های مساجد تیران و 

کرون توزیع شده است.سرپرست اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی تیران و کرون بابیان اینکه بیش از ۵0 
کانون فرهنگی و هنری در مساجد این شهرستان 
فعال اســت، گفت: بیش از ۷0 درصد کانون های 
فرهنگی هنری مساجد تیران و کرون به عنوان تنها 
مراکز فرهنگی در روستاها در زمینه های فرهنگی، 
هنری و ورزشی، به ساکنان روستاها به ویژه جوانان 

و نوجوانان خدمات ارائه می کنند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تیران و کرون:
کتابخوانی در تیران و کرون  افزایش یافت

ابالغ رای
12/950 شــماره پرونده: 278/96 حل 11 شــماره دادنامه: 386-96/11/17 خواهان: 
محسن رستمی به نشانی خمینی شهر دســتگرد قداده مقابل دارالفنون نبش کوچه 51، 
خوانده: عبدالرضا شــاوردی به نشــانی مجهول المکان، شورا با بررســی اوراق پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به انشا رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای محســن رستمی فرزند محمدعلی 
به طرفیت آقای عبدالرضا شــاوردی فرزند فاتح به خواســته مطالبــه دو فقره چک به 
شــماره های 22011/706143 -95/1/31 و 324606 -94/8/24  به شــماره حساب 
جاری 47251128 بانک رفاه به مبلغ 15/500/000 ریال دادگاه با توجه به دادخواســت 
تقدیمی- کپی مصدق چک و کپی مصــدق گواهینامه عدم پرداخــت وجه چک های 
موصــوف و اینکه بودن اصول مســتندات در ید خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خوانده 
دارد و عدم حضور خوانده باتوجه به وصف ابالغ از طریق انتشــار آگهی در شورا و اینکه 
نامبرده دفاعی به عمل نیاورده خواســته خواهان را مقرون به صحت دانسته و با استنادبه 
مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی و 
مواد 310 و 313 از قانون تجارت و با توجه به قانون الحــاق یک تبصره به ماده 2 قانون 
اصالح موادی از قانون صــدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام و نظریه شماره 7/2345-1382/3/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه حکم 
به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 15/500/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/283/750 ریال بابت هزینه دادرســی و ابطال تمبر و خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای 
تورم از تاریخ سررســید چک تا زمان پرداخت وجه آن که در زمان اجرا محاسبه می گردد 
در حق خواهان صادرو اعالم می نماید رای شــورا غیابی و ظــرف 20 رو زاز تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظــرف 20 روز دیگر قابل 
 تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم عمومی حقوقی دادگســتری خمینی شهر می باشد.  
م الف: 7260 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )323 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/953 شماره دادنامه: 9609970354201963 شماره پرونده: 9509980359501465 
شماره بایگانی شــعبه: 961148 شاکی: آقای احسان عباســی فرزند جهانگیر به نشانی 
دروازه  تهران خ امام خمینی ک ش وکیلی، متهمین: 1- خانــم اکرم خلیلی فرزند علی 
اصغر 2-  آقای عرفان تیموری فرزند عبدالکریم همگی به نشانی مجهول المکان ، اتهام: 
مشارکت در کالهبرداری )با تغییر عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع( دادگاه پس از 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 1- عرفان تیموری 
فرزند عبدالکریم 2- خانم اکرم خلیلی فرزند علی اصغر که در حال حاضر مجهول المکان 
می باشند هر دو دائر بر مشــارکت در کالهبرداری به مبلغ 13/673/822 ریال موضوع 
شکایت شاکی آقای احسان عباسی فرزند جهانگیر نظر به محتویات پرونده و کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و شکایت شاکی خصوصی، مالحظه پرینت 
حساب بانکی شاکی، پاسخ استعالم های انجام شــده از بانک مربوطه و مخابرات و عدم 
حضور متهمان جهت دفاع علیرغم احضار از طریق نشر آگهی و نظر به سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری ایشان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستندا 
به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری و رعایت ماده 
125 قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت نامبردگان هر یک به پرداخت مبلغ مذکور 
در حق شــاکی و به پرداخت مبلغ مذکور در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و 
هر یک به تحمل پنج ســال حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد این رای غیابی تلقی و 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه است. م الف: 39229 شعبه 
116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهر اصفهان) 116 جزایی سابق( 

)288 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/954 شماره دادنامه: 9609970354201929 شماره پرونده: 9609980359500521 
شماره بایگانی شعبه: 960527 متهم: آقای اشکان کچویی به نشانی ملک شهر خ آزادگان 
روبروی پارک آزادگان جنب ســوپر مارکت جردن درب ســفید رنگ ط اول منزل خانم 
لنبانی، اتهام ها: 1- حمل و نگهداری مشروبات الکلی 2- انتشاراکاذیب از طریق رایانه، 
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 اشکان کچوئی فرزند خسرو 
که در حال حاضر متواری است دایر بر نشر اکاذیب رایانه ای و حمل و نگهداری 4 لیتر و 
600 سی سی مشروب الکلی دست ساز با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، 
گزارش مرجع انتظامی، مطالب نشر شده در فضای مجازی کشف و ضبط  مشروب الکلی 

دست ســاز و عدم حضور متهم در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی جهت دفاع از اتهامات 
انتسابی به نظر دادگاه بزهکاری اش محرز است به استناد ماده 746 قانون مجازات اسالمی 
)جرایم رایانه ای الحاقی مصوب 88( و ماده 702 قانون مجازات اسالمی تعزیرات مصوب 
75 و لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 به جهت بزه های ارتکابی متهم 
نامبرده را بابت بزه انتشــار اکاذیب رایانه ای به تحمل دو سال حبس تعزیری و بابت بزه 
حمل و نگهداری مشروب الکلی دست ســاز به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل 
74 ضربه شــالق تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه به عنوان 
جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید که صرفًا یکی از مجازات های اشد 
درباره وی قابل اجرا است و نیز به اســتناد ماده 215 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 
حکم به معدوم نمودن مشروب مکشــوفه و محو آثار مجرمانه رایانه ای صادر می گردد. 
 رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشــد. 
م الف: 39225 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شــهر 

اصفهان) 116 جزایی سابق( )316 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/956 شماره دادنامه: 9609970351000509 شماره پرونده: 9509980351000852 
شماره بایگانی شعبه: 951027 خواهان: آقای احسان قربانی هویه فرزند شکرا... با وکالت 
آقای امیر حسین یوسفی فرزند غالمحسین به نشانی اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتی 
بعداز دنیای گل پالک 110 طبقه سوم واحد 6، خوانده: آقای حسین قمی به نشانی مجهول 
المکان، خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 
خسارت دادرسی، رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای امیر حسین یوسفی به وکالت 
از آقای احسان قربانی هویه فرزند شکراله به طرفیت  آقای حسین قومی به خواسته مطالبه 
مبلغ 656/800/000 ریال بابت وجه چک های شــماره 2502/252887-95/3/30 و 
1632/479912/28-95/8/25 و 892/05351966-95/10/20 و 95/3/25-946135 
به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به تصویر مصدق ظهر چک 
ها و گواهینامه های عدم پرداخت صادر شــده از بانک محال علیــه، عدم حضور خوانده 
در جلسه دادرسی علی رغم ابالغ قانونی وقت رســیدگی و بنابر وصف تجریدی چک و 
اینکه به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه با ید کارسازی شود و نظر به احراز 
مسئولیت تضامنی خوانده به علت امضا ظهر چک به عنوان ضامن،دعوی خواهان را وارد 
می داند و مستندا به مواد 249 و 314 قانون تجارت 502 ، 198، 515، 519 و  520 قانون 
آیین دادرسی مدنی و ماده واحده الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور چک حکم به الزام 
خوانده به پرداخت مبلغ 656/800/000 ریال بابت اصل خواســته ، مبلغ 21/906/000 
ریال بابت هزینه دادرســی، مبلغ 16/963/200 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله 
نخستین دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها لغایت اجرای حکم بر 
اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 39271 شعبه 10 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )321 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/957 کالسه پرونده 960320 شماره دادنامه: 96/12/10-9609976796305173 
تاریخ رسیدگی: 96/12/6 مرجع رســیدگی: شعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: نوراله موســائی گله به نشانی خ آبشار سوم اشــکاوند خط  اول خ حافظ پالک 
10،  خوانده: شمس الدین جهانگیری به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
95/000/000 ریال به انضمام مطلق خســارات قانونی و هزینه دادرسی، 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:  درخصوص دعوی آقای نوراله موسائی گله به طرفیت آقای شمس 
الدین جهانگیری به خواسته مطالبه مبلغ 95/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
قانونی و هزینه دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و تصویر رسید عادی مورخ 95/8/1 و 
اظهارات خواهان درجلسه رسیدگی و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور 
نیافته و الیحه ای ارائه ننموده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض 
طرفین باقی مانده لذا شورا با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 91/00/000 ریال بابت کار انجام شده توسط 
خواهان طبق نظریه کارشناســی و مبلغ 2/487/500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/3/22 لغایت زمان اجرای حکم طبق شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید و در خصوص الباقی مبلغ خواسته شورا با استناد به ماده 197 قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و ظرف بیست روز پس از  آن 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:39269 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )309 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/958 کالســه پرونده 480/96 شــماره دادنامه: 585-96/12/14 تاریخ رسیدگی: 
96/12/9 مرجع رسیدگی: شعبه 47 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای سعید 
حاج حیدری به نشانی اصفهان فلکه فیض اتاق بازرگانی با وکالت خانم مریم جهانبخش به 
نشانی اصفهان خ چهارباغ باال خ نیکبخت بعد از دادگستری جنب کوی خدابنده پ 34 ط 
همکف زنگ سوم، خوانده: آقای سید علی آتشی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 15/000/000 ریال بابت یک فقره چک بانضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق 
الوکاله وکیل، 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 سعید حاج 
حیدری با وکالت خانم مریم جهانبخش به طرفیت آقای سید علی آتشی فرزند سید محمد 
به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت یک فقره چک به 
شماره 196732 مورخه 96/09/30 عهده بانک کشاورزی به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
و هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه و استحقاق خواهان بر مطالبه وجه آن و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ در روزنامه کثیراالنتشار درجلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ازخود ابراز 
و ارائه ننمود، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 
و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 و 302 و 305 و 306 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/232/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
مورخ 96/9/30 و تا تاریخ اجرا حکم و هزینه نشرآگهی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:39219 شعبه 47 حقوقی مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف اصفهان )365 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/959 کالسه پرونده 960703 مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: محمد علی سلطانی خوراسگانی به نشانی اصفهان خ جی ایستگاه مسجد علی خ 
شهدای ستار کوی انصار پ 18،  خوانده: سهیال سادات صالحی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 58/600/000 ریال 
وجوه کسر شده از حســاب خواهان بابت تســهیالت بانکی دریافتی خوانده و همچنین 
محکومیت نامبرده به اقساط برداشتی لغایت اجرای حکم علی الحساب ده میلیون ریال،  
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 شــورا:  درخصوص دعوی آقای  محمد  علی سلطانی 
خوراسگانی فرزند حیدرعلی به طرفیت خانم سهیال سادات صالحی فرزند قپانی به خواسته 
تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 58/600/000 ریال وجوه کسر 
شده از حســاب خواهان بابت تســهیالت بانکی دریافتی خوانده و همچنین محکومیت 
نامبرده به اقساط برداشتی لغایت اجرای حکم علی الحســاب ده میلیون ریال، با بررسی 
محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان که اعالم می دارد ضمانت وام خوانده را 
نموده و اقساط آن را پرداخت ننموده لذا بانک بابت اقساط معوقه مبلغ موضوع خواسته را از 
حساب اینجانب کسر نموده و با توجه به مدارک ابرازی از جمله کپی مصدق صورتحساب 
خوانده و نظر به پاسخ استعالم از بانک انصاربه شــماره 6822 مورخ 96/6/26 که موید 
اظهارات خواهان می باشد و نظر به عدم حضور خوانده در محضر شورا و عدم ارائه دلیل و 
مدرکی مبنی بر رد دعوی خواهان یا برائت ذمه خود لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به 
صحت دانسته و به استناد مواد 198 و 515  قانون آئین دادرسی مدنی محکومیت خوانده 
را به پرداخت مبلغ 58/600/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/732/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی با احتساب اجرا در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و 
در خصوص مازاد خواسته با عنایت به اینکه خواهان هزینه دادرسی مربوطه را واریز ننموده 
شورا مواجه با تکلیف نمی باشد.   م الف:39210 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان )400 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/968 شماره دادنامه: 9609970351402081 شماره پرونده: 9609980351400582 
شماره بایگانی شعبه: 960668 خواهان: آقای علی قربانی قلعه میری فرزند قاسم به نشانی 
استان اصفهان شهرستان فالورجان شــهر فالورجان خیابان ولیعصر منزل علی قربانی 
کدپستی 8468144656 خوانده: آقای مســعود تاجی زادگان به نشانی اصفهان خ جابر 
انصاری خ طاهر زاده خ ابونعیم جنوبی ک ارغوان بن بســت یاران پالک 2، خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از ذات باریتعالی به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای علی قربانی 
قلعه میری به طرفیت آقای مســعود تاجی زادگان به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک 
به شــماره 214618 مورخ 1396/2/15 به مبلغ 330/000/000 ریال به انضمام مطلق 
خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول مســتندات نزد خواهان که 
داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه 
هیچگونه ایــراد و دفاعی بعمل نیــاورده و دلیلی بر پرداخت دیــن و برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده است مســتند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی، دادگاه خواهان را در 
دعوی مطرح شده محق تشخیص مستندا به مواد 519، 198، 522 قانون  آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در ا مور مدنی خوانــده را به پرداخت مبلغ 330/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 9/742/197 ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه بر اســاس شاخص بانکی 
از تاریخ سررســید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نمایــد رای صادره غیابی 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پــس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد.  
 م الف: 39178 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )303 کلمه، 

3 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول 

12/974 کالسه : 961628  - 1396/11/14 اجرای احکام حقوقی شعبه 12 اصفهان در 
نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 961628 ج/ 12 له مژگان 
اکبری و علیه آقای سید صادق شاکران مبنی بر مطالبه مبلغ 200 عدد سکه و 100 مثقال 
طال و 1367 عدد شاخه گل هلوگنیا بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای 
دولتی در تاریخ 96/12/27 ساعت 11/5 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش کل ششدانگ ملکی با مشخصات مندرج  در نظریه 
کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای صادق شاکران و اکنون در تصرف مستاجر 
می باشد طبقه اول تا مورخه 97/3/4 و طبقه اول و طبقه دوم 96/5/21 دارای مستاجر 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 نشــانی 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 ازپرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم 
علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک خیابان امام خمینی - خیابان مینو- نبش 
کوچه 6 می باشد.  )روبه روی بن بســت صالح منزل رضا شاکران( 1- توضیحات: ملک 
مذکور فاقد سند شش دانگ و بر اساس تصویر پروانه ســاختمان ) به شماره 43/5227 
و تاریخ 86/9/17( دارای کاربری فضای ســبز باالی 5 سال و مســاحت عرصه حدود 
170/18 متر مربع و مجوز ســاخت با مســاحت زیربنا حدود 343/5 متر مربع در حد سه 
سقف )شامل همکف، اول ، دوم( بدون نما و اسکلت بتنی احداث گردیده که دستگاه پله 
با بدنه سرامیک و کف سنگ می باشــد و علیرغم بهره برداری از طبقات اول و دوم )در 
اختیار مستاجر( پایان ساخت نگرفته است. انشعابات شامل سه تابلو برق، دو کنتور گاز و دو 
خط تلفن می باشد مشخصات همکف واحدی است در حد گچ و خاک و اجرای بخشی از 
لوله کشی گاز و جانمایی جعبه های کلید و پریز بدون حیاط سازی، به همراه دو پارکینگ 
مسقف و مشــخصات طبقه اول و دوم: دو خواب با آشــپزخانه اوپن و کابینت ام دی اف، 
پنجره ها آلومینیوم، دربهای داخلی چوبی، کف سرامیک، دیوارها بدون رنگ) گچ سفید( و 
سیستم کولر و گرمایش بخاری است. 2- نتیجه با توجه به توضیحات فوق و جمیع عوامل 
موثر،  قیمت ملک مذکور بدون لحاظ هرگونه رهم، دین، بدهی، تعهد و یا تخلف ساخت 
احتمالی به مبلغ 320/000/000 تومان)معادل سه میلیارد و دویست میلیون ریال( برآورد 
می گردد.   م الف: 35768  اجرای احکام حقوقی شعبه 12 دادگستری اصفهان )445 

کلمه، 4 کادر(
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محمد خالدی سردشتی درباره تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی در 
دولت، بیان کرد: یکی از مسائل حاد و کلیدی یا بحرانی کشور، آب است. 
اگر رنکینگ را نیز نگاه کنیم، آب در باالی جدول قرار دارد و جزو مسائل 
استراتژیک کشور است. بنابراین تشکیل کارگروه مدیریت بحران آب و 
سازگاری با کم آبی و اینکه یک جمع نخبه برای کشور به صورت واحد 
تصمیم بگیرند، ضرورت دارد و این کارگروه باید به بحرانی بودن مسئله 
آب و این نکته که ما جزو کشورهای کم آب و نیمه خشک هستیم، توجه 

داشته باشد.
مسئله آب باید در اولویت برنامه ریزی های کشور قرار گیرد

وی با تاکید بر اینکه »مسئله آب باید در اولویت برنامه ریزی های کشور 
قرار گیرد« تصریح کرد: با توجه به اهمیت و اســتراتژیک بودن مسئله 
آب در کشور باید امروز در این زمینه تأمل کنیم تا در 10 سال آینده به 

دنبال جابه جایی یا ایجاد مشکل در تامین آب شرب نباشیم.
این عضو کمیســیون انرژی مجلس با بیان اینکه »امــروز در مجلس 

نمایندگان بعضی از اســتان ها می گویند آب استان ما جا به جا نشود، 
از طرف دیگر نمایندگان بعضی از اســتان ها می گویند ما آب نداریم« 
خاطرنشان کرد: بنابراین شکل گیری یک مجموعه با یک تصمیم گیرنده 
قوی و دلسوز ضرورت دارد. نهادهای حاکمیتی نیز باید نقش پررنگی 

داشته باشند تا تصمیمات گرفته شده در این کارگروه عملیاتی شوند.
مسئله آب با محیط زیست ادغام شود

وی افزود: برنامه ریــزی در این حوزه 
یعنی تامین آب، در همه جای کشــور 
با در نظر گرفتن اینکه تامین آب شرب 
هم هزینه بر اســت و هم نیازمند کار، 
کارشناسی شده اســت. در این زمینه 
در درجــه اول باید کار کارشناســی 
انجام شــود بخصوص اینکه در خیلی 
از مناطق کشــور نیاز به جابه جایی و 
نقل و انتقال اســت. باید این مسئله را 
نیز در نظر گرفت که ذیل این مسئله، 
مســائل اجتماعی و تنــش هایی به 
وجود می آید. ایــن کارگروه اگر نقش 
راهبردی داشته باشــد، ضرورتش بر 

کسی پوشیده نیست.
نماینده مردم لردگان در مجلس گفت: 
زمانی این بحــث مطرح بود که وزارت 

نیرو باید تفکیک و مسئله آب با محیط زیست ادغام شود. اینکه آب از 
وزارت نیرو جدا شود و با محیط زیست یک کاســه گردد، می تواند به 
گرفتن تصمیمی واحد در حوزه آب در کشور بینجامد. البته این تفکیک 

اگر به صورت اصولی انجام شود به نفع کشور خواهد بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکیدکرد:

نقش کابردی کارگروه سازگاری با کم آبی در مدیریت بحران آب

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کارگروه سازگاری با کم آبی می تواند نقش کاربردی در حوزه مدیریت آب داشته باشد و اینکه 
یک جمع نخبه برای کشور به صورت واحد تصمیم بگیرند، ضرورت دارد.

اعزام ۵۰ زوج دانشجو به مشهد مقدس

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس اداره بازرسی اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت استان خبرداد:

نظارت ۲۰ اکیپ بر بازار شب 
عید

رییس اداره بازرسی اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: با اجرای 
طرح نظــارت نــوروزی، ۲0 اکیپ بازرســی 
متشکل از ۵0 کارشــناس بر بازار شب عید در 

استان نظارت دارند.
بیژن بهرامی افــزود: در این طــرح بر توزیع 
کاال های اساســی مانند برنج، شــکر، روغن، 
آجیل، میوه، پوشــاک و کفــش و مراکز ارائه 
خدمات از جمله دفاتر حمــل و نقل، هتل ها و 

رستوران ها نظارت می شود.
وی با بیان آغاز اجرای این طرح از ۷ بهمن ماه 
سال جاری تا ۳1 فروردین ۹۷ در چهارمحال 
و بختیــاری ادامــه داد: تــا کنــون 11 هزار 
و ۵00 مورد بازرســی از واحد هــای صنفی و 

فروشگاه های استان صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: با انجام این تعداد بازرسی، ۲۶۵ 
پرونده تخلف، تشکیل و به تعزیرات حکومتی 

ارجاع شد.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
خبر داد:

نصب ضریح امام زاده سید 
اسماعیل برنجگان

مدیرکل اوقــاف و امور خیریــه چهارمحال و 
بختیاری، از ساخت و نصب ضریح امام زاده سید 
اسماعیل برنجگان شهرســتان کیار با هزینه 

180 میلیون ریال خبر داد.
حجت االســام مرتضی عزیزی افزود: ضریح 
امام زاده سید اسماعیل برنجگان در ابعاد 1۲0 
در 80 و به ارتفاع ۲ متر ساخته شده که دارای 

۶ دهنه مشبکی است.
مدیرکل اوقــاف و امور خیریــه چهارمحال و 
بختیاری عنوان داشــت: برای ساخت ضریح 
امام زاده سید اســماعیل برنجگان ۷۵ میلیون 
ریال توســط خیرین و 10۵ میلیــون ریال از 
اعتبارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان 

شهرکرد هزینه شده است.
عزیــزی در انتهــا خاطرنشــان کــرد: کار 
ســاخت ضریح امــام زاده ســید اســماعیل 
 برنجــگان از خردادمــاه امســال آغــاز 

شد.

 هدیه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها؛

 اعزام ۵۰ زوج دانشجو 
به مشهد مقدس

۵0 زوج دانشجوی دانشگاه شهرکرد با دو دستگاه 
اتوبوس، بــرای حضور در بیســت و یکمین دوره 
مراسم جشن ازدواج دانشجویی، به مشهد مقدس 
اعزام شدند.این ســفر هدیه نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه ها به زوج های دانشجو، 
در راستای ترویج ازدواج آســان است.مسابقات 
فرهنگی، دوره های آموزشــی و جشــن ازدواج 
دانشجویی از برنامه های این دوره پنج روزه به شمار 
می رود. گفتنی است بیست و یکمین دوره ازدواج 
دانشــجویی از روز دوشــنبه در جوار حرم مطهر 

حضرت امام رضا )ع( آغاز شد.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
دستگیری اعضای باند 

کالهبرداری در شهرکرد
فرمانــده انتظامــی چهارمحال و بختیــاری از 
دســتگیری اعضای باند جاعلیــن و کاهبردار 
۳0میلیارد ریالی اسناد و مدارک ملکی در شهرکرد 

خبر داد.
 ســردار غامعباس غامزاده اظهار داشت: در پی 
دریافت چند فقره شکایت به پلیس آگاهی استان 
مبنی برفعالیت یک باند جاعلین و کاهبرداری در 
پوشش خرید و فروش اماک، موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت. 
وی افزود: با احــراز صحت و ســقم موضوع طی 
بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل اطاعات موجود 
مشخص شد اعضای این باند با جعل مدارک ملکی 
مبادرت به فروش اماک 18 نفر از شهروندان در 

سطح استان کردند. 
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
ماموران با انجام اقدامات پلیســی و بررسی های 
همه جانبه اعضــای 8 نفره این بانــد کاهبردار 
حرفه ای را در شهرکرد، شناسایی و با هماهنگی 
 مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 

کردند.

مدیر گروه پیشــگیری از بیماری های مرکز بهداشت شهرستان 
شهرکرد گفت: درصد بروز بیماری های ناهنجاری ژنتیکی و ارثی 

در کشور، ۳ تا ۵ درصد از تولد زنده است.
احمد رییسی اظهار کرد: در کشور ما هم باید توجه ویژه ای به بحث 
پیشگیری و کنترل بیماری های ژنتیکی صورت گیرد. وی افزود: 
بیماری های ژنتیکی متنوع هستند ولی در حال حاضر غربالگری 
بیماری تاالسمی و فنیل کتونوری در برنامه های بهداشت و درمان 

وجود دارد؛ امید است در سال آینده غربالگری دیگر بیماری های 
ژنتیکی در برنامه  قرار گیرد. مدیر گروه پیشگیری از بیماری های 
مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه در اجرای طرح 
غربالگری بیماری های ژنتیک دو استراتژی دنبال می شود، ادامه 
داد: اســتراتژی اول در قالب خدمات ادغام یافته هنگام ازدواج، در 
مرکز مشــاوره قبل از ازدواج در زوجین غربالگری انجام می شود؛ 
اگر مورد مثبتی مشاهده شــود، فرد به مشاور و پزشک دوره دیده 

ارجاع داده می شــود. وی گفت: در استراتژی دوم در برنامه تحول 
سامت، بسته های خدمتی برای گروه های سنی مختلف از کودکان 
تا بزرگساالن تعریف شده اســت که در قالب این بسته ها اقدامات 
غربالگری انجام و در صورت مشاهده مشکات ژنتیکی، ارجاعات 
بعدی شروع می شود. وی افزود: خوشبختانه طی ده سال  گذشته 
هیچ مورد جدید تاالسمی ماژور در سطح چهارمحال و بختیاری 

مشاهده نشده است.

مدیر گروه پیشگیری از بیماری های مرکز بهداشت شهرکرد:
در اجرای طرح غربالگری بیماری های ژنتیک، دو استراتژی دنبال می شود 

 تشکیل کارگروه 
مدیریت بحران 

آب و سازگاری با 
کم آبی و اینکه 
یک جمع نخبه 
برای کشور به 
صورت واحد 

تصمیم بگیرند، 
ضرورت دارد

ابالغ رای
12/960 کالسه پرونده: 960512 شــماره دادنامه:96/12/5-9609976795301683 
مرجع رسیدگی: شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شهرام صفوی نیا فرزند 
عباسعلی به نشانی اصفهان چهار راه دقیقی بانک صادرات با وکالت خانم سمانه رضایی 
به نشــانی اصفهان میدان انقالب نبش سید علی خان پاســاژ بهمن طبقه سوم، خوانده: 
احمدرضا صادقی باغســرخی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک،  با 
عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی شهرام صفوی 
نیا با وکالت سمانه رضایی به طرفیت احمدرضا صادقی باغسرخی  به خواسته مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال وجه چک  به شماره 9522/506798 و 9522/506799 به عهده بانک 
ملی ایران   به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  
ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 و 
519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/550/000 ریال  بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و هزینه نشرآ گهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
) تاخیر تادیه چک شماره 506798 به مبلغ 15/000/000 ریال مورخ 96/3/30 و تاخیر 
تادیه چک شماره 506799 به مبلغ 15/000/000 ریال مورخ 96/4/30(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:39209 شعبه 23 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )336 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/961 شــعبه 52 شــورای حل اختالف کالســه پرونده 961247 شــماره دادنامه: 
9609976805202117-96/11/30 خواهان: مرتضی صدیقی مورنانی به نشانی سه راه 
سیمین ابتدای خ سهروردی شرکت کیان پالست سپاهان روبروی خ فرهنگ، خواندگان: 
1- شهرام اســدی 2- محمدرضا کاوه هر دو به نشــانی مجهول المکان، مطالبه مبلغ 
200/000/000 ریال بابت دو فقره چک به شماره 376539-376540 به انضمام مطلق 
خسارات، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آ تی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای مرتضی صدیقی مورنانی به طرفیت 1- شهرام اسدی 2- محمدرضا کاوه به خواسته 
مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به شماره 376539-376540 عهده بانک 
ملی بانضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستندو محکمه پسندی د ر مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 313 و 310 قانون تجارت و 519 و 515 و 198 و 
522 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/570/000 
ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 95/2/5 و 96/2/5 لغایت اجرای حکم که محاسبه آن 
طبق شاخص بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 رو زپس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم محترم حقوقی اصفهان می 
باشد.  م الف:39208 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان 

)332 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/962 شــعبه 53 شــورای حل اختالف کالســه پرونده 960816 شــماره دادنامه: 

9609976805302452 خواهان: وحید کاوه با وکالت خانم فاطمه جعفری به نشــانی 
خمینی شهر خ شریعتی شمالی ک 80 مجتمع اداری شقایق طبقه دوم، خواندگان: علیرضا 
عباسی به نشانی اهواز بوســتان خیابان 1 پالک 49 و علیرضا رحیمی به نشانی مجهول 
المکان، مطالبه وجه چک شماره 235235 به مبلغ 160/000/000 ریال و مطلق خسارات، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آ تی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
وحید کاوه با وکالت خانم فاطمه جعفری به طرفیت علیرضا عباسی و علیرضا رحیمی به 
خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال وجه چک به شماره 235235-95/10/25 عهده 
بانک صادرات بانضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده  ردیف اول به عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستندو محکمه پسندی د ر مقام اعتراض 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که مستندا به مواد 313 و 310 قانون تجارت و 519 و 515 و 198 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 3/080/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی  خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک مورخ 95/10/25 لغایت اجرای حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 رو زپس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:39206 
 شــعبه 53 حقوقی مجتمع شــماره ســه شــورای حل اختالف اصفهــان )366 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

12/963 شماره دادنامه: 9609970361702099 شماره پرونده: 9609980361701004 
شماره بایگانی شعبه: 961120 خواهان: خانم شــهال روحانی شهرکی فرزند حفیظ اله با 
وکالت خانم رضوان رجائی فرزند محمد به نشــانی خیابان فرخی مجتمع تجاری شقایق 
طبقه 2 واحد 1، خوانده: خانم ســکینه لطیفی مطلق به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
اعسار از پرداخت محکوم به، رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم شهال روحانی شهرکی 
با وکالت خانم رضوان رجائی به طرفیت خانم سکینه لطیفی مطلق به خواسته صدور حکم 
به اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شــماره 1008 مورخ 90/9/12 صادره از 
این دادگاه متضمن محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ 172/800/000 ریال به انضمام 
متفرعات دعوی دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و شهادتنامه پیوست دادخواست 
و با توجه به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حاضر نشده و دلیلی 
بر مالئت خواهان درپرداخت یکجای مورد حکم ابراز نکرده همگی مبین ناتوانی خواهان 
در پرداخت یکجای محکوم به می باشد لیکن به نظر دادگاه خواهان توان پرداخت به نحو 
اقســاط را به لحاظ میزان درآمد خود دارد لذا دعوی خواهان را ثابت و وارد تشــخیص و 
مستندا به مواد 11 و 6 و 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر اعســار خواهان از پرداخت یکجای محکوم 
به و تقســیط آن با پرداخت نقدی مبلغ 72/800/000 ریال و مابقــی آن از قرار ماهیانه 
8/000/000 ریال با افزایش سالیانه 15 درصد صادر و اعالم می نماید بدیهی است این 
رای مانع از استیفاء یکجای محکوم به از اموال خواهان که بعدا کشف گردد نخواهد بود 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
 از آن ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
م الف: 39200 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )295 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

12/964 کالسه پرونده: 961010 شماره دادنامه:96/12/13-9609976794104664 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد داوری به نشانی 
ملک شهر خ ابوذر کوچه یاســمین مجتمع پردیس پ 9 واحد 1،  خوانده: علی ولی پور به 

نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه،  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 شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای محمد داوری به طرفیت علی ولی 
پور به خواســته مطالبه مبلغ 93/000/000 ریال وجه چک به شماره 814543 به عهده 
بانک حکمت ایرانیان به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در 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 93/000/000  ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی و 2/212/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف )95/7/1(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:39195 شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)297 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

12/965 شماره دادنامه: 9609970350301971 شماره پرونده: 9609980350300254 
شماره بایگانی شــعبه: 960318 خواهان: آقای داود بیات فرزند محمد هادی به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خانه اصفهان بلوار بنفشه شمالی بلوار اطلس شرقی مجتمع 
طلوع، خوانده: آقای ابوذر اســدی فرزند حسن به نشــانی مجهول المکان، خواسته ها: 
1-  مطالبه خسارت دادرسی 2- الزام به تنظیم ســند خودرو، گردشکار:دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای داود بیات فرزند محمد هادی به طرفیت آقای 
ابوذر اسدی فرزند حسن به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودروی ال 90 به 
شماره انتظامی 13-544 ال 43 و خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده، تصویر 
 مصدق مبایعه نام عادی مورخ 93/7/5 و تصویر ســند مالکیت خــودرو که بنام خوانده 
می باشد و این که از سوی خوانده نسبت به مستندات خواهان و ادعای وی ایراد و دفاعی 
به عمل نیامده است و انتقال سند خودرو نیز از الزامات ضمنی قرارداد است دادگاه با احراز 
وقوع عقد بیع فی مابین طرفین دعوی خواهان را ثابت دانســته و مستندا به مواد 219 و 
220 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به 
انتقال سند رسمی خودروی فوق االشــاره که قباًل دارای پالک انتظامی 22-532 ق 68 
بوده اســت و پرداخت مبلغ 1/585/200 ریال بعنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
 در همین دادگاه و ســپس قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
  م الف: 39193 شعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )273 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

12/966 شماره دادنامه: 9609970350100925 شماره پرونده: 9609986795500052 
شماره بایگانی شــعبه: 960356 خواهان: آقای احســان پناهی اصفهانی فرزند اکبر با 
وکالت آقای محمود سنجری فرزند اسکندر به نشــانی اصفهان خ امام خمینی خ شریف 
شرقی کوچه 35 شهید رفیعیان پالک 194، خوانده: آقای ابراهیم صفرنژاد شاد به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به اتخاذ رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص 
تجدیدنظرخواهی آقای احسان پناهی با وکالت آقای محمد دستجردی به طرفیت آقای 
ابراهیم صفرنژاد نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 364 مورخ 95/4/13صادره در پرونده 
 کالسه 1060/94 شــعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان که متضمن صدور حکم بر 
بی حقی تجدیدنظر خواهان نسبت به حق الوکاله وکیل می باشد نظر به اینکه اوال با تدقیق 
در مفاد وکالتنامه وکیــل اول آقای محمد خانی صراحتا وکالــت در توکیل جز اختیارات 
مشارالیه قرار گرفته و وکیل موصوف با داشتن اختیارات وکالت در توکیل وکیل دیگری را 

تعیین نموده است و با اختیارات وکیل جدید توسط وکیل نخست این وکیل، وکیل موکل 
وکیل اول)شخص تجدیدنظر خواهان( خواهد شد نه اینکه وکیل وکیل اول که تفسیر با 
قصد مشترک طرفین از قرارداد وکالت نخست و نیزعرف و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد 
نیز موید همین موضوع است پس بنابراین اســتعفاء و فوت و حجر وکیل اول تاثیری در 
رابطه وکیل دوم و موکل وکیل اول نخواهد داشــت که مفاد نظر مشورتی اداره حقوقی 
به شماره 1809/7 مورخ 64/5/12 نیز بر این قضیه تاکید دارد ثانیًا عدم درج حق الوکاله 
وکیل در وکالتنامه از موجبات عدم پذیرش وکالتنامه نمی باشــد بلکه از موجبات صدور 
اخطار رفع نقص خواهد بود و نهایتا این مسئله اســقاط کننده حق تجدیدنظرخواهی در 
دریافت حق الوکاله ای که مطابق با تعرفه مستحق آن بوده نمی باشد لهذا دادگاه با عنایت 
به موارد فوق الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را شایسته تایید ندانسته و مستندا به ماده 
27 از قانون شــورای حل اختالف و ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض 
دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت فوق الذکر حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به 
پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق با تعرفــه در حق تجدیدنظر خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره در راســتای ماده 364 از قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ واقعی به محکوم علیه قابل اعتراض و رســیدگی در این شعبه حقوقی است 
رای صادره قطعی است. م الف: 39186 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )402 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/967 شماره دادنامه: 9609970350101949 شماره پرونده: 9609980350100935 
شماره بایگانی شــعبه: 961129 خواهان: آقای حمید اویس قرن فرزند عباس با وکالت 
آقای فرید سلگی فرزند رسول به نشــانی اصفهان چهارباغ خواجو بعد از خیابان شهدای 
خواجو بعد ازمنوچهری روبروی بانک ملی ساختمان سمســار طبقه دوم واحد 15 همراه 
09132041322، خوانده: آقای کورش شیخ سجادیه فرزند رضا به نشانی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای حمید اویس قرن فرزند عباس 
با وکالت آقای فرید سلگی به طرفیت آقای کورش شــیخ سجادیه فرزند رضا به خواسته 
مطالبه وجه به مبلغ 810/000/000 ریال بابت رســیدعادی بانضمام مطالبه خســارات 
دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق مســتند ابرازی و نظر به اینکه خوانده با 
وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و مستدن 
ابرازی خواهان مصون از ایراد و تعرض مانده و دلیلی بر برائت ذمه اقامه ننموده است لذا با 
عنایت به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان راوارد و ثابت تشخیص و مستند به مواد 194 و 
198 و 519 و 522 قانون  آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  
بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 
که متعاقبا در دایره اجرای احکام مدنی محاســبه و به حیطه وصول درخواهد آمد از تاریخ 
96/9/22 لغایت وصول و پرداخت کلیه خســارات دادرسی طبق مقررات در حق خواهان 
صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز 
استان می باشد. م الف: 39185 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)316 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

12/952 خانم بیکم حاجی هاشــمی ورنوسفادرانی دارای شناســنامه شماره 11745 به 
شرح دادخواست به کالسه  1108/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان اکبر ستاره  به شناســنامه 413 در تاریخ 1387/5/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- بیکم حاجی هاشمی ورنوسفادرانی فرزند حسینعلی، ش . ش 11745 )مادر( و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7263 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )125 کلمه،

 2 کادر(
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جانشین مرکز اردویی و گردشگری سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان:
 اعزام زائران از فردا

آغاز می شود 
جانشــین مرکــز اردویی و گردشــگری ســپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان با اشاره به آغاز 
اعزام دانشــجویان به اردوهای راهیــان نور گفت: 
ثبت نام زائران استان اصفهان برای اعزام به مناطق 

عملیاتی جنوب کشور آغاز شده است.
مهدی اکبری اظهار داشت: اعزام دانشجویان توسط 
ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان تا امروز ادامه 
دارد و برنامه های مختلف فرهنگی برای گروه های 

مختلف دانشجویی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به استقبال اقشــار مختلف از برگزاری 
اردوهای راهیان نور عنوان کرد: اعزام زائران از استان 
اصفهان از فردا آغاز می شود و تا 11 فروردین سال 

97 ادامه دارد.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان خبر داد:
ارائه  14 میلیارد برای خانه دار 

شدن مددجویان اصفهانی
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: یک 
هزار و 820 خدمت مســکن با هزینــه ای بیش از 
14 میلیارد و 600 میلیون تومان در ســال جاری 
به مددجویان اصفهانی ارائه شد.حمیدرضا شیران 
اظهار کرد: اجاره خانه در هزینه های خانوار شهری در 
ایران سهم باالیی دارد به همین دلیل برای خانه دار 
شدن مددجویان تالش هایی صورت گرفته تا قسمت 
مهمی از برنامه های توانمندســازی و خودکفایی 
کمیته امداد شــامل این موضوع می شود، در موارد 
زیادی با تأمین مسکن خانوار مددجو به سطحی از 
توانمندی اقتصادی می رسند که از چرخه حمایت 
و مستمری کمیته امداد خارج شوند. وی افزود: از 
ابتدای سال 1396 تاکنون یک هزار و 820 خدمت 
در حوزه مســکن ارائه شده که بیشــتر مربوط به 
تعمیرات یک هــزار و 315 واحد، احداث 135 باب 
مسکن روستایی، 170 باب مسکن شهری، 24 مورد 
اسکان شهری و 112 پروژه بهسازی سرویس های 

بهداشتی منازل مددجویان است.

فرمانده نیروی انتظامی استان  فاطمه کاویانی
اصفهان، مبارزه با مواد مخدر را ابر 
چالش جامعه عنوان کرد و گفت: شناسایی و کاهش فعالیت قاچاقچیان 
مواد مخدر در اولویت کار ما قرار گرفته و این در حالی اســت که در سال 
جاری 29 تن انواع مواد مخدر کشف شــده و در این ارتباط 21 هزار نفر 
دستگیر شدند که عمدتا بیشتر فروشــندگان و تولیدکنندگان و توزیع 
کنندگان در سطح خرد و کالن بوده اند. 656 طرح در استان اصفهان به 
همین منظور صورت گرفت که منجر به شناسایی و انهدام 145 باند قاچاق 
شده که اتفاق خوبی بوده است. سردار مهدی معصوم بیگی در ادامه با بیان 
اینکه سرقت مقوله دیگری است که در دستور کار قرار گرفته، عنوان کرد: 
در سال جاری 141 میلیارد  تومان اموال مسروقه، کشف و به صاحبان آن 

عودت داده شد و در این حوزه 250 باند منهدم گشت که نسبت به سال 
گذشته 26 درصد افزایش داشته و اقدام های پیش دستانه صورت گرفته 
به لحاظ اشراف موجود باعث شده تا در سال جاری سرقت مصلحانه از بانک 
ها و طال فروشی ها صفر مطلق باشــد. وی در خصوص ایجاد آرامش در 
زمینه وقایع اخیــر مطالبه گری آب مردم شــرق اصفهان گفت: نیروی 
انتظامی در ماجراهای اخیر در کنار مردم بوده است نه در مقابل مردم و 

همین اتحاد و صحبت های استاندار باعث ایجاد آرامش شد.
موتورها در استان اصفهان همچنان جان می گیرند

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در ادامه تاکید کرد: استان اصفهان 
همچنان در میزان تلفات ناشــی از تصادف با موتورســیکلت رتبه اول 
کشور را دارد. در حالی که آمار کشــوری 34 درصدی است این رقم در 

استان اصفهان 57 درصد اعالم شــده که نگران کننده است و همچنین 
جان باختگان جاده های درون شهری و برون شــهری حدود 900 نفر 
اعالم شده اند که عمدتا به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات بوده است. 
سردار معصوم بیگی با هشدار جدی به راکبان موتورسیکلت های متخلف 
گفت: طبق هماهنگی با دستگاه قضا درصورت مشاهده تخلف و اختالل 
در امنیت مردم افراد خاطی و وسیله نقلیه آنها تا پایان تعطیالت توقیف 
خواهد شد. وی با اشــاره به اینکه بر کسی پوشیده نیست که قاچاق کاال 
به طور مستقیم ضربات جبران ناپذیری را بر اقتصاد وارد می کند عنوان 
کرد: در مورد مبارزه بــا قاچاق کاال فعالیت هــا و اقدامات موثری انجام 
شده که به این منظور 3700 پرونده تشکیل شــده و در یک طرح ویژه 
180 تیم عملیاتی 70 میلیارد ریال کشف وجود داشته و به این منظور 
98 قاچاقچی و 38 خودرو ضبط شده است. وی در ادامه همراهی مردم 
در بهبود عملکرد پلیس را غیرقابل انکار دانســت و گفت: برای سال 97 
طرح کوای )کودک و اینترنت( در نظر گرفته شده که سعی خواهد شد 
 تعاملی میان آموزش و پرورش و پلیس در جهت ارتقای آگاهی و آموزش 

صورت گیرد.
دستی که با قمه بلند شود، با تیر خواهیم زد

وی ضمن تاکید براینکه در زمینه مبارزه با اراذل و اوباش، امنیت مردم خط 
قرمز نیروی انتظامی است و با صدای بلند اعالم می کنیم هر دستی که 
برای شهروندان قمه بلند کند، با تیر خواهیم زد، ادامه داد: فعالیت نیروی 
انتظامی در سال جاری بیش از سال های قبل مورد تایید مردم بوده و دلیل 
این ادعا کاهش 26درصدی شکایت نسبت به نیروی انتظامی است. وی 
به برنامه های نیروی انتظامی در طرح نوروزی اشاره کرد و گفت: 6 کمیته 
به این منظور فعالیت خود را شروع کرده اند چرا که گسترده ترین طرح 
کشور در ایام نوروز به حساب می آید و تا 14 فروردین ادامه خواهد داشت. 
در این طرح 15 هزار نفر نیرو در 1500 گشت و 242 ایستگاه پلیس ویژه و 

همچنین گشت پنهان در سطح استان فعالیت خواهند کرد.
کشف ۵۴8هزار متر مربع زمین خواری در اصفهان 

سرهنگ ستار خسروی، رییس پلیس آگاهی استان نیز در خصوص میزان 
کشف زمین خواری در اصفهان طی یک سال اخیر گفت: در این بازه زمانی 
548 هزار متر مربع زمین دولتی متصرفی، شناسایی و با دستور قضایی 
به امالک دولت برگشت داده شــده که به این منظور 53 نفر زمین خوار 

شناسایی و دستگیر شدند.

 فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد امنیت مردم خط قرمز ناجاست و
 در زمینه مبارزه با اراذل و اوباش کوتاه نخواهیم آمد:

تیر در مقابل قمه

عکس  روز 

خانه تکانی و افزایش مسمومیت ها

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

سرپل ذهاب در آستانه نوروز

کارشناس مسئول مرکز اطالعات داروی 
دانشگاه علوم پزشکی مطرح کرد:

خانه تکانی و افزایش 
مسمومیت ها

کارشناس مسئول مرکز اطالعات دارو و سموم 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در هنگام 
خانه تکانی، بیشتر مسمومیت ها به طور اتفاقی 
و به دلیل استفاده از مواد شیمیایی رخ می دهد.

جواد کبریایی افزود: مواد قلیایی یا شوینده ها 
و ســفیدکننده ها در مقایســه با مواد اسیدی 
آســیب زایی باالتری دارند. کارشناس مسئول 
مرکز اطالعات دارو و ســموم دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان بیان کرد: نکتــه قابل توجه 
این اســت که مــواد قلیایــی یا شــوینده ها 
و ســفیدکننده ها در مقایســه با مواد اسیدی 
آسیب زایی باالتری دارند، برای مثال چنانچه 
کودک یا یک فرد بزرگسال این مواد شیمیایی 
را مورد مصرف خوراکی قراردهد، تمام مجاری 
تنفــس و گوارشــی وی در اثر تمــاس با این 
ماده دچار آســیب می شــود و به طور پیش 
رونده ای این مواد شــیمیایی در بدن او رسوخ 
پیدا می کند؛ درنتیجــه موجب بروز زخم های 
وسیع در مجاری گوارشــی و انسداد می شود 
 که در مواردی پارگی ِمری را به دنبال خواهد 
داشــت. وی  گفــت: شــهروندان بایــد با در 
نظرگرفتن شرایط الزم و توجه به رعایت نکات 
حوزه سالمت، به استفاده از مواد شوینده اقدام 
کنند و در هنگام استفاده از مواد شوینده حتما 
از بستن یک دستمال مرطوب جلوی مجاری 

استفاده کنند.

خبر

معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه 
َمدَرس ابن ســینا قدیمی ترین مجموعه آموزش 
پزشکی در دنیاســت، گفت: با همکاری شهرداری 
اصفهان و دانشــگاه علوم پزشکی این مدرس احیا 

می شود.
ســید محمدهادی ایازی اظهار کرد: در بازدید از 

مدرس ابن سینا، مشــخص شد قدمت این مدرس 
به 165 سال می رســد که از اولین بنای آموزشی 
آکسفورد بیشتر بوده و درواقع اولین بنای آموزش 

پزشکی برجای مانده در دنیاست.
وی افزود: طبق این تفاهم نامه که به زودی منعقد 
می شود امالک این مکان توسط شهرداری اصفهان 

آزادسازی می شــود و دانشــگاه علوم پزشکی با 
حمایت وزارت بهداشت مرمت، بازسازی و ساخت 
این مکان را برای احداث دانشــکده طب ایرانی در 

محل مدرس ابن سینا انجام می دهد.
وی با اشاره به اینکه دایر شــدن دانشکده در این 
مکان به معنای فعال نبودن بخش خصوصی نیست، 
گفت: در این محل، مکان هایی مثل شــربت خانه 
و کافی شاپ توســط بخش خصوصی احداث و در 
دانشــکده طب ایرانی نیز به برنامه های آموزشی 

دانشجویان ارائه می شــود.معاون امور اجتماعی 
وزیر بهداشــت تاکید کرد: با احــداث این مرکز، 
مدرس ابن ســینا به پایگاه آموزش طــب ایرانی 
تبدیل می شــود که عالوه برجذب گردشــگران 
و بازدیــد از قدیمی تریــن مجموعــه آمــوزش 
پزشکی و اضافه شــدن دانشــکده طب ایران به 
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، به فعالیت بخش 
 خصوصی و احیای بناهای تاریخی اصفهان منجر

 می شود.

معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت:

قدیمی ترین مجموعه آموزش پزشکی در اصفهان احیا می شود

در زمینه مبارزه 
با اراذل و اوباش، 

امنیت مردم 
خط قرمز نیروی 

انتظامی است و با 
صدای بلند اعالم 

می کنیم هر دستی 
که برای شهروندان 
قمه بلند کند، با تیر 

خواهیم زد
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شماره بایگانی شعبه:960139 بموجب درخواست اجراي حكم 9609970351501362 
محكوم علیه خسرو خدادادی ارپناهی فرزند یدا... به نشانی استان یزد شهرستان صدوق 
اشكذر جنب اداره برق طبقه فوقانی لبنیات غدیر شرکت برق و قدرت اروند یزد کدپستی 
8946157171 محكوم اســت به پرداخت 1- هفتصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 2- خســارت تاخیر تادیه چكها از تاریخ سررسید ســفته ها از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/2/12 تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد 
گردید 3- هزینه نشــر آگهی 850/000 ریال 4- هزینه دادرســی 22/500/000 ریال 
5- حق الوکاله 18/000/000 ریال در حق محكوم له شــراره مهراب پور جهمانی فرزند 
سلطانحسین به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان حمزه شمالی برکوچه بهمن 
33 پالک 2 زنگ ســوم منزل فاطمی با وکالت رامین رهنما فرزند عبدالرسول به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ فردوسی ساختمان پزشكی فردوسی طبقه 3 دفتر وکالت 
مجتبی نیک دوســتی و علیرضا صادقی نژاد فرزند هدایت اله به نشانی استان اصفهان 
شــهر اصفهان خیابان نیكبخت غربی جنب دادگســتری مجتمع اداری نیكبخت طبقه 
شش واحد 309  و 6- نیم عشر دولتی رای غیابی است.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 

طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 39174 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)494 کلمه، 5 کادر(
ابالغ اجرائيه

12/977 شــماره پرونــده: 139604002121000213/2 شــماره بایگانــی پرونده: 
9602191/1 شــماره آگهی  ابالغیه: 139603802003000350 بدینوسیله به محمد 
قنبری فرزنــد قربانعلی متولد 1366/03/22 و شــماره ملی 1142418677 و شــماره 
شناسنامه 3072 به نشانی اصفهان خیابان کمال اسماعیل کوچه شهید حسینی ساختمان 
پزشكی واحد 4 ابالغ می شــود که شهرداری مرکزی خمینی شــهر جهت وصول مبلغ 
45/000/000 ریال به اســتناد چک شــماره 1453/142050/16 مورخ 1395/11/21 
عهده بانک ملت شعبه ممتاز خمینی شهر علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالسه 9602191 در این اداره تشكیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده، لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ و منتشر می گردد لذا مقتضی است از تاریخ انتشار ظرف 
مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 
دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 39169 اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان)176 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائيه

12/978 شــماره پرونــده: 139604002003001184/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9602306/1 شماره ابالغیه: 139603802003000321 بدینوسیله به 1- زری سواری 
گیشــنگانی فرزند محمد علی به شماره ملی 6339970631 به نشــانی اصفهان آبشار 
سوم دنارت کوچه صبوری 2- محمد علی سواری گیشــنگانی فرزند بازعلی به کدملی 
6339812351 به نشانی اصفهان آبشار ســوم دنارت کوچه نیرو ابالغ می شود که بانک 
ملی چهار راه آبشار به استناد قرارداد بانكی شماره 9305337013-1393/05/13 به مبلغ 
20/171/420 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 5/292/374 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا 
تاریخ 1396/08/09 به انضمام خسارت روزانه به مبلغ 15/532 ریال تا روز تسویه کامل 
بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9602306/1 
در این اداره تشكیل شده و طبق گزارش مامور مربوطه محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده،  لذا بنا به تقاضای بســتانكار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک نوبت 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: 39168 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)187 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائيه

12/979 شــماره پرونــده: 139604002003001290/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9602555/1 شماره ابالغیه: 139605102003008561 بدینوسیله به آقای محمد پور 
مقدم فرزند فریدون ساکن اصفهان خیابان عسگریه کوچه بهاران بن بست وحدت پالک 
6 که برابر گزارش مامور مربوطه محل اقامت شــما به شرح متن سند شناسائی نگردیده 
است ابالغ می شود که باستناد سند ازدواج شماره 5196-1379/06/09 تنظیمی دفترخانه 
ازدواج شماره 147 اصفهان بابت مهریه تعداد 110 ســكه تمام بهار آزادی و 110 مثقال 
طالی ساخته شده به خانم سمیه مقبری پور مقدم بدهكار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 

وجه بستانكار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و 
پرونده اجرائی به کالسه 139604002003001290/1 در این اداره مطرح می باشد. لذا 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غیر این صورت بدون انتشار آ گهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف: 39167 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)190 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائيه

12/980 شــماره پرونــده: 139604002003000869/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9601843/1 شــماره ابالغیه: 139603802003000317 بدینوسیله به مهدی فروغی 
دهنوی فرزند مرتضی به شناســنامه شــماره 1653 و کدملی 1289024189 به نشانی 
اصفهان خیابان کاوه بدهــكار پرونده کالســه 139604002003000869/1 که برابر 
گزارش اداره پست نشــاط اصفهان شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر چک 
شماره 472619-96/01/28 بین شما و بانک قوامین شــعبه مسجد سید اصفهان مبلغ 
351/000/000 ریال بابت اصل بدهی بانضمام حقوق دولتی متعلقه بدهكار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائیه نموده پس ازتشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 
آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 39166 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)174 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائيه

12/981 شــماره پرونــده: 139604002003000851/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9601824/1 شــماره ابالغیه: 139603802003000351 بدینوســیله به 1- شرکت 
خدماتی بهین ساز مقاوم پرشین شناسه ملی 10260561978 به نشانی اصفهان خیابان 
هشت بهشت شرقی صد متر بعد از چهار راه حمزه پالک 612 ، 2- شرکت ذهن زیبا زرین 
اسپادانا شناسه ملی 10260567063 به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی جنب پارک 
قلمستان نبش خیابان ملت به کدپســتی 8189673197 )اعالمی بستانكار ( ابالغ می 
شود که بانک ایران زمین شعبه هشت بهشت اصفهان به اســتناد قرارداد بانكی شماره 
1395/04/30-2802114224942 به مبلغ 3/446/149/379 ریال بابت اصل طلب و 
مبلغ 491/713/589 ریال سود و مبلغ 614/641/985 بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1396/05/29 به انضمام خســارت روزانه به مبلغ 2/832/452 ریال تا روز تسویه کامل 
بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9601824/1 
در این اداره تشكیل شده و طبق گزارش مامور مربوطه محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بســتانكار 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: 39165 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)210 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

12/984 شماره دادنامه: 9509970350100699 شماره پرونده: 9109980350100095 
شماره بایگانی شــعبه: 910097 خواهان: آقای محسن فالحتی فرزند مرتضی با وکالت 
آقای مسعود کاظمی به نشانی خ شریعتی مقابل بیمارستان شریعتی ساختمان فراز ط 4 
واحد 402، خواندگان: 1- آقای هالکوخان کاشــفی فرزند محی الدین به نشانی مشتاق 
اول ک نرگس ساختمان آســمان واحد شماره 9، 2- آقای جواد ســلطان حسینی فرزند 
جهانگیر 3- آقای محمد ابراهیم کامیار فرزند محمد همگی به نشــانی مجهول المكان، 
خواســته: الزام به انتقال مال غیر منقول، دادگاه با اعالم ختم دادرسی ذیال انشا رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی محســن فالحتی فرزند مرتضی با وکالت مسعود 
کاظمی به طرفیت محمد ابراهیم کامیار و هالکوخان کاشفی و جواد سلطان حسینی به 
خواسته الزام به انتقال سند رســمی پالک ثبتی 2867/62 بخش 5 حوزه ثبتی اصفهان 
به شرح دادخواســت تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست 
تقدیمی و رونوشت مصدق بیع نامه های 88/6/10 و 90/3/12 و 90/5/12 که داللت بر 
واگذاری رقبه مختلف فیه به خواهان داشــته و اصالت آن از ناحیه خوانده مصون از ایراد 
و تعرض مانده و دلیلی بر فسخ یا بطالن آن اقامه نگردیده و توجها به الزم االتباع بودن 

عقود و قراردادهای فیمابین متعاقدین و اصاله الزوم و اصاله الصحه و با عنایت به  آثار عقد 
بیع مبنی بر انتقال سند به خریدار و پاسخ اســتعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالک و 
نظر به اینكه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی 
به عمل نیاورده اند لذا با احراز وقــوع و صحت عقد فی مابین دعــوی خواهان راوارد و 
ثابت تشــخیص و مســتندا به مواد 519، 198، 194 قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 
219، 276، 267، 231، 223، 220 قانون مدنــی حكم به الزام خوانده اول محمد ابراهیم 
کامیابی به حضور در احد از دفاتر اسناد رســمی و الزام به انتقال سند رسمی مالكیت رقبه 
مختلف فیه به پالک ثبتی فوق االشــعار به نام خوهان و پرداخت کلیه خسارات دادرسی 
طبق تعرفه به خواهان را صادر و اعالم می دارد و ادعا را متوجه ســایر خواندگان ندانسته 
و مســتندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوی 
صادر و اعالم می دارد رای صادره نســبت به خوانده اول غیابی و ظرف بیست روز پس 
ازابالغ قابل واخواهــی در این دادگاه و ســپس ظرف 20 روز قابــل تجدیدنظرخواهی 
 اســت و نســبت به قرار رد ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل تجدیدنظرخواهی اســت. 

م الف: 39184 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )408 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

پرونــده  شــماره   9109970350100467 دادنامــه: شــماره   12 /986
:9009980350101179شــماره بایگانی شــعبه :901187 خواهان : آقای سید جالل 
سنادی به نشــانی تهران خ 17 شهریور نرسیده به میدان خراســان پ 680 جنب بانک 
تجارت ، خوانده :خانم آرزو گل زاده انزانی به نشانی مجهول المكان ،خواسته : مطالبه وجه 
چک، گردشكار : دادگاه  با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید ، رای دادگاه ، اقای سید جالل 
سنادی فرزند مهدی به طرفیت خانم آرزو گل زاده انزانی فرزند احمد دادخواست  به خواسته 
مطالبه مبلغ یكصد و پنجاه میلیون ریال وجه ســه فقره چک به شماره های 1(54760-
88/1/25 به مبلغ چهل میلیون ریال ، 2( 54753-87/10/20 به مبلغ سی میلیون ریال 
و 3( 789912- 87/12/25 به مبلغ هشتاد میلیون ریال از جاری 10045456005 عهده 
بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده است . با عنایت به 
مفاد دادخواست تقدیمی ، اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در دفاع از دعوای مطروحه 
وعدم ایراد نسبت به مستندات ارایه شــده ،علی رغم ابالغ قانونی  اخطاریه خواسته ثابت  
مستندا به مواد 198، 515 ،519 قانون ایین دادرسی دادکاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چكئ استفساریه ان خوانده را به پرداخت مبلغ 
یكصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته ، خسارت تاخیر تادیه ان از تاریخ سر رسید 
تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شــاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواخد گردید 
و کلیه خسارات دادرسی از جمله سه میلیلون بیســت و نه هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان محكوم می نماید . رای صادره غیابی ظرف بیست  روز پس از تاریخ ابالغ 
قابل وا خواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت وا خواهی قابل 
اعتراض دادگاه محترم تجدیدی نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 39181 شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )313 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکيت

12/989 شماره: 96/202737196 - 1396/12/22 چون خانم راضیه قربانی فرزند علی 
کرم به وکالت از طرف تیمور حاجی میزرا علیان فرزند مهدی با تســلیم 4 برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شــهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 163 اصفهان رسیده 
مدعی شده است که اسناد مالكیت ششــدانگ پالک 15190/16893 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که به موجب سند 29710 مورخ 1374/12/10 دفتر 62 اصفهان به نامبرده 
)تیمور حاجی میرزا علیان( منتقل گردیده و در صفحــات 275 و 335 دفاتر 574 و 906 
ذیل ثبت های 105150 و 166888 به نامش ثبت و اســناد به شماره چاپی 839456 و 
828457 صادر و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشت نبوده و به علت جابجایی 
اسناد مالكیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالكیت المثنی نموده اند   طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالكیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالكیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 39597 شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )215 کلمه، 

2 کادر(
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علل ترک نماز از نگاه آیات و روایات 

پیشنهاد سردبیر:

علل ترک نماز از نگاه آیات و روایات 

احکام نماز
کسی که عمدا نماز را ترک کند یا سبک بشمارد، چه حکمی دارد؟

ج: نمازهاى روزانه اى که در پنج نوبت خوانده می شود، از واجبات 
بسيار مهم شریعت اســامی بوده و بلکه ستون دین است و ترک 
 یا سبک شــمردن آن شــرعا حرام و  موجب اســتحقاق عقاب

 است.
 آیا بر کسی که آب و چيزى که تيمم بر آن صحيح است، در اختيار 

ندارد )فاقد الطهورین(، نماز واجب است؟
ج: بنا بر احتيــاط، نماز را در وقت بخواند و بعــد از وقت با وضو یا 

تيمم قضا نماید.
 آیا هنگام خواندن ذکرهاى مســتحبی نماز، آرامش کامل بدن 

واجب است یا خير؟
ج: فرقی بين ذکر واجب و مســتحب در وجوب استقرار و آرامش 
بدن نيســت. بلی، گفتن ذکر به قصد ذکر مطلق در حال حرکت 

اشکال ندارد.
اگر کسی عمدا نماز خود را به تاخير اندازد و هميشه در آخر وقت 

بخواند، آیا این عمل حرام است؟ عقاب اخروى دارد؟
ج: سبک شمردن نماز شرعا حرام و موجب استحقاق عقاب است 
و در غير این صــورت معصيتی نکرده، بلکه فضيلتی را از دســت 

داده است.
) برگرفته از استفتائات آیت ا... خامنه اى(

فتو نکته 

احکام

روایتی از حرکت ارزشی یک شهروند اصفهانی:

وقت نماز، طواف کعبه هم 
تعطیل است

 

 سمیه مصور

بانگ اذان ظهر که از مئذنه بلند می شود، پرده اى جلوى مغازه اش 
می کشد، کسب وکارش را رها می کند و براى برپایی نماز اول وقت راهی 
مسجد می شود. همه اهل محل صاحب مغازه را به این خصلت می شناسند 

که موقع اذان هيچ چيزى جز نماز برایش اهميت ندارد.
 این خصلت را از جوانی داشته است. حاج علی، کاسب منصفی است که در 
مردم دارى زبانزد عام وخاص است. ســاعتی بعد از نماز ميهمان مغازه اش 
می شوم، می گویم اهالی محل گفته اند تا به حال ندیده اند در مغازه او هنگام 
اذان باز باشــد، لبخندى می زند و می گوید: »برکت زندگی من از نماز اول 

وقت است، این معنویت را با هيچ چيز عوض نمی کنم«.
این کار حاج علی که در اوج کسب روزى حال، معامله را رها می کند و براى 
عبادت به خانه خدا می رود، در این دوره و زمانه براى بعضی عجيب به نظر 
می رســد؛ اما خودش نظر دیگرى دارد و در این باره می گوید: وظيفه هر 
مسلمانی اقامه نماز اول وقت است، باید در این زمان دست از کار شست و 
بندگی کرد. بعضی ها چون خودشان این کار را نمی کنند رفتار من برایشان 

تعجب آور است.
چند نفر دیگر از کاســب هاى محل حاج علی نيز موقعی که گلبانگ اذان 
طنين انداز می شــود، کرکره مغازه هایشان را پایين می کشند و بی خيال 
مشترى راهی مســجد می شــوند اما تنها جلوى مغازه حاج علی است که 
پرده اى آویخته می شــود که جمله اى روى آن نمایان است: »هنگام نماز 
طواف خانه خدا نيز تعطيل است«. از او که دراین باره می پرسم، می گوید: 
»ما براى تشویق فرهنگ نماز اول وقت هم وظيفه داریم. باید کارى کنيم 

که مردم به اداى نماز در اول وقت مشتاق شوند. 
عموم مردم دوست دارند نماز بخوانند؛ منتهی مشکلی که در این باره وجود 
دارد این است که متاســفانه برخی افراد خود را موظف به اقامه این فریضه 
الهی در اول وقت نمی دانند.  بنابراین مشکل اعتقادى نيست، بلکه عادت 
اســت؛ یعنی فرد عادت کرده نماز ش را آخر وقت بخواند که بعضا احتمال 

قضا شدن آن نيز وجود دارد«.
کام حاج علی براى تشویق مردم به اقامه نماز اول وقت دغدغه بسيارى از 
کارشناسان حوزه نماز نيز هست. ریيس ستاد اقامه نماز استان اصفهان در 
این باره می گوید:» مقوله اقامه نماز اول وقت در کشــور ما بيش از هر چيز 
دیگرى به مدیریت مومنانه نيازمند است؛ یعنی مسئولين ما باید خودشان 
دغدغه اقامه نماز اول وقت در کشور را داشته باشند نه اینکه فقط خودشان 

نماز بخوانند؛ بلکه باید براى اقامه نماز توسط مردم هم کار کنند«.

حجت االســام ابراهيم 
رنجبر ادامه می دهد: »سياست هاى ما در ستاد 

اقامه نماز بر حول ســه محوراصلی برپایی نماز، نماز اول وقت و 
اقامه آن به صورت جماعت در مسجد است.

مقام معظم رهبرى نيز در بياناتشــان به سه نکته تاکيد کرده و فرمودند: 
باید مخاطبان خصوصا جوانان را به انجام فریضه نماز و ســبک نشمردن 
آن فراخواند و تاش هایی در راستاى مواظبت برکيفيت نماز و حصول 

خشوع و حضورى که روح و جوهر این عمل است صورت گيرد. 
همچنين از مســئولين خواســته اند اقداماتی در جهت ساخت مسجد، 
ترتيب دادن نماز در مدارس و دانشــگاه ها و یا فراهم آوردن زمينه اقامه 
نماز در ســفرهاى زمينی و هوایی با بهره گيرى از شــيوه هاى هنرى و 

تصویرى انجام دهند«.
 ریيس ســتاد اقامه نمــاز اســتان اصفهــان از برگــزارى برنامه هاى 
 ویــژه این ســتاد در ســال 96 جهــت ترویج نمــاز بخصــوص اقامه
 آن در اول وقــت خبر می دهد و می گوید: »در جلســه شــوراى اقامه 
 نماز قرار شــد براى معلمان سوم ابتدایی دوره آموزشــی نماز گذاشته 
شــود و این اتفاق افتاد و بيش از 400 گفتمان  نماز شناسی را در سطح 
مدارس برگزار کرده ایم که بيش از 20 هزار دانش آموز شرکت کرده اند.

برگزارى نشســت ویژه خانواده ها، برگزارى اجاس نماز در 9 
شهرســتان، توليد برنامه اى براى نماز و پخش هر روزه آن به 

مدت 6 دقيقه، برگزارى دوره هاى ویژه نماز براى طاب برادر و خواهر و 
برگزارى مسابقات کتابخوانی در زمينه ترویج فرهنگ نماز، از جمله دیگر 
اقدامات ســتاد اقامه نماز استان است که حجت االســام رنجبر به آنها 
اشــاره می کند و می گوید: »اميدواریم نماز اول وقت در همه جا برگزار 
شود و می خواهيم زمان نماز دستگاه ها زیاد و بيشتر از 20 دقيقه نشود 

و در ساعت نماز، ارباب رجوع نيز نماز جماعت بخواند.«

از نگاه قرآن رابطه همه مردم با نماز به یک شکل نيست؛ بلکه عده اى نماز نمی خوانند. برخی 
از دالیل این امر را در اینجا تقدیم می کنيم. 

1. ایمان نداشتن به آثار، فواید و برکات نماز 
 خداوند در آیه 57 سوره مبارکه مائده، خطاب به مومنين می فرماید: از دوستی و رفاقت با 
کسانی که دین شما را مسخره می کنند، بپرهيزید. یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا الذین اتخذوا 
دینکم هزوا و لعبا اولياء. و در آیه بعد، خصلت این افراد را این گونه بيان می کند که آنها افرادى 
هستند که هر زمان به نماز دعوت می شــوند، آن را بازیچه و  بی فایده می دانند. اذا نادیتم 
الی الصلوه اتخذوها هــزوا و لعبا. در پایان آیه، خداوند این افــراد را »بی خرد« معرفی کرده 
و می فرماید: ذلک بانهم قوم ال یعقلون. قطعا کســی که نماز را مسخره می کند و بی فایده 
می داند، هيچ اعتقادى به برکات نماز ندارد ونماز نمی خواند. در اینجا به یک مورد از برکات 
نماز اشاره اى می کنيم. جناب سلمان از یاران پيامبر)ص( می گوید: روزى با پيامبر)ص( به 
همراه تعدادى دیگر از اصحاب از شهر خارج شدیم. زیر درختی نشسته بودیم. پيامبر شاخه اى 
از درخت را گرفت و تکان داد و برگ هاى درخت ریخت؛ سپس از ما سوال کرد: نمی پرسيد 
چرا این کار را کردم؟ گفتيم: بفرمایيد. حضرت فرمود: هرگاه مومن براى نماز وضو می گيرد 

گناهان او مثل برگ هاى این درخت می ریزد. 
2. نشناختن فلسفه نماز 

 برخی افراد بی نماز بر این باورند که با نماز خواندن لزوما باید مشکاتشان حل شود و چون در 
برخی موارد چنين اتفاقی نيفتاده، از نماز خواندن فاصله گرفته اند. عده اى می پرسند:  چرا 
روزى که نماز می خوانيم، مشکاتمان بيشتر از روزهایی است که نماز نمی خوانيم؟ چنين 
افرادى بر این باورند که فلسفه نماز، نجات از مشکات است. در حالی که امام رضا عليه السام 
فرمود: فلسفه نماز این است که بنده با نماز، اظهار عجز، ناتوانی و حقارت خویش را در مقابل 

خالق خود به اثبات برساند.
نکته قابل توجه اینکه نماز، یکی از راه هاى تاش براى حل مشکات است و خدا هم فرمود 
از نماز در هر امرى کمک بگيرید )واســتعينوا بالصبر و الصلوه(؛ اما لزوما قرار بر این نيست 
که هر کس نماز خواند، دیگر هيچ مشکلی نداشته باشــد. نکته دیگر اینکه اگر فلسفه نماز 
صرفا براى حل مشکات باشد، کسانی که مشــکل ندارند از نماز خواندن معافند و این امر 

یک تبعيض است. 
3. وسوسه های شیطانی: 

 قطعا بی نمازى از اعمال شيطانی اســت. خداوند در آیه 91  سوره مبارکه مائده فرمود: انما 
یرید الشيطان ان یوقع بينکم العداوه و البغضاء... و یصدکم عن ذکر اهلل و عن الصلوه. کارهاى 
شيطان در این آیه، چهار مورد معرفی شده که یکی از آنها مانع ذکر خدا و مانع نماز معرفی 
شده است. اما در اینجا باید یک خبر خوش داد و آن اینکه براى مومنين، کيد شيطان ضعيف 

است. ان کيد الشيطان کان ضعيفا.
 4. دوستان ناسالم

در روز قيامت عده اى حسرت می خورند که اى کاش با بعضی ها رفاقت نمی کردم. یا ليتنی لم 
اتخذ فانا خليا؛ یعنی اى کاش با فانی رفيق نشده بودم. همچنين در آیه 57  سوره مبارکه 
مائده خداوند تعالی به صراحت ما را از رفاقت با افرادى که دینمان را به تمسخر می گيرند، 
نهی کرده و فرموده: یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا...اولياء؛ اى 
مومنان کسانی که دین شما را به تمسخر می گيرند و آن را بازیچه و مسخره می دانند، دوست 
خود قرار ندهيد. قطعا حسرت در قيامت مربوط به کسانی است که در آنجا دچار عذاب الهی 
شده اند و یکی از ماک ها براى جهنمی بودن ترک نماز است. خداوند در سوره مبارکه مدثر 
فرمود: وقتی جهنمی ها از بهشتی ها می پرســند که چرا جهنمی شدید، اولين دليل آن را 

بی نمازى معرفی می کنند: ماسلککم فی سقر. قالوا لم نک من المصلين.

آیت ا... بهجت:
 نماز مانند ليمو شيرین اســت، هرچه از اول وقت دورتر شود تلخ تر می شــود. هرکه به تاخير نمازها عادت کرده، خود را براى تاخير در 
امور زندگی آماده کند! تاخيردر ازدواج، تاخير در اشــتغال، تاخير در تولد اوالد، تاخير در ســامتی. هر قدر که امور نمازت منظم باشد، 

امورزندگی ات هم تنظيم خواهد شد.
***

 آیت ا... بهجت از مرحوم آقاى قاضی رحمه ا... نقل می کردند که ایشان می فرمود: »اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات 
لَواِت« )1( -در انجام نمازها  عاليه نرسد مرا لعن کند!« یا فرمودند: »به صورت من تف بيندازد.«  اول وقت سّر عظيمی است؛ حافُِظوا َعلَی الصَّ
لوَه« و نماز را بپا دارید. و همين که نمازگزار اهتمام داشته باشد و مقيد باشد که نماز  کوشا باشيد. خود یک نکته اى است غير از »أَقيُموا الصَّ

را اول وقت بخواند، فی حد نفسه آثار زیادى دارد؛ هر چند با حضور قلب هم نباشد.

سرچشمه آرامش 
  نرم افزار سرچشــمه آرامش، گلچينی از صوت، تصویر و کتاب هاى حجت االسام 
والمسلمين محســن قرائتی، ریيس ســتاد اقامه نماز با موضوع نماز است. در این 
نرم افزار123 فایل صوتی و خاصه شش جلد کتاب از کتب حجت االسام قرائتی 
قرار داده شده است که کليپ هاى تصویرى با موضوعات »تفسير نماز«، »نکته هاى 
ناب« و »تفسير آیات نماز« انتخاب شده و فایل هاى صوتی به صورت یک سير منظم 
از مباحث نماز است که در شش موضوع چرایی و اهميت، سيماى نماز، قبولی نماز، 
معارف نماز، »جمعه و جماعت« و تفســير نماز جمع آورى و انتخاب شده است. در 
توليد این نرم افزار اندرویدى، شش جلد از کتاب هاى استاد قرائتی به صورت دقيق 

مطالعه و مطالب ناب و زیباى آن گلچين شده است.

نرم افزار اندرویدی عطر بهشت
نرم افزار »عطر بهشت« یک نرم افزار اندرویدى است که به تفسير آیات نماز پرداخته است.

این نرم افزار به کوشش واحد رســانه مرکز تخصصی نماز و با همکارى رادیو معارف توليد شده و شامل 100 فایل صوتی است که در هفت 
موضوع  دسته بندى شده. در این نرم افزار اندرویدى در موضوعات اهميت نماز، برخورد انسان با نماز، وظيفه ما در برابر نماز، دعوت به نماز، 

شرایط و آداب نماز و عوامل سستی و ترک نماز دسته بندى شده است.
تفسير آیات  نماز در این نرم افزار حاصل گفتارهاى حجت االسام علی اکبر وحيدى، از اساتيد مرکز تخصصی نماز  در رادیو معارف است.

دانلود و نصب این نرم افزار رایگان است و براى عاقه مندان به مفاهيم قرانی و نماز پيشنهاد می شود.

نماز اول وقت شهید روح ا... سلطانی و محمود راد مهرشهید محمود شفیعیشهید شعبان نصیری

اهمیت و جایگاه نماز در سخنان معصومین )علیهم السالم(

جایگاه نماز در دین، مانند جایگاه سر در بدن است.
پيامبر اکرم )ص(، کنزاالعمال، جلد 7، صفحه 300، حدیث 18972
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دین و اندیشه
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هشدار مورینیو به رئال مادرید
سرمربی منچســتریونایتد از باشگاه سابقش 
درخواست کرد به دروازه بان اسپانیایی تیمش 
فکر نکنند. داوید دخیا 
از تابستان دو سال 
پیــش بــه عنوان 
یکــی از برتریــن 
هدف هــای نقــل 
و انتقاالتــی رئــال 
شــناخته  مادریــد 
می شود و مورینیو به باشــگاه سابقش هشدار 
داد به جای دروازه بان منچستریونایتد به دنبال 
بازیکن دیگــری برای حضور در دروازه شــان 
باشند.ســرمربی شیاطین ســرخ گفت:» من 
فکر می کنم دخیا در منچستریونایتد می ماند. 
نمی دانم کــه قصد رئال مادرید چیســت، اما 
 اگر در رئال مادرید بودم، بــه بازیکن دیگری 

فکر می کردم«.

در پی چهارمین شکست خارج از خانه سبزپوشان؛

ذوب آهن از شکست پر گل، درس نمی گیرد

ذوب آهن از شکست پر گل، درس نمی گیرد

پیشنهاد سردبیر:

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در نشست خبری 
بعد از بازی مقابل الوحده امارات در ابوظبی گفت: 
ما باید این بازی را فرامــوش کنیم و به بازی های 
آینده مان و اینکه چطور بتوانیم در آنها موفق باشیم 

فکر کنیم. روز بد ما بود و با غرور بازی کردیم، باید 
ریکاروی کنیم و برای بازی های بعدی که ســال 
آینده است، آماده شویم. امیر قلعه نویی افزود: واقعا 
بازیکن های خارجی الوحده در برد آنها موثر بودند، 

قیمت بازیکن های خارجی آنها را نمی دانم؛ اما ما  
نمی توانیم  به بازیکنان خارجی خود بیشتر از ۱۲۰ 
هزار تا ۲۰۰ هزار دالر پرداخــت کنیم. قلعه نویی 
با اشــاره به قضاوت داوران در لیگ قهرمانان آسیا 
خاطر نشان کرد: از داوری ضربه خوردیم، در بازی 
مقابل الدحیل پنالتی ما را نگرفتند و شک نکنید در 

بازی با الوحده هم گل اول و دوم آنها روی اشتباه 
داوری به ثمر رسید و باید از طریق نامه این اشتباه 
را مطرح کنیم. سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه 
داد: جایی که میزبانش کشــورهای عربی باشــد، 
داوری ها نسبت به کشور میزبان مهربان تر هستند 

و دلیل این موضوع را نمی دانم.

قلعه نویی: دلیل مهربانی داوران با کشورهای عربی را نمی دانم

فوتبال جهان

 رکوردشکنی پیکه
 در بازی بارسلونا و چلسی

»جــرارد پیکه« در بازی حســاس بارســلونا 
مقابل چلســی در دور 
برگشــت مرحلــه 
یک هشتم نهایی 
لیــگ قهرمانان، 
فرصــت آن را دارد 
تا صدمین بازی خود 
را در مســابقات اروپایــی 
انجام دهد. او در ۳۱ ســالگی به این دستاورد 
می رســد و با توجه به پســت بــازی، فرصت 
رکوردشکنی های بیشــتری را خواهد داشت.

اولین بازی پیکه در لیــگ قهرمانان در روز ۸ 
دســامبر ۲۰۰۴ رخ داد؛ بازی مرحله گروهی 
فنرباغچه و منچستریونایتد که با پیروزی ۰-۳ 
تیم ترکیه ای همراه بود و پیکه به عنوان بازیکن 
تعویضی ۲۷ دقیقه فرصت بازی پیدا کرد. او در 
مجموع چهار بار برای یونایتد در لیگ قهرمانان 
انجام داد؛ در ۳ بازی بازیکن ثابت بود، دو بازی 
را با پیروزی به پایان برد و دو بار هم گلزنی کرد.

خداحافظی کاپیتان 
منچستریونایتد 

»مایکل کریک« رسما اعالم کرد که در پایان 
فصل از دنیای فوتبال 
خداحافظی خواهد 
کــرد و در پایــان 
فصل کفــش ها را 
آویختــه و به کادر 
فنی منچستریونایتد 
اضافه خواهد شــد.کریک 
در این خصوص گفت: »اگــر بخواهم صادقانه 
صحبت کنم، زمانی فرا می رسد که چه مطابق 
میل شما باشــد چه نه، شــرایط فیزیکی به 
شــما می گوید که باید به بــازی کردن خود 
پایان بخشــید. من در حال حاضــر در چنین 
موقعیتی قرار دارم و باید این موضوع را بپذیرم. 
در خصوص پیوســتن من بــه کادر فنی نیز 
صحبت های زیادی شــده و احتمــاال من از 
ابتدای فصــل بعد به عنوان دســتیار مورینیو 

فعالیت خواهم کرد.«
کریک ۳6 ساله در سال ۲۰۰6 از تاتنهام راهی 
اولدترافورد شد و طی این ۱۲ سال انواع و اقسام 

افتخارات را کسب کرد.

کاریکاتور  روز

جدول رده بندی لیگ جزیره به روایت کاریکاتور

 یکی از کلیدی ترین مهره های استقالل در این فصل سرور جباروف 
بوده؛ بازیکنی که استقاللی ها امیدوارند هر چه زودتر قراردادش با این 
تیم را تمدید کند؛ اما او برخالف رضایت از حضورش در استقالل هنوز 
برای تمدید قرارداد به نتیجه قطعی نرســیده؛ چرا که به نوشته خبر 
ورزشی او پیشنهادی وسوســه انگیزی از تیم های داخلی و خارجی 

دریافت کرده و به همین دلیل می خواهد تمام آنها را بررسی کند.

نگرانی استقالل از پیشنهادهای جباروف

20
ستاره اماراتی العین اظهارات جنجالی را علیه سرمربی استقالل پس 
از تساوی مقابل این تیم انجام داد.تیم فوتبال استقالل از هفته چهارم 
لیگ قهرمانان آســیا میزبان العین امارات بود که این دیدار با نتیجه 
تساوی یک بر یک به پایان رسید.عمر عبدالرحمن در ادعایی عجیب 
سرمربی استقالل را متهم کرد و گفت: شفر، ســرمربی استقالل از 

بازیکنان در حین بازی خواست که شماره ۱۰)من( را بزنند.

انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی در زمینه ورزش، چیز جدیدی نیست و از سال های دوری که این 
رژیم کودک کش تشکیل شده است، ورزشکاران مسلمان و غیر مسلمان به نشانه اعتراض و حقوق بشر 

حاضر به رقابت با ورزشکاران این رژیم غاصب نیستند.
امنیه بلقاضی، جودوکار و قهرمان الجزایری تازه ترین ورزشکاری است که »نه« بزرگی را برای رقابت با 
جودوکار رژیم صهیونیستی گفت و نشان داد که کماکان این راه با قدرت گذشته ادامه دارد و این رژیم 

جعلی و زورگو نمی تواند خودش را حتی در زمینه ورزش نیز اثبات کند.
خانم امنیه، قهرمان جودوی قاره آفریقا در مســابقات قهرمانی جهان مراکش پس از آنکه با ورزشکار 
صهیونیستی رقیب شــد، ترجیح داد برای حفظ عزت ملت بزرگ الجزایر و به رسمیت نشناختن این 

رژیم جعلی از این مسابقه انصراف دهد.
در پی این اقدام خانم جودوکار و غیور الجزایری، عبدالــرزاق المقری، رییس جنبش صلح الجزایر به 
تمجید از این اقدام پرداخت و گفت: خانم بلقاضی با انصراف دادن مقابل ورزشکار رژیم صهیونیستی 
به خودش و ملت الجزایر احترام گذاشت و عزت مند شــد. این اقدام او به معنای حقیقی پیامی برای 
شهدا بود و مواضع ملت الجزایر و دولتش را نسبت به رژیم صهیونیستی را مشخص کرد. او نشان داد که 
هیچگاه عادی سازی روابط با رژیم غاصب و اشتغالگر قدس محقق نخواهد شد و باید همیشه حامی 

ملت مظلوم فلسطین باشیم.
رییس جنبش صلح الجزایر در پایان با انتقاد شدید از برخی کشورهای عربی مخصوصا مراکش گفت: 
این اقدام خانم بلقاضی پیامی آشکار برای کشــورهای عربی بود که در حال عادی سازی روابطشان 
با رژیم اشــغالگر قدس هســتند و در رأس آنها دولت مراکش قرار دارد که اجازه داده ورزشــکاران 
صهیونیستی در این رقابت ها حضور پیدا کنند. این فرصتی است که کشورهای عربی دست از این کار 

بردارند زیرا این اقدام خیانت به مسئله فلسطین و انسانیت خواهد بود.

اتهام بزرگ عمر عبدالرحمن به شفر
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»نه« بانوی جودوکار الجزایری به رژیم صهیونیستی

 چه کسی متن قرارداد 
کی روش را فاش کرد؟

چه کســی متن قرارداد فدراســیون فوتبال با 
کارلوس کی روش را رسانه ای کرد؟ این سوالی 
است که خیلی ها دوست دارند جوابش را بدانند. 
خبر ورزشی معتقد اســت یکی از اعضای سابق 
هیئت رییسه فدراسیون فوتبال  متهم اصلی این 
ماجراســت. مردی که با مهدی تاج هم اختالف 
دارد و رســانه ای شــدن قرارداد کی روش هم 

به خاطر همیــن اختالف ها بوده 
است. از طرف دیگر تاج عقیده 
دارد در دوران ریاست او هیچ 

کســی متن قرارداد 
کــی روش را ندیده 
و در زمان ریاســت 
کفاشــیان بوده که 

متــن قــرارداد 
تیم  ســرمربی 

ملــی در اختیار 
اعضــای هیئــت 

رییسه قرار گرفته بود.

در حاشیه

میزبانی جام جهانی کشتی 
فرنگی از اهواز گرفته شد

 اتحادیه جهانی کشــتی اعالم کرد بــا توجه به 
مســائل پیش آمده و شــرایط فعلی فدراسیون 
کشتی ایران، امکان برگزاری جام جهانی کشتی 
فرنگی که قرار بود فروردین ماه به میزبانی اهواز 
برگزار شود، فراهم نیست. درنامه اتحادیه جهانی 
کشتی به فدراســیون ایران، اعالم شده است که 
با توجه به مســائل پیش آمده و شــرایط فعلی 
فدراســیون کشــتی ایران، نظر اتحادیه جهانی 
این است که امکان برگزاری جام جهانی کشتی 
فرنگی در روزهای۲۳ و ۲۴ فروردین ماه سال ۹۷ 
در اهواز فراهم نیست. اتحادیه جهانی این موضوع 
را به فدراسیون های ملی دیگر کشورهای شرکت 
کننده در جام جهانی نیز اعالم کرده است. به این 
ترتیب با توجه به بر هم خوردن مســابقات جام 
جهانی، فدراسیون کشتی به زودی زمان برگزاری 
مرحله اول و دوم مسابقات انتخابی تیم های ملی 
برای شــرکت در بازی های آســیایی جاکارتا و 

رقابت های جهانی مجارستان را اعالم می کند.

منهای فوتبال

تبعات سنگین رفتار زشت 
ستاره سابق لیورپول

تصاویری از رفتار زشــت جیمی کرگر، مدافع 
سابق لیورپول منتشر 
شــد که به ماشین 
یکی از هــواداران 
منچســتر یونایتد 
آب دهــان پرتاب 
می کند.بعد از پایان 
دیدار منچســتر و لیورپول 
که به شکست تیم ســابق کرگر منجر شد، در 
اتوبان بین او و یکی از هواداران یونایتد دعوای 
لفظی ایجاد شــده و کرگر این رفتار زشت را 
انجام می دهد.با وجــود اعتراف کرگر به رفتار 
زشــت خودش طی چند مقطــع، چه در یک 
مصاحبه و چه هنگام حضور در برنامه به عنوان 
کارشناس، شبکه اسکای اسپورتس اعالم کرد 
که فعالیت جیمی کرگر در این شبکه فعال به 
حالت تعلیق درآمده و او به عنوان کارشــناس 
در برنامه دوشنبه شب ها حاضر  نشد.اسکای 
اسپورتس با انتشــار بیانیه ای مدعی شد که 
انتظار رفتارهای استانداردتری از کارکنان خود 
دارد و فعال کرگر دیگر در این شــبکه فعالیت 

نخواهد کرد.

پیشخوان

 اســتقالل بــه اندازه 
تماشــاگرانش خوب نبود، 

جشن بدون سور

امــارات-  الوصــل 
پرسپولیس ایران

 پرســپولیس دبــل 
می کند؟

 تهران قفل بود اما العین 
فرار کرد، بی تیام، ناتمام

انتقام نیمه کاره ماند، 
نشد که بشه!

 وزیر ورزش عربستان صحبت هایی در خصوص مشکالت 
مالی باشگاه های این کشــور مطرح کرده است. ترکی آل 
الشیخ، رییس وزرات ورزش عربستان در اظهار نظری جدید 

که در گفت و گو با یکی از روزنامه های عربستانی انجام داده، به موضوعات مالی باشگاه های فوتبال این کشور 
اشاره کرده است. آل الشیخ در این خصوص گفت: از فصل بعد وزارت ورزش عربستان هیچ کمک مالی به باشگاه 
ها انجام نمی دهد و تغییرات اساسی در زمینه های مالی واقتصادی در فوتبال عربستان در راه است. وی خاطر 
نشان کرد: خطاب به مدیران باشــگاه  ها می گویم  که اگر پول الزم برای تامین مخارج تیمشان را ندارند، وارد 
فوتبال و باشگاه داری نشوند و در خانه بنشینند. آل شیخ درباره خرج های اضافی باشگاه ها هم گفت: هیچ تیمی 
نباید خرج بیش ازاندازه و غیرمعقول داشته باشد، برای مثال هیچ بازیکن عربستانی یک میلیون ریال نمی ارزد.

پول ندارید، تیمداری 
نکنید!

در پی اتفاقات اخیر در لیگ فوتبال یونان و ورود مدیر 
باشگاه پائوک با هفت تیر به زمین و درگیری و بی نظمی 
هواداران تیم المپیاکوس باعث شــد تا فیفا فوتبال این 

کشور را تهدید به حذف از رقابت های بین المللی کند.فیفا در نامه ای به فدراسیون فوتبال یونان نوشت: در 
صورت ادامه این بی نظمی ها، فیفا حق اخراج یونان از همه تورنمنت های بین المللی را دارد.هیئت نظارت 
فیفا تصمیم گرفت تا لیگ فوتبال این کشور را به حالت تعلیق در آورد تا نظارت کامل به این بی نظمی ها و 
تخلفات را داشته باشد.فیفا این تصمیم را پس از هفت تیر کشی »ایوان ساویدیس« مدیر تیم پائوک گرفت 
که در دیدار مقابل »آاک« داور را تهدید کرد؛ همچنین در پنجم ماه می هواداران تیم المپیاکوس پس از 

اینکه سه امتیاز از دست دادند به زمین بازی وارد شدند و بی نظمی را به راه انداختند.

تهدید جدید فیفا؛

 این بار یونان!

تیم فوتبال ذوب آهن در حالی دوشنبه شب مغلوب الوحده امارات 
شد که در طول لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، ۳ بازی خارج از خانه 

را با شکست سنگین پشت سر گذاشته بود.
 دهم آذر امسال بود که ذوب آهن در ورزشگاه آزادی با ۴ گل مغلوب 
پرسپولیس شد، شکستی که طبعات زیادی برای ذوب آهن داشت 
و ممکن بود در آن زمان مدیر عامل باشگاه یا سرمربی تیم قربانی 
شود؛ اما بعد از این باخت سنگین بود که ذوب آهن به یکباره روی 
نوار برد  قرار گرفت و در ۹ مسابقه لیگ و آسیا، ۸ پیروزی و یک 
تساوی کسب کرد. برتری خانگی شــاگردان قلعه نویی مقابل 
استقالل متحول شده شــفر، همگان را به تحسین ذوب آهن 
برانگیخت؛ اما شکست ۴ بر دو در زمین سایپا، نوار پیروزی های 
ذوب آهن را پاره کرد و این تیم را در آســتانه دیدار با الدحیل 
قطر در لیگ قهرمانان آسیا با بحران مواجه کرد. باخت به سایپا 
دومین شکست ۴ گله ذوب آهن در لیگ برتر بود و جای کمی 
تامل داشت؛ زیرا تیمی که یک بار تجربه شکست با ۴ گل را 
دارد باید در شرایط مشابه بتواند افکار و عملکرد حرفه ای 
تری از خود نشان دهد و با استفاده از تجربه قبلی، اوضاع 
را به نفع خود تغییر دهد که اینگونه نشد و علت باخت بر 
گردن داور مسابقه افتاد. سپس ذوب آهن راهی قطر شد 
و در حالی که تا دقیقه ۷۴ با یک گل از الدحیل پیش بود 
در ۱۵ دقیقه ۳ گل دریافت کرد و باز هم بازی را واگذار 
کرد. در آن مســابقه تعویض های قلعه نویی چندان 
مناسب نبود، ضمن اینکه احساس می شد تیمی که 
در ۱۵ دقیقه پایانی نتیجــه را واگذار می کند از نظر 

بدنی مشکل دارد. با این حال پیروزی های ذوب آهن در لیگ برتر و برد 
مقابل لوکوموتیو و الوحده در فوالد شهر باعث شد تا کمی از بار انتقادات 
نسبت به کادر فنی و بازیکنان ذوب آهن کم شود؛ اما شکست بازیکنان 
قلعه نویی مقابل الوحده باز هم نشان داد که ذوب آهن به باخت های پر 
گل عادت کرده است و از شکست های سنگین درس نمی گیرد، عملکرد 
بازیکنان ذوب آهن مقابل الوحده چنگی به دل نمی زند و ۲۸۱ پاس ذوب 
آهن در مقابل ۴۷۳ پاس الوحده به همــراه مالکیت ۸/۳۷ درصد ذوب 
آهن گویای آن است که این تیم حرفی برای گفتن نداشته است، ضمن 
اینکه اگر رشید مظاهری در دروازه ذوب آهن نبود چه بسا با اختالف گل 
بیشتری بازی به پایان می رسید. اینکه ذوب آهن در ۴ بازی خارج از خانه 

۲ بازی در  (
لیگ برتر و ۲ بازی در لیگ قهرمانان 

آسیا( ۱۴ گل دریافت کرده و فقط ۳ گل به ثمر رسانده است زنگ 
خطر بزرگی برای این تیم خواهد بود؛ چرا که در صورت صعود به 
مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا که احتماال به عنوان تیم دوم 
خواهد بود می بایست در خانه حریف که تیم اول گروه خود بوده، 
بازی کند و ممکن است در صورت شکســت، در دیدار برگشت 
فرصت جبران را از دســت بدهد. به هر حــال از امیر قلعه نویی 
که تجربه زیادی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا دارد انتظار 
بیشتری می رود که با این تجربه، تیمی را روانه مسابقات کند که 

خونه به خونه والیبال
- آلومینیوم 

اراک
ساعت 
14:45

شبکه 
ورزش

خاتم اردکان فوتبال
- بانک 
سرمایه

ساعت
16

شبکه 
ورزش

بشیکتاشفوتبال
- 

بایرن مونیخ
ساعت
20:30

شبکه 
ورزش

بارسلونا فوتبال
-

 چلسی
ساعت
23:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

چهارشنبه 

23 اسفند

ر  د
صورت مواجه شدن با چنین 

را شرایطی بتواند بازی قابل قبول تری از خود نشان دهد تا یا نتیجه 
به نفع خود تغییر دهد یا بتواند اختالف را کمتر کند.اکنون شکست 
های سنگین خارج از خانه ذوب آهن بیشتر از پیروزی های این 
تیم به چشم می آید و اگر کادر فنی و مدیریتی ذوب آهن آسیب 
شناسی و آنالیز درستی نداشته باشــند می تواند تلفات جبران 

ناپذیری برای آنها  در پی داشته باشد.

پس از پایان هفته ۲6 لیگ برتر انگلیس ، تیم های منچســتر سیتی با ۸۱ امتیاز، 
منچستر یونایتد با 6۵ امتیاز، تاتنهام با 6۱ امتیاز ، لیورپول با 6۰ امتیاز  و چلسی با 

۵6 امتیاز  در رده های اول تا پنجم قرار گرفتند.
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مراکز مشــاوره و مراقبت  بعد از خروج از زندان در سال1378، با هدف 
بازسازی دوباره، بازتوانی اجتماعی و بازگشت فعال و امیدوارانه زندانیان 
آزاد شده به جامعه آغاز به کار کردند. پیشینه راه اندازی و گشایش چنین 
مرکزی در ایران به نیمه دهه50 خورشیدی باز می گردد که براساس آن 
قرار شــد برای افرادی که بعد از گذراندن دوره اصالح در کانون اصالح و 
تربیت به جامعه بازمی گردند، مرکزی ایجاد شود که به آنان برای بازتوانی 

و حضور سازنده در جامعه کمک کند.بنابراین راه اندازی چنین مرکزی در 
دستور کار قرار گرفت و قرار شد آغاز به کار کند؛ تا اینکه به انقالب برخورد 
و داستان راه اندازی مرکز نیمه کاره رها شــد و سرانجام در سال 1378 
آیین نامه ای در قوه قضائیه تصویب شد که براســاس آن مراکز مراقبت 
 بعد از خروج در تمام استان های کشــور یکی پس از دیگری آغاز به کار 

کردند.

این در شرایطی است که براساس آمار و اطالعات به دست آمده، کمتر از 
5درصد زندانیان آزاد شده ای که زیرپوشش حمایتی مراکز مراقبت  بعد از 
خروج قرار دارند، دوباره به زندان بازمی گردند که این رقم در بین زندانیان 
آزاد شده ای که زیرنظر مراکز مراقبت بعد از خروج قرار ندارند، به 40درصد 
می رسد.  این آمار نشان می دهد بازپروری زندانیان کمک شایانی به بهبود 

وضعیت آنها در جامعه خواهد کرد.
امام جمعه اصفهان  در این باره گفت: حضور روحانیون در زندان ها سبب 
رشد فکری و معنوی زندانیان می شود و زمینه کاهش آسیب ها را فراهم 
می سازد.  آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با مدیرکل و مسئوالن 
فرهنگی زندان های استان اصفهان، با اشاره به لزوم رشد فکری انسان ها 
در دوره های مختلف زندگی اظهار کرد: باید همواره تالش کرد تا انسان از 
نظر فکری رشد کند و از آسیب های محیط اطراف، خود را محفوظ دارد. 
وی با اشاره به آسیب های محیط زندان افزود: محیط زندان عالوه بر اینکه 
خطرناک است و آسیب های خاص خود را دارد، محلی برای خدمت است؛ 
تاکنون دو اقدام مهم در زندان ها صورت گرفته: یکی ایجاد زمینه کار کردن 
برای زندانیان و دیگری حضور روحانیون در زندان هاست که در زندان های 

استان اصفهان به خوبی انجام شده و کار ارزشمندی است.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه انسان باید از وقت خود بهره ببرد،گفت: 
حضور روحانیون در زندان ها سبب رشد فکری و معنوی زندانیان می شود 
و زمینه کاهش آسیب ها را فراهم می ســازد؛ هرکس در هر جایی باید از 

فرصت های زندگی خود استفاده کند. 
به ارگان هایی همچون نیروی انتظامی ســفارش می کنم که به سربازان 
در طول خدمت، آموزش دینــی یا قرآنی دهند. وی هدایت انســان ها 
را بسیار ارزشــمند دانست و خاطرنشــان کرد: امام علی)ع( می فرماید: 
»پیامبراکرم)ص( به من فرمود:یا علی، اگر یک نفر به دست تو هدایت شود 
بهتر است از اینکه تمام دنیا را به تو بدهند«؛ هر چند اگر همه دنیا را به آن 

حضرت می دادند، ایشان همه را در راه خدا انفاق می کرد. 
طباطبایی نژاد با بیان اینکه باید تا حد امکان از زندانی شدن افراد جلوگیری 
کرد، اذعان داشت: الزم است جلوی مصرف کنندگان مواد مخدر گرفته 
شود. هنگامی که مصرف کننده ای نباشد، خرید و فروش مواد مخدر سودی 
نخواهد داشت؛ باید مصرف کنندگان مواد مخدر را از تمام مزایای اجتماعی 

محروم کرد تا دست از مصرف بردارند.

لزوم  رشد فکری و معنوی زندانیان در اصفهان؛

روحانیان در زندان

اگر چه برای هر مجرمی زمان زندانی شدن مشخص است اما متاسفانه بعد از آزادی این مجرم دیگر به  فرزانه مستاجران 
طور طبیعی نمی تواند به آغوش جامعه باز گردد و جزو طرد شدگان جامعه و خانواده خویش محسوب 
می شود. زندانی پس از آزادی دیگر مجرم نیست که در زندانی بزرگ تر حبس شود. او بعد از آزادی به خانه ای امن و کاری مناسب و شرافتمندانه 

نیاز دارد تا با احساس امنیت،  خود را دوباره پیدا کرده و آزادی را تجربه کند.

اصفهان؛ میزبان 2/5میلیون مسافر در نوروز97
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

قاب روز

اينترنت رايگان شهري برای 
شهروندان و گردشگران 

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری اصفهان، از تجهیز چهار نقطه شهر 
به اینترنت رایگان برای میهمانان و گردشگران 

نوروزی و شهروندان خبر داد.
 وحید حیدریان گفت: این ســازمان در آستانه 
سال جدید و نوروز 97 درصدد راه اندازي اینترنت 
بي سیم )Wi Fi( به صورت رایگان براي میهمانان 
و گردشگران نوروزي و شهروندان در چهار نقطه 

از شهر اصفهان است.
وي با بیان اینکه افراد با استفاده از این اینترنت 
مي توانند از کلیه خدمات ارائه شده شهرداري 
استفاده کنند، اذعان داشت: در این طرح عالوه بر 
میدان نقش جهان، محدوده شهرداري مرکزي 
اصفهان واقع در میدان امام حسین)ع(، باغ فدک 
و پایانه کاوه نیز تحت پوشش شبکه اینترنتي قرار 
مي گیرد. مدیرعامل سازمان فاوای شهرداري با 
تاکید بر ضرورت تامین تسهیالت برای مسافران 
نوروزي اصفهان تصریح کرد: این اقدام به منظور 
رفاه بیشتر شهروندان و گردشــگران نوروزي 
جهت اســتفاده از خدمات الکترونیک در نظر 

گرفته شده است.

 88 کتاب فروشی اصفهان 
عضو طرح عیدانه کتاب شدند

در آســتانه نوروز، 88 کتاب فروشی در استان 
اصفهان عضو طرح عیدانه کتاب شدند.

رییــس اداره فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و 

ارشاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: ثبت نام 
الکترونیکی کتاب فروشی های فعال این استان 
در سومین ســال از اجرای طرح عیدانه کتاب با 
شعار »کتاب عیدی بدهیم« از 16 اسفند آغاز 

شده و تا تعطیالت نوروزی ادامه دارد.
رضا مهندســی افــزود: اجرای طــرح  عیدانه 
کتاب با شعار امسال کتاب عیدی دهیم، از روز 
گذشته آغاز شده و تا 15فروردین ادامه دارد. وی 
گفت: دراین طــرح کتابخوانی، کتاب فروش ها 
 مــی توانند بــا مراجعه بــه  پایــگاه اینترنتی 
http://ketabnet.ir  نام نویسی کنند. رییس 
اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی 
استان اصفهان افزود: دوستداران کتاب می توانند 
تا 12 فروردین ســال آینده کتاب های کودک 
ونوجوان را با ارائه کارت ملی و دریافت 20 درصد 
تخفیف به ارزش 100هزار تومان برای هر نفر، 
 از کتاب فروشــی های عضو این طرح دریافت 

کنند.
رضامهندســی گفت: طرح عیدانه کتاب برای 
ترویج فرهنگ کتابخوانی وتشویق شهروندان به 
حضور در کتاب فروشی ها ،خرید کتاب و کمک به 
این واحدهای فرهنگی از طریق یارانه اختصاصی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
پارسال استان اصفهان با 87 کتاب فروشی فعال 
و جذب 18 هزار خریدار، رتبه دوم طرح عیدانه 

کتاب را درکشور کسب کرد.

انتقاد مهرعلیزاده از عملکرد ۳۰ درصدی 
بانک ها در ارائه تسهیالت 

مطلوب نیست، صد درصدی 
شود

استاندار اصفهان در ســی و سومین جلسه ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید استان، اظهار کرد: هدف 
اصلی این ســتاد، ایجاد رونق و اعطای تسهیالت 
به مردم برای ایجاد اشــتغال و کسب و کار است 
و مدیران موظف هستند از سقف اختیارات خود 
برای رفع مشــکالت واحدهای اقتصادی استفاده 
کنند. محســن مهرعلیــزاده به عملکرد ســتاد 
تسهیل در سال جاری اشــاره کرد و افزود: میزان 
پرونده های متقاضیان دریافت تسهیالت حدود 3 
هزار میلیارد تومان بود که پس از بررسی در کمیته 
های کارشناسی، حدود 1500 میلیارد تومان به 
تصویب رسیده و تاکنون 500 میلیارد تومان جذب 
شده است. استاندار اصفهان با بیان اینکه عملکرد 
30درصدی بانک ها در ارائه تســهیالت مطلوب 
نیســت، تاکید کرد: بانک ها باید تا پایان خرداد 
ماه این رقم را به 100 درصد برسانند و با توجه به 
انصراف برخی از متقاضیان و باز بودن سامانه بهین 
یاب، متقاضیان جدید می تواننــد برای دریافت 
تســهیالت این طرح ثبت نام کنند. مهرعلیزاده 
خاطر نشان کرد: در مجموع بانک ها امسال حدود 
هزار میلیارد تومان تسهیالت مستقیم به صنایع 
پرداخت کرده انــد و 500 میلیــارد تومان نیز از 
طریق طرح رونق پرداخت شده است. وی با بیان 
اینکه ثبت نام از اصناف نیز برای دریافت تسهیالت 
صورت گرفته است، افزود: در سه ماه گذشته حدود 
40میلیارد تومان تســهیالت به اصناف پرداخت 

شده است. 

به مناسبت روز شهدا انجام شد؛
 ديدار مديرکل ارشاد استان 

با خانواده شهید حججی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان به 
مناسبت روز شهدا با خانواده شهید حججی دیدار 
کرد. حجت االسالم محمدعلی انصاری مشاور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور ایثارگران، در دیدار 
با خانواده شهید مدافع حرم محسن حججی اظهار 
کرد: شــهید حججی افتخاری برای جهان اسالم 
است، هرچند از دست دادن جوان سخت است اما 

ایشان اکنون در جایگاه واالیی قرار دارد.
وی با بیان اینکه توفیقی اســت کــه همزمان با 
روز بزرگداشــت شــهدا به این دیــدار آمدیم، 
افزود: خداوند روح شــهید حججی را با اباعبدا... 

الحسین)ع( محشور کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
با بیان اینکه درخت تنومند اســالم با خون امثال 
شهید حججی آبیاری شده است، گفت: تا کسی 
کامال پاک نشــود خداوند به او توفیق شــهادت 
نمی دهد. مادر شهید حججی نیز در این دیدار با 
بیان خاطراتی از زندگی پسرش خاطرنشان کرد: 
محسن عالقه بسیاری به کار فرهنگی برای شهدا 
داشت و همچنین در طول سال به انجام مناسک 
دینی می پرداخت.در پایان این دیدار تابلوی نقاشی 
تصویر شهید حججی اثر رحیم سواری به مادر این 

شهید اهدا شد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:
افتتاح نخستین اتوبوس سالمت 

در اصفهان
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان، در حاشــیه آیین افتتاحیــه اتوبوس 
سالمت در فوالدشهر، از افتتاح نخستین اتوبوس 
ســالمت در اســتان اصفهان خبــر داد و اظهار 
کرد: طرح تحول نظام ســالمت 12 گام دارد که 
نخستین گام آن تشکیل پرونده های الکترونیک 
سالمت افراد اســت.کمال حیدری با بیان اینکه 
فراهم بودن زیرساخت های مناسب برای تشکیل 
پرونده های الکترونیک جامع سالمت یک اصل 
اجتناب ناپذیر برای ماست، خاطرنشان کرد: افراد 
زمانی که برای تشکیل پرونده به مراکز بهداشت 
مراجعه می کنند، بعضا با قطع بودن سامانه هایی 
که باید آنالین اطالعات افراد را ثبت کنند، مواجه 
می شــوند که همین موضوع بر ضرورت ثبت نام 
آفالین در هنگام مراجعه مردم می افزاید که البته 
تا حد قابل توجهی شــرایط آن ایجادشده است.

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان با انتقاد از کم توجهی یا بی توجهی افراد 
به ســالمت فردی و اجتماعی در جامعه متذکر 
شد: چندی پیش با بررسی آماری از یک جامعه 
هدف بیش از 15 هزار دیابتی شناسایی شده اند 
و جالب اســت بدانیم که در طول ســال نزدیک 
به 92هزار از افراد به خاطــر ابتال به این بیماری 

مجبور شده اند پای خود را قطع کنند.

مشاور مناسب ســازی شــهرداری اصفهان، به اهم موضوعات و 
دســتورات چهل و دومین جلسه ســتاد مناسب سازی فضاهای 
شهری اصفهان که در محل ستاد مناسب سازی واقع در معاونت 
شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان برگزار شد، پرداخت و 
اظهار کرد: با توجه به اینکه ورزش در سالمت روح، روان، جسم، 
توانمندسازی و استقالل معلوالن تاثیرگذار است، در این نشست 

مقرر شد بررسی های دقیق تری در خصوص اماکن ورزشی شهر 
انجام گیرد و برنامه ریزی و اولویت بندی برای دسترســی هر چه 

بیشتر معلوالن به فضاها و محیط های ورزشی فراهم شود.
علیرضا ابراهیمیان ارائه گزارشــی از وضعیت ناوگان اتوبوسرانی 
برای اســتفاده معلوالن را از دیگر موارد مطرح شــده در چهل و 
دومین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری اصفهان خواند 

و گفت: در این جلسه قرار شد خرید اتوبوس هایی که قابلیت رمپ، 
فضای استقرار ویلچر و کاهش ارتفاع برای سهولت در سوار و پیاده 
شدن معلوالن را دارد، در اولویت قرار گیرد تا معلوالن بتوانند از 
حمل و نقل عمومی اســتفاده کنند؛ همچنین آموزش های الزم 
به رانندگان بــرای نحوه برخورد و کمک به معلوالن در ســوار و 

پیاده شدن آنها ارائه شود.

مشاور مناسب سازی شهرداری اصفهان:
سهم معلوالن از حمل و نقل عمومی محقق می شود

یک کارشناس شهرسازی اظهار کرد: روز به روز به 
جمعیت سالمندان در جامعه افزوده می شود؛ اما تا 
به حال به نیازهای هیچ یک از گروه های سنی جامعه 

در طراحی شهرها توجه نشده است.
مهــدی منتظرالحجه بــا بیان اینکه نیازســنجی 
شهروندان یکی از اصول الزم برای شهرسازی است، 
ادامه داد: در ســال های اخیر مطالعــات خوبی در 
ارتباط با این موضوعات صورت گرفته تا زمینه ساز 
حضور حداکثری افراد، از گروه های مختلف سنی در 
جامعه باشیم. وی عنوان کرد: متاسفانه در سال های 

گذشــته در برخی از شــهرها برای رفع معضالت 
شهروندان به صورت جزیره ای عمل شده و مسئوالن 
شهری یک یا چند خیابان و چهارراه را مناسب سازی 
کرده اند؛ اما برای برطرف ســاختن اساســی این 
مسائل باید شبکه ای منسجم ایجاد کرد تا فضاهای 
شهری بهینه شود؛ زیرا افراد نیاز دارند در سرتاسر 

شهر حرکت کنند و در آن حضور داشته باشند.
منتظرالحجه افزود: مناسب ســازی یا آرام سازی 
پیاده روهــا در برخی از شــهرها، مشــخص ترین 
تجربه ای اســت که در این عرصه به وقوع پیوسته 

اســت که خیابان هایی نظیر جنت در مشهد، ولی 
عصر در تبریز و سپهســاالر در تهــران و جلفا در 
اصفهان نمونه هایــی از آن هســتند؛ البته تعداد 
پروژه های اجرا شده در سال های اخیر انگشت شمار 
اســت. وی نگاه بلندمدت و برنامه ریزی منسجم را 
برای رفع نیازهای شــهروندان ضروری دانســت و 
گفت: با شــعار دادن و انجام فعالیت های مقطعی، 
نمی توان به شرایط مطلوب در شهرها رسید، بلکه 
باید به طرح های توسعه شهری توجه کرد؛ البته این 
طرح ها نیز در مواردی نیازمند بازنگری و اصالحات 
خاصی هســتند تا کیفیت ارائه خدمات شــهری 
ارتقا پیدا کند و شــرایط حضور همــه افراد جامعه 
در فضاهای شــهری فراهم شــود. این کارشناس 

شهرســازی اضافه کرد: فعالیت های شهروندان به 
سه دسته اجباری، اختیاری و اجتماعی تقسیم می 
شود، اما آنچه امروزه بیشتر در شهرهای خود شاهد 
هستیم، فعالیت های اجباری مثل مراجعه به محل 
کار، انتظار برای سوار شــدن به اتوبوس و رفتن به 
مدرسه اســت؛ در حالی که برطرف سازی نیازهای 
روحی و روانی افراد نیــز در جامعه باید مورد توجه 
قرار گیرد تا به آنها آرامش و آســایش بدهد.منتظر 
الحجه خاطرنشان کرد: طراحان شهری در گذشته، 
نیازهای مادی و کمی شهروندان را در نظر گرفته اند، 
اما به نیازهای کیفی توجــه نکرده اند؛ بنابراین در 
طراحی شــهرها باید از حضور مشاوران متخصص 

برای رفع همه نیازهای افراد جامعه استفاده کرد.

کارشناس شهرسازی مطرح کرد:

به نیاز تمام گروه های سنی در طراحی شهر توجه شود

جانشین رییس ســتاد هماهنگی خدمات سفر 
شهر اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه 
اظهار کرد: ســتاد هماهنگی خدمات سفر شهر 
اصفهان در قالب کمیته های مختلف از 2 ماه قبل 
برنامه ریزی های الزم را برای اســتقبال از نوروز 
انجام داده است.  حیدر قاسمی افزود: شرایط برای 
میزبانی از میهمانان نوروز ضروری اســت. بخش 
بزرگی از سفر مســافران در شهر اصفهان صورت 
می گیرد، حدود 20 درصد به شهرســتان ها هم 

می روند که ساماندهی آنها آسان تر است.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان ادامه داد: 
عمده اقداماتی که برای این میزبانی الزم است از 
سوی شهرداری و در ستاد هماهنگی خدمات سفر 
اتفاق می افتد.قاسمی تصریح کرد: اطالع رسانی و 
روابط عمومی، اسکان و اصناف، بازرسی و ارزیابی، 
حمل و نقل و ترافیک، فرهنگی و تفریحی، ایمنی 
و حوادث، امنیت و حراست، پشتیبانی، قضایی و 

انتظامی، 10 کمیته ای اســت که ستاد را شکل 
می دهند.وی عنوان کرد: طبق نظرسنجی ها 60 
درصد مسافران وارد شــده، برای سفر و اقامت از 
قبل پیش بینی نکرده اند؛ به همین دلیل 5 ستاد 
هدایت در ورودی های شهر اصفهان برنامه ریزی 
شده که وظیفه هدایت و راهنمایی مسافران را بر 
عهده دارند؛ چون مسافرانی که در ساعات پایانی 
شب وارد شهر می شوند، به مشکالتی برمی خورند.

جانشین رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر 
اصفهان تاکید کرد: آمارهای موجود دقیق نیست 
اما سال گذشته بین 2 تا 2/5میلیون نفر به اصفهان 
ســفر کردند و امســال هم حداقل همین تعداد 
را خواهیم داشــت؛ البته  این عدد شامل کسانی 
می شود که وارد شده اند و امکان دارد اسکان پیدا 
نکرده باشند.وی در پاسخ به ســوال خبرنگاران 
پیرامون افراد کلید به دست در ایام نوروز عنوان 
کرد: از فعالیت کلید به دست ها جلوگیری به عمل 
خواهد آمد و اســکان را به صورت منظم برای هر 
شب 160 هزار نفر برنامه ریزی کرده ایم؛ همچنین 
سالن های ورزشی در نظر گرفته شده تا در صورت 
بارندگی برای اسکان از این محل ها استفاده شود.

قاسمی با اشاره به زیباسازی شهر اصفهان در نوروز 
گفت: پاکی شهر در طول شهر مسئله مهمی است،  
در ایام نوروز انتظار باالتری وجود دارد و درک این 
انتظار بر اساس همان ســنت دیرینه خانه تکانی 

در 2 هفته پایانی سال بیشتر مدنظر بوده است.

رییس شــورای نامگذاری معابر و اماکن شهری 
اصفهان گفــت: نــام خیابان هــای اصفهان به 
نام »آیت ا... طاهری« و ســردار »بــی بی مریم 

بختیاری« مزین شد.
مهدی مقدری در خصوص مصوبات جلســه 21 
اسفند ماه 96 شــورای نامگذاری معابر و اماکن 
شــهری اصفهان اظهار کرد: با توجــه به اینکه 
این ایــام مختص بانوان اســت، نامگذاری چند 
خیابان به نام بانوان افتخارآفرین شهر اصفهان از 
 اتفاقات خوب جلسه شورای نامگذاری این هفته

 بود.
وی با بیــان اینکــه مهم ترین مصوبه شــورای 
نامگذاری هفته جاری، نامگذاری خیابانی مهم 
به نام یکی از زنان افتخــار آفرین اصفهان به نام 
»ســردار بی بی مریم بختیاری« بوده اســت، 
افزود: خیابان در دست ساخت حدفاصل خیابان 
طالقانی و خیابان مسجدسید، به نام این سردار 

نامگذاری شد.
سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه 
داد: بی بی مریم بختیاری، خواهر ســردار اسعد 
بختیاری، از زنان آزادیخواه عصر مشــروطه در 
اصفهان است که رشادت ها و خدمات ارزنده ای 
از خود به جــای گذاشــته و به فرمــوده رهبر 
 انقالب»از زنان بیگانه ســتیز« ایران به شــمار 

می رود.
 دلیل این انتخــاب، قرار داشــتن منزل وی در 

مجاورت همیــن خیابان اســت.وی همچنین 
به نام گذاری خیابــان تازه ســاخت حدفاصل 
محتشم کاشــانی تا حســین آباد و ادامه آن تا 
خیابان ارتش به نام »حضرت آیت ا... جالل الدین 
طاهری)ره(«اشــاره کرد و افزود: بر این اساس 
خیابان مسجد اعظم نیز بخشی از خیابان آیت ا... 

طاهری)ره( خواهد شد.
مقدری افزود: دلیل این انتخاب بجز نقش موثر 
ایشان در تاریخ معاصر اصفهان، به خاطر آن است 
که ایــن منطقه محل زندگی امــام جمعه فقید 

اصفهان بود.
وی همچنیــن به نامگــذاری خیابان حدفاصل 
پل ابوذر تا تقاطع شــیخ بهایی بــه نام آذر خبر 
داد و گفت: پیشــتر نیز نام ایــن خیابان »آذر« 
بــود و شــهروندان درخواســت های متعددی 
 بــرای بازگردانــدن نام ســابق ایــن خیابان 

داشتند.

جانشین رییس ستاد سفر شهر اصفهان خبر داد:

اصفهان؛ میزبان 2/5میلیون مسافر در نوروز 97
رییس شورای نامگذاری معابر و اماکن شهری:

نام »بی بی مريم بختیاری« بر خیابان های اصفهان نقش می بندد

گرامیداشت روز شهدا

هم زمان با روز بزرگداشت شهدا، ویژه برنامه ای 
به همین مناسبت در گلستان شهدای اصفهان 
با حضور مسئوالن لشــکری و کشوری برگزار 
شد. در این برنامه، ابتدا پرچم جمهوری اسالمی 
ایران به اهتزاز درآمد و سپس، مدال قهرمانان 
مســابقات بین المللی به خانواده های شهدا و 
مجمع تشــکل های معلوالن اهدا شد. در این 
آیین، قبور شهدای گمنام هم گل گذاری شد. 
همچنین پیام حجت االسالم سید محمدعلی 
شــهیدی محالتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران، رییس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران و معاون رییس جمهور، توسط 
داریوش وکیلی، مدیرکل بنیاد شــهید و امور 

ایثارگران استان اصفهان خوانده شد.

اخـبار
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با آمدن فصل بهار و عید نــوروز ،جنب و جوش 
زیادی میان مردم ایجاد می شود. از خانه تکانی تا 
خرید عید و برنامه ریزی مسافرت ها، حال و هوای 

نوروز را به وجود آورده است.
چه بخواهیم و چه نخواهیم  بوی عید و رسیدن 
سال نو در محله ها، خیابان ها و خانه ها پیچیده 
اســت؛ بهار می آیــد و مردم خودشــان را برای 
اســتقبال از آن، شروع ســال نو و تدارک برنامه 
های عید آماده می کنند. یکی از سنت هایی که از 
دوران گذشته وجود داشته و هنوز هم خیلی ها به 

آن پایبندند، خرید شب عید است.
 بعضی هــا تصور می کنند کــه خریدکردن کار 
چندان خوبی نیست، سودی در بر ندارد و جیب 
انسان را هم خالی می کند؛ اما اوال مگر باید فقط 
کارهایی را انجام داد که سودآور است؟ در ضمن، 
خریدکردن می تواند سود و منفعت زیادی داشته 
باشد؛ هم برای خریدار، هم فروشنده و هم جامعه.

خرید کردن یکــی از فعالیت هــای اجتماعی 
اســت که همه انســان ها آن را انجام می دهند. 
 این موضــوع ارتباطی هــم به جنســیت افراد 

ندارد.
اغلب افراد زمانی که خرید می کنند به دلیل تهیه 
کاالیی جدید، رفع نیاز مادی یا روحی یا حتی فقط 
به دلیل انجام دادن چنین فعالیتی، حس خوبی را 
تجربه خواهند کرد. در واقع خرید کردن نه تنها در 
روابط اجتماعی افراد تاثیر می گذارد، بلکه موجب 
تغییر خلق آنها هم می شــود؛ بنابراین می توان 
گفت خرید، یک فعالیــت اجتماعی لذت بخش 
است که این برداشــت میان خانم ها قوی تر به 

نظر می آید.
در کل باید در نظر داشــت که بــرای تمام افراد 
عادی، خرید کردن احساســی لذت بخش ایجاد 
 می کند که نبایــد خود را از ایــن حس محروم 

کنیم.

یادداشت

خرید شب عید 

یحیی
 حضرت یحیی، به بیت المقدس آمد، دید جمعی از روحانیون و رهبانان 
روپوش هایی موئین بر تن کرده و کاله های پشمین بر سر دارند. از مادرش  
درخواست کرد که از این نوع لباس ها درســت کند تا با آنها به عبادت 
بپردازد. سپس در بیت المقدس شروع به عبادت کرد. روزی به خود آمد 
و  دید بدنش الغر شده، شــروع به گریه کرد، خدای عزوجل به او وحی 
کرد برای الغرشدن جسمت گریه می کنی؟ به عزت و جاللم سوگند اگر 
کمترین اطالعی از آتش دوزخ داشتی باالپوشی از آهن می پوشیدی  چه 
رسد به بافته شده! یحیی آن قدر گریست که اشک چشمش گوشت هر دو 
گونه او را خورد به طوری که قیافه دندان هایش برای بینندگان پیدا بود. 
روزی پدرش زکریا به یحیی فرمود: پسرجان چرا چنین می کردی؟ من 
از خدا خواسته ام تا تو را به من بدهد تا مایه روشنی چشمم شوی! عرض 
کرد: مگر تو نبودی که فرمودی میان بهشــت و جهنم گردنه ای است 
و  به جز کسانی که از خوف  خدا بســیار  گریه کنند از آن گردنه نتوانند 
گذشت؟! یحیی به قدری گریه می کرد که مادرش دو قطعه نمد برای او 
تهیه کرد که دندان هایش را با آن می پوشانید و اشک هایش را به خود می 
گرفت تا آن که از اشک، چشمانش خیس می شد. یحیی آستین هایش 
را باال می زد و آن نمد ها را فشار می داد و اشک ها از میان انگشت هایش 
فرو می ریخت. زکریا نگاه به فرزند می کرد و سر بر آسمان بر می داشت 
و عرض می کرد:» بارالها!این فرزند من است و این هم اشک چشمانش و 
تو ارحم الراحمینی«.  وقتی یحیی اسم سکران ) کوهی در دوزخ ( را می 
شنید پریشان و آشفته روی به بیابان می نهاد، ناله وای از غفلت او برمی 

خیزید و پدر و مادر در بیابان ها به دنبالش می رفتند.

باغ 
کاغذی

مجموعه ۱۴ جلدی »ســیره عملی اهل بیت)ع(«  اثر اسدا...               
محمدی نیا از سوی نشر ســبط اکبر قم منتشر شد.این کتاب 
در سیره عملی چهارده معصوم مسائلی چون جایگاه خانواده، 
مشورت در ازدواج، مسائل فرهنگی، مظهر محبت، صله رحم، 
همنشینی با فقرا و ... مطرح شده و نویســنده کوشیده آنها را 
با زبانی ســاده برای خوانندگان مطرح کند. همچنین در این 
مجموعه مختصــری از زندگانی معصومیــن )ع( را آورده و به 
مسائلی چون حضور قلب در نماز، حق پدر و مادر، کسب روزی 

حالل، رعایت حقوق همسایگان، توجه به تریبت فرزند و ... نیز 
مورد اشاره قرار گرفته است. در جلد چهاردهم این کتاب که با 
عنوان سیره عملی امام زمان)عج( عالوه بر اشاره به خصوصیات 
سیره مهدوی به معنای انتظار و فرج، پیشرفت های علمی در 
عصر ظهور و ... پرداخته و خواننده را با آنها آشــنا می کند. هر 
کتاب از این در ۱00 صفحه و شــمارگان3هزار نسخه، تدوین 
شده تا مخاطب عام بتواند با آن ارتباط برقرار کند و فرازهایی از 

زندگانی معصمومین)ع( مورد اشاره قرار گرفته است.

سیره عملی اهل بیت)ع( گریه

مدرسه قایقی 
به خاطر بارش باران های ســهمگین و سنگین موسمی 
در بنگالدش، تحصیالت هــزاران کودک به خطر تخریب 
خانه ها و مدارس تحت الشــعاع قرار گرفت. در این میان 
 Shidhulai Swanirvar یک موسســه خیریه به نام
Sangstha مدارسی روی قایق ساخت تا بتواند مشکل 
آموزشــی بچه ها را حل کند. دانش آموزان هر روز روی 
این قایق ها رفته و کالس درسشــان شروع می شود، این 
کالس ها به کامپیوتر، اینترنت و یــک کتابخانه کوچک 

مجهز هستند.
مدرسه غاری دونگژونگ 

در این مدرسه که از دیگر مدارس جهان است، دانش آموزان 
در داخل غار آموزش مــی بینند. این غــار در گوئیژوی 
چین قرار دارد و در ســال ۱۹۸۴ تاسیس شده است و در 
حال حاضر ۱۸۶ دانش آمــوز و ۸ معلم دارد. گوئیژو یکی 
از فقیرترین استان های کشــور چین است و تقریبا هیچ 

کمکی از دولت دریافت نمی کند؛ بنابراین تصمیم گرفتند 
تا خودشان مدرسه ای درست کنند.

مدرسه ابتدایی آبو 
این مدرســه در نیومکزیکو قرار دارد و اولین مدرسه زیر 
زمینی ایاالت متحده اســت که در طــول دوران جنگ 
ســرد بین آمریکا و روسیه، ساخته شده اســت. در واقع 
می خواستند که حتی در دوران جنگ هم آموزش بچه ها 
ادامه دار باشد تا آنها از درس عقب نیفتند. در سال ۱۹۹۵ 
این مدرسه مدتی بسته شد ولی  دوباره به کار خود ادامه 

می دهد.
مدرسه ابتدایی گولو  

گولو روستایی کوچک در منطقه کوهستانی استان سیچوان 
چین است که در واقع مسیر زیگزاگی، باریک و کوهستانی 
که دارد باعث منحصر به فرد شــدن آن شــده است. این 
مدرسه در اواخر دهه ۸۰ ساخته شده و فقط  یک بار مرمت 

شده است.

عجیب ترین مدارس جهان!)3(
دانستنی ها

حرف حساب

شما تا به حال چندبار متولد شده اید؟
انســان فقط روزی متولد نمی شــود که از شکم 
مادر بیرون می آید بلکه زندگی وادارش می کند 
چندین مرتبه دیگر از شــکم خود بیرون بیاید و 

متولد شود.
»عشق سال های وبا«  
گابریل گارسیا مارکز

هدیه خاص مجارستانی ها به ایران ،50 سال پیش

یکی از اشیای شاخص کاخ اختصاصی نیاوران، کالسکه برنزی دست ساز 
و مرصع به سنگ های قیمتی بوده که در اتاق پذیرایی در معرض نمایش 
است. این کالسکه برنزی با شیشه های تراشدار، درب باز شو و با اسب های 
نقره ای با زین هایی از جنس لعاب الجــوردی در حال حرکت به نظر 
می رسد. کالسکه ران، با کاله و شنلی شبیه به لباس خدمه دربار، کالسکه 
را هدایت می کند. کالسکه احتماال حامل یکی از مقامات تشریفاتی است؛ 
چرا که سواری در حال شیپور زدن کالسکه را حفاظت و همراهی می کند 
و روی سقف کالسکه نشان خاصی شبیه به تاج های فرانسوی به چشم 
می خورد. این اثر هنری از طرف ریاست جمهوری مجارستان به مناسبت 
تاج گذاری محمدرضا پهلوی در سال ۱۹۶7 میالدی مصادف با ۱3۴۶ 

هجری شمسی به دربار پهلوی اهدا شده است.
با وجود عدم اشاره به کشور ســازنده روی شناسنامه شیء، اثر مذکور 
احتماال ساخت کشور 
مجارســتان اســت 
که از طرف ریاســت 
جمهوری آن کشــور 
در دوره پهلوی دوم به 

ایران اهدا شده است.
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خنده بي ادبانه 

 ۱2 - فایــده درهم - مي فرماینــد حرف بزن- 

بي پرده- باز هم یک حرف و سه حرف
 ۱3 - دریا - مام -انرژي معروف - مردود 

۱۴ - از وسایل ژیمناستیک 
 ۱۵- اثر ابن سینا

عمودی
۱ - افتخار کشتي روسیه

 2-  اعتقاد به برتري عقل بر همه چیز 
 3 - باران انــدک -نامي پســرانه - جایي براي 

نیایش - من و شما 
- ۴ - باز گشت صدا - پول ژاپن- تعجب خانمانه 

- صالح کاشتني

- ۵ - فیبر معروف - کیسه زر - پاپوش قدیمي
- ۶ - از هنرمندان قدیمي با نــام جمال - قند 

پخته - از توابع تهران
- 7 - یک مرتبه خودماني - نیمه دیوانه - طول 

عمر - خوردني حرام 
 - ۸ - زیر پا مانده - اکنون در دســت شماست -

بر قرار
 - ۹ - از عناصر ار بعه - واحد سطح -  کجاست - 

دست افزار نجار
 - ۱۰ - سرزمین خودمان - قهرمان کتاب مادام 

بواري -  باال بلند 
- ۱۱ - سســتي - از اجزای بدن - از یاران امام 

علي)ع( 
- ۱2 - شکننده - آب پاک - زیر پا مانده - پسر 

بچه مازندراني بود که سرش را بریدند
- ۱3 - دوستي - همیشه با پیکر آمده - کردنش 

در خانه ضروري است - از اعداد دو رقمي
-۱۴ - گیاهي که افزایــش دهنده جریان خون 

است 
- ۱۵ - مالک اشتر ایراني لقب این خلبان شهید 

کشورمان است
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جشنی برای تمساح ها در پاکستان!

برگزاری جشنواره »شیدی« قدمتی چند صد ساله دارد و تمساح هایی 
که در تاالب نزدیک مقبره خواجه حسن سخی زندگی می کنند در طول 

دوران برگزاری این جشنواره به ضیافتی بزرگ دعوت می شوند.
این تاالب در نزدیکی شــهر کراچی قرار دارد و مردم این منطقه جزو 

ساکنان قدیمی بزرگ ترین شهر پاکستان هستند.
در مورد تاریخچه مردم منطقه منگوپیر گفته می شود: آنان در اصل جزو 
قبایل بلوچ بودند و به دلیل اعتقادی که به مبلغ مذهبی دفن شده در این 
مکان؛ یعنی خواجه حسن سخی پیدا کردند برای زندگی به این مکان 
آمده اند. شیوه برگزاری جشنواره شیدی به این صورت است: افرادی که 
به خواجه حسن ســخی اعتقاد دارند از راه های دور و نزدیک به سمت 
آرامگاه وی حرکت می کنند، ســپس به برگــزاری برنامه های خاصی 
می پردازند که با زدن طبل و نواهای سنتی همراه است. شرکت کنندگان 
در جشــنواره شیدی 
پــس از ایــن کار در 
اطراف مقبره ســخی 
چادر زده و مشــغول 
قربانی کردن حیوانات 

برای او می شوند.

  قاب روز

جشنواره موسیقی با ساز های یخی!

سیره بزرگان

فاطمه جبلی
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