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مدیر کل هواشناسی استان اصفهان می گوید بیش از دودهه ازرویای باران سالی اصفهان گذشت؛

بیست و یک سالگی خشکسالی
11

قلب مجموعه تخت فوالد، در حال فراموشی
کاروانسرای ملک نیازمند اقدام فوری مسئوالن؛

4

بادام هندی موجود در بازار، قاچاق است
مدیر بازارهای روز کوثر اصفهان:

3

روس ها از درخشش من تعجب کردند
گفت و گوی نوروزی با قهرمان اصفهانی یخ نوردی جهان:

امام جمعه موقت اصفهان :10

11
شریک غم و مشقت کشاورزان 

اصفهان هستیم

 جلوگیری از جدایی 
11 هزار زوج در آستانه طالق

9

3

سینما همایون، تئاتر شهر 
نمی شود

4

3

سرپرست بانک شهر در منطقه اصفهان:

80 درصد تسهیالت بانک به شهرداری اختصاص یافته است

 در نشســت خبری سرپرست بانک شــهر و مدیرکل 
ارتباطات و امــور بین الملل شــهرداری اصفهان، اهم 
اقدامات این بانک در راســتای تحقق خدمات عمرانی و توســعه ای 

شهرداری، طرح  های تسهیالتی و خدمت رسانی بانک شهر...

بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی 
ذوب آهن به راه آهن

وقتی مسـافر نیست!
11

عضو شورای اسالمی شهر: تضعیف تاکسی های آنالین 
 

مشکل تاکسیرانی را حل نمی کند
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 در ســال 96، اتفاقات مهمــی از قبیل  انتخابات ریاســت جمهوری و 
همچنین انتخاب اعضای شورای اسالمی شهرها و روستاها رقم خورد. 
در این میان بسیاری از وعده های رییس جمهور متتخب، محقق نشد 

و تا پایان سال چندین بار برخی از وزرای این دولت، استیضاح شدند.
به منظور بررســی و گفت و گوی بیشــتر درباره این اتفاقات به سراغ 
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه رفتیم و 

در این باره با او به گفت و گو پرداختیم.
به نظر شما مهم ترین اتفاقات سیاسی و داخلی ایران در سال 

96 چه بود؟
اتفاقات سیاســی متعددی در سال 96 در کشــور رخ داد که انتخابات 

یکی از مهم ترین آنها بود. اصل انتخابات، روشی است که خود ما انتخاب 
کردیم و آن هم مردم ساالری دینی اســت که می تواند در برابر حفظ 

آزادی ها موثر باشد.
 مردم در انتخابات،  سرنوشت خود را رقم می زنند؛ اما اگر کم دقتی کنند 
شرایطی پیش می آید که به هدف خود نخواهند رسید. مسائل تلخی در 
سال 96  اتفاق افتاد و در مجموع در خارج از کشور وضعیت نسبتا خوبی 
داشتیم؛ اما در داخل، دچار کم کاری هایی در برخی از بخش ها بودیم 

که الزم است تا در سال آینده بیشتر روی آن تمرکز شود. 
بحث بی عدالتی ها یکی از موارد مهم کشــور اســت کــه مقام معظم 
 رهبری در بیاناتشان در 29 بهمن ماه به آن اشــاره کردند و الزم است

 برای سال آینده به عنوان شعار ســال و اولویت  مهم سال مدنظر قرار 
گیرد.

نمایندگان در ســال 96 به مطالبات مردم تا چه حد رسیدگی 
کردند و عملکرد آنها در این سال چگونه بود؟ 

مطالبات مردم در مجلس پیگیری شد؛ اما مجلس دو وظیفه اصلی دارد 
که قانون گذاری و بحث نظارت این وظایف است. نمایندگان هر دو مورد 
را پیگیری می کنند؛ اما در برخی مواقع با چالش هایی مواجه می شود.

نمایندگان دیدگاه های مختلفی دارند که ممکن است برداشت شان از 
نظارت نسبت به عملکرد وزرا متفاوت باشد؛ هر چقدر نظارت ها دقیق تر 
و با هدف گیری درست تر انجام شود، می تواند از بروز مشکالت توسط 

دولت جلوگیری کند.
شــما چه نکاتی را برای عملکرد بهتر دولت در ســال آینده 

پیشنهاد می کنید؟
دولت باید در سال آینده مدیرانی که ناکارآمد هستند را کنار بگذارد و به 
معنای واقعی و تمام کلمه، شایسته ساالری را برای دادن پست و سمت 
به مدیران در اولویت قرار دهد نه اینکه به بحث ارتباطات و دادن پست 
به بستگان و اقوام توجه کند و یا در مجموعه هایی مانند هلندینگ هایی 
که به نوعی مرتبط با دولت است، توسط برخی از افراد برای مادی گرایان 
داللی انجام شــود. اگر دولت بتواند در سال 97 داللی در مدیریت ها را 
برطرف کرده و مدیران کارآمد را ســرکار و مسئوالن ناکارآمد را برکنار 

کند بخش بزرگی از مشکالت جامعه مرتفع خواهد شد.
اولویت هایی که شما به دستگاه ها به خصوص دولت برای سال 

آینده توصیه می کنید چه مباحثی هستند؟
اولویت کشور در حال حاضر و برای سال آینده اشتغال است؛ اما متاسفانه 
با وجود اختصاص اعتبارات و تســهیالت خوبی که در این بخش داده 
 شده اســت، گزارش هایی که از فرمانداری ها دریافت می شود نشان از

 بی انگیزه بودن در توزیع درست و به موقع تسهیالت برای ایجاد اشتغال 
است.

 در حال حاضر تســهیالت ارزان قیمت داریم؛ اما درست و به موقع در 
کشور توزیع نمی شــود. مدیران کارآمد کم نداریم فقط باید دیدمان را 
از تنگناهای سیاسی خارج کنیم، هر کسی در دولت برای مردم زحمت 

بکشد، می تواند موفق باشد.

باج خواهی آمریکا برای جلب 
حمایت کشورها در سازمان ملل

نشریه فارین پالیســی از تالش »نیکی هیلی«، 
نماینده آمریکا در سازمان ملل برای قطع کمک 
به کشــورهایی خبر داد که در این ســازمان از 

آمریکا حمایت نمی کنند.
طبق سندی که این نشریه آمریکایی به آن دست 
یافت، کمک های مالی آمریــکا، از جمله کمک 
به ســاخت مدارس، به حدود 40 کشوری که در 
ســازمان ملل به آمریکا رای نمی دهند، متوقف 
خواهد شد. در این ســند با اشاره به سه کشوری 
که ســال گذشــته به قطعنامه مجمع عمومی 
سازمان ملل در محکومیت دونالد ترامپ به خاطر 
به رســمیت شــناختن قدس به عنوان پایتخت 
اسرائیل و برنامه ریزی برای انتقال سفارت آمریکا 
به قدس رای مثبت دادند، آمده است، کمک های 
آمریکا به کشورها به رای مثبت آنها به این کشور 

در سازمان ملل مشروط است. 

 عروس ترامپ 
درخواست طالق داد

طبق گزارش رسانه های آمریکایی، همسر فرزند 
ارشد رییس جمهور این کشور با رجوع به دادگاهی 
در منهتن، درخواســت طالق داد. یک ماه قبل 
بود که »ونسا ترامپ« همسر فرزند ارشد دونالد 
ترامپ در رســانه ها خبر ساز شــد. او پس از باز 
کردن پاکتی کــه حاوی پودری ســفید بود، به 

بیمارستان منتقل شد.
همســر »دونالد جونیور ترامپ« در منزل خود، 
پاکت نامه ای که برای شوهرش ارسال شده بود 
را باز کرد و با گزارش وجود پودر سفید در داخل 
پاکت، برای مقابله با تبعات احتمالی استنشــاق 

این پودر به بیمارستان منتقل شد.

 کنایه سنگین مقام روس
 به وزیر دفاع انگلیس

ســخنگوی وزارت دفاع روســیه گفــت ارزش 
لفاظی هــای ویلیامســون در حــد حرف های 

عجوزه های بداخالق است.
ایگور کناشنکوف ،سخنگوی وزارت دفاع روسیه، 
اظهارات گاوین ویلیامســون، وزیر دفاع انگلیس 
که گفته بود روسیه »برود و خفه شود« را رد کرد 
و گفت »ارزش لفاظی های وی در حد حرف های 

عجوزه های بداخالق« است.
کناشــنکوف گفت این اظهارات بیانگر»ناتوانی 

فکری وی« است.

 هالکت ۶ تروریست داعشی
 در کرکوک عراق

فرمانده نیروهای مســتقر در اســتان کرکوک 
عراق اعالم کرد که 6 تروریســت داعش از جمله 
 دو تن از ســرکرده های این گروه تروریســتی 

کشته شدند.
به نقل از الســومریه نیوز؛ معن السعدی فرمانده 
نیروهای مستقر در استان کرکوک گفت: عناصر 
تروریســتی داعش در رشــته کوه های حمرین 
استان کرکوک هدف حمالت هوایی قرار گرفتند 
که در نتیجه این حمالت 6 تروریست از جمله دو 

سرکرده داعش به هالکت رسیدند.
وی افزود: در این حمالت، ســرکرده تشکیالت 
نظامی داعش در شهرســتان الدبس و همچنین 
ســرکرده بمب گذاری خودرو در شــهر الدبس 

استان کرکوک، به هالکت رسیدند.

حاجی دلیگانی در گفت و گوی تفصیلی با زاینده رود:

دولت در سال 97 مدیران ناکارآمد را کنار بگذارد  نظر وزیر دفاع قطر 
درباره گفت وگو با ایران

» خالد بن محمد العطیه « معاون نخست وزیر 
و وزیر دفاع قطر بر لزوم گفــت وگو با ایران به 
منظور حل اختالفــات و تامین امنیت منطقه 
تاکید کرد. روزنامه الشرق قطر روز جمعه نوشت: 
العطیه در گفت و گو با ســایت تخصصی امور 
دفاعی و مســائل نظامی، در پاســخ به سوالی 
پیرامون موضع آمریکا درباره ایران و تاثیر تعیین 
وزیر خارجه جدید آمریکا بر توافق هسته ای ، 
اظهار داشــت  که موضع مــا در این خصوص 
روشن است.موضوعات منطقه از طریق گفت 
و گو بوده و ما همیشه خواســتار گفت وگوی 

فراگیر برای امنیت و ثبات منطقه هستیم .

 مشاور رییس جمهور
 جواب ولیعهد عربستان را داد

حمید ابوطالبی با انتشــار متنی در حســاب 
کاربری توئیتر خود نسبت به ادعای مضحک 
محمد سلمان واکنش نشــان داد.»محمد بن 
سلمان« ولیعهد عربستان بعد از اظهارات اخیر 
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، 
در یک شــبکه خبری آمریکایی گفت وگویی 
داشت که در آن ادعا های مضحکی درباره ایران 
عنوان کرد. در این گفت وگو ولیعهد عربستان 
ادعاهای زیادی داشت و از جمله آنها می توان 
به این مورد اشــاره داشــت که اگر ایران یک 
بمب هسته ای بسازد، ما هم به سرعت خواهیم 
ساخت.حمید ابوطالبی، مشاور رییس جمهور  
نســبت به ادعاهای مضحک ولیعهد عربستان 
واکنش نشان داد و عنوان کرد: ارتش شما در 

لجنزار یمن، بی ارتش غرق شده است.

 ایران از توافقات اخیر بغداد 
و اربیل استقبال کرد

ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در بغداد گفت: ایران از توافقات اخیر میان بغداد 
و اربیل از جمله بازگشایی فرودگاه های اربیل 
و سلیمانیه در کردســتان عراق استقبال می 
کند.مسجدی روز پنجشنبه در پیامی با اشاره 
به توافقات صورت گرفته میــان بغداد و اربیل 
طی هفته های اخیر گفت: جمهوری اسالمی 
همواره بر ضرورت و اهمیــت گفت وگو برای 
برطرف کردن اختالفات و مشکالت تاکید دارد.

 تصویب طرح ضدایرانی 
در مجلس نمایندگان آمریکا

کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا 
روز پنجشــنبه طرحی را به تصویب رساند که 
خواســتار اعمال تحریم علیه مقام های ایران 
به بهانه های حقوق بشــری است.کمیته امور 
خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را که 
خواستار اعمال تحریم های حقوق بشری علیه 
مقام های ایران است را به تصویب رساند. طرح 
موسوم به »قانون حقوق بشر و گروگان گیری 
ایــران« اکنون بایســتی برای طــی مراحل 
قانون گذاری و تبدیل شدن به قانون، ابتدا در 
صحن علنی مجلس نماینــدگان و پس از آن، 
در مجلس ســنا به تصویب رسیده و سپس به 

امضای رییس جمهور آمریکا برسد.

 انتقاد تند نماینده مجلس
 از فراکسیون امید

محمد دهقــان، نایــب رییس فراکســیون 
نمایندگان والیی با انتقاد از فشــار فراکسیون 
امید به اعضای خود در موضوع استیضاح وزرا 
گفت:  ما از اول به دنبال استیضاح نبودیم؛ اما 
فراکسیون امید که پرچم استیضاح را بلند کرد 
و بعد عقب نشینی کرد، باعث ضربه زدن به وقت 
مجلس و اعتبار آن و نیز ضایع کردن اعضای این 
فراکسیون شد.وی ادامه داد: درباره استیضاح 
آقای حجتی هــم برخی اعضــای تاثیرگذار 
فراکسیون امید قرار بود صحبت کنند که آنها 

هم عقب نشینی کردند!

سید حسین نقوی حسینی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

 سیاست خارجه

نماینده ولی فقیه در خراســان رضــوی گفت: اگر 
به نســخه رهبری عمل کنیم، می توانیم مشکالت 
اقتصادی را برطرف کنیم و اگر دنیا از ما هراس دارد 

به دلیل مدیریت صحیح مقام معظم رهبری است.
آیت  ا... سیداحمد علم الهدی اظهار کرد: انقالب ما 
به صورت یک جریان با ماهیت مبارزاتی درآمده و 
انقالبی که با جان مردم و خون شهدا به وجود آمده 
است با همین ماهیت ادامه خواهد داد.وی ادامه داد: 
در داخل کشور جریان های سیاسی مختلفی وجود 
دارد، برخی از آغاز انقالب بــه آن ایمان آورده اند و 
بعد راه انقالب را ادامه نداده اند و عده ای نیز از ابتدا 
قبول نکرده اند. کســانی که انقالب را قبول ندارند، 
کناره گیری کنند و انقالب را به دســت نیروهای 
انقالبی بدهند. شــهید حججــی در زمان جنگ و 
پیروزی انقالب حضور نداشــت و از نزدیک آن را 
حس و درک نکرده بود؛ اما برای دفاع از دین حماسه 

بزرگی آفرید، در جامعه همچنین رویشی داریم.

کسانی که انقالب را قبول 
ندارند، کناره گیری کنند

امام جمعه مشهد:

روحانیت

کافه سیاست

عکس  روز 

 موصل
هشت ماه پس  از آزادی

کسانی که انقالب را قبول ندارند، کناره گیری کنند

پیشنهاد سردبیر:

سید حسین نقوی حســینی ، تمدید »فرمان 
اضطراری علیه ایران« توســط ترامپ را نقض 
برجام عنــوان کرد و گفت: هیئــت نظارت بر 
اجرای برجام انتظارات رهبــری را در موضوع 
برجام عملی کند. وی افزود: با وجود آنکه از نظر 
آنها تمدید وضعیت اضطراری علیه ایران نقض 
برجام نیست؛ اما از نظر ما و با توجه به شرایطی 
که مجلس شورای اسالمی در تصویب برجام 
مقرر کرده، این اقدام نیز نقض برجام محسوب 
می شود. وی تصریح کرد: صرف نظر از این دو 
دیدگاه، روندی که آمریکایی ها طی می کنند، 
درواقع روند خروج از برجام است و پیش بینی 
ما این است که آمریکایی ها طی دو ماه آینده 
از برجام خارج می شــوند و ایــن از مقدماتی 
که چیده اند و اظهارنظرهایــی که می کنند، 

مشخص است.

 آمریکا از برجام 
خارج می شود

سید عباس عراقچی
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران:

برجام

 عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه طبق برنامه ششــم توسعه باید دولت در 
جهت کوچک سازی و چابک سازی خود حرکت کند، 
گفت: عالوه بر برنامه ششــم توسعه در سیاست های 
کلی و در بحث ســاختار دولت تاکید شــده که باید 
دولــت را کوچک کنیم. نماینده پارس آباد و دشــت 
مغان با تاکید براینکه عالوه بر کوچک ســازی دولت 
باید برخی بوروکراسی های اداری را از میان برداریم، 
ادامه داد: نباید با ســنگ اندازی در مقابل پای مردم 
خدمت رسانی به آنها را سخت کنیم و کاغذ بازی بین 
وزارتخانه ها را به وجود آوریم. شکور پور حسین با بیان 
اینکه برخی می خواســتند با تفکیک چند وزارتخانه 
باردیگر بوروکراسی پیچیده در کشور ایجاد کنند، اظهار 
داشت: این موضوع در کمیسیون مطرح شد و به نتیجه 
نرسید؛ چون امروز اگر بخواهیم وزارتخانه ای همچون 
صنعت و معدن و تجارت را تفکیک کنیم، مشکالتی 

برای کشور ایجاد می شود.

دولت باید کوچک و چابک 
شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

پارلمان

ســید عباس عراقچی، معاون سیاســی وزیر 
امور خارجه ایران گفت: در حاشــیه نشست 
کمیسیون مشــترک برجام، به طور معمول با 
برخی از کشورهای مشارکت کننده در برجام 
یا در صورت نیاز با همه آنها دیدارهای دوجانبه 
برگزار می کنیم. این بــار هم با هیئت اتحادیه 
اروپا، روسیه، فرانســه و آلمان دیدار کرده ایم 
و با هیئت های دیگر نیــز متعاقبا دیدارهایی 

خواهیم داشت.
وی خاطرنشــان کرد: در دیدارهای دوجانبه 
مباحث مربوط به میزان پایبندی دولت آمریکا 
به تعهداتش در برجام و مواردی که مورد نقض 
واقع شــده را مطرح کردیم. مواضع برخی از 
کشــورها کامال با مواضع ایران نزدیک است و 
مواضع برخی دیگر نیز مؤید نقض برجام توسط 

آمریکاست ولی تا حدی از گفتن آن ابا دارند.

برجام به  هیچ وجه امکان 
بحث مجدد ندارد

پیشخوان

بین الملل

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک 
برجام در روز های آتی در وین، اظهار کرد: کمیســیون مشــترک 
 به دنبال حل و فصل مشــکالتی اســت که در روند اجرای برجام 

به وجود می آید.
بهرام قاســمی با بیان اینکه ایران مواضع خود را در کمیســیون 
مشترک برجام روشن می کند، اظهار کرد: جلسات این کمیسیون ها 

محک و مالکی است تا دیگران به خوبی از انجام به موقع تعهدات 
جمهوری اسالمی ایران و توافق هایی که در برجام صورت گرفته، 
مطلع شوند. در جلسات کمیسیون مشترک، کارشکنی های دیگران 
و تخطی هایی که در روند اجرای برجام از سوی طرف های مقابل رخ 

می دهد، روشن و ثبت می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات متقابل در کمیسیون مشترک 

برجام گفت: هر کشوری با توجه به تعهداتی که بر عهده دارد، مصالح 
و منافع خود را در نظر می گیرد و در این میان توصیه و خواست ما 
این است که اتحادیه اروپا بیش از اینکه در حرف از برجام دفاع کند 
با وارد آوردن فشار های الزم آمریکا را وادار کند تا با دقت و جدیت 
بیشتری تعهدات خود در برجام را عملی کند و این همان چیزی 

است که ما از طرف های خود در توافق انتظار داریم.

فلسفه کمیسیون مشترک »برجام« از زبان آقای سخنگو

اختالفــات   همــه 
تیلرسون و ترامپ

 رانده از بهشت

دالیل یک استعفا

رییس فراکسیون امید با انتقاد از اخراج برخی از اساتید 
دانشــگاه آزاد و ایجــاد محدودیت برای تشــکل های 
دانشجویی خطاب به مدیران این دانشگاه گفت: اینگونه 
برخوردها باالترین توهین به یک استاد دانشگاه است و 

دانشگاه آزاد به دلیل برخوردهای صورت گرفته با اســاتید و در صورت عدم اصالح با رکود علمی مواجه 
 می شــود.محمدرضا عارف به نقش و تاثیرگذاری جوانان در همه عرصه ها اشــاره کــرد و گفت: امروز 
جا به جایی مسئولیت ها، یک ضرورت انکارناپذیر در دنیا تعریف شده است و هیچ راهی جز این نداریم که 
جوانان، عهده دار سمت های مدیریتی شوند چون جوانان با ایده های نو مطمئنا می توانند در نظام مدیریتی 
کشور تاثیرگذار باشند.وی با تاکید بر ضرورت مسئولیت پذیری جوانان خاطرنشان کرد: به نظر من بهترین 
زمان برای تمرین مسئولیت پذیری، دانشگاه ها هستند؛ البته مدیران نســل اولی باید سعی و خطا را از 

جوانان بپذیرند و اجازه میدان داری به آنها را بدهند.

فرمانده مرزبانی گفت:حال سعید براتی، مرزبان ربوده شده 
در مرز میرجاوه خوب است.سردار قاسم رضایی در خصوص 
آخرین وضعیت مرزبان ربوده شده در مرز میرجاوه اظهار کرد: 
با توجه به اطالعات به دست آمده »سعید براتی« مرزبان ربوده 

شده زنده است و حال او خوب است.
 وی بیان کرد: »همچنان به دنبال آن هســتیم که از طریق سیستم های اطالعاتی و همچنین دستگاه دیپلماسی 
جمهوری اسالمی ایران، این مرزبان آزاد شود و به کشور عزیزمان بازگردد. خوشبختانه در حال حاضر همه مرزهای 
کشور در امنیت کامل قرار د ارد و تمامی کشــور آماده میزبانی از میهمانان نوروزی است.« گفتنی است؛ 12 نفر از 
سربازان مرزبان متشکل از سه نیروی کادر و 9 سرباز وظیفه در منطقه مرزی چاهندو میرجاوه سیستان و بلوچستان 
به هنگام تعویض پست به وســیله نیروهای تروریســتی مورد حمله قرار گرفتند. در این میان سعید براتی یکی از 

سربازان وظیفه، ربوده شد. 

ناراحتی این روزهای 
عارف

آخرین اخبار از مرزبان 
ربوده شده ایرانی

  آخرین روزهای نجفی 
در »بهشت«

 عراقچــی: آمریکا از 
برجام خارج شود، ایران 

در آن نمی ماند

بن بست استیضاح

مدیران کارآمد 
کم نداریم فقط 

باید دیدمان را از 
تنگناهای سیاسی 

خارج کنیم

حمید   وکیلی حاجی دلیگانی در گفت و گوی تفصیلی با زاینده رود  اظهار کرد: دولت باید در سال جدید مدیرانی که 
ناکارآمد هستند را کنار بگذارد و به معنای واقعی و تمام کلمه شایسته ساالری را برای دادن پست و سمت 

به مدیران در اولویت قرار دهد نه اینکه به بحث ارتباطات و دادن پست به بستگان و اقوام توجه کند.
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تالش میدان میوه و تره بار برای عرضه میو ه 
زیر قیمت

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخـبار

واریز آخرین یارانه ۹۶؛
آخرین یارانه نقدی خانوارها 

امروز واریز می شود
هشتاد و پنجمین مرحله پرداخت یارانه نقدی 
مربوط به اســفندماه، ســاعت ۲۴ امشب به 

حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
مبلــغ یارانه دریافتــی هر یک از مشــموالن 
دریافت یارانه نقدی، همانند ماه های گذشته 

۴۵۵ هزار ریال است.
عالوه بــر یارانه ها افزایش حداقل مســتمری 
خانوارهای مددجویان تحــت حمایت کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و ســازمان بهزیســتی 
کشور نیز امشب واریز می شــود که بالفاصله 

امکان برداشت آن وجود دارد.

ادامه روند کاهش قیمت 
تخم مرغ

مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام کشور 
گفت: میانگین قیمت تخم مرغ در کشــور ۷ 
 هزار و ۷۰۰ و در تهران ۷ هــزار و ۲۰۰ تومان

 است.
حمید ورناصری با بیان اینکه با فراگیر شــدن 
آنفلوآنزای حــاد پرنــدگان ۲۵ میلیون مرغ 
تخم گذار کشــور معدوم و هزار تن تخم مرغ 
از بازار حذف شــد، افزود: بخشی از این خأل به 
وسیله واردات و بخشــی از تولید داخل تامین 

شد.
وی گفت: پیش از فراگیر شدن آنفلوآنزای حاد 
پرندگان، میانگین تخم مرغ در کشور ۵ هزار و 

۴۰۰ تومان بود.
مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام کشور 
افزود: اقدامــات خوبی بــرای جایگزینی مرغ 
های معدوم انجام شده؛ اما سه چهار ماه برای 
بازگشــت بازار به حالت طبیعی و تخم گذاری 

این مرغ ها زمان نیاز است.

بازار

ترازوی ديجیتال

بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی 
ذوب آهن به راه آهن

یک کارشناس ریلی با اشاره به بدهی ۱۰۰ میلیارد 
تومانی ذوب آهن به راه آهن بابت حمل مواد اولیه 
و محصــوالت ذوب آهن، گفت: تهاتــر این بدهی 
می تواند ضمــن برطرف کردن مشــکالت مالی 
ذوب آهن، تولید ریل ملی را تسریع کند و این مدل، 
الگوی قرارداد بعدی برای تولید ریل UIC60 باشد.  
الهه ایزدپناه اظهار داشــت:  در حوزه حمل ونقل 
مسافری و باری، جابه جایی ریلی نسبت به ترابری 
جاده ای و هوایی  بیشترین مزایا را دارد. وی افزود: 
کاهش تلفات، سرعت بیشتر نسبت به حمل ونقل 
جاده ای، کاهــِش به طور میانگیــن  8۰ درصدی 
مصرف سوخت نســبت به حمل ونقل جاده ای و 
هوایی و ظرفیت حمل بار و مسافر بیشتر، از جمله 
امتیازات حمل ونقل ریلی اســت.این کارشناس 
حمل  ونقل ریلی اظهار داشت: در حالی  که سابقه 
ســاخت راه آهن در ایران به حدود یک قرن پیش 
برمی گردد، ســاخِت اصلی ترین جــزء مجموعه 
راه آهن، یعنی ریــل، هنوز بومی نشــده و ایران 
همچنان نیازمند واردات از سایر کشورهاست. وی 
افزود: در سند چشم انداز، ساخت ۲۵ هزار کیلومتر 
خط آهن برای سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است، 
اما در حال حاضر طول راه آهن سراسری کشور فقط 
۱۱هزار کیلومتر است. با واردات خط آهن، به منظور 
تعمیر و جایگزینی با خط فرسوده و همچنین ایجاد 
۱۴ هزار کیلومتر خط آهن باقی مانده، درمجموع 
حدود ۲میلیون تن ریل نیاز است که باید از طریق 

واردات تامین شود.

مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی 
اصفهان مطرح کرد:

میزبانی از 4۰ رویداد اقتصادی 
در سال 96

مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
گفت: در ســال 96 بیش از ۴۰ رویــداد اقتصادی 
برگزار کردیم.علی یارمحمدیان در مراسم افتتاح 
اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی  زندانیان 
شــاغل در کارگاه های زندان های استان اصفهان 
اظهار کرد: ســال 96 را در حالی به پایان می بریم 
که شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان 
اصفهان بیش از ۴۰ رویداد اقتصادی در اســتان 
اصفهان و در کشور برگزار کرد و با برنامه ریزی های 
دقیقی که صورت گرفته اســت، در ســال آینده 
بیش از ۵۰ رویــداد اقتصادی را برگــزار خواهیم 
کرد تا باعث رونق اشــتغال و اقتصاد باشد. وی با 
بیان اینکه آخرین نمایشــگاه اصفهان مربوط به 
دســتاوردها و توانمندی های زندانیان شاغل در 
کارگاه های زندان های استان اصفهان است، بیان 
کرد: دغدغه فرهنگی، کاهش آسیب های اجتماعی 
و رونق اقتصادی و اشــتغال را در کنار دغدغه های 
خود داریــم و از همین رو اقدام بــه برگزاری این 
رویداد کردیم. این نمایشگاه باید خشت اولی برای 
مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
درخصوص کاهش آسیب های اجتماعی و اشتغال 

زندانیان باشد.

مدیر بازارهای روز کوثر اصفهان:
بادام هندی موجود در بازار 

قاچاق است
مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان گفت: 
بادام هنــدی موجود در بــازار، قاچــاق و تولید 
داخلی آن بسیار اندک اســت؛ به همین دلیل در 

فروشگاه های کوثر به فروش نمی رسد.
سعید خاکی در خصوص وضعیت بازارهای کوثر 
برای خرید عید اظهار کرد: سیب و پرتقال در طرح 
تنظیم بازار ذخیره سازی شــده و در ۱۴ فروشگاه 
کوثر ارائه خواهد شد. وی افزود: امسال با توجه به 
فراوانی محصول، مشکلی در تامین و کیفیت میوه 
شب عید وجود نداشته و نرخ آن هم طبق قیمتی 

است که ازسوی دولت اعالم خواهد شد.

 در نشســت خبری سرپرست بانک شهر و مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان، اهم 
اقدامات این بانک در راســتای تحقق خدمات عمرانی و توسعه ای 
شهرداری، طرح های تسهیالتی و خدمت رسانی بانک شهر در ایام 

نوروز تشریح شد.
حسن خدابنده، سرپرست بانک شــهر در منطقه اصفهان با اشاره 
 به فعالیــت ۱3 شــعبه و ۲8 باجه در ایــام نوروز، گفــت: تمامی 
سیستم های ATM وابسته به بانک شهر، از ۲9 اسفند تا ۲۰۰هزار 
تومان اسکناس نو می دهند. خدابنده با بیان اینکه بانک ها موظف 
هستند تا ســقف 8۰ درصد منابع خود را تسهیالت پرداخت کنند، 
اظهار کــرد: 8۰ درصد تســهیالت بانک به شــهرداری اختصاص 
یافته است. وی از فروش ۲۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت قطار 
شهری، ۵هزار میلیارد برای خط ۲ در ســال 9۵ و ۲۰۰۰ میلیارد 
ریال تسهیالت برای خط ۱ خبر داد و افزود: ۵هزار میلیارد دیگر نیز 

امسال به خط ۲ اختصاص یافته است. 
وی کل تسهیالت پرداختی بانک شهر به شهرداری اصفهان را ۴هزار 
میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: مطالبات شــهرداری به روز است و 

هیچ گونه مطالبات معوقی نداریم. همچنین، ۲۷۰ میلیارد 
تومان را با شهرداری تهاتر کرده ایم. وی خاطرنشان کرد: 
بانک شــهر هیچ گونه بدهی به بانک مرکــزی ندارد و از 

تعامل با سازمان ها و مردم استقبال می کنیم.
 سرپرست بانک شــهر در اصفهان، از سه طرح تسهیالتی 
با ارزیابی میانگین ســپرده، ســپرده گذاری بلندمدت با 
حداقل ماندگاری 3 ســال و نشان شــهر با باز پرداخت 
یک تا ۵ ســال و طرح سپرده گذاری مســکن با سرمایه 
گذاری ۱۰ میلیــون تومان بــا تســهیالت حداقل ۵۰ 
میلیون ریال و حداکثــر یک میلیارد ریال با نرخ ســود 
۱۲ تا ۱8 درصد خبر داد؛ همچنین از طرح ســپرده کارا 
ســخن گفت که 9۰ درصد ســپرده، به عنوان تسهیالت 
پرداخت می شــود. خدابنده گفت: شــهرنت های بانک 
شــهر تمام خدمات بانکــی، از افتتاح حســاب تا صدور 
کارت هدیه را انجام می دهند و در ایام نوروز و تعطیالت 
 از ســاعت ۷:3۰ تا ۲۴، همــه خدمات بانکــی را انجام 

می دهند.

سرپرست بانک شهر در منطقه اصفهان:

8۰ درصد تسهیالت بانک به شهرداری اختصاص یافته است

رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان گفت: هیچ گونه افزایش نرخی برای اتحادیه آرایشگرهای مردانه اصفهان در 
آستانه شب عید نداریم. اصغر شجره طوبی با بیان اینکه در سال جاری هیچ گونه افزایش نرخی در آرایشگاه های مردانه 
نداریم و طبق قیمت های گذشته به مشتریان خدمات ارائه می دهیم، اظهار کرد: طرح ضربتی نظارت بر آرایشگرهای 
مردانه اصفهان از روز گذشته آغاز شد و تا بعد از ایام نوروز 9۷ ادامه خواهد داشت. وی با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه 
پلمبی در ایام نوروز نداشتیم، افزود: قیمت تمام آرایشگرهای مردانه طبق نرخ های مشخص قبل است و اتحادیه مطابق 

آن عمل می کند؛ اما نرخ نامه جدید به زودی اعالم می شود.

نرخ نامه جدید 
آرایشگران مردانه به 
زودی اعالم می شود

اف
صن

ا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،634،000
تومان

800،000نیم سکه
تومان

501،000ربع سکه
تومان

341،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

152،820
تومان

      قیمت سکه و طال

ترازو ديجيتال تي تي 
TT-37 مد مدل

 
 170,000

تومان

NOTEBOOK ترازو دیجيتال مدل

 60,000
تومان

PS 501 ترازو ديجيتال متئو مدل

 98,000
تومان

اهدای گل به فروشندگان پوشاک 
ایرانی توسط وزیر صنعت

عکس روز

بامسئوالن

رییس اتحادیــه عمده فروشــان میوه و تره بــار، از وفور 
میوه در بازار خبــر داد و گفت: ســعی خواهیم کرد نرخ 
 میوه های در میدان را حتی کمتر از نرخ تنظیم بازار قرار

 دهیم.
ناصــر اطــرج در خصــوص طــرح تنظیــم بــازار 

میوه شــب عید، اظهار کرد: میوه هــای تنظیم بــازار در اختیار ما نیســت بلکه در اختیار شــرکت تعاونی 
 روســتایی اســت و هنوز هم از نرخ آن اطالعی نــدارم و نمی دانــم که میوه هــا را به چــه قیمتی عرضه 

خواهند کرد.
وی ادامه داد: در سطح میدان از هر میوه ای فراوان موجود است و هیچ کمبودی در این خصوص نداریم. سیب و 
پرتقال دو میوه اصلی پذیرایی است که درخصوص آن هیچ مشکلی نداریم و سعی خواهیم کرد نرخ میوه های 

در میدان را حتی کمتر از نرخ تنظیم بازار قرار دهیم. در خصوص خیار، کیوی و موز هم کمبودی نداریم.

تالش میدان میوه و 
تره بار برای عرضه 
میو ه زیر قیمت

تخم مرغ ۲۵.۷ درصد، برنــج ۰.3 درصد، حبــوب ۰.8 درصد، 
میوه های تازه ۱۴ درصد، ســبزی های تازه ۷.۲ درصد، گوشت 
قرمز ۱۱.۵ درصد، گوشــت مرغ 3.3 درصد، چای ۱۲.8 درصد و 

روغن نباتی ۱.3 درصد افزایش داشته است.
گزارش های رســمی حکایــت از آن دارد که متوســط قیمت 
خرده فروشــی لبنیات در هفته منتهی به ۱8 اســفند امســال، 
قیمت ها نسبت به هفته مشابه ســال قبل 6.۲ درصد، تخم مرغ 
۲۵.۷ درصد، برنج ۰.3 درصد، حبوب ۰.8 درصد، میوه های تازه 

۱۴ درصد، سبزی های تازه ۷.۲ درصد، گوشت قرمز ۱۱.۵درصد، 
گوشت مرغ 3.3 درصد، چای ۱۲.8 درصد و روغن نباتی ۱.3درصد 

افزایش داشته است. 
همچنین قیمت خرده فروشــی گروه قند و شــکر نیــز در دوره 
مورد بررســی، ۱۰.6 درصد کاهش یافت. بانک مرکزی خالصه 
نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد 
خوراکی در تهــران را در هفته منتهی به ۱8 اســفند ماه اعالم 
 کرد که طی آن قیمت 6 گروه از جمله برنج و گوشــت قرمز ثابت

 بود.
بر اساس اعالم بانک مرکزی قیمت خرده فروشی گروه های برنج، 
حبوب، گوشت قرمز، قند و شــکر، چای و روغن نباتی در هفته 
منتهی به هجدهم اســفندماه، نســبت به هفته قبل از آن ثابت 
بود. همچنین قیمت خرده فروشی گروه های لبنیات ۰.۲ درصد، 
تخم مرغ ۱۰.۵ درصد، سبزی های تازه ۱.8 درصد و گوشت مرغ 
۰.۵ درصد در مدت مشــابه، کاهش و قیمت گروه میوه های تازه 

۰.8 درصد افزایش داشته است.

جزئیات تغییرات یکساله کاالهای اساسی:
تخم مرغ ۲6 درصد گران شد

مدیر شــیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: اصفهان با تولید بیش از 66 میلیون 
قطعه ماهی زینتی، رتبه نخست کشوری را دارا بوده و 
درحال حاضر حدود یک ســوم ماهیان زینتی کشور در 
این اســتان تولید می شــود. مجتبی فوقی اظهار کرد: 

بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی در شهرستان های اســتان به این فعالیت اشتغال دارند و زمینه اشتغال زایی 
برای حدود ۲ هزار و ۱۰۰ نفر ایجاد شده است. وی در ادامه با اشاره به فلسفه وجود ماهی قرمز در سفره 
هفت سین عنوان کرد: ماهی قرمز نماد و نشانه مهر، شادی، سر زندگی و برکت است. مدیر شیالت و امور 
آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در ادامه با اشاره به برخی توصیه ها برای نگهداری ماهی 
قرمز، اضافه کرد: مردم ماهی قرمز مورد نیاز خود را از فروشگاه های معتبری تامین نمایند که در طول سال 

مبادرت به فروش ماهیان زینتی )آکواریومی( می کنند.

بیشترین ماهی زینتی 
در اصفهان تولید 
می شود

در نشسـت پایـان سـال شـورای عالـی بانـوان اتـاق 
بازرگانـی اصفهـان با حضـور اعضـای کمیتـه خالق و 
بانـوان فعـال اقتصادی، زهـرا اخوان نسـب، رییس این شـورا،  با اشـاره 
به نقش موثـر بانـوان در جامعـه و اقتصـاد کشـور گفت: شـورای عالی 
بانـوان اتـاق بازرگانـی اصفهـان بـا برگـزاری دو همایش تحـت عنوان 
دختران شـهر فیـروزه ای، به شناسـایی و اسـتفاده از ظرفیـت دختران 

توانمند اصفهان پرداخت که با حضور ۵۵۰ نفر برگزار شد.

وی در ادامـه افـزود: همایـش روز زن با ۴۰۰ شـرکت کننـده، از جمله 
همایـش های بزرگـی بود که در سـال جـاری برگزار شـد و بـر اهمیت 

جایـگاه زنـان در اقتصاد و توسـعه پایـدار بیـش از پیش تاکید شـد.
رییـس شـورای عالـی بانـوان اظهـار کـرد: چهـار کمیتـه زیـر 
مجموعـه شـورای عالـی بانـوان فعالیـت مـی کننـد کـه هـر کمیتـه 
 بـا حـدود 3۰ عضـو، هفـت جلسـه در طـول سـال برگـزار کـرده 

است.

اخـوان نسـب، مشـاوره در زمینـه کسـب و کار بـه بیـش از 6۰ نفـر، 
برگـزاری جلسـات آموزشـی در داخـل و خـارج از اسـتان و بازدیـد از 
کارخانـه هـا، مراکـز آموزشـی و نمایشـگاه هـای مختلـف را از جملـه 

اقدامـات شـورای عالـی بانـوان در سـال 96 عنـوان کـرد.
وی با اشـاره به سـفر هیئت بانـوان فعـال اقتصادی بـه فرانسـه، اظهار 
کـرد: خوشـبختانه بـا تـالش هـای صـورت گرفتـه از سـوی بانـوان 
اقتصـادی اصفهان، توانسـتیم جـزو چهارمین هـای اتـاق بازرگانی در 

جهـان قـرار بگیریم.
در ادامه،سـهل آبـادی، رییـس اتـاق اصفهـان بیان داشـت: بانـوان به 
دلیـل نظـم و انضبـاط بیشـتری کـه دارند، مـی تواننـد در نقـش های 

مدیریتـی، موفـق باشـند. وی فعالیت 
شـورای عالی بانوان اتاق اصفهان را در 
مقایسـه با سـایر اتاق های بازرگانی در 
سـطح برتر توصیف کـرد و افـزود: این 
شـورا مـی توانـد الگویـی بـرای سـایر 

اتاق هـا باشـد.
دکتـر طاهـره چنگیز، رییس دانشـگاه 
بـه  هـم  اصفهـان  پزشـکی  علـوم 
کارآفرینـی و فعالیـت اقتصـادی در 
حوزه سـالمت پرداخت و گفت: کاالها 
و لـوازم آرایشـی و بهداشـتی، در زمره 
کاالهـای پرمصرفـی اسـت کـه سـه 
برابـر نقدینگـی تولیـد دارو را بـه خود 
اختصـاص مـی دهنـد؛ ضمـن آنکـه با 
توجه بـه بازارهای کشـورهای منطقه، 
مـی تـوان بـه صـادرات نیـز پرداخت؛ 

همچنیـن انواع لـوازم طبی مربـوط به سـبک زندگی راحت و سـالم تر 
و انـواع مکمـل هـای غذایـی، در ایـن زمـره قـرار دارند.     

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:

رتبه چهارم اتاق بازرگانی اصفهان در جهان

بانوان به دلیل 
نظم و انضباط 

بیشتری که 
دارند، می توانند 

در نقش های 
مدیریتی، موفق 

باشند
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کارگردان فيلم قهرمانان کوچک خبرداد:
اولين نمايش در جشنواره 

اصفهان
حســين قناعــت کارگــردان ســينما درباره 
جديدترين فعاليــت خود گفــت: فيلم برداري 
»قهرمانان کوچک 2« را از ارديبهشت سال آينده 

آغاز مي کنيم.
وي افــزود: ايــن فيلــم در ادامــه »قهرمانان 
کوچک« نيســت اما حال و هــواي آن را دارد. 
صحنه هاي اکشــن بيشــتري دارد و حتي مي 
 توان گفت قصــه اش از »قهرمانان کوچک« بهتر 

است.
وي ادامه داد: لوکيشــن هاي فيلم ســينمايي 
»قهرمانــان کوچک 2« در شــمال خواهد بود. 
برخي از بازيگران بزرگسال اين اثر ممکن است 
از »قهرمانان کوچک« باشــد؛ اما تمام بازيگران 

کودک همان ها هستند.
قناعــت در خصوص اولين نمايــش جديدترين 
فيلمش اذعان داشت: هدف اصلی مان از ساخت 
اين فيلــم، رضايت مخاطبان کــودک، نوجوان 
و خانواده هاســت و اولين نمايش در جشــنواره 
 فيلم کــودک و نوجــوان در اصفهــان خواهد 

بود.

عضو هيئت مدیره خانه سينماگران 
استان:

اعضای هيئت مديره خانه 
سينماگران انتخاب شدند

حميــد محمــدی، عضــو هيئت مديــره خانه 
سينماگران اســتان اصفهان گفت: اولين دوره 
انتخابات هيئت مديره خانه ســينماگران استان 
برگزار شد و رضا دهقانی، محمد فضيله، حسين 
خواجويــی، حميد صيــادی و بنــده، به عنوان 
 اعضای هيئت مديره خانه ســينماگران انتخاب 

شديم.
وی درباره دليل انحالل انجمن سينماگران استان 
اصفهان و راه افتادن خانه ســينماگران اســتان 
به جای آن نيز اظهار کرد: انجمن ســينماگران 
اســتان اصفهان، نتوانست برای ســينماگران، 
فعاليت های رفاهی انجام دهد و فعاليت حرفه ای 
درزمينه عضوگيری و ديگر زمينه ها انجام دهد؛ به 
همين دليل، پس از برگزاری مجمع عمومی ميان 

هنرمندان، منحل شد.
وی افزود: خانه ســينماگران قرار است با کمک 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، 
مجموعه کامل تر، وسيع تر و حرفه ای تر، با کارايی 

بهتری باشد.
محمدی درباره انتخاب اعضای هيئت مؤســس 
خانه ســينماگران نيز بيان کرد: انتخاب اعضای 
هيئت مؤسس، سال گذشــته پس از رای گيری 
انجام شــد و غالمرضا آب آب، اردالن محمدی، 
مهدی شهداد، محمد فضيله و مرتضی خانجانی، 
به عنوان اعضای آن انتخاب شــدند و پس ازآن، 
اســاس نامه را تنظيم کردند و عضوگيری خانه 

سينماگران انجام شد.
وی افزود: طبق اســاس نامه خانه، تنها کســانی 
می توانســتند برای انتخاب اعضای هيئت مديره 
رای دهند که فرم عضويت خانه را پرکرده باشند 
تا رای گرفتــن اصولی تر شــود و رای دهنده ها، 
 رزومه يــا ســابقه مرتبط تاييدشــده داشــته 

باشند.

به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور؛
خانه سالمندان لوکيشن بعدی 

است
عوامل ســريال »دســتت را به من بــده« به 
کارگردانی محمدمهدی عسگرپور، اين روزها 
در لوکيشــنی در خيابان قنبرزاده مشغول به 

کار هستند.

اين ســريال لوکيشــن های متعددی دارد و 
طــی روزهــای آينــده عوامــل ســريال به 
لوکيشــن های ديگــری از جملــه خانــه 
سالمندان و شــرکت يکی از شخصيت ها می 
روند. ســريال اين روزها نيــز در منزل يکی از 
شــخصيت های قصه در حال ضبط اســت و 
بازيگرانــی از جمله امين تاريــخ، محمدرضا 
 هدايتــی، مريم بوبانــی و... جلــوی دوربين

 هستند.
»دستت را به من بده« يک مجموعه تلويزيونی 
۳۷ قسمتی، پر لوکيشــن و پر بازيگر است و از 
اين جهت مراحل توليد طوالنی و دشواری دارد. 
تهيه کنندگی سريال را علی پورکيانی بر عهده 
 دارد و برای ماه رمضان ۹۷ در شبکه سه ساخته

 می شود.
در خالصه داستان »دستت را به من بده« آمده 
است: رسول تواليی به عنوان بزرگ تر، محبوب 
و مورد اعتماد چند خانواده است؛ خانواده هايی 
که هر کدام با مشکالتی دست و پنجه نرم می 
کنند و در پی يافتن مقصر اصلی هســتند.اين 
اعتماد به واســطه بازخوانی گذشــته خدشه 

دار می شود.

»آی فيلم ۲« افتتاح می شود
کانال چهارم شــبکه بين المللــی آی فيلم، با 
حضور رييس ســازمان صدا و ســيما افتتاح 

می شود.
به نقل از روابط عمومی شبکه آی فيلم، کانال 
چهارم شبکه بين المللی آی فيلم، صبح امروز 
با حضور رييس ســازمان صدا و سيما افتتاح 

می شود.
کانال آی فيلم 2 با مديريت ناصر حجازی فر، 
 برای فارســی زبانان خارج از کشــور تاسيس

 می شود.
 اين کانــال قرار اســت همچــون کانال های 
عربی و انگليســی شــبکه آی فيلم به صورت 
2۴ ساعته فيلم و ســريال های ايرانی را برای 
فارسی زبانان منطقه آسيای مرکزی به ويژه در 
 دو کشور تاجيکســتان و افغانستان به نمايش

 بگذارد.

برای کمک به امور خيریه صورت 
می گيرد؛

چکش حراج روی تابلوهای 
»پيکاسو«ی »راکفلر«

حراجــی »کريســتی« مجموعــه تابلوهای 
پيکاســو متعلق به خانــدان »راکفلِر«، غول 
 نفتــی آمريکا را بــرای امور خيريــه به حراج

 می گذارد.

اين مجموعه نادر شــامل 1600 تابلو  ازجمله 
آثاری از پيکاســو و يــک تابلــو از »مونه« به 
مالکيت ديويد راکفلر و همسرش پگی است که 
در همين ماه می به منظور کمک به امور خيريه 

زير چکش حراج می رود.
ديويد راکفلر مديرعامل و صاحب امتياز »بانک 
ِچيس منهتــن« و نوه جــان دی راکفلر، غول 
نفتی آمريکايی، است که سال گذشته در 101 

سالگی درگذشت.
جاناتان رنــدل متخصص حراجی کريســتی 
بــه تلويزيون رويتــرز گفت: در مــورد رقمی 
حــدود 500 ميليون دالر صحبــت می کنيم 
کــه ارزشــمندترين مجموعــه شــخصی و 
ارزشــمندترين خيريه جهان در تمام دوران 
به شــمار می آيد. اين حراجی در مــاه می در 
 »مرکز راکفلــر« در نيويورک برگــزار خواهد

 شد.

کاغه هنر

قلب مجموعه تخت فوالد، در حال فراموشی

پیشنهاد سردبیر:

عکس نوشت

معاون صنايع دســتی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری اســتان اصفهان گفت: صنايع 
دستی ما چند رشته شاخص ازجمله قلمکاری، مينا، خاتم، فيروزه کوبی و قلم زنی دارد که به ترتيب 

بيشترين فروش را دارند.
جعفر جعفرصالحی، در خصوص تمهيدات انديشيده شده برای بازارهای فروش صنايع دستی اظهار 
کرد: نوروز امسال نگاه ويژه ای داريم تا بازارچه ها را در اقصی نقاط استان توسعه دهيم. اين توسعه هم 
از لحاظ شهرستانی و هم از لحاظ توسعه صنايع دستی در مناطق بوم گردی  است. وی افزود: تجربه 
محوری در روال گذشته که گردشــگران به کارگاه های توليدی مراجعه می کردند، از اولويت های 
خاص ما بوده و هست؛ نمايشگاه چهل ستون نيز به عنوان ويترينی برای صنايع دستی استان اصفهان 

انتخاب شده است که از هر يک از صنايع دستی، يک نمونه در آنجا قرار دارد.
معاون صنايع دستی اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری استان اصفهان گفت: 
البته در ديگر مکان ها مثل منارجنبان نيز اين ويترين را خواهيم داشــت اما به صورت کامل تر در 

چهل ستون قرار دارد.
وی عنوان کرد: تا ســال های قبل حدود 12 شهرستان، نمايشــگاه نوروزی صنايع دستی را برگزار 
کردند؛ اما امسال همه 2۳ شهرســتان را موظف کرديم تا نمايشگاه نوروزی صنايع دستی را برگزار 

کنند تا در اين زمينه جهش استانی داشته باشيم.
جعفرصالحی در خصوص نظارت بر بازار فروش صنايع دستی بيان داشت: امسال دو دفتر در نقش 
خانه و عالی قاپو برای نظارت بر فروشــگاه های صنايع دســتی برنامه ريزی شده است؛ يک سامانه 
انتقادات و پيشنهادات نيز آماده شده تا مشتريان نظرات خود را با ما در ميان بگذارند و اگر مشکلی 

داشتند با مسئوالن عنوان کنند.
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عضو کميســيون فرهنگی شورای شــهر در خصوص 
آخرين وضعيت ســينما همايون اظهار داشت: در حال 
حاضر زمين سينما همايون متعلق به حوزه هنری است. 
جلسه ای با رييس حوزه هنری استان اصفهان داشتيم 
که در نهايت قرار شــد در فروردين ماه در يک جلســه 

نهايی در خصوص سينما همايون که با مسئوالن اوقاف و امور خيريه، مديرعامل مصالی اصفهان، رييس 
حوزه هنری، مديرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شــهرداری اصفهان و اعضای کميسيون 

فرهنگی شورای اسالمی شهر برگزار می شود، تکليف اين سينما تعيين گردد.
فريده روشن تصريح کرد: هدف اين است که سينما همايون نيز مانند سينما ساحل به پرديس سينمايی 
تبديل شود و مجموعه کاملی از هنرها در اين پرديس نهادينه گردد و رويکرد صرفا سينمايی نداشته باشد؛ 

از اين رو تئاتر شهر در محل اين سينما راه اندازی نمی شود.

شاهين پرهامی گفت: سينمای تجربی با سينمای خطی 
و دراماتيک تفاوت دارد و آموزش نحوه شکســتن زمان، 
مکان و فضا در آن، برای ايجاد دنيای تصويری شــخصی 
اهميت دارد.اين فيلم ســاز تجربی که در نشست »فضا و 
زمان غيرخطی در سينمای تجربی« در موسسه فرهنگی 

و زبان های خارجی رويش مهر حضور داشــت، در رشته سينما در دانشــگاه های کارلتون اتاوا و کنکورديای 
مونترال کانادا تحصيل کرده و بيش از سه دهه اســت فعاليت خالقه هنری می کند و سال هاست مستندهای 
تجربی او، جايگاه ويژه ای در فيلم سازی خالق و تجربه گرايانه جهان به دست آورده است. فيلم »شهرزاد«، از 
آثار معروف اين کارگردان است. وی در اين نشست گفت: هنر سينما، ابتدا برای مردم جنبه سرگرمی داشت. 
پس از مدتی، دستور زبان و زمان خطی در سينما ايجاد شد و پس ازآن هم زبان دستوری تصويری شکل گرفت 

و مردم با آن آشنا شدند.

عضو کميسيون فرهنگی شورا:

سينما همايون، تئاتر 
شهر نمی شود

سينمای تجربی با 
سينمای خطی تفاوت 
دارد

معاون صنایع دستی ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خبرداد:

قلمکاری؛ صدرنشين فروش صنايع دستی

پیش به سوی بهتر شدن...
الناز شاکردوست در صفحه اینســتاگرامش خبر عزیمت خود به 

خارج از کشور را منتشر کرد.
وی با انتشار این عکس خبر از سفر به خارج از کشور برای درمان 

داد و نوشت: پیش به سوی بهتر شدن...

کاروانســرای ملک، تحــت تملک شــهرداری اصفهان
 نيست

مدير مجموعه فرهنگــی مذهبی تخت فــوالد،  مغازه های موجود در 
کاروانسرای ملک را دارای مشکالت حقوقی و مالکيتی دانسته و بر اين 
باور است: به دليل آنکه تعدادی از مغازه های مستقر در اين کاروانسرا 
دارای سرقفلی است، کار تاحدودی سخت شــده و نيازمند همکاری 
اداره کل اوقاف و امور خيريه اســتان اصفهان اســت تا مسير شفاف و 

مشخص شود.
سيد علی معرک نژاد اظهار کرد: کاروانسرای ملک تحت تملک شهرداری 
اصفهان نيست اما در محدوده مجموعه تاريخی تخت فوالد واقع شده 
و شهرداری به صورت مستقيم نمی تواند به اين مسئله ورود پيدا کند؛ 
سياست شــهرداری برای اين مجموعه، تعامل و مشارکت با نهادهايی 
همچون اوقاف و ميراث فرهنگی اســت تا بتواند پــروژه مرمت آن را 

آغاز کند.

کاروانسرای ملک، از جمله کاروانسراهای درون شهری است
شــهرام اميری ســخنگوی اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری استان اصفهان تصريح می کند: کاروانسراهای اصفهان به دو 
دسته برون شهری و درون شهری تقسيم می شده اند که کاروانسراهايی 
همچون ملک و کاروانسرای عباسی از جمله کاروانسراهای درون شهری 
هستند.او معتقد است: طی سال های 1۳۹0 تا 1۳۹۳ با تخصيص اعتبار 
100ميليون تومانی، ضلع جنوبی و جنوب غربی کاروانسرای ملک شامل 
ديواره ها و پشت بام به طور کامل مرمت شد؛ اما ضلع شرقی و شمالی اين 

کاروانسرا هنوز مرمت نشده است.
سخنگوی اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان 
اصفهان ادامه می دهد: با توجه به تخريب بخش هايی از کاروانســرای 
ملک، ميراث فرهنگی در ســال های ۹5 و ۹6 طی مکاتباتی که با اداره 
اوقاف انجام داد، از آنان درخواست همکاری کرد تا اين مکان ارزشمند 

تاريخی احيا شود.

اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان نيز 
آمادگی کامل خود را برای احيای کاروانسرای ملک اعالم کرده و تصميم 
نهايی برای نجات اين مکان باستانی به دست اداره کل اوقاف و مالکان 

مغازه های اين کاروانسراست.
بی توجهی به کاروانســرای ملک، آن را به ویرانه تبدیل 

می کند
محقق و تاريخ شناس اصفهانی در خصوص اين کاروانسرا می گويد: يکی 
از مکان های تاريخی برای  مسافران، گردشگران و زائرانی که به تخت 

فوالد تردد می کردند، کاروانسرای ملک است.
محمدحســين رياحی با اشــاره به اينکه تخت فوالد هميشه به عنوان 
يک مکان زيارتی در دوره صفويه و قبل از آن محسوب می شود و مسير 
کاروان ها به سمت شــيراز از اين مکان بوده، تصريح کرد: کاروانسرای 
ملک، دارای تکايای متعد با کاربری های مختلفی است و اين امر باعث 

توجه بيشتر به آن می شد.
وی با اشاره به اينکه وجود سنگ آب نشــان از آن دارد که کاروانسرای 
ملک يا تخت فوالد، قدمتی بيش از دوران صفويه داشــته و در دوران 
قاجاريه نيز رونق خاصی داشــت، ادامه داد: اين کاروانسرا در چند دهه 
گذشته محلی برای گذاشتن تفت های تخت فوالد بود و هم اکنون مورد 

بی توجهی قرار گرفته است.
وی بــا ابراز تاســف از بــی توجهی بــه بســياری از کاروانســراهای 
اطــراف اصفهــان، نزديــک ميــدان نقش جهــان و ميــدان قديم، 
تاکيدکــرد: در ايــن ميــان، بــی توجهــی بــه کاروانســرای ملک 
بــا وضــوح بيشــتری بــه چشــم می خــورد؛ به طــوری کــه اگر 
 اين رونــد ادامــه پيدا کنــد، ايــن کاروانســرا بــه ويرانــه تبديل 

می شود.
اســتاد دانشــگاه اصفهان تاکيدکرد: مســئولين بايد در کنار توجه به 
مجموعه تخت فوالد، به کاروانســرای ملک، توجه بيشــتری داشــته 
باشــند؛ چرا که با توجه به قرارگيری اين کاروانسرا در مجموعه تخت 
فوالد، می توان از آن به عنوان محلی برای برپايی نمايشــگاه غذاهای 
 ســنتی، فضاهای فرهنگی به مانند کاروانسرای شــاه عباسی استفاده 

کرد.
رياحی با اشــاره به اينکه بازسازی شايسته کاروانســرای ملک، به اين 
موضوع کمک بيشــتری می کند، انجام اين کار در اصفهان را شــدنی 
عنوان کرد و خاطرنشان ســاخت: چنانچه بازســازی اين کارونسرا از 
عهده مسئولين دولتی بر نمی آيد، بخش های خصوصی می توانند به 
اين امر کمک کنند؛ چرا که بازسازی آن، به نفع همه نهادهای فرهنگی، 

اجتماعی و هنری اين شهر خواهد بود.

کاروانسرای ملک؛ نيازمند اقدام فوری مسئوالن

قلب مجموعه تخت فوالد، در حال فراموشی

وضعيت أسف بار و نگران کننده کاروانسرای ملک در قلب مجموعه تخت فوالد اصفهان، نيازمند اقدام فوری اداره کل اوقاف و 
امور خيریه و شهرداری اصفهان است.

شوخی آقای بازیگر با موزه لوور
بهرنگ علوی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

 یادش بخیر در کنار )منو لیزا یا مونالیزا(، در موزه لُور، یا لووبِر، یا وولور، 
یا لُُبرر، یا لو وور، دقیقا نمی دونم کدوم درســته؛ ولی ســر درش اشتباه 

نوشته بود، منم همونو قرائت کردم. فوتو، بای شست راستم.

محوری:

////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////
ستون چپ1عکس نوشت:

//////////////////////////////////////////////////////////////

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و گردشــگري اصفهان گفت: همزمان با نوروز ۹۷، بازي 
چوگان در ميدان تاريخي امام)ره( اين شهر برگزار مي شود.

فريدون الهياري اظهارکرد: باتوجه به تاکيد اســتاندار اصفهان و اينکه چوگان آذر امسال با تالش 
سازمان ميراث فرهنگي به ثبت جهاني رسيد، تالش داريم تا اين ورزش ملي را با شکوه در نوروز ۹۷ 
برگزار کنيم. وي افزود: اين رويداد فرهنگي و ورزشي از دوم تا 11 فروردين آينده، همه روزه از ساعت 
11 صبح در ضلع شمالي مجموعه جهاني ميدان امام)ره( اصفهان برگزار مي شود. مديرکل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشــگري اصفهان ادامه داد: در اين رويداد فرهنگي و ورزشي تيمهاي 
سازمان ميراث فرهنگي، خليج فارس، نقش جهان و هيئت چوگان اصفهان در مدت 10 روز با حضور 
گردشگران نوروزي به رقابت مي پردازند.وي تصريح کرد: اين رويداد فرهنگي ورزشي صبح روز دوم 
فروردين آينده با رژه چوگان سواران از مجموعه جهاني کاخ چهلستون آغاز مي شود و سپس بازي 

چوگان در ميدان امام)ره( به عنوان کهن ترين مرکز بازي چوگان جهان اجرا مي شود.
چوگان از ورزش هاي کهن ايران به شمار ميرود که امروزه به ورزشي جهاني تبديل شده است. اين 
رشته به دليل رواج در ميان پادشاهان و بزرگان، به »بازي شاهان« نيز معروف است. چوگان از نام 
چوبي که در آن استفاده مي شود، گرفته شده و در ابتدا عنواني نظامي و جنگي داشت و سوارکاران 

ايراني در آن استعداد اسبهاي جنگي خود را به نمايش مي گذاشتند.
امروزه بيش از ۷۷ کشور مســابقات و برنامه های ويژه چوگان برگزار می کنند. چوگان همچنين از 
جمله ورزش هايی است که از سال 1۹00 تا ســال 1۹۳۹ به عنوان يک ورزش در مسابقات جهانی 
المپيک بازی شد و هم اکنون نيز از ســوی کميته بين المللی المپيک به عنوان يکی از ورزش های 

جهانی شناخته شده  است.

ناهيد حاجی رضازاده

با مسئوالن

اين روزها با شــکوفه دادن درختــان و به بار 
نشســتن گل ها، طبيعت رنگ و بوی بهاری به 

خود گرفته است.

مدیرکل ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان :

بازي چوگان در ميدان امام )ره( برگزار مي شود

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2382 | March  17,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2382| شنبه 26 اسفند 1396 | 28  جمادی الثانی  1439

No. 2382| March 17, 2018|  12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

اخطار اجرایی
12/1040 شماره: 96/96 به موجب رای شماره 577 تاریخ 96/9/18 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان تیران که قطعیت یافته اســت محکوم علیه خدایار آتشی فرزند 
بهروز به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/295/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی و 
هزینه خسارت تاخیر تادیه از  تاریخ سررسید چک 95/5/15 به مبلغ چهل میلیون ریال و 
95/4/10 به مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق خواهان علی اکبر فرقانی فرزند غالمرضا به 
نشانی شهرک صنعتی رضوانشهر فاز 2 خ سوم مرکزی سنگبری آسیا همچنین محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر حق االجرا توسط اجرای احکام حقوقی احتساب 
و اخذ می گردد رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
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:547 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تیران 

)208 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1041  آقای محســن صفری دارای شناســنامه شماره 92 به شــرح دادخواست به 
کالسه  591/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن صفری به شناسنامه 249 در تاریخ 1395/11/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- علی اکبر صفری 
فرزند حسن به شماره شناســنامه 121 پسر متوفی 2- محســن صفری فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 92 پسر متوفی 3- مجید صفری فرزند حسن به شماره شناسنامه 372 
پسر متوفی  4- فاطمه صفری فرزند حسن به شماره شناسنامه 2 دختر متوفی 5- طاهره 
صفری فرزند حسن به شماره شناسنامه 4386 دختر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه 
دیگری ندارد.  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: 660 
 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )172 کلمه، 

2 کادر(
تعیین وقت افراز

12/1042  شــماره: 96/04/477747-96/12/22 نظر به اینکه خانم معصومه وطنی و 
آقایان هوشنگ و احمد و سجاد وطنی چهار نفر از مالکین ششدانگ یکبابخانه به شماره 
پالک 515 فرعی از شــماره 1- اصلی واقع در روســتای فریزهند جزء بخش 10 حوزه 
ثبتی شهرستان نطنز به طرفیت آقای رضا دیهیم پناه خواستار افراز سهمی خود از سهام 
مشاعی در پالک مرقوم گردیده و اعالم نموده اند که از آدرس نامبرده اطالعی ندارند لذا 
باستناد قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب آذرماه سال 1357 روز دوشنبه مورخ 
1397/1/27 ساعت 10 صبح جهت عملیات افراز تعیین و برابر ماده 17 آیین نامه اجرایی 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا بدینوســیله از نامبردگان دعوت می گردد در موعد مقرر در 
محل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی و اقدامات 
قانونی نخواهد بود. م الف: 659 عباســعلی عمرانی رئیس ثبت اســناد و امالک نطنز 

)145 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1044  خانم عصمت بیگم خادم الفقراء دارای شناســنامه شــماره 133 به شــرح 
دادخواست به کالسه  651/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان طیبه بیگم ابراهیم زاده به شناسنامه 520 در تاریخ 1395/4/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
پسر به نام سید علیرضا خادم الفقراء به ش.ش 236 فرزند سید حسن و هفت دختر به نام 
های 1- عصمت بیگم خادم الفقراء، ش.ش 133 فرزند سید حسن 2- بتول خادم الفقراء 
فرزند ســید حســن، ش.ش 84 و 3- زهرا خادم الفقراء، ش.ش 190 فرزند سید حسن 
4- نصرت خادم الفقراء، ش.ش 161 فرزند سید حســن 5- عذرا خادم الفقرا فرزند سید 
حسن، ش.ش 46 ، 6- مریم خادم الفقرا، ش.ش 187 فرزند سید حسن و 7- شهناز خادم 
الفقراء فرزند سید حسن، ش.ش 233 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: 509 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان 

)199 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1045  آقای محبعلی رجب پور دارای شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه  
616/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
معصومه زارعی به شناسنامه 168 در تاریخ 96/11/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و 3 د ختر که عبارتند از: 1- لیال 
رجب پور آردرانی به شماره شناســنامه 1  صادره از اردستان متولد 40/1/3 فرزند متوفی 
2- شاهرخ رجب پور آردرانی به شماره شناســنامه 1 متولد 33/1/25 صادره از اردستان 
فرزند متوفی 3- ماهرخ رجب پور آردرانی به شماره  شناسنامه 195 متولد 25/7/1 صادره 
از اردستان فرزند متوفی 4- محبعلی رجب پور آردرانی به شماره شناسنامه 6 متولد 47/1/4 
صادره از اردستان فرزند متوفی 5- بمانعلی رجب پور آردرانی به شماره شناسنامه 1 متولد 
35/1/12 صادره از اردستان فرزند متوفی.  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: 508 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اردستان )198 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/971 شماره صادره : 1396/42/476818 -1396/12/20 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شــماره 4483/3889 مجزی شده از 131 فرعی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام شهبانو ربیعی صادق آبادی 
فرزند علی قلی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حــدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 97/01/22 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 ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف: 39480 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)149 کلمه، 

1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/1043 شماره صادره : 1396/42/477152-1396/12/21  چون خانم مریم برومند 
اســفرجانی فرزند ولی اله  در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور ســند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان واقع در محدوده پالک 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و رای 
شماره 10523 مورخ 96/9/9 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر 
شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق 
الذکر تحدید حدود پالک شماره 450 فرعی از 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به نام خانم مریم برومند اسفرجانی فرزند ولی اله در روز دوشنبه 1397/1/27 از ساعت 9 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی صورت پذیرد. م الف: 39382 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)204 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/973 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب قطعه زمین محصور با اتاق پالک 2  فرعی 
از 12328 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام رضا نظامی 
نیا فرزند احمد در جریان ثبت اســت و رای شــماره 139660302027009233 مورخه 
1396/8/14 از طرف هیات حــل اختالف موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 
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 دســتور تبصره  13 قانون تعیین تکلیف 

و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/1/23 روز 
پنج 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 یابند 
اعتراضیــات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق مــاده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواســت 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 اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  
 م الف:39485 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)269 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/975 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغــازه و زمین متصلــه پالک 3311 
فرعــی از 11548 اصلــی واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان کــه طبق رای شــماره 
139660302027010017 مورخ 1396/09/13 از طــرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم به نام خانم طلعت برزمهری 
فرزند نوراله شناسنامه 12064 و شــماره ملی 1283822539  صادر گردیده و با توجه به 
اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 1397/02/09 دوشنبه ســاعت 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 اعتراضیات 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 دادخواســت 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 دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم 
نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه 
خواهد داد.  م الف:39545 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)266 

کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/1046 چون آقای غالمرضا شاهین فرزند یداله احدی از ورثه مرحوم ماه منیر بدیعی 
گورتی نسبت به سهم االرث خود از ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسما طی شــماره 77199 مورخ 1396/11/23 گواهی شده و به تایید دفتر 
46 اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 35/943 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 938793 که در صفحه 
17 دفتر 57 بنام ماه منیر بدیعی گورتی فرزند حیدر به شناســنامه شماره 13 سابقه ثبت 
و سند مالکیت داشــته که نامبرده به موجب گواهی حصر وراثت شــماره 3074 مورخه 
1396/09/13 شورای حل اختالف شعبه دهم حصر وراثت اصفهان و فرم مالیاتی شماره 
50894 مورخه 1396/10/02 و 2053/33914 مورخه 1390/08/23 دارائی اصفهان فوت 
گردیده و وارث حین الفوت وی عبارتند از غالمرضا شاهین فرزند یداله )زوج( و اسماعیل 
و محمد فرزندان پسر  وزهرا و فاطمه و مرضیه فرزندان دختر وی شهرت همگی بدیعی 
گورتی که ماترک متوفی به قانون ارث در سهم آنان قرار گرفته و طبق گواهی دفتر امالک 
معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت سند مالکیت مفقود گردیده 
است و تقاضای   صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 39683 شبان رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )313 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
12/1047 چون آقای غالمرضا شاهین فرزند یداله احدی از ورثه مرحوم ماه منیر بدیعی 
گورتی نسبت به سهم االرث خود از ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسما طی شــماره 77200 مورخ 1396/11/23 گواهی شده و به تایید دفتر 
46 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
15190/2709 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 124409 که در صفحه 8 
دفتر 17 خروجی بنام ماه منیر بدیعی گورتی فرزند حیدر به شناســنامه شماره 13 سابقه 
ثبت و سند مالکیت داشته که نامبرده به موجب گواهی حصر وراثت شماره 3074 مورخه 
1396/09/13 شورای حل اختالف شعبه دهم حصر وراثت اصفهان و فرم مالیاتی شماره 
50894 مورخه 1396/10/02 و 2053/33914 مورخه 1390/08/23 دارائی اصفهان فوت 
گردیده و وارث حین الفوت وی عبارتند از غالمرضا شاهین فرزند یداله )زوج( و اسماعیل 
و محمد فرزندان پسر  وزهرا و فاطمه و مرضیه فرزندان دختر وی شهرت همگی بدیعی 
گورتی که ماترک متوفی به قانون ارث در سهم آنان قرار گرفته و طبق گواهی دفتر امالک 
معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت سند مالکیت مفقود گردیده 
است و تقاضای   صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 39682 شبان رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )315 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794402429 ابالغنامــه:  شــماره   12 /139
9609986794401527 شــماره بایگانی شــعبه: 961528  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت وضمائم به آقای احســان زارع فرزند صفرعلی، خواهان آقای غالمعلی 
بلوری ورنوسفادرانی با وکالت خانم مسرور گیتی فر دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
احسان زارع فرزند صفرعلی  به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه 
شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609986794401527 شــعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/09 ساعت 
10 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 35793 
 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )177 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610100350313393 شــماره پرونــده:  /1127
9609980350301215 شــماره بایگانی شــعبه: 961475  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای محمدرضا ســپهری فرزند عباســعلی و آقای مهدی 
رقائی فرزند محمد حســین، خواهان  بانک ملت دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای 
محمدرضا سپهری فرزند عباســعلی و آقای مهدی رقائی فرزند محمد حسین به خواسته 
مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 305(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980350301215 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت 
و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/17 و ســاعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:39624 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)179 کلمه، 2 کادر(

مفادآراء
374/ 12 آگهي ابالغ مفاد راي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
بــر راي شــماره  برا  1396 /12 /8-1396 /04 /472593 شــماره صــادره: 
اصالحــي  راي  و   1395 /01 /18 مــورخ   139460302033000012
139660302033000070 مــورخ 1396/10/24 هیات قانــون تعیین تکلیف اراضي 
و ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي اکبر غفوري طرقي فرزند غالمحسین به شماره ملي 
1239808641 در سه دانگ مشاع از یکباب خانه به مساحت 651/80 مترمربع قسمتي از 
پالک 620-991 فرعي از 141- اصلي واقع در باغستان پایین طرق جزء بخش 11 حوزه 
ثبتي شهرستان نطنز خریداري از ورثه مالک رسمي قاسم بیطرفان و غالمحسین غفوري 
محرز گردیده است که در آگهي قبلي مساحت ملک 581/86 متر مربع آگهي گردیده است 
که در حاضر مساحت آن 651/86 متر مربع مي باشد لذا در اجراي ماده 3 قانون مذکور در  
دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عمومي از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلي 
آگهي مي شود تا چنانچه شخص یا اشخاصي به راي مذکور اعتراضي داشته باشند از تاریخ 
انتشار آگهي ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نمایند 
و معترض بایستي ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایي نموده و گواهي مشعر بر تقدیم دادخواست 
را به این اداره تسلیم نماید بدیهي اســت در صورتي که اعتراضي در مهلت قانوني واصل 
نشده باشد و یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت 
برابر مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/26

م الف: 626 رحمت اله شاهدي معاون واحد ثبتي نطنز
ابالغ وقت رسیدگي

پرونــده:  شــماره   9610100370306052 ابالغنامــه:  شــماره   12 /593
9109983648700234 شــماره بایگاني شــعبه: 960265  آگهي ابالغ وقت رسیدگي 
آقاي امید چراغي فرزند حمید با توجه به اتهام آدم ربایي و ضرب و جرح عمدي نســبت 
 به شــاکیه خانم فاطمه رضائي درزي مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال  
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 459( ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9109983648700234 شعبه 5 دادگاه کیفري یک ) ویژه اطفال 
و نوجوانان( استان اصفهان ثبت و وقت رســیدگي مورخ 1397/02/08 ساعت 8 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول 
المکان بودن متهم با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســي به متهمین و در 
اجراي مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري 
مراتب آگهي دوبار به فاصله ده روز به گونه اي که ازتاریخ آخرین انتشار تا وقت رسیدگي 
بیش از یک ماه نگذشته باشد انتشار یابد تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابي در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردند. بدیهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگي غیابي 
به عمل خواهد آمد. م الف:38007  شعبه 5 دادگاه کیفري یک )ویژه اطفال و نوجوانان(

استان اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/1034 کالسه پرونده 961269 مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: محمدرضا جبلی به نشانی اصفهان خ شریف واقفی کوچه علیرضا خان ش مهدی 
نژاد بن بست باقری قهفرخی، خوانده: ابراهیم کوهکن رستمی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر رسمی و قانونی در خصوص نقل و انتقال 
سند یک دســتگاه پژو پارس به شــماره انتظامی 459 ب 51 ایران 85 بانضمام مطلق 
خسارات 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 محمدرضا 
جبلی به طرفیت آقای ابراهیم کوهکن رستمی مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند رسمی 

یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی 459 ب 51 ایران 85 به انضمام خسارات دادرسی 
با توجه به مفاد دادخواست خواهان در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه ادعا دارد طی مدارک 
پیوستی در مورخه 88/10/14 یک دستگاه سواری پژو پارس به شماره انتظامی 459 ب 
51 ایران 85 از خوانده خریداری نموده است و ایشان از انتقال سند خودرو مذکورخودداری 
می نماید تقاضای رسیدگی دارد شــورا نظر به مدارک ارائه از سوی در جلسه دادرسی که 
داللت به خرید اتومبیل موضوع دعوی ازخوانده می نماید و با توجه به پاســخ اســتعالم 
شــماره 1413/6/51459-96/10/2 پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان که حســب 
آن خوانده مالک اتومبیل می باشــد و نظر بــه اینکه خوانده با وصف قانونی در جلســه 
 دادرسی حاضر نشده و در برابر دعوی خواهان ایراد و یا دفاعی به عمل نیاورده لذا دعوی 
خواهان ثابت است و شورا با اســتناد به مواد 10 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 
519 قانون آیین دادرســی حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اســناد 
رسمی و انتقال رسمی ســند مالکیت خودرو به شــماره فوق و پرداخت مبلغ 925/000 
ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از آن بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر اســتان اصفهان است. م الف:39444 
 شــعبه 13 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف اصفهــان)366 کلمه، 

4 کادر( 
ابالغ رای

12/1035 کالسه پرونده: 960805 شماره دادنامه:96/8/16-9609976805201356  
مرجع رسیدگی: شعبه 52 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید یوسف اتابک به 
نشانی خ میرزا طاهر کوچه وحدت شماره 26 کوچه شهید ابراهیمی پ 102، خوانده: سینا 
محمدی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال بابت چک 
به شماره 962750-93/7/22 به انضمام مطلق خسارات،   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 سید یوسف اتابک به طرفیت سینا محمدی  به 
خواسته مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال وجه چک  به شماره 962750-93/7/22 به عهده 
بانک سپه   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 75/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 1/007/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی  طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 93/7/22 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:39438 شعبه 52 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف اصفهان )296 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/1036 کالســه پرونده: 960763 مرجع رسیدگی: شعبه 29 شــورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: سید مرتضی هاشمی فشــارکی به نشانی فلکه احمدآباد خ جی خ مهر 
کوچه شهید عباس بنی لوحی بن بست ولیعصر پ 13، خوانده: حمیدرضا نفری نوگوارانی 
به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای سید مرتضی هاشــمی فشارکی به طرفیت آقای 
حمیدرضا نفری نوگوارانی به خواســته مطالبه مبلــغ 30/000/000 ریال وجه چک به 
شماره 171556/44-96/5/25  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 

محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 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 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/455/000 بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )96/5/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:39433 شعبه 29 مجتمع شماره 

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

12/1037 کالســه پرونده: 960764 مرجع رسیدگی: شعبه 29 شــورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: سید مرتضی هاشمی فشــارکی به نشانی فلکه احمدآباد خ جی خ مهر 
کوی شهید عباس بنی لوحی بن بســت ولیعصر پ 13، خوانده: رحیم نفری نوگوارانی به 
نشانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای سید مرتضی هاشــمی فشارکی به طرفیت آقای 
رحیم نفری نوگوارانی به خواســته مطالبه مبلغ 55/000/000 ریال وجه چک به شماره 
474689-96/5/23  و 474677-96/9/31 به عهــده بانک صادرات  به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/492/500 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )96/5/23-

96/9/31(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:39432 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 283 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

12/985 شماره دادنامه: 9609970350101946 شماره پرونده: 9609980350100713  
شماره بایگانی شــعبه: 960879 خواهان: آقای جمشید رحیمی خویگانی فرزند کردعلی 
به نشانی استان اصفهان- شهرستان خمینی شهر – شــهر خمینی شهر-خیابان نبوی 
منش –کوچه 130-ایمان 49- پالک 26، خواندگان: 1.آقای محمدعلی حقانی 2.آقای 
فتح ا... اســدی آقبالغی فرزند حسن 3.آقای اصغر ورپشــتی 4.آقای جواد داودی فرزند 
اسماعیل 5. آقای مصطفی انصاری فرزند احمد همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته 
ها: 1 - الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- ابطال سند ) موضوع سند مالی است( 3- اعالم 
بطالن معامله، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور  رای می نماید.رای دادگاه: در خصوص دعوای آقای جمشــید رحیمی 
خویگانی به طرفیت آقایان اصغر ورپشتی، جواد داوودی ، مصطفی انصاری و محمدعلی 
حقانی و فتح اله اسدی آقبالغی به خواسته اعالم بطالن معامله فی ما بین آقایان مصطفی 
انصاری و محمدعلی حقانی و فتح اله اسدی آقبالغی و ابطال سند انتقال شماره 153127 
مورخ 1380/10/1 فی ما بین آقای مصطفی اسدی و محمدعلی حقانی و ابطال سند انتقال 
شماره 4721 مورخ 82/3/28 فی ما بین محمدعلی حقانی و فتح اله اسدی آقبالغی و الزام 
به تنظیم سند رسمی ملک فوق با پالک ثبتی 405-981 واقع در بخش 16 ثبتی اصفهان 
مورخ 80/7/16 به مساحت 276 متر واقع در شــهرک نگین –علی آباد کنگان و مطالبه 
خسارات دادرسی با این توضیح که ما حصل ادعای خواهان آن است که به موجب بیع نامه 
مورخ 1380/7/27 زمین موضوع دعوی را از آقای اصغر ورپشتی که وکالت رسمی از آقای 
جواد داوودی و مشارالیه نیز وکالت از ســوی آقای مصطفی اسدی )مالک رسمی ملک( 

داشته خریداری نموده و ثمن معامله را پرداخت کرده و اخیرا متوجه شده است که مالک 
رسمی خود شخصا ملک را به موجب سند انتقال رســمی 153428 مو رخ 80/10/1 به 
اقای محمدعلی حقانی و مشارالیه نیز به موجب سند قطعی شماره 4721 مورخ 82/3/28 
دفتر خانه 47 اصفهان به فتح اله اسدی آقبالغی انتقال داده لذا به شرح خواسته تقاضای 
رسیدگی و صدور حکم را دارد که در مقابل خواندگان با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی در 
جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه ای ارسال نداشته اند علیهذا نظر به اینکه اسناد انتقال 
موضوع خواسته ابطال فی ما بین آقایان مصطفی اسدی و محمدعلی خانی در یک سند و 
آقای محمدعلی حقانی و فتح اله اسدی آقبالغی در سند دیگر تنظیم گردیده است از این 
حیث دعوای خواهان توجهی به خواندگان اصغر ورپشتی و جواد داوودی نداشته لذا دادگاه 
مستندا به بند4 ماده 84 و ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را 
نسبت به خواندگان موصوف )اصغر ورپشتی و جواد داوودی ( صادر و اعالم می نماید. اما در 
خصوص دعوای خواهان به طرفیت خواندگان مصطفی انصاری محمدعلی حقانی فتح اله 
اسدی آقبالغی دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی ، رونوشت مصدق بیع نامه مورخ 
1380/7/27 فی ما بین خواهان و آقای اصغر ورپشــتی مبنی به واگذاری ملک موضوع 
دعوی پالک ثبتی 4050- 881 بخش 16 ثبتی اصفهان از ســوی شخص اخیرالذکر به 
وکالت تفویض شده از سوی مالک رسمی آقای مصطفی انصاری که اصالت آن مصون از 
تعرض خواندگان باقی مانده که با انعقاد عقد بیع موضوع خواسته از مالکیت مالک رسمی 
آقای مصطفی انصاری خارج و مالکیتی نیز برای مشارالیه باقی نمی ماند و معامالت بعدی 
1380/10/1 و 82/3/28 نســبت به ملک غیرواقع و فاسد و باطل بوده و اثری در تملیک 
تملک نداشته لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 
365  از قانون مدنی و ماده 71 از قانون دفاتر اسناد رسمی و مواد 198 و 502 و 503 و 515 
و 519 . 520 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعالم بطالن معامالت فی ما بین آقای 
مصطفی انصاری و محمدعلی حقانی و نیز محمدعلی حقانی و فتح اله اسدی آقبالغی و 
ابطال اسناد انتقال مربوط به شماره های 153127 مورخ 80/10/1 تنظیمی در دفترخانه 11 
اصفهان به شماره 4721 مورخ 82/3/28 و تنظیمی در دفترخانه 47 اصفهان و محکومیت 
خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرســی وفق مقررات قانونی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مــدت 20 روزپس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشــد. دادگاه در خصوص دعوی خواهان مبنی بر الزام به تنظیم 
سند رسمی نظر به اینکه دادنامه  ابطال سند انتقال هنوز قطعیت نیافته و اعاده مالکیت به 
مالک رسمی سابق آقای انصاری که خواهان اقدام به خرید ملک از او نموده است صورت 
نپذیرفته در موقعیت فعلی دعوای خواهان قابل استماع نبوده و دادگاه مستندا به ماده 2 از 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید. قرار 
های صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 
محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 39182  فرزاد حبیبی دادرس شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 816 کلمه، 8 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

12/1039 شماره صادره: 1396/31/477651-1396/12/22 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک قطعه ملک  پالک شماره 711 و 718  فرعی مجزی شده از پالک – فرعی 
واقع در روســتای قهه 107 اصلی بخش ثبتی دهاقان  که طبق پرونده ثبتی بنام ایمان 
جانی قربان فرزند اسفندیار و غیره در جریان ثبت میباشد و تحدید حدود آن بعمل نیامده 
است اینک بنا بدستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق درخواست متقاضیان 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخه 1397/01/26 از ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا و به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 
30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این واحد می بایستی 
با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
 واحد تسلیم نماید.  م الف:96/375  اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان )189 کلمه، 

2 کادر(
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حصر وراثت
12/1066  آقای سید رســول طالب الحسینی دارای  شناسنامه شــماره 1551 به شرح 
دادخواست به کالسه  3035/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید محمود طالب الحسینی به شناسنامه 967 در تاریخ 96/1/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  یک 
پسر و یک دختر و یک همسر به اسامی: 1- سید رسول طالب الحسینی، ش. 1551 نسبت 
با متوفی فرزند 2- اکرم طالب الحسینی، ش.ش 1453 نسبت با متوفی فرزند 3- فاطمه 
بیگم رحیمی سبدانی، ش.ش 15 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39672 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1067  خانم اعظم تقی یار رنانی دارای  شناســنامه شماره 50 به شرح دادخواست به 
کالسه  3023/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سعید طاهری آفارانی به شناسنامه 38 در تاریخ 96/9/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  یک پسر و یک همسر 
به اسامی: 1- محســن طاهری آفارانی، ش.ش 1276004648 نسبت با متوفی فرزند 
2- اعظم تقی یار رنانی، ش.ش 50 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39664 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )141 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/1068  خانم مریم توکلی پناه علی دارای  شناسنامه شماره 518 به شرح دادخواست 
به کالسه  3027/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فضل اله توکلی پناه علی به شناسنامه 41 در تاریخ 96/10/12 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  یک پسر و 
دو دختر و یک همسر به اســامی: 1- داود توکلی پناه علی، ش.ش  299 نسبت با متوفی 
فرزند 2- سهیال توکلی پناه علی، ش.ش 1332 نســبت با متوفی فرزند 3- مریم توکلی 
پناه علی، ش.ش 518 نســبت با متوفی فرزند 4- عفت میزبانی، ش.ش 1717 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 باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 39661 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )166 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1069  آقای فرزین هاشمی پور دارای  شناسنامه شماره 19282 به شرح دادخواست 
به کالسه  3026/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زهره امامی به شناســنامه 861 تاریخ 96/11/18  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  یک پســر و یک دختر 
و یک همسر به اسامی: 1- فرزین هاشــمی پور، ش.ش 19282 نسبت با متوفی فرزند 
2- فریناز هاشمی پور، ش.ش 273 نسبت با متوفی فرزند 3- مصطفی هاشمی پور، ش.ش 
93 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 39662 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)149 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/1070  آقای حسینعلی زیبائی رنانی دارای  شناسنامه شماره 123 به شرح دادخواست 
به کالسه  3021/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد علی زیبائی رنانی به شناسنامه 261 در تاریخ 96/10/10 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  چهار پسر و سه 
دختر و یک همسر به اسامی: 1- محمد زیبائی رنانی، ش.ش 352 نسبت با متوفی فرزند 
2- حسین علی زیبائی رنانی، ش.ش 123 نسبت با متوفی فرزند 3- جواد زیبائی رنانی، 
ش.ش 311 نسبت با متوفی فرزند 4- مهدی زیبائی رنانی، ش.ش 1270491806 نسبت 

با متوفی فرزند 5- فاطمه زیبائی رنانی، ش.ش 419 نسبت با متوفی فرزند 6- زهرا زیبائی 
رنانی، ش.ش 349 نسبت با متوفی فرزند 7- صدیقه زیبائی رنانی، ش.ش 107 نسبت با 
متوفی فرزند 8- اشرف زیبائی رنانی، ش.ش 178 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 باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39663 شعبه 54 مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )203 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1071  خانم سارا لطفی دارای  شناســنامه شماره 324 به شرح دادخواست به کالسه  
3030/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فرض اله نادری بنی به شناسنامه 1927 در تاریخ 96/12/7 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  دو پســر و یک همسر 
و مادر به اسامی: 1- حســین نادری بنی، ش.ش 1272492141 نسبت با متوفی فرزند 
2- مهدی نادری بنی، ش.ش 1273470346 نســبت با متوفی فرزند 3- ســارا لطفی، 
ش.ش 324 نسبت با متوفی همسر 4- صغری جهانگیری حیدری، ش.ش 51 نسبت با 
متوفی مادر 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: 39658 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )159 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1072  آقای احمدرضا بدیعی گورتی دارای  شناسنامه شماره 1206 به شرح دادخواست 
به کالسه  3040/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسینعلی بدیعی گورتی به شناسنامه 20 در تاریخ 89/4/17 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  دو پسر و یک همسر 
به اســامی: 1- احمدرضا بدیعی گورتی، ش.ش 1206 نسبت با متوفی فرزند 2- محمود 
بدیعی گورتی، ش.ش 1248 نبست با متوفی فرزند 3- بتول بشیری گورتی، ش.ش 20 
نسبت با متوفی همسر 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 باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 39659 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)148 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/1073  آقای محسن مومنی موگویی دارای  شناسنامه شماره 1150101474 به شرح 
دادخواست به کالسه  3028/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی کرم مومنی موگوئی به شناسنامه 222 در تاریخ 96/12/5 
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- محسن مومنی موگوئی، ش. ش1150101474 
نسبت با متوفی فرزند 2- مسیب مومنی موگوئی، ش.ش 621005187 نسبت با متوفی 
فرزند 3- فاطمه مومنی موگوئی، ش.ش 1272180735 نسبت با متوفی فرزند 4- پروانه 
مومنی، ش.ش 181 نسبت با متوفی همســر 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 شــد. م الف: 39660 شــعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف استان اصفهان )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1074  آقای مجید مالکی پور اصفهانی دارای  شناســنامه شــماره 46695 به شرح 
دادخواست به کالســه  3045/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حبیبه ســید معلمی به شناسنامه 528 در تاریخ 93/2/31 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  دو 
پسر و دو دختر به اسامی:  1- رســول مالکی پور اصفهانی، ش.ش 120 نسبت با متوفی 
فرزند 2- مجید مالکی پور اصفهانی، ش.ش 46695 نســبت با متوفی فرزند 3- ملیحه 
مالکی پور اصفهانی، ش.ش 947 نســبت با متوفی فرزند 4- منیژه مالکی پور ، ش.ش 
39029  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: 39655 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 
)133 کلمه، 1 کادر(

حصر وراثت
12/1077  خانم فاطمه صغرا مانیان دارای  شناســنامه شــماره 7 به شرح دادخواست به 
کالسه  3029/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رضا مانیان به شناســنامه 37 در تاریخ 96/12/2  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  دو پسر و سه دختر و یک 
همسر به اسامی: 1- علیرضا مانیان، ش.ش 169 نســبت با متوفی فرزند 2- محمدرضا 
مانیان، ش.ش 45542 نســبت با متوفی فرزند 3- فاطمه صغرا مانیان، ش.ش 7 نسبت 
با متوفی فرزند 4- شهناز مانیان، ش.ش 918 نسبت با متوفی فرزند 5- مرضیه مانیان، 
ش.ش 2389 نســبت با متوفی فرزند 6- جملیه مانیان ســودانی، ش.ش 16 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 باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 39652 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )176 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1078  آقای مرتضی مهدوی دارای  شناسنامه شــماره 271 به شرح دادخواست به 
کالسه  3037/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زینت جعفری به شناسنامه 409 در تاریخ 86/5/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  سه پسر و چهار دختر به اسامی: 
1- سید مرتضی مهدوی، ش.ش 271 نسبت با متوفی فرزند 2- مهدی مهدوی، ش.ش 
335 نسبت با متوفی فرزند 3- محمد علی مهدوی، ش.ش  868 نسبت با متوفی فرزند 
4- عزت الشریعه مهدوی، ش.ش 919 نسبت با متوفی فرزند 5- فخرالسادات مهدوی، 
ش.ش 522 نسبت با متوفی فرزند 6- فروغ السادات مهدوی، ش.ش 465 نسبت با متوفی 
فرزند 7- زهرا مهدوی، ش.ش 612 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39653 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )183 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1079  آقای مهدی عمرانی دارای  شناســنامه شــماره 16 به شــرح دادخواست به 
کالسه  3041/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان پوراندخت عمرانی به شناســنامه 178 در تاریخ 96/10/22 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  دو برادر و دو خواهر 
به اســامی: 1- مهدی عمرانی، ش.ش 16 نســبت با متوفی برادر 2- همایون عمرانی، 
ش.ش 210 نسبت بامتوفی برادر 3- فریده عمرانی، ش.ش 986 نسبت بامتوفی خواهر 
4- توراندخت عمرانی، ش.ش 15992 نســبت با متوفی خواهر 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: 39654 شعبه 54 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف استان اصفهان )151 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1080  خانم مهین صدوقی پور دارای  شناســنامه شــماره 707 به شرح دادخواست 
به کالسه  3033/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نصرت حسن حسینی به شناسنامه 27652 در تاریخ 85/5/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو 
دختر و یک همسر به اسامی: 1- محمود صدوقی پور، ش.ش 899 نسبت با متوفی فرزند 
2- احمد صدوقی پور، ش.ش 508 نسبت با متوفی فرزند 3- مرتضی صدوقی پور، ش.ش 
910 نسبت با متوفی فرزند 4- بتول صدوقی پور، ش.ش 48754 نسبت با متوفی فرزند 
5- مهین صدوقی پور، ش.ش 707 نسبت با متوفی فرزند 6- اصغر صدوقی پور، ش.ش 
23031 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 39649 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)181 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
12/1081  آقای اکبر اشرف دارای  شناسنامه شماره 1812 به شرح دادخواست به کالسه  
3048/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صفرعلی اشرف پایین دروازه به شناسنامه 27079 در تاریخ 95/11/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  یک پسر و 
چهار دختر و یک همسر به اسامی: 1- اکبر اشرف، ش.ش 1812 نسبت با متوفی فرزند 
2- زهرا اشرف، ش.ش 327 نســبت با متوفی فرزند 3- رضون اشرف، ش.ش 53423 
نسبت با متوفی فرزند 4- زهره اشرف، ش.ش 125 نسبت با متوفی فرزند 5- بتول اشرف 
پایین دروازه، ش.ش 4 نسبت با متوفی فرزند 6- فاطمه فیروزیان پایین دروازه، ش.ش 
37436 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 39650 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)179 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1082  آقای سلیمان سعادتی جبلی دارای  شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به 
کالسه  3046/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رمضان سعادتی جبلی به شناسنامه 984 در تاریخ 96/10/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  سه پسر و یک دختر 
و یک همسر به اســامی: 1- سلیمان سعادتی جبلی، ش.ش 88 نســبت با متوفی فرزند 
2 - محسن سعادتی جبلی، شش 3049 نسبت با متوفی فرزند 3- مجید سعادتی جبلی، 
ش.ش 2 نسبت با متوفی فرزند 4- سمیه سعادتی جبلی، ش.ش 1313 نسبت با متوفی 
فرزند 5- صغری ملکوتی خواه، ش.ش 12 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: 39651 شعبه 54 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف استان اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1075  آقای سید محمدرضا سجادی دارای  شناسنامه شماره 246 به شرح دادخواست 
به کالسه  3042/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید ناصر سجادی به شناســنامه 2964 در تاریخ 96/11/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  سه پسر و 
سه دختر  و یک همسر به اسامی: 1- ســید محمد ناصر سجادی، ش.ش 2047 نسبت با 
متوفی فرزند 2- سید محمدرضا سجادی، ش.ش 246 نســبت با متوفی فرزند 3- سید 
حمیدرضا سجادی، ش.ش 245 نسبت با متوفی فرزند 4- مهرزاد سجادی، ش.ش 1120 
نسبت با متوفی فرزند 5- شهزاد سجادی، ش.ش 1282 نسبت با متوفی فرزند 6- زهرا 
السادات سجادی، ش.ش 2943 نسبت با متوفی فرزند 7- بتول الله پا، ش.ش 25811 
نسبت با متوفی همسر 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 باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 39656 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)190 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1048  آقای سید بهرام حسینی دارای  شناسنامه شماره 1823 به شرح دادخواست به 
کالسه  3819/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید ابوالقاسم حسینی به شناسنامه 37584 در تاریخ 1395/8/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  سه پسر و دو 
دختر و یک همسر: 1- سید فرهاد حسینی، ش.ش 15 نسبت با متوفی فرزند 2- سید بهرام 
حسینی، شش 1823 نسبت با متوفی فرزند 3- سید حبیب حسینی، ش.ش 948 نسبت 
با متوفی فرزند 4- ملیحه السادات حسینی پائین دروازه، ش.ش 61229 نسبت با متوفی 
فرزند 5- بتول حســینی پائین دروازه، ش.ش 66724 نسبت با متوفی فرزند 6- محترم 
فالحتی، ش.ش 168 نسبت با متوفی همســر 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: 39644 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)178 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
12/1049  آقای حســین محمدزاد دارای  شناســنامه شــماره 1270374222 به شرح 
دادخواست به کالســه  3821/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمد محمدزاد به شناســنامه 64 در تاریخ 96/10/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  
یک پسر و دو دختر و یک همسر به اسامی: 1- حسین محمدزاد، ش.ش 1270374222 
نسبت بامتوفی فرزند 2- وجیهه محمدزاد، ش.ش 427 نسبت با متوفی فرزند 3- طاهره 
محمدزاده، ش.ش 2243 نسبت با متوفی فرزند 4- فرشته انگشتری خاتمی، ش.ش 1407 
نسبت با متوفی همسر 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: 39645 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1050  خانم نازیال هادیان جزی دارای  شناسنامه شماره 924 به شرح دادخواست به 
کالسه  3833/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان کشور هادیان جزی به شناســنامه 6353 در تاریخ 95/11/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1 پسر و دو دختر به 
نام ذیل: 1- کامران هادیان جزی، ش.ش 1232 فرزند 2- نازیال هادیان جزی، ش.ش 
924 فرزند 3- فلورا هادیان جزی، ش.ش 144 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39646 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )137 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/1051  مجید غفار دســتگردی دارای  شناسنامه شــماره 12 به شرح دادخواست به 
کالسه  3835/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مهری عبدالرضای دستجردی به شناسنامه 65 در تاریخ 96/5/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  دو پسر و دو 
دختر و همسر به نام ذیل: 1 - مجید غفار دستگردی، ش.ش 12 فرزند 2- محسن غفار 
دستگردی، ش.ش 1069 فرزند 3- مینا غفار دستگردی، ش.ش 90 فرزند 4- ناهید غفار 
دستگردی، ش.ش 186 فرزند 5- اکبر غفار دستگردی، ش.ش 48 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 نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39647 شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1052  آقای مصطفی سهرابی رنانی دارای  شناسنامه شماره 170 به شرح دادخواست 
به کالسه  3812/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سلطنت شریفی به شناسنامه 155 در تاریخ 1390/10/17 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  پنج پسر و یک دختر: 
1- مصطفی سهرابی رنانی، ش.ش 170 نسبت با متوفی فرزند 2- صفر سهرابی رنانی، 
ش.ش 221 نسبت با متوفی فرزند 3- حیدر سهرابی رنانی، ش.ش 142 نسبت با متوفی 
فرزند 4- رحیم سهرابی رنانی، ش.ش 14 نسبت با متوفی فرزند 5- حسن سهرابی رنانی، 
ش.ش 317  نسبت با متوفی فرزند 6- فاطمه سهرابی رنانی، ش.ش 220 نسبت با متوفی 
فرزند 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: 39637 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1053  آقای عباس شمس علی دارای  شناسنامه شماره 691 به شرح دادخواست به 
کالسه  3813/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بطول اوقاتیان به شناسنامه 42841 در تاریخ 96/5/21 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  پنج پسر و دو دختر به 
اسامی: 1- مهدی شمس علی، ش.ش 502 نسبت با متوفی فرزند 2- عباس شمس علی، 
ش.ش 691 نســبت با متوفی فرزند 3- محمد شمسعلی، ش.ش 1144 نسبت با متوفی 
فرزند 4- اصغر شمس علی، ش.ش 61476 نسبت با متوفی فرزند 5- مجید شمس علی، 
ش.ش 195 نسبت با متوفی فرزند 6- زهرا شــمس علی، ش.ش 936 نسبت با متوفی 
فرزند 7- طاهره شمس علی، ش.ش 272 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 شد. م الف: 39638 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )183 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1054  آقای محمدرضا ملک فوالدی دارای  شناسنامه شماره 58 به شرح دادخواست 
به کالسه  3804/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نصرت عمرانی به شناسنامه 81 در تاریخ 1382/7/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  دو پسر و سه دختر: 
1- محمدرضــا ملک فوالدی، ش.ش 58 نســبت با متوفی فرزند 2- عباســعلی ملک 
فوالدی، ش.ش 1 نســبت با متوفی فرزند 3- زهرا ملک فوالدی، ش.ش 912 نسبت با 
متوفی فرزند 4- زینت ملک فوالدی، ش.ش 241 نســبت با متوفی فرزند 5- ماه منیر 
ملک فوالدی، ش.ش 36 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: 39639 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)163 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1055  خانم فاطمه دیانی پزوه دارای  شناســنامه شــماره 9 به شرح دادخواست به 
کالسه  3817/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین دیانی پزوه به شناسنامه 481 در تاریخ 82/12/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  هفت دختر و یک همسر 
دائمی به اسامی: 1- طاهره دیانی پزوه، ش.ش 35 نسبت با متوفی فرزند 2- عزت دیانی 
پزوه، ش.ش 12111 نســبت با متوفی فرزند 3- بتول دیانی پزوه، ش.ش  18 نسبت با 
متوفی فرزند 4- فاطمه بیگم دیانی پزوه، ش.ش 187 نســبت با متوفی فرزند 5- زهرا 
دیانی پزوه، ش.ش 481 نسبت با متوفی فرزند 6- زهره دیانی پزوه، ش.ش 2696 نسبت 
با متوفی فرزند 7- فاطمه دیانی پزوه، ش.ش 9 نسبت با متوفی فرزند 8- صدیقه امینی 
پزوه، ش.ش 5517 نسبت با متوفی همســر 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: 39640 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)197 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1056  آقای علیرضا طباطبائی دارای  شناسنامه شماره 3972 به شرح دادخواست به 
کالسه  3816/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ملیحه جاللی نائینی به شناسنامه 1581 در تاریخ 96/7/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  یک پسر و دو دختر: 
1- علیرضا طباطبائی، ش.ش 3972 نسبت با متوفی فرزند 2- رویا طباطبائی، ش.ش 381 
نسبت با متوفی فرزند 3- ژیال طباطبائی، ش.ش 469 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 شد. م الف: 39641 شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان )139 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/1057  آ قای مرتضی قاســمی زینت آبادی دارای  شناســنامه شــماره 5 به شرح 
دادخواست به کالســه  3814/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 

چنین توضیح داده که شادروان محسن قاسمی زینت آبادی به شناسنامه 1272399321 
در تاریخ 96/12/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به  مادر و پدر: 1- کوکب رضائی وجی، ش. ش 4 نســبت با متوفی مادر 
2- مرتضی قاسمی زینت آبادی، ش.ش 5 نســبت 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39642 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )136 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1058  آقای محمد علی کدخدائی الیادرانی دارای  شناســنامه شــماره 4 به شــرح 
دادخواست به کالسه  3818/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان قدیرعلی کدخدائی الیادرانی به شناسنامه 561/65 در تاریخ 
76/9/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به  دو پسر و سه دختر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- محمد علی کدخدائی الیادرانی، 
ش.ش 4 نسبت با متوفی فرزند 2- خسرو کدخدائی الیادرانی، ش.ش 461 نسبت با متوفی 
فرزند 3- عفت کدخدائی الیادرانی، ش.ش 785 نسبت با متوفی فرزند 4- عزت کدخدائی 
الیادرانی، ش.ش 1618 نسبت با متوفی فرزند 5- ملوک کدخدائی الیادرانی، ش.ش 211 
نسبت با متوفی فرزند 6- عصمت کدخدائی الیادرانی، ش.ش 102 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: 39643 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )181 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1059  خانم صدیقه گازر دارای  شناســنامه شــماره 28000 به شرح دادخواست به 
کالسه  3020/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان کریم گازر به شناسنامه 9704 در تاریخ 94/10/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  دو پسر و پنج دختر به اسامی: 
1- اکبر کازر، ش.ش 1141 نسبت با متوفی فرزند 2- اصغر گازر، ش.ش 28499 نسبت 
با متوفی فرزند 3- فاطمه گازر، ش.ش 37183 نســبت با متوفــی فرزند 4- زهرا گازر، 
ش.ش 27999 نسبت با متوفی فرزند 5- صدیقه گازر، ش.ش 28000 نسبت با متوفی 
فرزند 6- زهره گازر، ش.ش 408 نسبت با متوفی فرزند 7- طاهره گازر، ش.ش 44900 
نسبت با متوفی فرزند 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 باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 39665 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)179 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1062  خانم محترم حجازی دارای  شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به کالسه  
3032/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان غالمعلی کمالدشتی به شناسنامه 310 در تاریخ 96/11/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  سه پسر و یک دختر و یک 
همسر به اسامی: 1- مهران کمال دشتی، ش.ش 288 نسبت با متوفی فرزند 2- مهرزاد 
کمال دشتی، ش.ش 733 نســبت با متوفی فرزند 3- مسعود کمال دشتی، ش.ش 528 
نسبت با متوفی فرزند 4- مژده کمال دشتی، ش.ش 737 نسبت با متوفی فرزند 5- محترم 
حجازی، ش.ش 88 نسبت با متوفی همســر 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 شــد. م الف: 39668 شــعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف استان اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1063  خانم ماه منیر مال افضل عرب دارای  شناسنامه شماره 266 به شرح دادخواست 
به کالسه  3018/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شادروان عصمت جعفر پیشه به شناسنامه 498 در تاریخ 96/12/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  دو پسر و سه دختر 
به اســامی: 1- احمد مال افضل عرب، ش.ش 1238 نســبت با متوفی فرزند 2- مسعود 
مالافضل عرب، ش.ش 500 نسبت با متوفی فرزند 3- ماه منیر مال افضل عرب، ش.ش 
266 نسبت با متوفی فرزند 4- سهیال مالافضل عرب، ش.ش 485 نبست با متوفی فرزند 
5- طیبه مال افضل عرب، ش.ش 888 نســبت با متوفی فرزند و الغیــر. 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: 39669 شعبه 54 مجتمع شماره سه 

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

12/1064  خانم اقدس مرتضوی نصیری دارای  شناسنامه شماره 1566 شرح دادخواست 
به کالسه  3044/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ســید جالل مرتضوی نصیری به شناســنامه 14 در تاریخ 95/11/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  سه 
پسر و چهار دختر و یک همسر به اسامی: 1- سید علی مرتضوی نصیری، ش.ش 1450 
نسبت با متوفی فرزند 2- سید رســول مرتضوی نصیری، ش.ش 1072 نسبت با متوفی 
فرزند 3- سید مصطفی مرتضوی نصیری، ش.ش 699 نسبت با متوفی فرزند 4- اشرف 
مرتضوی نصیری، ش.ش 1671 نســبت با متوفی فرزند 5- اقدس مرتضوی نصیری، 
ش.ش 1566 نسبت با متوفی فرزند 6- اکرم السادات مرتضوی نصیری، ش.ش 62113 
نسبت با متوفی فرزند 7- اعظم مرتضوی نصیری، ش.ش  2892 نسبت با متوفی فرزند 
8- طلعت مرتضوی نصیری، ش.ش 12 نسبت با متوفی همسر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39670 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )203 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1065  آقای مجید ســهیلیان دارای  شناسنامه شــماره 386 به شرح دادخواست به 
کالسه  3039/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عصمت لقایی به شناسنامه 541 در تاریخ 90/2/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  یک برادر  یک خواهر و یک 
همسر به اسامی: 1- مرتضی لقایی، ش.ش 627 نسبت با متوفی برادر 2- نصرت لقایی، 
ش.ش 37 نسبت با متوفی خواهر 3- حسین سهیلیان، ش.ش 148 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: 39671 شعبه 

54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )145 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/1061  آقای عباس امینی دارای  شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسه  
3017/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شکراله امینی پزوه به شناســنامه 319 در تاریخ 96/1/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و پنج دختر و یک 
همسر به اسامی: 1- حســین امینی پزوه، ش.ش 40 نســبت با متوفی فرزند 2- عباس 
امینی، ش.ش 20 نســبت با متوفی فرزند 3- نصرت امینی پزوه، ش.ش 2077 نسبت با 
متوفی فرزند 4- بتول امینی پزوه، ش.ش 19 نســبت با متوفی فرزند 5- سکینه امینی 
پزوه، ش.ش 5 نسبت با متوفی فرزند 6- عصمت امینی پزوه، ش.ش 52  نسبت با متوفی 
فرزند 7- اشرف امینی پزوه، ش.ش 2291 نسبت با متوفی فرزند 8- نرجس امینی پزوه، 
ش.ش 1481 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: 39667 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )199 کلمه، 2 کادر(
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ابالغ وقت رسیدگی
12 شــماره ابالغنامــه: 9610106794202356 شــماره پرونــده:  /1095
9609986794201536 شماره بایگانی شــعبه: 961544  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به آقای موسی هاشــمیان، خواهان آقای مجید رضایی دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای موســی هاشمیان به خواسته مطالبه خســارت  مطرح که به این 
شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 
حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201536 شعبه 12 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/02/13 ساعت 10 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 37577 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

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

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106837112931 شــماره پرونــده:  /1096
9609986837100851 شماره بایگانی شــعبه: 960920  خواهان خانم لطیفه حیدری 
فرزند سخی با وکالت آقای حامد امیری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی عطائی 
فرزند صونی عیوض به خواســته اثبات زوجیت تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع 
شهید قدوســی( واقع در اصفهان  خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال 
و پل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقه 1 - اتاق 105(  ارجاع و به کالســه 
9609986837100851 ثبت گردیده که وقت رسیدگی  آن  1397/02/15 و ساعت 8/30 
صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای علی عطائی فرزند صونی 
عیوض و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. ضمنا جلسه رسیدگی جهت استماع شهادت شهود می باشد چنانچه 
شهود معارضی دارید در این جلسه حاضر نمائید. م الف:39612 شعبه 11 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610460350900190 شــماره پرونــده:  12 شــماره درخواســت:  /129
9609980350900852 شماره بایگانی شــعبه: 960993  درخصوص دعوی خواهان 
مهدی پارساخو به طرفیت خواندگان امیر بحیرایی و مهناز سعادت نیا و احمدرضا صالحی 
به خواســته اعتراض به عملیات اجرایی دادخواستی را به شعبه نهم حقوقی اصفهان ارائه 
نموده است که دادخواست مذکور در این شعبه ثبت و به تاریخ 1397/2/16 راس ساعت 
10 دارای وقت رسیدگی می باشد نظر به مجهول المکان احدی از خواندگان به نام مهناز 
سعادت نیاو بنا به درخواست خواهان با عنایت به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در جراید کثیراالنتشار چاپ تا خوانده ضمن اطالع از دادخواست مطرح شده در 
جلسه رسیدگی حاضر گردد. )آدرس: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه سوم اتاق شماره 352( م الف: 36141 شعبه 9 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )136 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354308106 ابالغنامــه:  شــماره   12 /130
9509980365301205 شماره بایگانی شــعبه: 951081  شاکی آقای سید محمدرضا 
هاشمی طباطبایی شکایتی به طرفیت خانم اعظم قاسمی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر 
عمدی بر اثر تصادف رانندگی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به 
کالسه 951081 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/2/16 ساعت 11 تعیین شده 
است که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شــاکی و به تجویز ماده 349 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 35548 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( 

)163 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106836211125 شــماره پرونــده:  /1097
9609986836201000 شماره بایگانی شــعبه: 961128  خواهان  ماه سلطان هاشمی 
به طرفیت  خوانده حافظ مسلم نژاد به خواســته تامین خواسته- اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی- مطالبه مهریه- مطالبه خســارت دادرسی به شــماره بایگانی 961128 خ 2 
دادخواســتی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که   وقت رسیدگی  
97/2/16 و ساعت 10 تعیین شده اســت که به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای 
حافظ مســلم نژاد و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه نماید. )آدرس: اصفهان خ میرفندرســکی خ میر حد فاصل چهارباغ باال و پل میر 
مجتمع قضایی  شهید قدوسی طبقه 4 اتاق 402( م الف:39600 شعبه 2 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )149 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106795501240 شــماره پرونــده:  /1098
9609986795500918 شماره بایگانی شــعبه: 960918  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به خانم وجیهه هادی مهر، خواهان آقای علیرضا فرازبخت دادخواستی 
به طرفیت خوانده خانم وجیهه هادی مهر و محمد شــیران به خواسته مطالبه مطرح که 
به این شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795500918 شعبه 25 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/02/16 ساعت 16/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 39402 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )171 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

12/1109 شماره: 1188/95 به موجب رای شماره 103 تاریخ 96/2/11 حوزه 3 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه فیروز صدق 
روحی فرزند مجید شــغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
188/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 3/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 95/10/7 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. 
در حق محکوم له  علی اصغر حاج حیدری با وکالت آقای سجاد آقا محمدی فرزند محمد 
شغل وکالت به نشانی خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب پست بانک 
مجتمع امیر ط 2 واحد 6،  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:7301 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )209 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1110 شماره نامه: 9610113633601346 شماره پرونده: 9609983633601151 
شماره بایگانی شعبه: 961163 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در 
پرونده مطروحه کالسه 961163 به خانم ها 1- فریناز السادات ابطحی فرزند سید عباس 

2- صفی ناز ابطحی فرزند ســید عباس 3- نیلوفر ابطحی فرزند سید عباس 4- افسانه 
نصیری نیا فرزند امیر هوشــنگ خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم 
شده است و خواهان آن آقایان سید علیرضا ابطهی و شهره ابطهی و زهره ابطهی و فرشته 
السادات ابطهی  به خواسته مطالبه اجرت المثل و خلع ید و قلع و قمع و در جریان رسیدگی 
می باشد اخطار می نماید که برای روز یک شــنبه مورخ 97/03/02 ساعت 10 صبح در 
دادگاه شعبه پنجم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید 
به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی 
اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار 
درج می شود. م الف: 7280 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر )210 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1111 خانم زهرا رضائی  آدریانی دارای شناسنامه شماره 4056 به شرح دادخواست به 
کالسه  1130/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان براتعلی رضائی آدریانی به شناسنامه 1572 در تاریخ 1396/9/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- خدیجه رضائی  
آدریانی فرزند علی، ش.ش 90 همسر 2- احمدرضا رضائی  آ دریانی فرزند براتعلی، ش.ش 
6 فرزند 3- علی رضائی آدریانی فرزند براتعلــی، ش.ش 53168 فرزند 4- جواد رضائی 
آدریانی فرزند براتعلی، ش.ش 53169 فرزند 5- قاســم رضائــی فرزند براتعلی،ش.ش 
3263 فرزند 6- ایمان رضائی آدریانی فرزنــد براتعلی، ش.ش 56462 فرزند 7- فاطمه 
رضائی آدریان فرزند براتعلی، ش.ش 20 فرزند 8- عصمت رضائی آدریانی فرزند براتعلی، 
ش.ش 326 فرزند 9- رقیه رضائی آدریانی فرزنــد براتعلی، ش.ش 22 فرزند 10- زهرا 
رضائی آدریانی فرزند براتعلی، ش.ش 4056 فرزند 11- ام البنین رضائی  آدریانی فرزند 
براتعلی، ش.ش 152 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: 7299 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )212 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/1112 شماره: 955/96 به موجب رای شماره 1001 تاریخ 96/9/25 حوزه اول شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه وحید چچکلو 
فرزند قوچعلی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 
)معادل 40/000/000 ریال( به عنوان اصل خواسته و 1/500/000 ریال بابت هزینه های 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان 
میثم اعالیی فرزند حسنعلی به نشانی خمینی شــهر خ امام شمالی کوچه شهید دباغی م 
شخصی رای صادره غیابی اســت و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.  ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:7296 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )187 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/1113 شماره: 571/96 به موجب رای شماره 1067 تاریخ 96/8/22 حوزه 3 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه علی بصری فرزند 
ابراهیم شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 1/675/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 90/11/1 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 
نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است در حق محکوم له محمد علی رحیمی فرزند برات 
شغل آزاد به نشانی خمینی شهر خ مدرس خ ش فهمیده ک ش کیانی بن بست 16/2،  ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 

یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:7295 شعبه 3 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1114 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2023/96 ، وقت رسیدگی ساعت 4/30 روز یکشنبه مورخه 1397/4/24، 
مشخصات خواهان: میثم اعالیی فرزند حسنعلی به نشــانی خمینی شهر خ امام شمالی 
کوچه شــهید دباغی منزل شخصی، مشــخصات خوانده: ماهرخ افسری فرزند عباس و 
یداله جعفری فرزند ابراهیم،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال فقره 
چک به انضمام جمع خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با تناسب جدول و شاخص، 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: 7298 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )184 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/1107 شــماره صادره: 1396/42/465756- 96/11/18 نظر به اینکه ششــدانگ 
پالک ثبتی شماره 4999/8589 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 136639 در صفحه 
129 دفتر امالک جلد 789 به نام رمضانعلی پور حســن ســیچانی تحت شــماره چاپی 
دفترچه ای 501999 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، ســپس مع الواسطه به موجب 
سند انتقال شماره 112164 مورخ 1379/12/08 دفترخانه شماره 6 اصفهان به احمدرضا 
ملک پور جونقانی انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
139621702024038098 مورخ 1396/11/14 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شــهود آن ذیل شــماره 15354 مورخ 1396/11/14 به گواهی دفترخانه 290 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است.  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 39714 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان )249 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

12/1116  مهری رحیمی موغاری دارای شناســنامه شــماره 37 به شرح دادخواست به 
کالسه  628/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین شکری به شناســنامه 34 در تاریخ 96/11/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر و یک 
همسر دائمی که عبارتند از: 1- محمدرضا شــکری به شماره شناسنامه 1180024346 
متولد 69/11/27 صادره ازاردستان فرزند متوفی 2- فاطمه شکری به شماره شناسنامه 
7 متولد 64/4/15 صادره از اصفهان فرزند متوفی 3- زینب شــکری به شماره شناسنامه 
55 متولد 66/5/24 صادره از نطنز فرزند متوفی 4- حدیثه شــکری به شماره شناسنامه 
1180114019 متولد 83/1/7 صادره از اصفهان فرزند متوفی 5- مهری رحیمی موغاری 
به شماره شناسنامه 37 متولد 37/9/1 صادره از اردستان همســر متوفی. 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: 510 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اردستان )187 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12 شــماره ابالغنامــه: 9610100361714126 شــماره پرونــده:  /1083
9609980361701228 شــماره بایگانی شــعبه: 961379  خواهان آقای محمد جواد 
شایان دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان محمد مهدی آبروزن و سید مجید خشوعی 
اصفهانی به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ســتار مجتمع قضایی بهشتی واحد 201 ارجاع و 
به کالســه 961379 ح / 28 ثبت گردیده که در جریان دادرسی وقت رسیدگی به تاریخ 
1397/2/1 ساعت 10  تعیین گردیده لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در تاریخ و زمان فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردند بدیهی است در صورت عدم حضور وفق قانون اقدام خواهد 
 شد. م الف:39635 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )191 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610100352911322 شــماره پرونــده:  /1084
9609980365600649 شــماره بایگانی شــعبه: 961732  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به  آقای احمدرضا حمزه ای فرزند حسنعلی،  شاکی روح اله حمزه ای شکایتی علیه متهم 
احمدرضا حمزه ای فرزند حســنعلی با موضوع توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک و 
مزاحمت تلفنی  مطرح که به این شــعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مســجد علی خ 
شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشــتی واحد 102(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980365600649 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( 
ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/08 و ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:39625 شعبه 103 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106796901872 شــماره پرونــده:  /1085
9609986796900824 شماره بایگانی شــعبه: 960824  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به آقای مجید زاهدی فرزند اکبر و کوروش حاجی باقر دزفولی، خواهان 
آقای علیرضا فرازبخت دادخواستی به طرفیت خوانده مجید زاهدی و کورش حاجی باقر 
دزفولی به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه 
وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986796900824 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/02/09 ساعت 15/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 39201 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )177 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610100354411195 شــماره پرونــده:  /1086
9609980359500520 شماره بایگانی شــعبه: 961447   دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه9609980359500520  
و 961447 ک 118 شــکایت خانم ها الله نامجویان و عاصفه عاصمی علیه خانم زهرا 
قلی زلده رخشان به اتهام مشارکت در کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 

موضوع به این شعبه) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه 
و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امــور تجاری و بازرگانی( ارجاع  و وقت رســیدگی برای 
مورخه 1397/02/09 ســاعت 8/30 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 39237 شعبه 118 دادگاه کیفری 
 دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 118 جزایی سابق( )166 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106793803253 ابالغنامــه:  شــماره   12 /277
9609986793801529 شماره بایگانی شــعبه: 961532  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواســت وضمائم به آقای رضا شــریف فرزند اصغر، خواهان آقای محمدرضا قائمی 
پناه با وکالت محمد مهدی رضیان دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای رضا شریف به 
خواســته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال 
مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609986793801529 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/02/09 ساعت 11/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 37155 شعبه 8 حقوقی شورای حل 

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

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106805103524 شــماره پرونــده:  /1087
9609986805101475 شــماره بایگانی شــعبه: 961475   خواهان آقای امیر حسین 
خسرویان با وکالت علی اکبر سالمی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای علیرضا زرئی 
فرزند اسداله  به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید 
خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شورای حل اختالف(   
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986805101475 شعبه 51 شورای حل اختالف 
اصفهان ) مجتمع شماره 3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/09 ساعت 8/30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 39404 شعبه 51 شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( )164 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106793803254 شــماره پرونــده:  /1088
9609986793801527 شماره بایگانی شــعبه: 961530  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواســت وضمائم به آقای مجید محرابی ظلم آبادی، خواهان آقای مســلم رفیعی با 
وکالت سید محمد مهدی رضیان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مجید محرابی ظلم 
آبادی به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه 
وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986793801527 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/10 ساعت 8 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 37157 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )174 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
12 شــماره ابالغنامــه: 9610106836510926 شــماره پرونــده:  /1089
9609986836501346 شماره بایگانی شــعبه: 961523  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  آقای خسرو اکبری فرزند حسین علی، خواهان  خانم طاهره بربری 
دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای خسرو اکبری  به خواسته طالق به درخواست زوجه 
و معرفی داور ظرف مهلت یک هفته مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ میرفندرسکی)خ 
مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 2 - اتاق 
203(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986836501346 شعبه 5 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/10 و 
ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:39596 

شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1090 در خصوص پرونده کالسه 961714 خواهان محمد جمشیدزاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مصطفی عظیمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 97/2/10 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 45 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 39416 
شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12 شــماره ابالغنامــه: 9610106794202346 شــماره پرونــده:  /1091
9609986794201112 شماره بایگانی شــعبه: 961117  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواســت وضمائم به آقای رضا تیموری فرزند کریم، خواهان آقای محسن حمزه ای 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رضا تیموری به خواسته الزام به انجام تعهد  مطرح که 
به این شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201112 شعبه 12 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/02/11 ساعت 10/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 37562 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )172 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106837112768 شــماره پرونــده:  /1092
9609986837101835 شماره بایگانی شعبه: 962008  خواهان خانم معصومه داروغه 
فرزند سیف اله دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای ابراهیم نوروز فرزند ولی به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع در 
اصفهان  خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی 
شهید قدوســی- طبقه 1 - اتاق 105(  ارجاع و به کالسه 9609986837101835  ثبت 
گردیده که وقت رســیدگی  آن  1397/02/11 و ساعت 9 صبح تعیین شده است به علت 

مجهول المکان بــودن خوانده آقای ابراهیم نوروز فرزند ولی و درخواســت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. ضمنا 
داور واجد شــرایط که دارای 30 سال سن و از بستگان سببی یا نســبی باشد را به دادگاه 
اعالم نمائید. م الف:39610 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید 

قدوسی( )201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106837112690 شــماره پرونــده:  /1093
9609986837101589 شماره بایگانی شعبه: 961727  خواهان خانم مینا عیدی وندی 
فرزند علی نقی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی داد عیدی وندی فرزند اقبال به 
خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 
واقع در اصفهان  خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع 
قضایی شهید قدوسی- طبقه 1 - اتاق 105(  ارجاع و به کالسه 9609986837101589 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی  آن  1397/02/11 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای علی داد عیدی وندی فرزند اقبال و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. ضمنا داور واجد شرایط که دارای 30 سال سن و از بستگان سببی یا نسبی باشد را به 
دادگاه اعالم نمائید.  جلسه رسیدگی جهت استماع شهادت شهود می باشد چنانچه شهود 
معارضی دارید در این جلسه حاضر نمایید. م الف:39586 شــعبه 11 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )223 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106805302909 ابالغنامــه: شــماره   12 /278
9609986805301534 شــماره بایگانی شــعبه:961534 ابالغ شونده حقیقی: رسول 
مســماریان فرزند احمد کدپســتی 8189966731 به نشــانی مجهول المکان، تاریخ 
حضور:1397/02/11 سه شنبه ســاعت: 9،محل حضور: اصفهان کنار گذر اتوبان شهید 
خرازی حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره سه شورای حل اختالف، در 
خصوص دعوی سعید نجار مارنانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می 
شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از 
طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت 
عدم دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:37586 شعبه 53 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره سه( ) 160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1094 در خصــوص پرونــده کالســه 960914 خواهان محمد رامــش اصفهانی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت 1- علی زارعی 2- حسن رنجبر تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/2/11 ساعت 5 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 37581 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )122 کلمه، 1 کادر(
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اجراييه
پرونــده:  شــماره    9610420350100486 ییــه: اجرا شــماره   12 /1105
9609980350100231 شــماره بایگانــی شــعبه:960304 بموجــب درخواســت 
اجراي حكم مربوطه بــه شــماره 9610090350103668 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609970350101368 محكــوم علیــه محمد جعفــری زاده فرزند احمد به نشــانی 
مجهول المكان محكوم اســت به 1- پرداخت مبلغ 2/422/689/217 ریال بابت اصل 
خواســته بانضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/5 تا زمان وصول بر اساس شاخص 
اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلــغ 82/794/200 ریال بابت هزینه دادرســی و 
مبلغ 1/050/000 ریال بابت  هزینه نشــر آگهی و مبلــغ 55/800/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل در حق محكوم له شرکت پخش البرز به نشانی اصفهان خیابان حافظ بین 
نوفل لوشــاتو و جمهوری پالک 343 با وکالت محمد قاسمی تودشكچوئی فرزندعباس 
به نشانی اصفهان خیابان نیكبخت بعد از دادگستری نبش بن بست کیهان پالک 137 و 
3- پرداخت مبلغ 121/134/500 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. رای صادره 
غیابی است. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 39631 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )449 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9610420350100489 ییــه: اجرا شــماره   12 /1106
9609980350100198 شــماره بایگانــی شــعبه:960270 بموجــب درخواســت 
اجراي حكم مربوطه بــه شــماره 9610090350103671 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609970350101236 محكوم علیهما 1- غالمعباس خانی سوالری فرزند جعفر علی 
به نشانی مجهول المكان 2- مسعود الواری فرزند منصور به نشانی اصفهان خ زینبیه خ 
عمان سامانی بن اسدی پ 185 محكومند به 1- محكوم علیه غالمعباس خانی سوالری 
به حضور در دفترخانه و الزام به تنظیم ســند خودرو پژو جی ال ایكس به شماره انتظامی 
686 ب 37 ایران 67 و محكوم علیه مسعود الواری به پرداخت مبلغ 3/130/000 ریال بابت 
خالفی و عوارض خودرو 2- پرداخت مبلغ 6/069/250 ریال باب هزینه دادرسی و مبلغ 
1/050/000 ریال بابت هزینه نشــر درحق محكوم له عبدااللهء مومن زاده فرزند محمد 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان زینبیه خیابان شهید دستغیب کوچه شهید 
بهجت آبادی )شماره 9( بن بست الله پالک 41 کدپستی 8197175146 و 3- پرداخت 
مبلغ 10/156/500 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 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: 39630 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )466 کلمه، 5 کادر(
ابالغ تبادل لوايح

12/1117 شماره نامه: 1396009001244102 شماره پرونده: 9509980350200789 
شماره بایگانی شعبه: 950936 بدین وسیله به تجدیدنظرخوانده مجهول المكان سجاد 
مهدی فرزند محمود ابالغ می گردد میثم سهیلی پور به دادنامه 9609970350201959 
شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان اعتراض نموده اســت لذا چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 
روز ارائه نمایید. م الف: 39613 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )56 کلمه، 

1 کادر( 
قرار تحرير ترکه

12/1118 شماره: 960922 بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست سید هادی 
فاطمی به طرفیت سجاد- مهدی و حسن فاطمی- مریم طباطبایی قرار تحریر ترکه مرحوم 
سید علی فاطمی طی شــماره 9609976794501677 در شورای حل اختالف اصفهان 
صادر و وقت اجرای قرار ساعت 5/30 عصر مورخ 97/2/31 تعیین گردیده است لذا از ورثه 
یا نماینده قانونی آنها، بستانكاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه 
متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان 
با آدرس خ سجاد خ حاج رحیم ارباب حاضر شــوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار 
نخواهد بود. م الف: 39436 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)115 کلمه، 1 کادر( 
احضار متهم

12 شــماره درخواســت: 9610460359600014 شــماره پرونــده:  /1119
9609980359601646 شــماره بایگانی شــعبه: 961654 نظر به اینكه رامین ویدافر 
در پرونده کالسه 961654 ب 17 از طرف این بازپرسی به اتهام دو فقره سرقت خودرو و 
داخل خودرو تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
ایشان ممكن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابــالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 17 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 5 اصفهان 
واقع در خ شریعتی مجتمع شماره 5 دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از یكماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل 
خواهد آمد هزینه انتشار برعهده دادگستری اصفهان می باشد. م الف: 39443 شعبه 17 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع 5( )146 کلمه، 1 کادر( 

احضار متهم
12 شــماره درخواســت: 9610460359600013 شــماره پرونــده:  /1120
9609980359601727 شماره بایگانی شــعبه: 961735 نظر به اینكه مهران محمدی 
فرزند هاشم از طرف این بازپرسی به اتهام ســرقت و جعل چک تحت تعقیب می باشد و 
ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممكن نگردیده است بدینوسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 17 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خ شریعتی مجتمع شماره 5 
دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور 
پس از یكماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد هزینه انتشار برعهده 

دادگستری اصفهان می باشد. م الف: 39442 شعبه 17 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع 5( )139 کلمه، 1 کادر( 

احضار متهم
12 شــماره درخواســت: 9610460364700007 شــماره پرونــده:  /1121
9609980364700385 شماره بایگانی شعبه: 960387  بدینوسیله به آقای میالد ولیئی 
با توجه به شكایت آقای بهنام رحیمی آبگلوئی دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره 
چک 66315048 عهده بانک ملت شعبه طالقانی اصفهان ابالغ می گردد با توجه به عدم 
امكان ابالغ اوراق احضاریه و عدم دسترسی به ایشــان در اجرای ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری به ایشان ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی الزم 
اســت جهت دفاع از اتهام خود در این دادیاری حاضر گردد در غیر این صورت نسبت به 
اتخاذ تصمیم قانونی اقدام خواهد شــد.  )آدرس:  اصفهان کنار گذر اتوبان شهید خرازی 
حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع قضائی شهید مطهری( م الف: 39437 
شعبه 28 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع شهید مطهری(  

)135 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ

12 شــماره درخواســت: 9610460360400027 شــماره پرونــده:  /1122
9609980360400372 شماره بایگانی شعبه: 960593  مشخصات ابالغ شونده حقیقی: 
حمیدرضا شعاعی فرزند محمود کدملی 0055006086 به نشانی مجهول المكان، مهلت 
حضور از تاریخ ابــالغ: 3 روز، محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیكبخت 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان، نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشناس 
و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا )ارزیابی وســایل آزمایشگاهی مبلغ 149/000/000 ریال 
میباشد( با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت 
مقرر اقدام در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. توجه: پس از دریافت 
این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الكترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام 
و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود 
به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یكی از دفاتر 
خدمات الكترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیكترین واحد قضائی مراجعه 
نمایید.  م الف: 39427 شــعبه اول اجرای احكام مدنی شهرستان اصفهان) مجتمع 

قضائی شماره 1( )190 کلمه، 2 کادر( 
احضار متهم

12 شــماره درخواســت: 9610460360400027 شــماره پرونــده:  /1123
9609980360400372 شماره بایگانی شــعبه: 960593  پرونده کالسه 960593 ب 
25 این بازپرسی آقای فیض اله سلیمانی به اتهام غصب عنوان موضوع گزارش شكایت 
محمد ســلیمانی تحت تعقیب می باشــد نظر به این که متهم فوق مجهول المكان می 
باشد و وقت رسیدگی پرونده یک ماه پس ازنشــر آگهی تعیین گردیده است بدین وسیله 
به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری به نامبرده ابالغ مــی گردد تا در وقت 
مذکور )یک ماه پس از نشر آگهی( جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این بازپرسی 
حاضر شــوند در غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.  م الف: 
 39587 شعبه 25 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )117 کلمه، 

1 کادر( 
ابالغ رای

9609970350201959 شــماره پرونــده:  12 شــماره دادنامــه:   /1124
9609980350200532 شماره بایگانی شــعبه: 960635  خواهان: آقای میثم سهیلی 
پور فرزند مرتضی به نشانی اســتان اصفهان – شهرستان اصفهان – شهر اصفهان – خ 
هاتف کوی مشــیر مجتمع مروارید فروشگاه مرتضی ســهیلی پور ، خواندگان:1. سجاد 
مهدی فرزند محمود به نشانی اصفهان – خ امام خمینی – شهرک کوثر بلوار شهدا بلوک 
D طبقه همكف، 2. اقای حمید رضا مصری پور فرزند عباس با وکالت آقای علی اشرف 
رحیمی فرزند حیدر به نشانی استان اصفهان – شهر اصفهان –خ چهارباغ باال – مجتمع 
تجاری اداری کوثر فاز2 طبقه 6 واحد 833، خواســته : اعســار از هزینه دادرسی، دادگاه 
 با بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رای 
می نماید. رای دادگاه: درخصوص دعوی آقای میثم سهیلی پور فرزند مرتضی به طرفیت 
1. آقای حمیدرضا مصری پور فرزند عباس با وکالت آقای علی اشــرف رحیمی 2.سجاد 

مهدی فرزند محمود به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر خواهی نسبت 
به دادنامه 849-96مورخ 96/05/17 صادره در پرونــده 950936 و 960036 به میزان 
26/820/000 ریال با توجه به محتویات پرونده و عدم حضور خواهان درجلسه دادگاه و 
عدم ارائه دالیل اثبات اعسار خود و دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول مبنی برانكار دعوی 
اعسار و نیز اشتغال خواهان به خرید و فروش لوازم خانگی در بازار اصفهان و ناچیز بودن 
هزینه دادرسی، دادگاه دعوی خواهان  راثابت تشخیص  نداده و مستندا به ماده 197 قانون 
آیین دادرســی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب حكم به بطالن دعوی خواهان صادر 
و اعالم می نماید و به جهت این که از نظر دادگاه طرح دعوی اعسار با توجه به محتویات 
پرونده  به قصد اطاله دادرســی بوده لذا دادگاه مســتندا به تبصره ماده 109 قانون آیین 
دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب حكم به محكومیت خوهان به پرداخت سه 
برابر هزینه دادرسی )3/000/000( ریال صادر و اعالم می نماید  رای صادره حضوری و 
طرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. م الف: 39611 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)327 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970350200744 : دادنامــه  شــماره   12 /1125
9609980350200128 شماره بایگانی شــعبه:960152 خواهان: آقای گل محمد شه 
بخش فرزند رسول با وکالت آقای غالمرضا دانشمند دیزیچه فرزند محمدتقی به نشانی 
اصفهان – سه راه ســیمین- بعد از پمپ بنزین – مجتمع پاسارگاد – طبقه سوم – واحد 
16، خوانده: آقای یاسر حسینی فرزند باقر به نشانی مجهول المكان، خواسته ها: 1- تامین 
خواسته 2-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3-مطالبه وجه بابت ... 4-مطالبه خسارت دادرسی، 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان آقای گل محمد شه بخش فرزند 
رسول با وکالت آقای غالمرضا دانشــمند دیزیچه به طرفیت خوانده آقای یاسر حسینی 
فرزند باقر به خواسته مطالبه مبلغ 260/360/000 ریال وجه دو فقره چک بانكی به شماره 
853840 مورخ 94/11/30 به مبلــغ 70/000/000 ریال و 85338 مورخ 94/10/30 به 
مبلغ 40/000/000 ریــال و مطالبه مبلغ 150/360/000 ریــال وجه هفت فقره فاکتور 
استنادی به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرســی دادگاه از توجه به وجود اصل 
چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده می باشد و 
اینكه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و نظر به اینكه خوانده 
در جلسه رسیدگی حاضر نشده و در مقابل ادعای خواهان دفاعی از خود به عمل نیاورده 
است. دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 بــا اصالحات و الحاقات بعدی و مواد 
519-522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال با 
احتساب خسارت تاخیر تادیه براساس شــاخص نرخ تورم بانک مرکزی که در زمان اجرا 
توسط واحد اجرای احكام محاسبه می شود از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت و مبلغ 
150/360/000 ریال بابت 5 فقره فاکتور استنادی با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست مورخ 96/02/14 لغایت زمان اجراء به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 9/224/600 ریال به عنوان هزینه های دادرسی و مبلغ 7/448/640 ریال به عنوان 
حق الوکاله وکیل در حق خواهان محكوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظردر محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 39617 شعبه 

دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )383 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/1126 در خصوص پرونده کالسه 960783 خواهان توران حداد دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت محمد علی دادخواه تهرانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
97/2/16  ساعت 16/15 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 4 راه 
وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:39405 شعبه 16 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)110 کلمه، 1 کادر(

ابالغ رای
12/1030 کالسه پرونده 960683 شماره دادنامه: 9609976797101252 تاریخ دادنامه: 
96/11/29 مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای هوشنگ 
محمدی فرزند بیژن به نشانی اصفهان خ شهید اشرفی اصفهانی بعد از دانشگاه پیام نور 
استان خ دکتر عماد سیادت کوی 16 بن بست شاداب پالک 113،  خوانده: آ قای کیومرث 
فروغی فرزند عباسعلی  به نشانی مجهول المكان، خواســته: مطالبه ، گردشكار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه 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 هوشنگ محمدی فرزند بیژن به طرفیت 
آقای کیومرث فروغی فرزند عباسعلی به خواسته مطالبه مبلغ یكصد میلیون ریال موضوع 
یک فقره چک به شماره 741587-82/5/17 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت 
به محتویات پرونده و بقا اصول اسناد و مدارک در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی و اینكه مشــارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت 
ذمه خویش اقامه و ارائه نكرده است شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً 
به مواد  310، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 
515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/490/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر  آگهی طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
زمان وصول محكوم به طبق آخرین شــاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی و در حق  
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس  ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد. م الف:39395 

شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )335 کلمه، 3 کادر(
مزايده مال غيرمنقول

12/1115 شماره مزایده: 139604302127000053 بر اساس پرونده اجرائی به شماره 
بایگانی 9400022 تمامت ششدانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان به شماره شش هزار و 
یكصد و چهل و هفت فرعی از یكصد و هجده اصلی واقع در بخش یک ثبتی شهرضا به 
مساحت 72/38 متر مربع واقع در سمت شمال شرقی طبقه پنجم به انضمام انباری قطعه 
28 به مساحت 3/84 متر مربع و پارکینگ قطعه 20 به مساحت 11 متر در همكف با قدر 
السهم مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن مورد ثبت 
صفحه 431 دفتر 514 به نام فروزان عشقی ثبت و سند صادر شده است که به موجب سند 
رهنی شماره 46889 مورخ 1391/03/11 دفتر اسناد رسمی شماره 145 شهرضا از طرف 
نامبرده در رهن بانک مسكن شعبه مرکزی شــهرضا قرار گرفته و به علت عدم پرداخت 
بدهی بستانكار تقاضای صدور اجرائیه نموده که پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بستانكار 
بانک مسكن شعبه مرکزی شهرضا و باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
و آئین نامه مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی 
توسط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی 
گردید مورد بازدید در حال حاضر به صورت یک دســتگاه آپارتمان یک خوابه با اعیانی 
مفید 72/38 متر مربع واقع در سمت شمال شرقی طبقه پنجم به انضمام انباری قطعه 28 
به مساحت 3/84 متر مربع و پارکینگ قطعه 20 به مســاحت 11 متر مربع واقع در طبقه 
همكف، آپارتمان مذکور با دیوارهای آجری، سقف تیرچه و بلوک، کف سرامیک، سطوح 
داخلی سفیدکاری و نقاشی شده، پرده های عمودی، دربهای داخلی چوبی و پنجره های 
بیرونی ازنوع دو جداره، یوپی وی سی، درب ورودی ضد سرقت، آشپزخانه ، حمام و سرویس 
های بهداشتی تمام کاشی و سرامیک، کابینت آشپزخانه از نوع ام دی اف، سیستم سرمایش 
کولر آبی و سیســتم گرمایش رادیاتور و پكیج، نمای بیرونی آجر سه سانتی و سنگ ازاره 
و انشعابات موجود شامل آب، برق و گاز می باشد. ششدانگ اعیانی ملک مذکور با توجه 
به موقعیت، قدمت ســاخت، نوع مصالح مصرفی، کیفیت اجرا، کاربری، عرضه و تقاضا و 
جمیع عوامل موثر در قضیه به مبلغ چهارصد و نود میلیون ریال ارزیابی گردیده است. در 
جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 1397/02/17 در شعبه اجرای 
ثبت اسناد شهرضا تشــكیل می گردد. از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 
کارشناسی چهارصد و نود میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به هر کس 

که خریدار باشد فروخته می شود طالبین می توانند قبل از تشكیل جلسه از مورد مزایده به 
آدرس: شهرضا سروستان فاز 4، مجتمع مسكونی ارگ 6، ارگ 3، طبقه پنجم، واحد 28 از 
مورد مزایده بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از حق 
مزایده و هزینه انتقال سند در دفاتر اسناد  رســمی و مالیات دارائی و عوارض شهرداری و 
بدهی های مربوطه به حق انشعاب و  آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه 
بر عهده برنده مزایده می باشد این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
در تاریخ 1396/12/26 درج و منتشر می گردد. م الف: 1104 محمد مهدی یوسفیان 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا )525 کلمه، 6 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9610426805200130 ییــه: اجرا شــماره   12 /1099
9609986805200628 شماره بایگانی شعبه:960628 بموجب درخواست اجراي حكم 
مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976805201553 محكوم علیه 1- اکبر 
لران 2- حسین لران فرزند حسن هر دو به نشانی مجهول المكان محكومند به پرداخت 
تضامنی مبلغ 200/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/760/000 هزار 
ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ 1390/2/24 لغایت اجرای حكم و نیم عشر اجرایی و حق الوکاله وکیل در 
حق محكوم له شرکت تعاونی مصالح فروشان به نشانی اصفهان خ جابر انصاری روبروی 
شهرداری ناحیه 8 پ 146  با وکالت امیر حســین ضرابی اصفهانی فرزند محمدرضا به 
نشانی میمه خیابان حافظ روبروی دبیرستان فاطمه زهرا کوچه شهید بیژن ظهرابی پالک 
69 طبقه اول. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی 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: 39620 شعبه 

52 شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره سه( )438 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

9610106836210836  شــماره پرونــده:  12 شــماره ابالغنامــه: /1100
9509986836201176 شماره بایگانی شــعبه:951346 محكوم له: پری ناز اعظمی- 
محمدمهدی اعظمی ، محكوم علیه: مرتضی اعظمی، پیرو آگهی های منتشره در جراید 
بدینوســیله به مرتضی اعظمی که مجهول المكان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه 
صادره به شــماره 9610426836200404 در پرونده کالســه 951347 و 951346 به 
موجب دادنامه شــماره 9609986836201622 مورخ 1396/08/25 صادره از شعبه 2 
دادگاه خانواده اصفهان محكوم علیه محكوم به پرداخــت نفقه خانم پری ناز اعظمی به 
مبلغ ماهیانه 3/000/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 95/8/25 و آقای مهدی اعظمی 
به مبلغ ماهیانه 2/400/000 ریال از تاریخ فوق به صورت مســتمر بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 3/648/000 ریال جمعا به عنوان هزینه های دادرسی و کارشناسی بالسویه 
در حق محكوم له می باشد پرداخت مبلغ 2/250/000 ریال بابت حق االجرای پرداخت 
نفقه پری ناز اعظمی و مبلغ 1/800/000 بابت حق االجرای نفقه مهدی اعظمی برعهده 

محكوم علیه می باشــد بدیهی اســت با توجه به غیابی بودن حكم، اجرای حكم غیابی 
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محكوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به 
محكوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 
قانون اجرای احكام مدنی در یكی ازجراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهی نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر این صورت واحد اجرای 
احكام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد 
نمود. م الف: 39607 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی(

)251 کلمه، 3 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9610420351400506 ییــه: اجرا شــماره   12 /1102
9309980351400410 شــماره بایگانی شــعبه:930412 بموجب درخواست اجراي 
حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609970351401291 محكوم علیهم 
1- سحر 2- سامان 3- ساسان فرزند سهراب 4- سینا 5- نصرت همگی عالی پور  همگی 
به نشــانی اصفهان خ جی ک توحید ک گل یاس پ 46 محكومند بــه انتقال یک واحد 
آپارتمان تحت پالک ثبتی 10353/563 بخش 5 ثبت اصفهان در حق محكوم له خلیل 
بهزادی فرزند ولی اله به نشــانی اصفهان بهارستان خ ایثار کوی بنفشه میدان شقایق پ 
535 با وکالت انسیه قربانی فرزند حسین به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان 
پروین خیابان حكیم شفایی دوم کوچه شهید رضایی پالک 15 و حجت ا... مرادی فرزند 
اسداله به نشانی تهران خیابان شریعتی خ ملک پالک 14 طبقه اول وپرداخت 1/500/000 
ریال بابت هزینه عملیات اجرایی درحق صندوق دولت. 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: 39601 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )445 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9610420351400505 ییــه: اجرا شــماره   12 /1103
9309980351401284 شــماره بایگانی شــعبه:931389 بموجب درخواست اجراي 
حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409970351401773 محكوم علیه 
منوچهر علی پور فرزند محمد به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
300/000/000 ریال به انضمام کلیه خســارات دادرسی شــامل هزینه دادرسی به مبلغ 
9/060/000 ریال و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه )مرحله بدوی( و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 91/10/6 در حق محكومله فضل اله جوکار فرزند سیروس به نشانی کازرون منطقه 
سامور روستای سی سخت منزل شخصی با وکالت آرزو سلیمانی فرزند ذبیح اله به نشانی 
چهارباغ باال نرسیده به چهار راه شریعتی کوچه شهید مختاری ساختمان اسكان طبقه 3 
دفتر وکالت خانم دکتر لیال رئیسی و دکتر لیال رئیسی دزکی فرزند محمد به نشانی اصفهان 
چهارباغ باال نرسیده به چهار راه شریعتی کوچه شهید مختاری) 37( ساختمان اسكان طبقه 

سوم و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت بابت هزینه عملیات اجرایی رای صادر شده 
غیابی است.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 39592 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )462 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره   9610426805200129 ییــه: اجرا شــماره   12 /1104
9609986805200629 شماره بایگانی شعبه:960629 بموجب درخواست اجراي حكم 
مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609976805201548 محكوم علیه 1- 
محمد مبینی 2- مهدی مبینی هر دو فرزند علی به نشانی مجهول المكان محكوم اند به 
پرداخت تضامنی مبلغ 200/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/750/000 
هزارریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه های نشر  آگهی طبق تعرفه قانونی خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ 1389/11/27 لغایت اجرای حكم و نیم عشر اجرایی  و حق الوکاله 
وکیل در حق محكوم له شرکت تعاونی مصالح فروشان به نشانی اصفهان خ جابر انصاری 
روبروی شهرداری ناحیه 8 پ 146 با وکالت امیر حسین ضرابی اصفهانی فرزند محمدرضا 
به نشانی میمه خیابان حافظ روبروی دبیرســتان فاطمه زهرا کوچه شهید بیژن ظهرابی 
پالک 69 طبقه اول، محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابــالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی 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: 39627 شعبه 

52 شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره سه( )438 کلمه، 4 کادر(



کد شناسه بهداشتی  برای توزیع نان ضروری است
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

عکس روز

 جلوگیری از جدایی 
11 هزار زوج در آستانه طالق

معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان گفت: با تالش کارشناسان مرکز مشاوره 
و مددکاری آرامش ایــن معاونت ، اختالفات 11 
هزار زوج که در آســتانه جدایی بودند به صلح و 

سازش مبدل شد.

جهانگیر کریمی اظهار کرد: در سال 96 معاونت 
اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان 
تالش کرد تــا با ارائــه برنامه های آموزشــی و 
آگاه ســازی مردم، نقش موثری در پیشگیری از 
جرایم و آسیب های اجتماعی در جامعه ایفا کند.

وی افزود: در ســال 96 نزدیک بــه 30 هزار نفر 
از خدمات مشــاوره ای مرکز مشاوره آرامش این 
معاونت و واحدهای مشاوره و مددکاری مستقر 
در کالنتری ها و پاســگاه ها به صــورت رایگان 

بهره مند شدند.
معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان همچنین بیان داشــت: بیشترین علت 
مراجعه افراد به این واحدها، اختالفات خانوادگی 
بوده که 22 هزار نفر آنان در آســتانه طالق قرار 
داشتند و کارشناســان خبره واحدهای مشاوره 
پلیس استان توانستند با استفاده از تکنیک های 
خاص مشــاوره ای، صلــح و ســازش را به این 

خانواده ها هدیه کنند.

همزمان با اجرای طرح دست های مهربانی؛
کمک 300 میلیون ریالی 

خیران به نیازمندان
در آســتانه نوروز، واقفان نیک اندیش در آستان 
مقدس امامزاده ســید ابراهیم ورنوســفادران 
خمینی شــهر300 میلیون ریال بــه نیازمندان 

کمک کردند.
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه خمینی شهر 
گفت: با اجرای طرح  دست های مهربانی در این  
آســتان مقدس با این میزان کمک ، ســبدهای 

غذایی تهیه و بین افراد نیازمند توزیع شد.
حجت االسالم رضا ابراهیمی افزود: با کمک جمع 
آوری شده پنج تن برنج و سه هزار قوطی کنسرو 
خریداری و به نیازمندان خمینی شهری اهدا شد.

وی گفت: طرح دســت های مهربانــی با هدف  
محرومیــت زدایی و کمــک به نیاز منــدان با 
محوریــت خیــران در جواربقاع متبرکــه  اجرا 

می شود.

 کد شناسه بهداشتی
 برای توزیع نان ضروری است

مســئول کمیســیون آموزش اتحادیه نانوایان 
اصفهان گفت: کد بهداشتی، نشان دهنده تولید 
نان در مکانی دارای مســئول فنی است که همه 
اصول و فنون از نظر بهداشت محیط و بهداشت 

کارمندان در آن رعایت می شود.

محمدرضا خواجه با اشاره به اینکه عرضه نان های 
غیر بهداشتی در واحدهای صنفی ممنوع است، 
اظهار کرد: براساس چهل و یکمین مصوبه جلسه 
کارگروه علمی گندم و آرد و نان استان، هر فردی 
که قصــد توزیع نان در مراکــز مختلف محلی را 
دارد، بایــد از دو فرم ویژه به عنوان شناســنامه 

برخوردار باشد.
وی با بیــان اینکه اتحادیه معتقد اســت که فرد 
توزیع کننده نان در مراکز محلی باید از نشــانی 
دقیق بهره مند باشــد تا کمیته بازرسی اتحادیه 
بتواند در این زمینه نظــارت کافی را انجام دهد، 
افزود: داشــتن شناســنامه و کد بهداشتی برای 
توزیع کنندگان نان ضروری است و کد بهداشتی 
نشان دهنده تولید نان در مکانی دارای مسئول 
فنی است که همه اصول و فنون از نظر بهداشت 
 محیــط و بهداشــت کارمنــدان در آن رعایت

 می شود.

خرید عید نوروز از سال های دور در میان ما باب بوده 
و هزینه های زیادی را برای خرید لوازم و پوشاک در 
بازارهای نوروز صرف می کنیم که گاهی پشیمانی به 
بار می آورد. نرخ تورم بیشتر از این هم که باشد، قیمت 
اجناس اگر سر به آسمان بکشــد و برای خرید یک 
جفت جوراب مجبور باشیم تمام خیابان های شهر را 
دور بزنیم، باز خرید شــب عید برای ایرانی ها حال و 
هوای خاصی دارد؛ اما به تازگی برخی ها  دیگر حوصله 
این بازار گردی ها را نداشــته و ترجیح می دهند در 
خانه بمانند و خریدهای خود را اینترنتی انجام دهند. 
این نــوع از خرید ها هم بــه دور از ایراد و مشــکل 
نیست؛ چرا که هر از چندگاهی شنیده می شود که 
حساب هایی هک شده اند و جالب اینکه چنین نوعی 
از سرقت سن و سال نمی شناسد و در هر سنی اتفاق 
می افتد. چندی پیش پلیس فتای استان از شناسایی 

هکر16 ساله ای که با نفوذ به حساب بانکی ۴ شهروند 
اصفهانی، بالغ بر ۴00 میلیون ریال سرقت کرده بود 
خبر داد. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی بیان کرد: 
در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که این فرد 
با طراحی یک وب ســایت فروشگاهی و ایجاد درگاه 
جعلی پرداخت الکترونیک در آن توانسته به حساب 
بانکی ۴ نفر از شهروندان اصفهانی نفوذ کرده و بالغ بر 

۴00 میلیون ریال از حساب آنها سرقت کند.
وی با بیان اینکه تحقیقات، پیرامون هک و نفوذهای 
احتمالی دیگر، توســط این هکر ادامــه دارد گفت: 
توصیه ما به شهروندان این است که هنگام خریدهای 
اینترنتــی هوشــیار باشــند و به وب ســایت های 
فروشــگاهی مطمئن و دارای نمــاد اعتماد تجارت 
الکترونیک مراجعه کنند.سرهنگ مرتضوی با بیان 
اینکه همه ســاله در آســتانه نوروز عده ای سودجو 
اقدام به ساختن سایت های فیشینگ با عنوان هدیه 
نوروزی، شارژ رایگان نوروزی و... کرده و با این ترفند به 

کارت های بانکی کاربران نفوذ و از حساب آنها سرقت 
می کنند، خاطرنشان کرد: کاربران باید دقت کنند، 
در نوار آدرس وب سایت های فروشگاهی از پروتکل 
امن https  استفاده شده باشد و آدرس و شماره تلفن 

فروشگاه در آن قید شود.
چگونه از دست هکرها درامان باشیم

- از ارائه اطالعات کارت بانکي خــود حتي به افراد 
نزدیک خودداري کنید.

 - از نوشتن رمز کارت بانکي در کنار کارت بپرهیزید و 
کارت بانکي خود را به شخص دیگري ندهید.

  - کالهبرداری از طریق سایت های اینترنتی توسط 
اتباع کشور نیجریه و ســنگال و یا تحت عنوان افراد 

تبعه این کشورها مسبوق به سابقه است.
 - هرگز به ایمیل هایی با عناوین شــرکت در قرعه 
کشی، برنده شدن در مزایده یا مسابقه، خرید اقالم 
کم یاب، انواع کمک های مالی، مشارکت در سودهای 

معامالتی مختلف و ... اطمینان نکنید.
 - فریب های اینترنتی معموال از یک الگوی مشــابه 
پیروی می کنند که تماس اولیــه از طریق ایمیل یا 
شبکه های اجتماعی انجام می شود و ابتدا از قربانیان 

خواسته می شــود از طریق ایمیل، تلفن، فاکس و... 
به این تماس پاســخ دهند و بعــد از اینکه در اولین 
گام طعمه به دام شــکارچیان افتاد، سعی می کنند 
اعتماد قربانی را جلب کــرده و در انتها به بهانه ای از 
 او در خواســت پول می کنند پس همیشه به هنگام
 روبه رو شــدن با موضوعاتی از این قبیل، شــباهت 

الگوهای کالهبرداری اینترنتی را مدنظر قرار دهید.
- از جمله کالهبرداری های اینترنتی، کالهبرداری 
نیجریه ای است که با رتبه نخست فریب اینترنتی، 
همچنان پرطرفدارترین شیوه کالهبرداری است. در 
این حقه به قربانی قول یک جایزه یا ارائه درصدی از 
پول کالنی داده می شود که قرار است آن را از کشور 
نیجریه خارج کنند و معموال ابتدا از کاربر خواســته 
می شــود یک مبلغ اولیه برای پوشش هزینه های 
بانکی ارائه دهد و به محض ارســال نخستین پول، 
کالهبرداران غیب می شــوند؛بنابراین در مواجهه 
با این نــوع کالهبرداری ها که به اشــکال مختلف و 
مختص کشورهای آفریقایی است، هیچگونه توجهی 
به ترفندهای آنان نکرده و هیــچ ارتباطی از طریق 

ایمیل یا تلفن و ... حاصل نکنید.

کالهبرداران اینترنتی در کمین خریداران کاالی نوروزی؛

دستگیری هکر اصفهانی

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: نخستین راننده اتوبوس آمبوالنس اورژانس زن در ایران در ناوگان نوروزی سال جدید 
خدمت رسانی می کند.غفور راستین درباره حضور نخستین زن امدادگر کشور در اورژانس اصفهان اظهار داشت: خانم راشکی، اولین راننده 

اتوبوس آمبوالنس اورژانس زن در ایران است که در ناوگان نوروزی امســال خدمت رسانی می کند.وی افزود: این بانوی اصفهانی به مدت 8 سال سابقه کار در 
اورژانس داشته و در رشته امداد سوانح تحصیل کرده است.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: این بانو به عالوه انجام فعالیت های ستادی، در انجام عملیات ها راننده اتوبوس آمبوالنس بوده و 
در امدادرسانی ناوگان نوروزی امسال نیز مشارکت دارد.

خبر

هشدار

رییس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان 
گفت: در آستانه نوروز و همزمان با اجرای طرح 
فرشتگان رحمت بیش از هزار سبدغذایی شامل 
برنج، حبوبات، تن ماهی ، گوشت و مرغ  با کمک 

داوطلبان خیر این جمعیت تهیه و به نیازمندان این شهر هدیه شد.شهریار انصاری از توزیع بیش از هزار دست 
پوشاک به اقشار آسیب پذیر اصفهان نیز خبر داد و افزود: این کمک ها باهدف حفظ کرامت افراد نیازمندان و 
تامین حداقل امکانات معیشتی این افراد اهدا شده است.وی »نیکوکاری به وقت نوروز« را شعار امسال طرح 
فرشتگان رحمت جمعیت هالل احمر دانست و گفت: جذب، ساماندهی و هدایت کمک های مردمی در اجرای 
برنامه های عام المنفعه و ارائه راهکار های مناســب به منظور مشارکت مستقیم داوطلبان و خیران در اجرای 
طرح از اهداف طرح فرشتگان رحمت است.هم اکنون بیش از 600خیر استان در اجرای طرح فرشتگان رحمت 

با جمعیت هالل احمر اصفهان همکاری می کنند.

آغاز اهدای سبد غذایی و 
پوشاک به نیازمندان 

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان گفت: حریق انبار و کارگاه چاپ ســلفون شهرک 
 صنعتی جی بــا همکاری بیــش از ۵0 نیــروی امدادی

 اطفا شد.
محمد شریعتی اظهار داشت: پس از حضور آتش نشانان با توجه به حجم باالی حریق نیروهای امدادی از ایستگاه 
شماره 1۵ نیز به محل حادثه اعزام شدند. وی با بیان اینکه در گام دوم امدادرسانی نیروها از 10 ایستگاه دیگر 
همراه با خودروهای اطفای حریق سبک و سنگین به محل حادثه اعزام شدند، تصریح کرد: همچنین سه دستگاه 
لودر برای مناسب سازی محیط حادثه برای اجرای عملیات امدادی و تخریب دیوارهای کارگاه مورد استفاده قرار 
گرفتند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه پس از یک ساعت 
این حریق به صورت کامل اطفا شد، ابراز داشت: ۵0 نیروی امدادی همراه با مسئوالن شیفت در این عملیات 

همکاری داشتند.

اطفای حریق بزرگ 
در شهرک صنعتی جی 

نخستین بانوی راننده اتوبوس آمبوالنس کشور به ناوگان نوروزی پیوست

 تغییر کاربری پراید 
برای مسافرت نوروز!

محیط زیست

 افتتاح نخستین مرکز
 پرنده نگری کشور در اصفهان

نخستین مرکز پرنده نگری کشور با عنوان آوای 
بوم در منطقه گردشگری صفه اصفهان راه اندازی 
شد. این مرکز تخصصی پرنده نگری  زیر مجموعه  
شرکت توســعه مجتمع های سیاحتی فرهنگی 
و ورزشی سپاهان وابســته به شهرداری اصفهان  

است.
مدیر عامل این شــرکت  گفت:مرکز پرنده نگری 
اصفهــان در منطقــه نمونه گردشــگری صفه، 
جنب تله کابین صفه قرار دارد و همه روزه آماده 

خدمات رسانی به شهروندان و گردشگران  است.
علی معینی،هدف از راه اندازی مرکز پرنده نگری 
آوای بــوم را  فعالیت های پژوهشــی در زمینه 
پرندگان، معرفی تفریح پرنده نگري در میان عموم 
مردم و آشنا کردن طیف گسترده اي از جامعه با 
حیات پرندگان و استفاده سالم و پایدار از طبیعت 
از طریق پرنده نگری و برنامه ریزي برای باشگاه ها 

و برج هاي پرنده نگری عنوان کرد.
ســید رحمان دانیالی، مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان هم در آیین راه اندازی این 
مرکز افزود: با وجود صنعتی بودن این استان ، این 
نقطه از کشور دارای طبیعت بکر و محیط زیست 
با تنوع گونه های مختلف جانوری است به طوری 
که ۴0 گونه خزنده و ۴1 گونه آبزي در این استان 
شناسایي شده و نیازمند توجه بیشتر دوستداران 

محیط زیست است.

برگزاری آخرین جلسه شورای 
اداری حفاظت محیط زیست

آخرین جلســه شــورای اداری حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان در ســال جاری با حضور 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

برگزارشد.
ســاماندهی تابلوهای اداری، تاکید بر کنترل و 
پایش های مستمر زیست محیطي در تعطیالت، 
همکاري با تشکل هاي زیست محیطي ، اجراي 
طرح یک ساعت با محیط بان، پیگیري جلسات 
مدیریت پسماند، ارتباط مســتمربا مسئوالن و 
نمایندگان مجلس، اجراي طرح هاي آموزشي به 
خصوص زنگ آموزش، اجراي طرح #بی- زباله 
با شــعار محوري: #از- خودمان- شروع- کنیم  
با همکاري شــخصیت ها و چهره هاي شهرها و 
شهرستان ها، بازدید از ادارات تابعه ، موضوع نذر 
طبیعت، هماهنگي ادارات،مدیریت خشکسالي 
و تقدیراز محیط بانــان نمونه از جمله مهم ترین 

موضوعات محوري این جلسه بود.
در پایــان این جلســه از فعالیت های شــاخص 
بخش های مختلف ستادی و تابع اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان با اهداي لوح سپاس 
قدرداني شد.  شوراي اداري حفاظت محیط زیست 

استان در فواصل دو ماهه تشکیل مي شود.

 پایش آنالین رودخانه ها
 در 1۶ استان

مدیر کل دفتر پایش فراگیر ســازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: ۵3 ایســتگاه پایش آنالین 
رودخانه ها به صورت آنالین پارامترهاي فیزیکي 

را پایش مي کنند.
شینا انصاری در رابطه با پایش رودخانه ها در کشور 
اظهار کرد: آلودگي آب رودخانه ها پدیده اي است 
که در آن کیفیت شیمیایي، زیستي و فیزیکي آب 
به واسطه ورود فاضالب هاي صنعتي، بهداشتي، 
روان آب هاي شــهري، زه آب هاي کشاورزي و 

تخلیه زباله ها تغییر مي کند.
وی ادامه داد: در سال های اخیر در کشور ما یکي از 
مشکالت افزایش غلظت آالینده ها، کاهش دبی و 
حجم رودخانه ها به دلیل خشکسالي بوده است که 
طبیعتا میزان خودپاالیي رودخانه ها و بار آلودگی 
را تحت تاثیر قرار مي دهد. میزان حجم آب جاری 
در رودخانه ها بسیار مهم است چون بار آلودگي 
رودخانه هــا تابعی از غلظت آالینــده ها در دبي 

رودخانه هاست.
وی افزود: در 16 استان ۵3 ایستگاه پایش آنالین 
رودخانه ها را داریم که به صورت آنالین و برخط 
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی را پایش می کنند.

فرزانه مستاجران

 روزها، ماه ها و فصل ها از پی هم گذشتند و باالخره رسیدیم به اسفند، 
ماه آخر ســال که تا می خواهی نامش را کامل بیان کنی به آخرین روز 
آن رسیده ای! اصال این ماه انگار برخالف سایر ماه ها، در باند خط ویژه 
افتاده و بدون توجه به هشدارهای پلیس با آخرین سرعت عبور می کند 
و اگر کمی توجه نداشته باشی جا می مانی و این »جا ماندن« هم بدجور 

خود را نشان می دهد.
گذشته از سرعت باالی این آخرین ماه سال، از قدیم االیام در خانه های 

 ایرانی رســم بوده اســت که بعد از نو نوار کردن خانه بــا گردگیری و 
شست و شو یک نگاهی هم به کودکان می انداختن و کمی تا قسمتی 
الزامی بود که فرزندان با لباس نو بر سر سفره هفت سین بنشینند؛ اما در 

زمان کودکی ما قصه خرید لباس خودش مثنوی هفتاد من کاغذ بود.
به هر حال یکی از بهترین خاطرات کودکــی بدون هیچ برو و برگردی 
مربوط می شــود به لحظه ای که پدر و مادر عنوان می کردند» برویم 
لباس عید بخریم« و ما هم سر از پا نمی شــناختیم و لباس هایمان را 
یکی در میان پوشیده و نپوشیده به راه می افتادیم.گذشته از خریدهای 
زورکی  و خریدهایی که سلیقه و نظر ما کمتر در آن دخیل بود، بودن در 

فضای بازار و کانون توجه قرار گرفتن و پالستیک های خرید که سفت و 
سخت از آن حفاظت می کردیم و ماهی گلی هایی که تا فرصتی دست 

می داد به تماشای آن می ایستادیم، حال و هوای خاص خود را داشت .
بوی خاص لباس های نو نمی گذاشت چند سایز بزرگ بودن لباس های 
انتخابــی والدین آنچنــان کاممــان را تلخ کند. صــدای خش خش 
پالســتیک هایی که لباس های عیدمان در آن قرار داشــت یک طرف 
و شــب تا صبح خواب لباس های عید را دیدن یک طرف دیگر... اصال 
لباس ها و کفش های براقمان را ســاعت به ساعت که نه هر لحظه چک 
می کردیم تا تصویرش در ذهنمان هک شــود و با چشم غره های مادر 
آن را ســرجای خود می گذاشتیم.به همین ســادگی روزها را به انتها 
می رساندیم تا برســیم به لحظه تحویل سال و دیگر پوشیدن آن لباس 
و کفش نو از ممنوعیت خارج می شد و می توانســتیم راحت و آزادانه 
آنها را بپوشــیم. در کنار آن هیچگاه فراموش نمی کردیم با اینکه پدر 
از پس مخارج خانه به ســختی بر می آمد؛ اما خرید یک تکه لباس نو 
 برای کســانی که به قول پدربزرگ دستشــان به دهانشان نمی رسید، 

در اولویت بود.
اما این روزها داستان خرید لباس عید فرق کرده است گذشته از اینکه 
دیگر لباس عید معنای قدیم خود را از دست داده و کمتر بچه ای دیده 
می شود که با خرید لباس عید، ذوق و شوق آنچنانی نشان دهد و دیگر 
از تحمیل سلیقه والدین خبری نیست و کفش چند شماره بزرگ تر هم 
معنایی ندارد ولی برخی واژه ها با وجود کمرنگ شــدن هنوز که هنوز 

است در میان مردم باقی مانده است.
در کودکی ما ساده زیســتن موج می زد و در کنار آن کمک به سایرین 
پررنگ بود و این روزها زرق وبرق زندگی نمی گذارد زیاد به دور و بر خود 
نگاهی عمیق بیندازیم و با دقت ببینیم که هستند برخی از کودکان که 

برای امرار معاش چشم به آخرین لحظات سال دوخته اند.
بزرگ شده ایم و زندگی هایمان تجملی شده اســت و با وجود دنیای 
بزرگی که بــرای خود ســاخته ایم؛ امــا دیدمان را کمی نســبت به 
اطرافیانمان کوتاه تر کرده ایم. اگر فقط لحظه ای تصور کنیم کودکانی 
که در چهارراه ها اسپند می چرخانند و شیشه ماشین ها را پاک می کنند 
همانند فرزندان خودمان در انتظار سال نو هستند به طور حتم بهاری 

مهربان تر را تجربه خواهیم کرد.

در روزهای پایانی سال، مهربانی را به هم هدیه کنیم

بهار؛ منتظر مهر انسان ها

رییس مرکز درمان اعتیاد ســازمان بهزیستی کشور از آغاز طرح 
»مدیریت مورد معتادان« به ویژه معتادان متجاهر از بهار 97 خبر 
داد و گفت: این طرح ابتدا در استان های زیارتی و سیاحتی مانند 
قم ، مشهد، اصفهان ، شیراز و تهران اجرایی می شود و سپس در 

تمام کشور تعمیم می یابد.
فرید براتی سده  افزود: در اجرای این طرح ، خدماتی به معتادان 

ارائه می شود؛ چراکه در حال حاضر اصلی ترین مشکل در ارتباط 
با معتادان این اســت که آنان بعد از بیرون آمــدن از مراکز ترک 

اعتیاد، رها می شوند.
وی خاطرنشان کرد: سیســتم حمایتی اجتماعی از معتادان در 
سال های گذشته کامل نبوده؛ بنابراین معتادان بهبودیافته بعد 
از مدتی دوبــاره به مصرف مواد برمی گردنــد و این چرخه دائما 

تکرار می شود.
وی تصریح کرد: دو سیستم برای کنترل معتادان برای بازنگشتن 
به اعتیاد در نظرگرفته شده که در مرحله اول اگر معتاد بعد از دو 
تا سه بار دستگیر شد دیگر الزم نیست به عنوان معتادی که قصد 
ترک دارد با او برخورد شود بلکه قوه قضائیه باید به عنوان مجرم با 

او برخورد کند که متاسفانه این مسئله اجرا نمی شود.

آغاز طرح مدیریت معتادان از سال97

فاطمه کاویانی
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روس ها از درخشش من تعجب کردند

پیشنهاد سردبیر:

  قاب روز

دیدار منصوریان با یادگاران امام خمینی)ره(
علیرضا منصوریــان با حضور در مرقــد بنیانگذار کبیر انقاب اســامی با یــادگاران امام 
خمینی)ره( ماقاتی دوستانه داشت و ســاعاتی را به گپ و گفت گذراند.سرمربی سابق تیم 
استقال به منظور ادای دین به سید حسن خمینی و سید احمد خمینی که دوستی دیرینه ای 
با آنها دارد، به حضور آنها رفت.در مدت زمانی که منصوریان عهده دار هدایت استقال بود از 
سوی یادگاران امام به ویژه ســید احمد خمینی بارها مورد حمایت قرار گرفت و در رختکن 

آبی پوشان حضور پیدا می کرد.

در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر مذاکره مسئولین باشگاه سپاهان 
با محسن مسلمان وســرور جباروف، سرپرست باشگاه سپاهان در 
گفت وگویی کوتاه ضمن رد کردن هرگونه مذاکره با این دوبازیکن، 
این گونه حرکات قبل از پایان یافتن مسابقات را غیر حرفه ای خواند و 
یادآوری کرد که باشگاه سپاهان به عنوان یک باشگاه حرفه ای به خود 

اجازه نمی دهد قبل از پایان مسابقات با بازیکنی وارد مذاکره شود .

سپاهان تکذیب کرد

20

تماشای بازی ایران و سیرالئون 
رایگان شد

تماشــای دیدار دوســتانه تیم های ملی ایران و 
ســیرالئون در ورزشــگاه آزادی برای هواداران 

رایگان است.
امروز دیــدار دوســتانه تیم های ملــی ایران و 
سیرالئون از ســاعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه آزادی 
برگزار می شود. غامحسین زمان آبادی، رییس 
کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه 
بلیت این بازی رایگان است، اظهار کرد: احتمال 
اینکه تماشــاگر زیادی به ورزشگاه آزادی بیاید، 
کم است چرا که در روزهای پایانی سال هستیم و 
از طرفی بازی در نخستین روز هفته و در ساعات 

کاری برگزار می شود.
وی ادامه داد: با این حال ما برنامه های فرهنگی 
خودمان را برای این بــازی در نظر داریم و همه 
چیز طبق روال گذشته انجام می شود و مشکلی 

وجود ندارد.

در حاشیه

 »نه« مبارز فلسطینی
 به ورزشکار رژیم اشغالگر

مبارز ۱۴ ساله فلســطینی از مبارزه با ورزشکار 
رژیم غاصب صهیونیستی در مسابقات قهرمانی 

جهان تایلند، انصراف داد.
انزجــار از رژیم غاصب صهیونیســتی در زمینه 
ورزش، موضوع جدیدی نیســت و از سال های 
دوری کــه ایــن رژیم کــودک کش بــه وجود 
آمده، ورزشــکاران مســلمان و غیر مسلمان به 
نشانه اعتراض و حقوق بشــر حاضر به رقابت با 
ورزشــکاران این رژیم غاصب نیستند.در هفته 
اخیر امنیه بلقاضی، خانم جودوکار الجزایری از 
مبارزه با جودوکار این رژیم غاصب سر باز زده بود. 
در ادامه این انقاب ورزشی علیه صهیونیست ها 
در جدیدترین خبر، عبدالسام عقل، قهرمان ۱۴ 
ساله موی تای شهر قدس اشتغالی، ابراز انزجار 
خود را از رژیم اشــغالگر قدس را  در مســابقات 
قهرمانی جهان موی تای تایلنــد اعام کرد و از 
بازی کردن مقابل مبارز رژیم غاصب صهیونیستی 

سرباز زد.

منهای فوتبال

حسین ماهینی به خوبی توانست در پنجمین تجربه اش در پست هافبک دفاعی، نقشی موثر در ترکیب سرخ پوشان 
ایفا کند.

مدافع راست سرخ پوشان اکنون به تغییرات پیاپی پســت عادت کرده و توانســته این بار در پست هافبک دفاعی 
نمره قبولی و اعتماد برانکو را به خود جلب کند.ماهینی که برخاف حضور سه هافبک دفاعی تخصصی در ترکیب 
پرسپولیس نظر مثبت برانکو را به خود جلب کرده و در پست شماره شش، جایگاه ثابتی به خود اختصاص داده، در 

دیدار مقابل الوصل نیز یک روز موفق را پشت سر گذاشت و در نهایت نیز با پاس گل خود سه امتیاز این تیم در اســتادیوم زعبیل را تضمین کرد.ماهینی که برخاف 
روزهای ابتدایی حضورش در این پست، اکنون با تجربه و اعتمادبه نفس باال با پاس های کلیدی خود، یکی از مهره های قابل اعتماد سرخ پوشان لقب گرفته، مسلما کار 
ربیع خواه و حتی نوراللهی را برای حضور در ترکیب اصلی سخت تر خواهد کرد. ماهینی در طول دو فصل اخیر در پست هافبک دفاعی، دفاع راست، دفاع میانی و مدافع 
چپ برای این تیم به میدان رفته و همین مسئله عاملی شده تا شانس حضورش در تیم ملی و تجربه دومین جام جهانی برای او به حداقل برسد؛ اما با بازوبند کاپیتانی 

این تیم به موفقیت های بزرگی در ترکیب باشگاهی دست یافته است.

ماهینی و تغییرات 
 جالب توجه
 در پست جدید

 چند روز قبل بود که اعام شد زالتکو کرانچار، سرمربی 
سابق سپاهان گزینه اصلی فدراسیون فوتبال برای تیم 
امید است. در همان زمان یکی از روزنامه ها مدعی شد 
که کرانچار به خاطر اختاف با کی روش شانس زیادی 
برای نشستن روی نیمکت تیم امید ندارد و نام مربیانی 

مثل فرکی، یحیی گل محمدی و حمید استیلی و دراگان اسکوچیچ روی میز رییس فدراسیون فوتبال قرار 
گرفته است. در چنین شرایطی سایت باشگاه خبرنگاران، شانس کرانچار و یحیی را بیشتر از سایر گزینه ها 
دانسته و نوشته فرکی به خاطر شرایط جســمانی اش از فهرست گزینه های نهایی حذف شده و استیلی 
هم موفقیت خاصی نداشته؛ اما یحیی نشان داده که مربی کاربلدی است. در بین گزینه های خارجی هم 
اسکوچیچ درگیر تیم خونه به خونه است و کرانچار برخاف نتایج ضعیف امسالش با سپاهان، در کل مربی 

موفقی محسوب می شود و به همین دلیل شانس این دو مربی بیشتر از بقیه است.

گزینه های نهایی تیم امید: 

 کرانچار و یحیی
 گل محمدی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای     )نوبت اول(

)http://setadiran.ir( 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1396/12/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1397/01/06
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1397/1/21

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/01/22 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان می باشد.

2- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی http://setadiran.ir و در موارد خواسته شده در 
اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد. 

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور. 
) http://sajar.mporg.ir( 4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور

به ثبت رسیده باشد. در غیر اینصورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد. 
5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2174210212004 نزد بانک ملی 

ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
6- فرم بازدید از محل اجرا الزامًا بایستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تایید گردد در غیر اینصورت پیشنهاد 

مناقصه گر گشوده نخواهد شد. 
7- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی براساس بخشنامه به شــماره 94/158764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و 

بودجه کشور می باشد. 
8- هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد. 

محل انجام موضوع مناقصهردیف
کار

مدت انجام 
مبلغ برآورد مبنای برآوردکار )ماه(

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت 

در مناقصه )ریال(
حداقل رتبه 

مورد نیاز

1

اجرای خاکریز 
باالدست بخش سیالب 

 تخت عباس 
شماره نیاز در 
سامانه ستاد: 

200963457000004

شهرستان 
24گلپایگان

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 96

16/665/000/000833/250/000
5 آب برای 

اشخاص 
حقوقی 

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

م الف: 157558

گفت و گوی نوروزی با قهرمان اصفهانی یخ نوردی جهان:

روس ها از درخشش من تعجب کردند
 سمیه مصور

 در شهری که نه برف خیز است و نه دیواره یخ نوردی دارد، کسب 
اولین مدال جهانی این رشــته؛ یعنی اینکه کار بزرگی کرده ای. 
محمدرضا صفدریان همان ورزشــکاری اصفهانی است که دست 
به ایــن کار بزرگ زد و رکورد تــازه ای را در ورزش ایران کســب 
کرد. صفدریان جوان در رشــته های دارای تولینگ و یخ نوردی 
شاخص ترین ورزشکار این رشته است و موفقیت های وی در چند 
ماهه پایانی سال ۹۶ بهترین بهانه برای مصاحبه با این آتش نشان 
جوان است که به دلیل نزدیک شدن به سال جدید، حال و هوای 

نوروزی به خود می گیرد. 
سال 96 از لحاظ ورزشی چطور گذشت؟ 

امسال ســال پر مدالی برای من بود و خدا را شکر تا حدود زیادی 
توانســتم به اهدافم دســت یابم و این موفقیت ها انگیزه و انرژی 
مضاعفی در من ایجاد کرد که برای سال جدید با قدرت و برای کسب 

مدال های بیشتر تاش کنم.
از چه زمانی وارد ورزش یخ نوردی شدید؟

من از سال 8۴ تا سال ۹۰ در رشته سنگ نوردی فعالیت می کردم 
وعناوین زیادی را هم در سطح کشوری به دست آوردم  و حتی به 
عضویت تیم ملی هم در آمده بودم که در ســال ۹۰ با گرایش یخ 
نوردی آشنا شدم و با توجه به زمستانی بودن و لذتی که من از این 
رشته ورزشی می بردم و همچنین  المپیکی بودن این رشته )که از 
سال 2۰۱8 به صورت نمایشی وارد المپیک شده و از سال 2۰22 نیز 
به طور جدی در این رقابت ها حضور خواهد داشت(، موجب شد تا 
سنگ نوردی را کنار بگذارم و یخ نوردی را به طور جدی دنبال کنم 
و در سال 2۰۱۳ در اولین اعزام برای مسابقات به کره جنوبی اعزام 
شدم و بعد از چندین دوره اعزام در سال 2۰۱۶ اولین ایرانی بودم که 
توانستم در مسابقات آسیایی مقام به دست آورم و همچنین اولین 
ایرانی بودم که به فینال راه یافتم و در سال 2۰۱7 توانستم چندین 
مدال جهانی را کسب کنم. مدال طای مسابقات انفرادی ایتالیا، 
مدال برنز مسابقات جام جهانی ســوئیس، مدال طای مسابقات 
کره جنوبی و مدال برنز مسابقات قهرمانی قهرمانان جهان در کشور 

روسیه، مدال هایی بود که در این سال کسب کردم.
با توجه به شــرایط جغرافیایی اصفهان، فعالیت در رشته 
یخ نوردی آن هم درسطح قهر مانی جهان تا حدودی عجیب 

است، چطور خودتان رابرای مسابقات آماده می کنید؟
 مشکات سخت افزاری زیادی برای تمرین دارم و واقعا با شرایط 
و امکانات زیر صفر، خود را به رقبای جهانی می رسانم. فعالیت در 
رشته یخ نوردی در دو بخش ســرعت و سختی مسیر است که در 
بخش سختی مسیر بر دیواره سنگ نوردی تمرین می کنیم؛ اما 
بخش سرعت به دیواره  ۱۵ متری یخ نیاز است که در اختیار نداریم و 

با دیواره شبیه سازی شده از یخ و چوپ تمرین می کنیم.
البته عمده تمرینات ما در اصفهان بدنســازی و کســب آمادگی 

مطلوب بدنی است.

 
با توجه به شرایط 

تمرینی، از عملکرد شما درمسابقات 
جام جهانی تعجب نمی کنند؟ 

بله ، با توجه به شرایط جغرافیایی که ما داریم که درجه دما در خنک 
ترین ساعات 2۰ درجه اســت در حالی که مسابقات در دمای 2۰ 
درجه زیر صفر انجام می شود و مشکاتی که در اعزام دارم از اینکه 
توانستم در مســابقات رقابت های خوبی داشته باشم واقعا تعجب 
می کنند و در هر مسابقه از من تست دوپینگ می گیرند. زمانی که  
توانستم به فینال مسابقات ایتالیا راه یابم، روسی ها که  خودشان 

حرف اول را در دنیا دراین رشته می زنند تعجب کرده بودند.
حریفان اصلی شما در رقابت های جهانی از کدام کشورها 

هستند؟
روســیه دریخ نوردی به ویژه ســرعت، ســرمایه گذاری بســیار 
زیادی کرده است و بهترین های این رشــته از این کشور هستند 
و ورزشــکاران کشــور کره جنوبــی و همچنین ورزشــکارانی از 
کشــور های اروپایی مثل ســوئیس و فرانســه نیز توانســته اند 
 خوب عمل کننــد و من باید در مســابقات جهانی بــا آنها رقابت

 کنم.
فدراسیون کوهنوردی از شما حمایت می کند؟ 

در رشته یخ نوردی سه دوره مسابقه داریم؛ مسابقات قهرمانی جهان 
که هر دوسال یک بار برگزار می شود و مسابقات جام جهانی یا ورلد 
کاپ که هرساله به انجام می رســد. فدراسیون کوهنوردی فقط از 
برخی این مسابقات حمایت می کند و من برای  هزینه شرکت در 
مسابقات دیگر باید از اسپانسرها کمک بگیرم که خوشبختانه امسال 
شهرداری و هیئت کوهنوردی اصفهان از من حمایت زیادی کردند 
که من از آقای نوروزی و آقای نصر به خاطر این حمایت هایشــان 

تشکر می کنم.
چه افقی را برای آینده دنبال می کنید؟

 حضور در مسابقات جهانی در سال آینده و کسب مدال های طای 
بیشــتر به عنوان هدف کوتاه مدت برایم مطرح است و همچنین 
کســب ســهمیه حضور در رقابت های المپیــک 2۰22 چین و 
درخشــش در آن رقابت ها را به عنوان افق بلند مدت برای خودم 

در نظر گرفته ام.
 شما به عنوا ن آتش نشان هم فعالیت دارید ، از چه زمانی 

وارد این حرفه شدید؟

از آنجایی که من 
ســنگ نوردی را زیر نظر آقای رحمان 

ستایش کار می کردم زمانی که ایشان به عنوان مربی و فرمانده 
گروه امداد و نجات کوهستان وارد سازمان آتش نشانی شد و دیواره های 
سنگ نوردی در این سازمان تاسیس کرد. من هم یک سری تمریناتم 
را در سازمان آتش نشانی انجام می دادم واز همان سال ها به صورت 
افتخاری با این سازمان همکاری می کردم و بعد هم دوره سربازی ام 
را در آتش نشانی گذراندم تا اینکه در ســال ۹۵ به صورت رسمی به 
اســتخدام این ســازمان در آمدم و در گروه امداد و نجات کوهستان 

فعالیت می کنم.
 آتش نشــانی با حوادث و اتفاقات خاصی همراه اســت از

 اعزام هایتان خاطره خاصی به یاد دارید؟
اتفاقات زیادی تا به حال رخ داده ولی حادثه ای که برایم در آخر شیرین 
شده، نجات فردی در سال گذشته بود که اقدام به خودکشی در کوه 

صفه کرده بود و ما توانستیم او را از این اقدام منصرف کنیم.
 بعد از حادثه پالسکو نگاه مردم به آتش نشانان تغییر پیدا 

کرده، در این مورد هم توضیح دهید.
بعد از این حادثه و فداکاری هایی که همکاران من در آتش نشانی تهران 
انجام دادند، مردم و همچنین ارگان های مختلف از ما تقدیر کردند و از 
آن روز  با یک دید دیگری به ما و ماشین های آتش نشانی نگاه می کنند 
و حادثه پاســکو باعث تغییرات زیادی در  لحــن برخورد و فرهنگ 

اجتماعی مردم شده است.
بهترین عیدی که تابه حال گرفته اید؟

بهترین عیدی را از پدر و مادر گرفته ام و فکر می کنم دعای خیر آنها 
برای سامتی و موفقیتم بهترین عیدی است.
بهترین سنت عید نوروز از دیدگاه شما؟

 دورهم جمع شدن و نشستن پای سفره هفت سین و همچنین عید و 
دید و بازدید ها واقعا لذت بخش است.

 در نوروز به سفر هم می روید؟
 کا آتش نشان ها فرصت کمی برای سفر دارند؛ چرا که در این زمان 
فعالیت هایشان چند برابر می شود. ما تامین امنیت در باغ فدک را بر 
عهده داریم و همچنین گروه های امــداد و نجات هم در کوه صفه در 

چند شیفت فعال هستند که زمانی برای سفر باقی نمی ماند.

   نشستن پای سفره هفت سین واقعا لذت بخش است

   آتش نشان ها فرصتی برای سفر در نوروز ندارند
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شریک غم و مشقت کشاورزان اصفهان هستیم

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 پذیرایی از زائران نوروزی
در جوار امامزادگان

 ظرفیت اسکان 500 هزار مسافر نوروزی در جوار 
بقاع متبرکه استان اصفهان فراهم شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان پیش بینی کرد: در 
تعطیالت نوروز، با اجــرای طرح آرامش بهاری 
در 340 امامزاده این استان، بیش از سه میلیون 
زائر به زیارت بقاع متبرکه استان مشرف شوند و 
500 هزار نفر هم در جوار امامزادگان اسکان داده 
شوند. حجت االسالم والمسلمین حسن امیری، 
حرم مطهر امامــزادگان را به عنوان مکانی امن 
برای پذیرایی هرچه بهتر وتکریم زائران مطرح 
کرد و افزود: طرح آرامش بهاری از 28 اســفند 
تا نیمه فروردین، همراه بــا برنامه های متنوع 
همچون تحویل ســال، برپایی خیمه معرفت، 
ایجاد غرفه های پاسخگویی به مسائل شرعی، 
توزیع بروشور به مناســبت نوروز و کتب دینی 
و مذهبی در آستان مقدس بقاع متبرکه استان 
اصفهان اجرا می شــود. وی گفت: همچنین در 
قالب طرح آرامش بهــاری، خیمه های معرفت 
برپا می شود که دارای غرفه های کودک، مشاوره 
خانواده، ایســتگاه ســالمت و عفاف و حجاب 
در جوار حرم مطهر 85 بقعــه متبرکه، همراه 
با ارائه خدمات و محصــوالت فرهنگی و قرآنی 
به بازدیدکنندگان هســتند. حجت االسالم و 
المسلمین امیری افزود: همزمان با اجرای این 
طرح، 240 مبلغ و روحانی بومی و 170 مبلغ از 

شهر قم در بقاع متبرکه مستقر می شوند.

خدمت رسانی پزشکی قانونی 
اصفهان در ایام نوروز

اداره کل پزشــکی قانونی استان اصفهان جهت 
تسهیل در رســیدگی به امور مراجعان در ایام 
نوروز، تمهیدات ویژه ای را در نظر گرفته است. 
تمهیــدات الزم جهت خدمت رســانی هر چه 
مطلوب تر به مراجعین و مســافرین نوروزی در 
ایام نوروز، توســط این اداره در نظر گرفته شده 
اســت تا خدمات در کوتاه تریــن زمان ممکن 
ارائه شود. بر همین اســاس کشیک تعطیالت 
نوروزی پزشکی قانونی اســتان از ساعت 8 الی 
18 جهت معاینات اجســاد و از ســاعت 8 الی 
20 جهت معاینــات ســرپایی در محل فلکه 
فیض دایر است؛ البته مراجعان جهت تشکیل 
پرونده باید از یک ساعت قبل در محل اداره کل 
پزشکی قانونی اســتان اصفهان حضور داشته 
باشند. همچنین این اداره کل در سایر روزهای 
کاری ایــام نوروز از ســاعت 8 الــی 18 آماده 
خدمت رسانی به همشهریان است. معرفی نامه 
از مراجع قضائی یا انتظامی، همراه داشتن کارت 
شناسایی)شناســنامه یا کارت ملی(، پرداخت 
تعرفه مربوطه )برای معاینات اجساد حضور یکی 
از بستگان درجه اول به همراه کارت شناسایی 
معتبر و کارت شناســایی جســد الزامی است. 
مدارک مورد نیاز، جهت تشکیل پرونده معاینات 

و اجساد است.

قطار گردشگری تبریز- 
اصفهان در ایستگاه اردیبهشت

نماینده استاندار و شهردار تبریز، در امور اجرایی 
ستاد تبریز 2018 از راه اندازی قطار گردشگری 

تبریز-اصفهان در اردیبهشت ماه ۹7 خبر داد.
میرعلی اصغر الموســوی در حاشــیه سفر به 
اصفهان و در دیدار با مدیران شهری اظهار کرد: 
در ســال 2015 وزیران گردشگری کشورهای 
اســالمی و نیز رییس جمهور نیجر در نیامی، 
پایتخت این کشــور، تبریز را به عنوان پایتخت 

گردشگری در سال 2018 معرفی کردند. 
وی با بیان اینکه در 5 اردیبهشت ماه سال ۹7 با 
حضور رییس جمهور جشن پایتخت گردشگری 
در تبریز برگزار می شود، افزود: با توجه به اینکه 
اصفهان و تبریز دارای ســابقه فرهنگی غنی و 
پرباری هستند و مکتب اصفهان و مکتب تبریز 
منجر به زایش های فرهنگی بســیاری شــده، 
درنظر داریم جشــنی به نام اصفهان در تبریز 
برگزار کرده و متقابل آن روز تبریز را در اصفهان، 

برنامه ریزی کنیم.

عضو شورای اسالمی شهر : تضعیف 
تاکسی های آنالین مشکل تاکسیرانی  را 

حل نمی کند
وقتی مسـافر نیست!

رییس کمیســیون حمل و نقل، محیط زیســت و 
فناوری اطالعات شورای اســالمی شهر اصفهان، 
با اشــاره به اصالح بودجه ۹۶ و بررســی و تصویب 
بودجه ۹7 سازمان تاکســیرانی شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: برای این سازمان در بودجه سال آینده 
پنج میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
علیرضا نصراصفهانی با بیان اینکه ســال آینده در 
کنار نوســازی ناوگان تاکســیرانی که هر سال نیز 
مورد توجه بوده، ساماندهی خطوط ثابت و گردشی 
سازمان اتوبوســرانی نیز در دســتور کار ویژه قرار 
دارد، افزود: با توجه به بهره برداری کامل از خط یک 
متروی اصفهان، ضروری است که بازنگری برای ارائه 
خدمات این نوع حمل و نقل عمومی انجام شــود.
وی  تصریح کرد: با راه اندازی قطار شهری و توسعه 
خطوط اتوبوسرانی، فعالیت سازمان تاکسیرانی با 
مشکالتی مواجه شد و از این رو با برنامه ریزی جدید 
سعی داریم ناوگان تاکسیرانی با مشکل کمبود مسافر 
روبه رو نشود. وی در خصوص رویکرد شورا نسبت به 
فعالیت تاکســی های آنالین دراصفهان گفت: این 
تاکسی ها پدیده ای هستند که به وجود آمده و مردم 
از آن اســتقبال می کنند و از این رو هدف ما تغییر 
رویکرد در فعالیت تاکسیرانی و توانمندسازی آنها 
برای ارائه خدمات بهتر به مردم است.نصر اصفهانی 
تصریح کرد: تضعیف تاکســی های آنالین، مشکل 
سازمان تاکسیرانی را حل نمی کند و باید در راستای 

توانمندسازی گام برداریم.

امام جمعه موقت اصفهــان در خطبه های این هفته 
نماز جمعه اظهار کرد: از خداونــد متعال در اولین 
خطبه آخرین جمعه سال می خواهیم با نزول باران 
مشکالت کشاورزان عزیز را مرتفع کند که همه ما در 
غم آنها شریک هستیم. حجت االسالم سید مجتبی 
میردامادی افزود: طبق فرمایش الهی باید دنباله رو 
مسیر حق باشیم و تقوا را سرلوحه خود قرار دهیم تا 
از مسیر درست منحرف نشــویم. امام جمعه موقت 
اصفهان با بیان اینکه هر کس راه علی )ع( و اهل  بیت 
را مسیر خود قرار دهد در مسیر راست خواهد بود، 
اظهار کرد: طبق فرموده قرآن قوم رســول ا...)ص(، 
تنها پیروان او نیســتند؛ بلکه حکیمانــه و با قدرت 
الیزال الهی، پیروزی سراســری نصیب دین اسالم 
خواهد شد و مسلمین، سرتاسر دنیا را خواهند گرفت. 
وی در ادامه تصریح کرد: دین اسالم دین همیشگی 
بشریت است و از نظر عقلی و منطقی تردیدی در آن 
نیست؛ چراکه دین اســالم دین فطرت است یعنی 
در کنار کتاب دین و شــریعت کتاب فطرت هم از 

جانب خالق فطرت در دســترس بشــر قرار گرفته 
است.میردامادی با اشاره به امر خداجویی نیز بیان 
داشت: در امر خداجویی کسی که بت پرست هست 
یا خورشید می پرستد نیز به دنبال خداست؛ اما طبق 
آیات قرآن باید خدایی را پرســتید که نه فرمان بر، 
بلکه فرمان ده اســت.وی افزود: بر این اســاس اگر 
توانستیم فطرت جدیدی برای انسان تعریف کنیم 
الزم است دین جدیدی برای او بیاوریم؛ اسالم دین 
کاملی بر مبنای فطرت انســان است که متناسب با 
ویژگی های ذاتی معین شده است.امام جمعه موقت 
اصفهان با بیان اینکه استکبار جهانی به این رسیده 
که اســالم دارد درون و فطرت انســان ها را تسخیر 
می کند، گفت: موضع آنها در برابر تسلیحات ما بهانه 
اســت و درحقیقت از نفوذ اسالم نگران هستند.وی 

اضافه کرد: البته اگر نبود، تسلیحات دفاعی ما قطعا 
ما را از ذلیل ترین کشورها می کردند؛ باید خود را به 
قوی ترین ســالح ها برای دفاع مجهز کنیم و در این 
مسیر با احدی مذاکره نخواهیم کرد.میردامادی در 
ادامه بیان داشت: ایجاد داعش، نسل کشی در میانمار، 
کشتار مسلمان در یمن و بسیاری از موارد دیگر که 
توسط آمریکا و صهیونیسم انجام شده و به اصطالح 
خادمین حرمیــن مکه و مدینه هــم در آن دخیل 
هستند، در راســتای توقف نفوذ اسالم واقعی است.

وی با بیان اینکه طبق قرآن هر آنچه دشمنان برای 
نابودی اسالم و نسل کشی مسلمان انجام دهند، راه 
به جایی نخواهند برد، تاکید کرد: طبق وعده قطعی 
الهی وارثان این زمین مســلمانان و بندگان صالح 
خداوند خواهند بود.امام جمعه موقت اصفهان مردم و 

مسئوالن را شریک غم و مشکالت کشاورزان دانست 
و بیان داشت: حق کشاورزان سال هاست غصب شده 
و با تصمیمات غلط برخی مسئوالن در گذشته، این 
مشکالت سال ها ادامه دار بوده است.وی اضافه کرد: 
باید توجه داشت که اعتراضات سال های اخیر نسبت 
به بی عدالتی منجر به نتیجه نبوده و امسال تالش های 
همه مسئوالن در این راستاســت که با تصمیماتی 
جدی این مشکل برای همیشه حل شود و مقطعی 
نباشد. میردامادی با بیان اینکه مسئوالن عالی استان 
در روزهای اخیر تالش مستمری برای حل مشکل 
داشته اند، تصریح کرد: جدای از لزوم حل مشکالت 
ناشی از بی عدالتی، الزم است کشاورزان عزیز با صبر 
بیشتر و نظاره تالش همه دستگاه ها، از خدا نیز برای 
نزول باران و حل مشــکل درخواست داشته باشند 
و کار را به او بســپارند. وی در ادامه اضافه کرد: آغاز 
سال ۹7 با روز شهادت امام هادی )ع( مصادف است 
که باید احترام این روز رعایت شود؛ باید در ایام نوروز 
از فرصت ها استفاده کرد و از اشتباهات درس گرفت.

امام جمعه موقت اصفهان :

شریک غم و مشقت کشاورزان اصفهان هستیم

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهــان، در نشســت آموزشــی نیروهای 
اطالع رسانی ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر 
اصفهان گفت: نخســتین چیزی که گردشگر 
هنگام ورود به شــهر به آن نیاز دارد، اطالعات 

است، بنابراین در ستاد نوروزی باید در مواجهه با هر نوع روحیه و شخصیتی، بهترین راهنما باشیم، همانند 
فروشنده که سعی می کند مشتری خود را راضی نگه دارد؛ با این تفاوت که دریافت وجهی نداریم.

ایمان حجتی، بات تلگرامی »به اصفهان رو« را از امکانات جدید شهرداری برای گردشگران معرفی کرد و 
افزود: این بات تلگرامی شامل اطالعاتی همچون آدرس محل های اقامتی، مسیریابی و... است، البته افراد 
برای کسب اطالعات مد نظر می توانند از راه سامانه های دیگر همچون خبرگزاری ایمنا، درگاه الکترونیکی یا 
همان پورتال اصفهان، رادیو شهر و سایر سامانه ها استفاده کنند که در دفترچه راهنما به آنها اشاره شده است.

مســئول کمیته فرهنگی، تفریحی ســتاد خدمات سفر 
شهر اصفهان گفت: در ایام نوروز برنامه های فرهنگی برای 
شناســاندن اصفهان قدیم در هشــت نقطه از شهر برگزار 
می شود. مرتضی رشیدی در نشســت آموزشی نیروهای 
اطالع رسانی ستاد هماهنگی، با بیان اینکه راهنمای مسافران 

نوروزی نخستین نماینده فرهنگی شهر هستند که گردشگر با آنها ارتباط برقرار می کند، اظهار کرد: الزم است 
افرادی که راهنمایی مسافران را بر عهده دارند، به طور دقیق درخصوص منطقه  تحت پوشش خود اطالعات داشته 
باشند. وی برنامه های فرهنگی، تفریحی این کمیته که به صورت یک منوی فرهنگی در اختیار گردشگران قرار 
می گیرد را در سه بخش رویدادی، تفریحی و ورزشی تقســیم کرد و افزود: هشت منطقه به صورت کلونی های 
جمعیتی برای فعالیت های فرهنگی در نظر گرفته ایم. رشیدی ادامه داد: برنامه های رویدادی شامل نمایش های 

خیابانی، موسیقی و تک نوازی، در محل پل خواجو، میدان نقش جهان و محور چهارباغ برگزار می شود.

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری خبر داد: 

»به اصفهان رو«؛ راهنمای 
جدید گردشگران

مسئول کمیته فرهنگی، تفریحی 
ستاد خدمات سفر شهر:

نوروز؛ فرصتی برای 
شناخت اصفهان قدیم

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار داشت: در ایام نوروز 
به منظور کاهش ترافیک، به افزایش ســاعات کاری حمل و نقل عمومی 
اقدام کردیم؛ به طوری که ســاعات کاری شــرکت اتوبوســرانی در شب 

از21:30 به 24 افزایش یافته است.
علیرضا صلواتی بیان داشت: ساعت کاری قطار شهری اصفهان نیز از ساعت 
1۹ به ساعت 21 افزایش یافته است.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان اعالم کرد: تمام تاکســی  های شهر اصفهان هم کامال در تمام ایام 

نوروز فعال هستند.
وی با اشــاره به اینکه در اماکن تاریخی و گردشگری تاکسی مستقر شده 

است و بازرسی نیز صورت می گیرد، افزود: همچنین برای اطالع مسافران از 
نرخ ها، تابلوهای قیمت نصب شده است که به راحتی مسافرین می توانند 

از قیمت واقعی آگاه شوند.
صلواتی تصریح کرد: خط کشــی تمام بزرگراه های اصلی شــهر و محور 
گذرگاه های عابر پیاده در سطح شهر اصفهان را هم به مناسبت سال جدید 
تکمیل می کنیم.وی اعالم کرد: طرح زوج و فرد در شــهر اصفهان تا روز 

گذشته اجرا شد و از این تاریخ تا 15 فروردین اجرا نمی شود.
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: ســاعات کاری 
پارکینگ هــا نیز 24 ســاعته می شــود و همچنیــن از ظرفیت مدارس 

برای پارک خودرو اســتفاده می کنیم که در این راســتا 25 مدرســه با 
 ظرفیت دو هزار خودرو برای اســتفاده به عنوان پارکینگ آماده ســازی 

شده است.
وی گفت: قیمت پارکینگ ها در شــهر اصفهان افزایش نیافته و قیمت ها 

بین 500 تا 800 تومان به ازای هر ساعت است.
صلواتی همچنین ادامــه داد: قیمت بلیت اتوبوس های بین شــهری هم 
افزایش نخواهد داشت. وی گفت: به مناسبت نوروز سه مرکز معاینه فنی 

خودرو هم آماده سازی کرده ایم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار داشت: ساعات کاری 

خطوط عادی اتوبوس های واحد نیز تا ســاعت 22:30 و خطوط پر مسافر 
تا ساعت 23 و خط یک سامانه تندرو از پایانه باقوشخانه تا ساعت 22:30، 
از پل یزدآباد تا ساعت 22 و از میدان آزادی به سمت پایانه باغ قوشخانه تا 

ساعت 24 افزایش یافته است.
وی بیان داشت:  همچنین خطوط اتوبوس های شهری از میدان انقالب به 

میادین اصلی شهر تا ساعت 24 افزایش یافته است.
صلواتی گفت: ایســتگاه های دوچرخه از جمله میدان امام حســین)ع(، 
انقالب، حافظ، میــدان امام)ره(، خواجو، جنوب پل فلــزی و ناژوان و پل 

آذر نیز فعال است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبرداد:

افزایش ساعات کاری شرکت اتوبوسرانی در ایام نوروز

مدیرکل هواشناسی اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره 
به وضعیت تغییرات بارشی در سطح اســتان اظهار کرد: بر اساس 
تحلیل پارامترهای جوی، درصد تغییرات بارش استان از اول مهر تا 
20 اسفندماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نشان می دهد 
استان 58 درصد کمبود بارش داشته است. مجید بیجندی افزود: 
استان اصفهان ششمین استان کشور به لحاظ کم بارشی است و تنها 
شماری از استان های غربی در وضعیت نرمالی قرار دارند. مدیرکل 
هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه در مقایسه بارش استان 
با اســتان های دیگر و در حوزه بلند مدت، اصفهــان در رتبه پنجم 
پس از استان های کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری، 
خراسان جنوبی و یزد قرار دارد، گفت: در این حوزه تنها چهار استان 
آذربایجان غربی و شرقی، کردســتان و زنجان در وضعیت نرمالی 
هستند. بیجندی ادامه داد: مقایســه امسال شهرستان های استان 
با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که نواحی غرب استان با 
کم بارشی مواجه بوده و برای نمونه در شهرستان داران 81 درصد و 
در خوانسار 70 درصد کاهش بارش داشته ایم. وی خاطرنشان کرد: 
رکورد بارش نسبت به یک سال زراعی در استان مربوط به شهرستان 
میمه بوده که با ۹2 درصد کمبود بارش مواجه شده است و استان 
اصفهان باید تا 20 اسفندماه ۹۶ حدود ۶5 درصد از یک سال زراعی 
بارش آسمانی و نزوالت جوی را دریافت می کرد؛ در حالی که تنها 

20درصد میزان بارش را دریافت کرده است.
مدیرکل هواشناســی اســتان اصفهان بــا بیان اینکه در بیشــتر 

شهرستان های اســتان میزان بارش مورد انتظار در یک سال آبی 
کمتر بوده اســت، گفت: بر اســاس آمارها در بهمن ماه نسبت به 
دوره بلند مدت، بیشتر شهرستان های استان با افزایش دما روبه رو 
بوده اند که شهرســتان داران نیز باوجود میزان کم  دریافتی بارش 
با افزایش دما روبــه رو بوده. این موضوع نشــان می دهد تبخیر در 
میزان کم بارشی تا چه میزان موثر است. بیجندی با بیان اینکه در 
خشکسالی کوتاه مدت شاهدیم که بیشــتر مناطق استان درگیر 
تبعات خشکسالی شدید و متوسط  هســتند، اضافه کرد: در دوره 
84 ماهه تا پایان بهمن ۹۶ و در خشکســالی دراز مدت، بیشــتر 
مناطق استان با خشکسالی مواجه شدند؛ به گونه ای که در استان 
اصفهان 21 سال متوالی با پدیده خشکســالی درگیر هستیم و بر 
اساس شاخص ها تا پایان بهمن ۹۶ در دوره هفت ساله، قریب به 47 
درصد استان درگیر خشکسالی شــدید بوده و تنها 3 درصد استان 
در شرایط نرمالی قرار دارد و در عمل ۹7 درصد استان درگیر تبعات 
متفاوت خشکسالی است. وی با اشــاره به اینکه اطالع از وضعیت 
جوی و شرایط جاده های کشور در مقاصد گردشگری استان بسیار 
مهم است، ادامه داد: ارائه پیشگیری وضعیت هوای مسیر استان و 
مراکز استان های همجوار نیز از اقدامات اساسی مرتبط با مسافران 
نوروزی است که از روز گذشته در قالب پیشگیری سه روزه وضعیت 
جوی اســتان انجام شد و در ســال جاری برای نخستین بار کارت 
 عضویت افتخاری باشگاه هواشناســی در ورودی های شهر توزیع 

می  شود.

 معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان اعالم کرد: 10 اکیپ 
اجرا و بهسازی آسفالت در اصفهان مشــغول به فعالیت هستند 
که ۶ اکیپ به صورت روزانه و 4 اکیپ به صورت شبانه در مناطق 

پانزده گانه شهر فعالیت می کنند.
ایرج مظفر با بیان اینکه در روزهای پایانی سال مهندسان و کارگران 
برای بهبود آسفالت معابر به صورت شبانه روزی تالش می کنند، 
اظهار داشت: با توجه به سیاســت های اقتصاد مقاومتی، به جای 
روکش کردن آسفالت، ســاماندهی و لکه گیری اصولی آسفالت 

معابر اصفهان مورد توجه قرار گرفته است.
وی، از توزیع 218 هزار تن آسفالت در قالب 1۶8 هزار متر مربع 
از سطح معابر در ســال جاری و در سطح شهر اصفهان خبر داد و 
افزود: اعتبار اختصاص یافته به آســفالت معابر، در بودجه امسال 

50میلیارد تومان است.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در اصفهان 
حفاری ها و ترمیم های غیراصولی، متهم اصلی تخریب آسفالت 
معابر شهر است، اذعان داشت: حدود 70 درصد تخریب آسفالت 
معابر فرعی بر اثــر حفاری ها ایجاد می شــود؛ چــرا که پس از 
حفاری ها، انجام نشدن صحیح زیرســازی ها، تردد ماشین های 
سنگین، نفوذ آب از رفوژ فضای سبز به آسفالت و کیفیت تولید و 
اجرای آسفالت مجدد نیز در تخریب آسفالت معابر اصفهان سهم 
دارند. مظفر با بیان اینکه برای رفع این مشکل در شهر اصفهان، 
کمیسیون عالی حفاری ها متشکل از شهردار اصفهان و مدیران 

عامل شرکت های تاسیساتی تشکیل شده است، تصریح کرد: این 
کمیسیون با محوریت معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان 
و با حضور شرکت های خدمت رسان، معاونت خدمات شهری و 
شهرداری های مناطق فعالیت می کند. وی تاکید کرد: برای دوام و 
ماندگاری آسفالت معابر باید زیرسازی خیابان ها از نظر دفع آب ها، 
وجود چاه ها و سفره های زیرزمینی آب، مکان های نشتی آب و 
زه کشی، به طور مرتب بررسی و کنترل شود؛ نه اینکه بدون توجه 

به این موارد، تنها آسفالت ریزی انجام گردد.
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه الیه های 
آســفالت در بزرگراه های شــهر به دلیل ترافیک سنگین و تردد 
وسایل نقلیه بیشتر از معابر دیگر است، عنوان کرد: اجرای آسفالت 
در معابر اصفهان بر اساس اســتاندارد انجام می شود. وی با بیان 
اینکه زیرسازی هایی که در سال های اخیر انجام شده، استاندارد 
است، اذعان داشت: برخی از بخش های حلقه سوم ترافیکی شهر 
که عمر 20 ساله دارد، آسفالت مناســبی دارد؛ ولی در برخی از 
قسمت ها نیاز به ترمیم احساس می شود که با هماهنگی پلیس 

راهور انجام می گیرد.
مظفر با بیان اینکه در حال حاضر مهندسان و کارگران شبانه روزی 
برای بهبود آسفالت معابر تالش می کنند، عنوان کرد: بیشترین 
عملیات اجرایی آســفالت طی ســال جاری به ترتیب مربوط به 
منطقه 12 با 17 هزار تن، منطقه 14 با 1۶ هزارتن و منطقه 10با 

14 هزار تن است.

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان می گوید بیش از دودهه ازرویای 
باران سالی اصفهان گذشت؛

بیست و یک سالگی خشکسالی

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

۱۰ اکیپ برای بهسازی آسفالت شهر اصفهان 
فعال است

در خشکسالی 
کوتاه مدت 

شاهدیم که بیشتر 
مناطق استان 
درگیر تبعات 

خشکسالی شدید 
و متوسط  هستند

اعتبار اختصاص 
یافته به آسفالت 
معابر، در بودجه 

امسال ۵۰میلیارد 
تومان است
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می رسد.
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هر مغزی ساختار منحصر به فرد دارد. این عبارت 
یعنی اینکه شــما باید روش  هایی را بیابید که با 
نحوه   یادگیری مختص خودتان تناســب داشته 
باشند. فرآیند یادگیری در افراد مختلف متفاوت 
است. در هر سبک یادگیری، از بخش  های مختلف 
مغز استفاده می شود. اگر می  خواهید از یک تجربه 
یادگیری، حداکثر اســتفاده را ببرید بهترین راه 
این است که استراتژی  های یادگیری چند بعدی 

را پیدا کنید.
هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست

در واقع، دانش جدید بر اساس اطالعات موجود 
در مغز ساخته می  شــود؛ بنابراین هر چه بیشتر 
بدانید به همان انــدازه قادر بــه یادگیری بهتر 
در آینده خواهید بود. به یاد داشــته باشــید که 
یادگیری، مستلزم کارهای هدف دار و قابل  تکرار 
است. اگر هدفی خاص دارید و می  توانید کارهای 
قابل  تکرار را ترکیــب کنید، حافظه تان تقویت و 
عملکردتان بهبود می یابد. رهبران برای رشــد 
خود و زیردستانشــان می  توانند ایــن روش را 

به کار گیرند. 
فعالیت فیزیکی، برای ســامت روان 

مفید است
مغز به مواد شــیمیایی مثل اندورفین نیاز دارد 
که از طریق ورزش کردن آزاد می  شود. فعالیت 
فیزیکی باعث آزاد شدن عوامل رشد می شود و 
مغز را به گونه  ای تغییــر می  دهد که از حافظه و 
مهارت  های تفکر محافظت کند. مهم  ترین نکته  
این است که ورزش و تمرین های خود را به طور 
مســتمر و باثبات انجام دهیــد. فعالیتی را که 
دوست دارید بیابید تا در طول زندگی تان بتوانید 

از آن لذت ببرید.
مغز، اولین شبکه   اجتماعی است

نورون  های آینه  ای، سلول  هایی از مغز هستند که 
وقتی شخص کاری را انجام می  دهد و همان عمل 

را در دیگری هم می بیند، فعال می  شوند.
سیستم اقدام، اجرا و مشــاهده، به توانایی  های 
میزان  سازی دقیق مثل همدلی کمک می  کند. اگر 
نمی  توانید خودتان را جای کسی بگذارید، هرگز 
رهبر موثری نخواهید بود. سعی کنید مهارت  های 
همدلی و خودآگاهی تان را از طریق گوش دادن 
فعال، خواندن یا توجه به دیدگاه دیگران، پرورش 
دهید. اگر به تنهایی نمی  توانید این مهارت  ها را 

در خود تقویت کنید از یک مربی کمک بگیرید.

مهارت زندگی

 چگونه از مغزمان برای رسیدن
 به موفقیت استفاده کنیم؟

 روغن فروش
 امام صادق علیه السالم فرمود: مردی روغن زیتون می فروخت و مهر 
بسیار به پیامبر)ص( داشت، به طوری که هر گاه می خواست در پی 
کاری برود، اول می آمد به چهره پیامبر نــگاه می کرد بعد به دنبال 
 کارش می رفت. هرگاه خدمت پیامبر می آمد آنقدر نگاهش را ادامه 

می داد تا پیامبر به او بنگرد. 
روزی آمد و ایستاد تا به چهره پیامبر نظر افکند، بعد پی کار خود رفت، 
ولی لحظه ای بعد برگشت و چون پیامبر او را دید با دست به وی اشاره 
کرد که بنشیند چون نشست پیامبر فرمود: چه بود که امروز کاری 

کردی که پیش از این نکرده بودی؟
 عرض کرد به خدایی که تو را به پیامبــری برانگیخت چنان دلم را 
دوستی و یاد تو پر کرده که نتوانستم پی کارم بروم؛ لذا به سوی شما 
برگشــتم. پیامبر او را دعا کرد و فرمود: خوب است. پس از چند روز 
پیامبر او را ندید و جویای او شدند! عرض کردند: او را چند روز ندیدیم، 
پس پیامبر و اصحابش کفش به پا کردند و به بــازار آمدند. ناگهان 
دیدند که در دکانش کسی نیست، از همسایگانش پرسیدند، گفتند: 
یا رسول ا... آن مرد وفات یافت، او نزد ما امین و راستگو بود جز آنکه 
در او خصلت های بدی بود. پیامبر فرمود: خداوند او را بیامرزد، زیرا او 
آنچنان مرا دوست می داشت که اگر نخاس هم ) کسی که افراد آزاد را 

به جای عبد می فروخت( می بود، خداوند او را می آمرزید.
جوان یهودی

 روزی سلمان فارسی از امیرالمومنین علیه السالم کشف یکی از اسرار 
نهان را درخواست کرد، امیرالمومنین او را به قبر یک یهودی راهنمایی 
فرمود. سلمان به امر امام به قبرســتان رفت و برزخ آن یهودی را که 
محب امیرالمومنین بود با چشــم بصیرت دید و مشاهده کرد که در 
جایی بسیار دلگشا و خوب، بر قصری عالی نشسته است. سلمان از او 
سوال کرد که تو را کدام طاعت بدین مقام و منزلت رسانیده است با 
اینکه بر دین یهود بوده ای ؟ گفت: مرا از شرف اسالم بهره ای نبود، 
ولی امیرالمومنین علی علیه السالم را دوســت می داشتم و همان 

محبت خالصانه دربرزخ موجب این مقامات  شده است.

باغ 
کاغذی

»گفتن در عین نگفتن« اثر جواد مجابی را انتشارات »ققنوس«               
چاپ و روانه بازار نشر کرده است. این رمان به طراحی خشونت 
توجیه ناپذیر یك نقاش سالخورده با خود و اطرافیان می پردازد و 
اراده معطوف به انهدام او را در فضای گروتسك، رنگ می بخشد. 
راوی با بیانی شوخ چشــمانه از تودرتوی یك زندگی شگفت 
آور، به ژرفكاوی و گســتره ترس های تهورآمیز انسانی رسیده 
که همچــون دنیای معاصــر، فریبكار، یــاوه، نابودگروجنون 
آمیز اســت. گفتن عین نگفتن، یازدهمین و تــازه ترین رمان 

جواد مجابی اســت. رمان »بــاغ گمشــده « و »دراین هوا« و 
همچنین مجموعه داســتان روایت عورپیش از جواد مجابی 
توسط انتشارت ققنوس به چاپ رسیده است. درقسمتی ازاین 
کتاب می خوانیم:»هیچ وقت برنگشته ام تا اورا ببینم، شك ندارم 
دنبالم می آید.جرئت نمی کنم به پشت سرم نگاه کنم، می ترسم 
یكدفعه برگردم و او آن موقع آنجا نباشد، آن وقت رشته باریكی 
که بین من و او هنوز استوار مانده یكباره بگسلد و اعتمادم به او 

در نومیدترین ترس دهشتناك فرو ریزد...«.

گفتن درعین نگفتن محبت

داستان وال ۵۲ هرتز چیست؟
محققـان در همـه اقیانـوس هـا دسـتگاه هایـی کار 
گذاشـته اند تـا بتواننـد وال هـا را شناسـایی کننـد. هـر 
گونـه ای از وال هـا صـدای مخصـوص بـه خـود را دارند 
پـس طرفـداران وال هـا مـی توانند بـه راحتی نـوع والی 
که ایـن صـدا را ایجاد کـرده را شناسـایی کنند. در سـال 
۱۹۸۹ بود که محققـان با صدایی عجیب روبه رو شـدند؛ 
صدایـی با فرکانـس ۵۲ هرتز! والـی که این صـدا را تولید 
کرده همـه محققـان را گیج کـرده چـون این تنهـا والی 
اسـت که می تواند چنیـن فرکانسـی را به وجـود بیاورد. 

اما بـرای ایـن وال چـه اتفاقـی افتاده اسـت؟
کسـانی کـه ایـن وال را دیده انـد مـی گویند ایـن جانور 
همیشـه بـه تنهایـی جابه جـا می شـود پس شـاید یکی 
از دالیـل صـدای بلندش هـم همین باشـد تـا بتواند وال 

دیگـری را پیـدا کند.
 هیچ کس نمـی داند چـرا ایـن وال چنین صدایـی دارد، 

شـاید هم متعلق بـه گونه ای باشـد کـه هنوز شناسـایی 
نشـده اسـت. اگر ایـن نظریه درسـت باشـد سـوال پیش 
می آید کـه دیگر اعضـای این گونه کجا هسـتند؟ شـاید 

هم ایـن وال روح اقیانوس اسـت!
صدای عجیب دریا

گاهـی صداهـای عجیبـی از دریـا شـنیده مـی شـود به 
طـوری کـه بـه نظـر مـی رسـد در زیـر آب، هیوالهـای 

دریایـی زندگـی مـی کننـد!
 معـروف تریـن صـدا، صـدای Bloop بـوده کـه بسـیار 
شـبیه دو تکه شـدن تـوده های یخی اسـت. یـک صدای 
معـروف دیگر هم هسـت که صدایی شـبیه نالـه دارد؛ اما 
مسـئوالن می گویند صـدای حرکـت یخ هاسـت و جای 

نگرانی نـدارد. 
گاهی هـم از دریـا صدای سـوت شـنیده می شـود که در 
ترکیب با دیگـر صداها، صدایـی عجیب و ترسـناک را به 

وجود مـی آورد.

عجیب ترین کشفیات غواص ها از دل اقیانوس ها!)2(
دانستنی ها

حرف حساب

مهم ترین موضوع در زندگی چیست؟
اگر این سوال را از کسی بکنیم که سخت گرسنه 
است، می گوید:»غذا« اگر از کسی بپرسیم که از 
ســرما دارد می میرد، خواهد گفت:»گرما« و اگر 
از آدمی تک و تنها همین ســوال را بکنیم، البد 
خواهد گفت:»مصاحبت آدم ها« ولی هنگامی که 
این نیازهای اولیه برآورده شد، آیا چیزی می ماند 

که انسان بدان نیازمند باشد؟!
فیلسوفان می گویند: بله! و آن این است که بدانیم 

که ما کیستیم و در اینجا چه می کنیم؟
»دنیای سوفی«
یوستین گردر
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