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جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خبرداد:

افزایش 100 درصدی جرایم فضای مجازی
9

    رویدادهای عجیب ورزش اصفهان در سال 96
زاینده رود گزارش می دهد؛

10

همیشه کفه »دولت« و »کارفرما« سنگین تر است!
دبیر خانه کارگر اصفهان با اشاره به تصمیمات شورای عالی کار:

3

۱۳ درصد از مخازن سدهای مهم اصفهان پر است
معاون پیش بینی و توسعه تحقیقات هواشناسی اصفهان:

9
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استاندار اصفهان:

3
بیش از نگاه به دریافت بودجه  

باید نگاه به درون داشت

سرمایه گذاری 500 
میلیاردی فوالد مبارکه 

برای احداث سد تونل سوم
3

11

 گز و شیرینی
 در اصفهان گران نشد

3

3

ایرانی ها امسال بیشتر چه خودروهایی خریدند؟

واگذاری بازار داخلی به خارجی ها
در سال های اخیر سبد خودرویی تنوع خاصی را شاهد 
بوده است و این موضوع ســبب شده تا افراد برای خرید 
خودرو به موارد گوناگونی توجه داشته باشــند؛اما سوالی که در این 
میان مطرح است اینکه ایرانی ها بیشــتر به دنبال چه خودرویی با چه 

ویژگی هایی هستند، و...

 نرخ بلیت متروی اصفهان
 افزایش می یابد

قطار شهری، در انتظار استقبال گسترده شهروندان
خط یک مترو به صفه رسید؛
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برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند برخالف صحبت های مقامات کشورهای 
اتحادیه اروپا که  می گویند برجام باید باقی بماند، مواضع اروپایی ها با آمریکا 
یکسان است؛ اما در دو مسیر متفاوت پیش می روند. ترامپ می گوید:» به کنگره 
گفتم تبصره برای برجام بنویسد« اما تبصره همان بحث موشکی و منطقه است. 
اروپا هم می گوید:»آمریکا باید در برجام بماند، اما متممی هم به آن اضافه شود.« 
آمریکا و اروپا به دنبال برجام2 هستند که طبق نظر کارشناسان، تا 7 برجام را هم 

برای ایران برنامه ریزی کرده اند.
محمد جواد ظریف نیز دو روز پیش در وین درخصوص آینده برجام گفت: »آقای 
ترامپ از روزی که بر سر کار آمده و پیش از اینکه سر کار بیاید تالش خودش 
را برای از بین بردن برجام انجام داده و در همه این دوران اجرای برجام شاهد 
نقض های گسترده آمریکا بوده است. اگر آمریکا این اشتباه را مرتکب شود که 
بخواهد از برجام خارج شود، حتما اشــتباه دردناکی برای آمریکایی ها خواهد 

بود.«حواشــی خارج شــدن آمریکا از برجام تا دو روز پیش داغ تر شد و اخیرا 
خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شده بود که کشورهای انگلیس، فرانسه 
و آلمان تحریم های جدیدی علیه ایران در ارتباط با مسائل موشکی و منطقه 
ای پیشــنهاد کرده اند تا آمریکا را برای حفظ برجام راضی کنند. ســخنگوی 
کاخ سفید به این خبر واکنش نشان داد و گفت: »هم اکنون اعالمیه ای درباره 
وضعیت تحریم های جدید علیه ایران نداریم، اما به دنبال بررســی بهترین راه 
ممکن برای پیشبرد منافع مردم آمریکا و محافظت از آنها هستیم.« سید عباس 
عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران، به برخی فضاسازی های رسانه های غربی 
درخصوص تحریم های جدید اروپا علیه ایران واکنش نشان داد و با تاکید بر اینکه 
برجام به هیچ وجه امکان مذاکره مجدد ندارد، اعالم کرد: »بهتر است کشورهای 
اروپایی همان طور که تاکنون عمل کرده اند به دنبال پایبندی مستمر آمریکا 
به تعهدات خود در برجام باشند و آن کشور را به اجرای موثر برجام در تمامی 
بخش ها ترغیب نمایند، چرا که هیچ راه دیگری برای حفظ برجام جز پایبندی 

کامل آمریکا و دیگر طرف های برجام به همه تعهدات خود، متصور نیست.«
حال برای خیلی از افراد می تواند این سوال پیش آید که آیا با تمام این احواالت، 
آینده برجام شیرین یا تلخ است؟ آمریکا از برجام خارج می شود؟ پیش بینی 
کارشناسان و مسئوالن وزارت خارجه در این باره متفاوت است. سید حسین 
نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 
درباره نحوه خروج آمریکا از برجام و اینکه به صورت تدریجی یا یکباره از توافق 
هسته ای خارج می شود، گفت: پیش بینی ما این است که آنها به صورت یکباره 

و در دو ماه آینده از برجام خارج می شوند.
اما حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن معتقد است برجام هنوز قوی است. 
وی جمعه شــب در این باره با انتشار پیامی در توئیتر نوشــت: » تمامی اعضا 
پایبندی مستمر خود به تعهدات برجامی را موردتوجه قرار دادند.« صحبت های 
بعیدی نژاد در حالی است که سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور 
خارجه، درخصوص موضع وزارت خارجه دربــاره ادامه حضور در برجام بدون 
حضور آمریکا افزود: »جمع بندی ما این است که اگر آمریکا از برجام خارج شود 
و تحریم های یک جانبه آنها برگردد، ما هرگز برجام را ادامه نخواهیم داد؛ چرا 
که منافع ما تامین نخواهد شد. هم به دلیل بازگشت تحریم های آمریکا و هم 
به دلیل نقض فاحش برجام توســط آمریکا، تصور ما این است که برجام ادامه 

پیدا نخواهد کرد.«

زیردریایی هسته ای روسیه 
زیرآبی رفت!

یکی از فرماندهان نیروی دریایی روسیه اعالم کرد 
زیردریایی هسته ای این کشور بدون آنکه شناسایی 
شود خود را به سواحل آمریکا رســاند و بازگشت.
سرگئی استارشینوف، فرمانده زیردریایی در نیروی 
 )Zvezda( »دریایی روسیه، در گفت وگو با »زوزدا
گفت: »این ماموریت به انجام رسید؛ زیردریایی مورد 
نظر موفق شــد خود را به نقطه هدف در اقیانوس 
برساند و بدون آنکه شناسایی شود به پایگاه بازگردد.

سریال ادامه دار؛ 
معاون مدیر »اف بی آی« 

برکنار شد
در پی اخراج های پی در پی مقامات ارشد کاخ سفید، 
دادستان کل آمریکا، معاون سابق مدیر »اف بی آی« 

را دو روز مانده به بازنشستگی اش برکنار کرد.
بنا به گزارش شبکه ســی بی اس نیوز آمریکا، این 
تصمیم در حالی اتخاذ شده اســت که مقامات اف 

بی آی، پیشنهاد برکناری وی را مطرح کرده بودند.
شبکه سی ان ان در این خصوص گزارش کرد: مک 
کابی در حالی اخراج شده است که اخیرا به شدت 
مورد انتقاد »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا 
قرار گرفته و متهم به این شده بود که بازرسان داخلی 

وزارت دادگستری را گمراه کرده است.

ترکیه به بیمارستان عفرین هم 
رحم نکرد

منابع خبری کرد ســوریه در خبــری، از بمباران 
بیمارستان عفرین توســط جنگنده های ترکیه ای 
خبر دادند که شمار تلفات آن به ۱۶ تن رسیده؛ این 
در حالی است که ترکیه این خبر را تکذیب می کند.

یگان های مدافع خلق کرد سوریه و دیده بان حقوق 
بشر سوریه وابســته به مخالفان این کشور از حمله 
هوایی ترکیه خبر دادند که در جریان آن بیمارستان 
اصلی عفرین بمباران شده و در آمار اولیه ۹ تن کشته 
شدند. گفته شده دو زن باردار در میان کشته شدگان 

هستند.

 »شی جین پینگ« 
دوباره رییس جمهور شد

پارلمان چین با اکثریت قاطع آرا، »شی جین پینگ« 
را برای یک دوره ۵ ساله دیگر به عنوان رییس جمهور 
این کشور انتخاب کرد.پارلمان چین هفته گذشته 
محدودیت دو دوره ای ریاســت جمهوری را نیز لغو 
کرد. از این رو، شی جین پینگ برای ادامه حضور در 
این پست در سال های آینده هیچ محدودیتی ندارد.

 معضل »سبیل« 
برای آقای عصبانی

این روزها با آمدن »پمپئو« به وزارت خارجه آمریکا، 
بار دیگر زمزمه بازگشت شورشی های افراطی به کاخ 
سفید مطرح شده اســت. در حالی که طی روزهای 
اخیر گمانه زنی های زیادی درباره احتمال برکناری 
»هربرت مک مستر« مشاور امنیت ملی ترامپ در 
رسانه های آمریکایی منتشر شــده، برخی منابع از 
»سبیل« جایگزین احتمالی او به عنوان یک »مشکل 

بزرگ« یاد کرده اند.

پیش بینی های متفاوت در خصوص آینده برجام؛

آینده مبهم یک توافق
 درخواست هنرمندان 

از رییس جمهور
تعدادی از هنرمندان ماننــد علیرام نورایی، 
فقیهه سلطانی، ســامان گوران و... با انتشار 
متنــی در اینســتاگرام، از رییــس جمهور 
خواســتند تا هزینــه پیامک هــای تبریک 
عید ریاســت جمهوری نــوروزی را صرف 

زلزله زدگان کرمانشاه کند.

ماجرای یک برکناری؛ 
افسر اطالعاتی سابق انگلیس 

در راه ایران
»راب مکــر«، فــردی کــه وزارت خارجه 
انگلستان انتصاب وی به عنوان سفیر جدید 
این کشــور در تهران را تایید کرده اســت، 
یک دیپلمات با ســابقه نظامی، اطالعاتی و 

اقتصادی محسوب می شود.
وزارت امــور خارجه انگلیــس در بیانیه ای، 
از انتصاب ســفیر جدید این کشور در ایران 
خبر داده است. این انتصاب در حالی صورت 
می گیرد کــه کمتــر از ۱8 مــاه از انتصاب 
نیکالس هاپتــون به عنوان ســفیر انگلیس 
در تهران گذشــته بود. برخی تحلیلگران و 
کارشناســان مسائل سیاســی معتقدند که 
برکناری هاپتون، ارتباط مســتقیمی با سفر 
اخیر بوریس جانســون وزیر امــور خارجه 

انگلیس به تهران داشته است. 

غالمحسینغیبپرور
رییسسازمانبسیجمستضعفین:

نیروهایمسلح

دبیرکل مجمع مدرســین حوزه علمیــه قم گفت: 
اصالح طلبان هم در سال ۹2 و هم در سال ۹۶ خوب 
می دانستند که آقای روحانی اصالح طلب نیست، اما به 
خاطر خدا و مصالح مردم و منافع ملی، از خواسته های 
حداکثری خودمان کوتاه آمدیم و از ایشــان حمایت 
کردیم تا شرایط گذشته قدری بهتر شود. سیدحسین 
موسوی تاکید کرد: کوتاه آمدن مصلحتی اصالح طلبان 
از خواسته های سیاسی حداکثری شان که با حمایت از 
آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نشان داده 
شد، فردا هم می تواند اتفاق بیفتد؛ یعنی بر فرض مثال، 
اگر در دوره آینده انتخابات ریاست جمهوری هم قانون 
اجازه کاندیداتوری به آقای روحانی را بدهد و او بتواند 
بازهم کاندیدا شود، ممکن است اصالح طلبان بازهم از 
او حمایت کنند؛ به خاطر اینکه اصالح طلبان واقعی، 
به خاطر مردم و مصالح کشور کوتاه می آیند. وی گفت: 
اصالح طلبان واقعی کســانی هستند که در هر زمانی 
و در هر شــرایطی، ولو اینکه شرایط سخت هم باشد، 
براساس مصلحت مردم و منافع ملی، حرکت کنند و 

نا امید نشوند.

اصالح طلبان می دانستند 
روحانی اصالح طلب نیست

دبیرکل مجمع مدرسین حوزه علمیه قم:

احزاب

کافه سیاست

عکس  روز 

 امام جمعه ای 
که به تئاتر می رود

دلگرمی »حضور«

پیشنهاد سردبیر:

رییس سازمان بسیج مســتضعفین با اشاره 
به اغتشاشــات خیابــان پاســداران تهران 
گفت: گستاخی طرف مقابل باعث شهادت 
بچه های خوب ما شــد کــه در این جریان 
ناجا با خویشــتنداری عمل کــرد که این 

خویشتنداری بر اساس تدبیر بود.
غالمحسین غیب پرور با تاکید بر این مطلب 
که تحقق امنیت بدون بســیج امکان ندارد، 
تصریح کرد: هر قدر تعامل و همکاری نیروی 
انتظامی و بسیج بیشتر باشد، احساس امنیت 

و خود امنیت ارتقا می یابد. 
وی افزود: اخیرا با کمک نیــروی انتظامی 
و تعامالت خوبی کــه فی مابین وجود دارد،  
دایره کار ما توســعه یافته و مثالش همین 
موارد دی مــاه و اغتشاشــات دراویش بوده 

است. 

تحقق امنیت بدون بسیج 
امکان ندارد

معصومهابتکار
معاونرییسجمهور:

کابینه

یک عضــو جامعه روحانیــت مبارز با بیــان اینکه 
انتخابــات و اعتراضات دی مــاه از جمله مهم ترین 
اتفاقات سیاسی سال ۹۶ بود، گفت: اعتراضات دی 
ماه هشدار و بیدارباشی به مسئوالن کشور برای حل 

مشکالت اقتصادی مردم بود.
حجت االسالم سیدرضا اکرمی شکست داعش و پایان 
کار دولت امارات اســالمی داعش را یکی از اتفاقات 
مهم منطقه ای دانست و تصریح کرد: سوریه، عراق و 
حزب ا... به تاثیرگذاری نقش ایران در شکست داعش 
اعتراف کرده اند و دنیا قبول دارد که اقدام مستشاری 

ایران در شکست داعش بسیار کارساز بود.
این عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه انقالب 
اســالمی در طول 40 ســال اخیر با خود خاطرات، 
خطرات و درس های عبرت انگیزی داشته است، گفت: 
انقالب اسالمی توانسته است بر توطئه ها و تحریم ها 
پیروز شود و سال به سال مقتدرتر و محکم تر حرکت 
کند. البته همچنان مسئله بیکاری، یک مسئله جدی 

است که باید حتما مورد توجه مسئوالن باشد.

انتخابات و اعتراضات؛ از 
مهم ترین اتفاقات سیاسی  96

عضو جامعه روحانیت مبارز:

روحانیت

معصومــه ابتــکار، معاون رییــس جمهور 
درخصوص تفکیک جنســیتی اظهار کرد: 
چه کســی می گویــد تفکیک جنســیتی 
می تواند بــه تعمیق باور هــای دینی کمک 
کنــد و آســیب های اجتماعــی را کاهش 
دهد؟ متاسفانه این نگاه، ســلیقه ای است 
و برداشــت هایی از آن اتفــاق می افتد که 
پشتوانه ای از لحاظ دینی و علمی و اجتماعی 

ندارد.
وی با اشاره به ایجاد رشــته مطالعات زنان 
و خانــواده توضیح داد: از اواســط دهه 80 
رشــته مطالعات زنان و خانواده در بیشــتر 
دانشگاه ها شــکل گرفته و تحوالت خوبی 
داشــتیم. امیدواریم زودتر پیشرفت کند تا 
مســئله عدالت که یکی از ابعاد آن عدالت 

جنسیتی است را در کشور ایجاد کند. 

 تفکیک جنسیتی 
نگاه سلیقه ای است

پیشخوان

بین الملل

الجزیره نوشت: »رییس جمهور احمق«، صفتی است که تیلرسون 
در تابســتان 20۱7 به ترامپ داده بود و با توجه به اینکه گزارش 
این صحبت های وزیر خارجه آمریکا از شــبکه ان بی سی پخش 
شده بود، ترامپ در واکنش به آن، مدعی شد توطئه ای رسانه ای 
علیه او برنامه ریزی شده و وی به وزیر خارجه خود اطمینان دارد و 

می داند که این توهین ها واقعا از زبان او مطرح نشده است!
به گزارش »انتخــاب«، الجزیره در ادامه آورده اســت: عالوه بر 

این مــورد، گزارش های متعددی اشــاره به این نکتــه دارد که 
نام تیلرســون از همان آغاز به کار ترامپ هم در بین افرادی که 
محبوبیتی نزد رییس جمهور داشتند، مطرح نبوده و ترامپ تنها 

بنابر توصیه رایس با وزارت تیلرسون موافقت کرده است.
در ابتدا گمان می رفت که برخی پیوندهای مشترک بین این دو، 
ازجمله پیشینه کاری شان در زمینه تجارت، موجب انسجامی بین 
آنها شود، اما خیلی سریع شکاف ها نمایان شد و ترامپ سعی کرد 

از محدوده اختیارات و قدرت تیلرسون بکاهد.
آنچه در این میان تمســخر آمیز به نظر می رســد، بازی موش و 
گربه بین این دو مرد در مورد سیاست ایاالت متحده در قبال کره 
شمالی است. در حالی که تیلرسون برای انجام مذاکراتی مستقیم 
بین دو کشور در جهت ایجاد راه حل های دیپلماتیکی برای این 
مسئله تالش می کرد، ترامپ سخنانی تحریک آمیز را خطاب به 

رهبر کره شمالی ایراد می کرد!

الجزیره نوشت: 
رفتارهای خطرناک »احمق دوم« در قبال ایران

 بازگشــت پرندگان 
بهاری به آشیانه دل های 

مردم

 تحریم هــای جدید 
اروپایی با بهانه های زیادی

اجرای حکم بقایی از سه شنبه گذشته آغاز شده است. 
این در حالی اســت که صبح پنجشنبه اسفندیار رحیم 
مشایی که چند نفر انگشت شمار از جمله جوانفکر وی 
را همراهی می کردند، در اقدامــی عجیب با حضور در 
مقابل ســفارت انگلیس و ادعای اعتراض به بازداشت 

حمید بقایی، اقدام به آتش زدن حکم وی کرد. با این حال در فیلمی که در شبکه های اجتماعی منتشر 
شده، یک موتورسوار به مشایی اعتراض می کند که »آقا مردم گرسنه هستند. چرا باید درگیر دعواهای 
شما بشویم؟« مشایی در پاسخ می گوید: »خب اینجا تشریف نداشته باشید.« در ادامه فرد موتور سوار که 
به مشایی اعتراض می کند، با این گفته او مواجه می شود که »اجازه می دهید؟« وی در پاسخ به مشایی 
می گوید: »شما 8 سال اجازه داشتید.« مشایی در ادامه می گوید: »با او کاری نداشته باشید، از جایی آمده 

است.« فرد موتورسوار هم می گوید: »نه من از جایی نیامده ام، من فقط پیک  موتوری هستم.«

یک عضو اصالح طلب کمیسیون صنایع مجلس در واکنش 
به اظهارات اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر 
احتمال اعمال محدودیت هایی برای تلگرام در سال آینده 
اعالم کرد: بنابر اطالعات موثقی کــه از وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات دارم، فیلترینگ دائم تلگرام برای ســال 

آینده به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و این اظهارات به نوعی زمینه سازی برای انجام این تصمیم 
در افکار عمومی است. سیده حمیده زرآبادی در پاسخ به این پرسش که واکنش دولت و وزارت ارتباطات نسبت 
به این تصمیم چه خواهد بود، گفت: انتظار این است که دولت یا وزارت ارتباطات اگر مخالف این تصمیم است، 
حداقل موضع خود را با شفافیت به مردم اطالع دهد و با رسانه ها مصاحبه کند و بگوید که چنین اتفاقی باوجود 
مخالفت دولت، درشرف تحقق است.این نماینده مجلس اضافه کرد: با این حال شاهدیم که وزارت ارتباطات حتی 

به همین میزان نیز شفافیت ندارد و طبیعی است که اگر مردم فکر کنند دولت مخالف این تصمیم نبوده است.

 بگومگوی جالب
 پیک موتوری با 
مشایی

خبر تازه یک نماینده 
مجلس از فیلترینگ 
تلگرام

 سردرگمی در بهشت 
بدون کلیددار

هیــچ مشــکل حل 
نشــدنی در کشور وجود 

ندارد

واکنش بــه یک ادعا 
درباره رییس جمهور

کابینه ترامپ رادیکال 
می شود

 همه منتظرند دیگری 
صدای مردم را بشنود

یادداشت

گامی برای امیدواری بیشتر مردم؛
دلگرمی »حضور«

روزهایی را مــی گذرانیم که مــردم به اتفاقات 
یک ساله گذشــته می نگرند و اتفاقات سیاسی 
کشور نیز از این اتفاقات مستثنی نبود؛ چه بسیار 
وعده هایی که داده شد اما اقدام چشمگیری در 
خصوص آنهــا صورت نگرفت و برخــی از افراد 
مســئول فقط بــا حرف هایی از جملــه »نمی 
شــود، نمی توانیم، نیاز به اعتبار بیشتری است 
و...« پاســخ مردم را دادند؛ اما در کنار همه این 
صحبت ها ، اقدامات خوبی هم توســط برخی از 
مسئوالن و نمایندگان مجلس کشور هم انجام 
شد که به مردم امید می داد.  امام جمعه تبریز 
یکی از  افراد بود که در ماه های پایانی ســال با 
حضور در میان مردم اســتان آذربایجان شرقی 
در مکان های مختلف از جمله ورزشــگاه، مترو 
و در روزهای اخیر در سالن تئاتر برای تماشای 
نمایش، به مردم امید مــی داد که گویا در میان 
مسئوالن افرادی هستند که در میان مردم باشند 
و به آنها امید دهند.از طرف دیگر نمایندگانی از 
جمله حســینعلی حاجی دلیگانی که به عنوان 
منظم ترین نماینده مجلس در سال ۹۶ انتخاب 
شد، با پیگیری امورات شهرســتان های حوزه 
نمایندگی خود، به همراه حضور درمیان مردم 
و صحن علنی مجلس شورای اسالمی به مردم 
نشــان دادند که هنوز نمایندگانی هستند که 
به فکر مردم هســتند. اما ســوال اینجاست که 
آیا همه مســئوالن، دولتمــردان و نمایندگان 
مجلس نمی توانند همیــن راه و حتی بهتر را در 
پیش گیرند؟ سال ۹7 از لحاظ مسائل معیشتی، 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توجه 
به مشکالت، همچنین فشارهای دشمن مانند 
تحریم ها، سال حساسی است. مردم انتظار دارند 
در این ســال در کنار تمام صحبت ها، تالش ها، 
وعده ها و اقدامات، حضور مســئوالن را در کنار 
خود احســاس کنند تا بیش از پیــش به افراد 
اعتماد داشته باشند. حســن روحانی به عنوان 
رییس جمهور کشور قصد دارد در عید نوروز در 
جمع مردم زلزله زده حضور پیدا کند، امید است 
این اقدام مقدمه ای برای نزدیکی بیشتر مردم با 

مسئوالن در سال ۹7 باشد.

علیرضا  صالحی

بر خالف برخی از نظرات کارشناسان که آمریکا به زودی از برجام خارج می شود، مقامات وزارت امور خارجه به اخباری مبنی بر اعمال 
تحریم های جدید اروپا علیه ایران و خارج شدن کشورهایی از جمله آمریکا واکنش نشان دادند و معتقدند برجام هنوز قوی است.

حمید   وکیلی

سید عباس 
عراقچی: جمع بندی 

ما این است که اگر 
آمریکا از برجام 

خارج شود، ما 
هرگز برجام را ادامه 

نخواهیم داد
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گز و شیرینی در اصفهان گران نشد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

وزارت امور اقتصادی در گزارشی اعالم 
کرد:

افزایش درآمدهای نفتی
بررسی عملکرد شــاخص های مالی دولت در 
۱۰ماهه نخست سال جاری نشان می دهد در 
دوره مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل برخی از شــاخص های بودجه ای با افت 
مواجه شده اند که البته با وجود افزایش وصولی 
های غیرنفتی دولت به ویژه از محل درآمدهای 
مالیاتی، انتظار می رود این روند در دو ماه پایانی 

سال بهبود یافته باشد.
با وجود اینکه نسبت درآمدهای غیرنفتی دولت 
در ۱۰ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۴ درصد کمتر شد و به ۳۸ درصد 
رسید، اما نسبت تملک دارایی های سرمایه ای 
به منابع نفت، از ۳۵ درصد به ۴۲ درصد رسید. 
در عین حال، نســبت مالیات هــا به اعتبارات 
هزینه ای از ۴۶ درصد بــه ۴۳ درصد افت کرد.
کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی 
نیم درصد تغییــر کرد و به ۶درصد رســید و 
متوسط تحقق منابع عمومی دولت از ۶۹ به ۷۷ 

درصد بهبود یافت. 
عــدم تحقق متــوازن اجزای منابــع عمومی 
دولت طی ســال مالــی و به تاخیــر انداختن 
پرداخت حقــوق دولت تا پایان ســال، عالوه 
بر آن، اســتفاده از برخی تدابیر جهت جبران 
کسری بودجه در ماه های پایانی سال، موجب 
شــد تا ســهم تامین منابع بودجه ای دولت 
در اســفندماه به شــدت افزایش یابد.کسری 
منابع عمومی دولت و همچنیــن لزوم تامین 
هزینه های اجتناب ناپذیر باعث شد تا ۷ درصد 
مخارج عمومــی دولت در ۱۰ ماهه نخســت 
امســال از محل تنخواه گردان بانک مرکزی و 
برداشت از سپرده شــرکت های دولتی تامین 
 شــود که در مقایسه با ســال گذشته تغییری 

نداشته است.

بازار

کپسول آتش نشاني

سرمایه گذاری 500 میلیاردی 
فوالد مبارکه برای احداث سد 

تونل سوم
رییس مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهان در 
مجلس شورای اســالمی  با بیان اینکه برای طرح 
هایی که مجوز قانونی برداشت آب دارند، قرار است 
کنتورهای هوشمند طراحی شود، خاطرنشان کرد: 
برداشت های غیر مجازی انجام شده که آمار دقیقی 
از آن در دســت نداریم؛ ولی در اصفهان و اســتان 
چهارمحــال و بختیاری برای ۴۲ پروژه خواســتار 

برداشت از آب هستند.
 حجت االسالم ســید ناصر موسوی الرگانی  گفت: 
تفاهمی بین مجموعه مسئوالن استان و استانداری 
با مجتمع فــوالد صورت گرفت و قرار بر آن شــده 
که مجتمع فوالد در ایجاد ســد تونل ســوم ۵۰۰ 
میلیاردتومان سرمایه گذاری کند.وی اظهار داشت: 
آنچه مجمع نمایندگان برای بیان آن در این جلسه 
به جمع بندی رســیدند مصوبه ۹ ماده ای شورای 
عالی آب بود. وی با بیان اینکــه این مصوبات اجرا 
نشده و یا به طور کامل اجرا نشده است، گفت: این 
مصوبات ۹ بند داشته و یکی از ماده ها این بوده که 
نباید در زاینده رود بارگذاری جدیدی انجام شود که 
متاسفانه این جریان عملی نشده و اکنون ۴۲ طرح 

جدید در دست اقدام است.

استاندار اصفهان:
بیش از نگاه به دریافت بودجه  

باید نگاه به درون داشت
استاندار اصفهان گفت: در این نظام، هیچ کاری نشد 
ندارد. تمام قوانین در جهت خدمت به مردم است با 
آنکه متاسفانه بوروکراســی اداری بسیار زیاد است 
ولی کافی است میل به کار و جهت گیری انجام کار 
داشته باشید و رمز موفقیت در کارها، سرعت، دقت، 
دلســوزی و اتکا به مردم و بخش خصوصی است و 
خیلی بیشتر از نگاه به دریافت بودجه ها، باید نگاه 
به درون داشــت. محســن مهرعلیزاده اظهار کرد: 
پروژه هایی که امروز در نجف آباد بــه بهره برداری 
می رسد را باید »پروژه های همدلی« نامید. وی در 
ادامه بیان داشــت: آنچه در این شهر اتفاق می افتد 
بیش از آنکه بر اثر بودجه و تشکیالت اداری باشد، 
روح همدلی و وحدت بر مجموعه اســت و در طول 
۴۰ سال سابقه مدیریتی، آنچه در پروژه های شهر 
نجف آباد گویاست، همدلی اســت که نمونه کامل 
و ایده آل همه مردم است. اســتاندار اصفهان یکی 
از عوامــل ایجاد رضایت در مــردم را افتتاح چنین 
پروژه هایی برشمرد و گفت: اشتغالی در افتتاح این 
پروژه ها ایجاد شــد و تقریبا سه هزار نفر روز در این 

پروژه ها فعال بودند.

ایمن سازی 280 محدوده از 
خطوط انتقال نفت به اصفهان

۲۸۰ محدوده از خط لوله ۳۰ و ۳۲ اینچ انتقال نفت 
خام مارون به اصفهان ایمن سازی شد.

معاون فنی شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایرانـ  منطقه اصفهــان گفت:  بر اســاس نتایج، 
پیگ رانی هوشمند در نقاط دارای خوردگی با نصب 
و جوشکاری نیم لوله، مقاوم ســازی با استفاده از 
پوشش کامپوزیت و تعویض پوشــش انجام شده 
اســت.محمد مذهب جعفری افزود: ایمن ســازی 
این محدوده ها با نصب و جوشکاری ۴۵۰جفت نیم 
لوله به طول یک هزار و ۳۵۰ متر، اجرای ۱۵۰ متر 
مربع کامپوزیت وحدود چهار هزار متر مربع تعویض 
پوشش در طول مســیر خط انتقال نفت مارون - 
اصفهان در محدوده جغرافیایی سه استان خوزستان، 
چهارمحال و بختیاری و اصفهان انجام شد. معاون 
فنی شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  
منطقه اصفهــان، با بیان اینکه برای ایمن ســازی 
این محدوده ها حدود ۳۶ هــزار و ۶۰۰ متر مکعب 
خاک برداری هم انجام شد گفت: پس از جوشکاری 
نیم لوله ها، تست های الزم روی جوش ها انجام شد.

یکی از دغدغه های مسافرانی که قصد سفر به شهرهای 
دیگر را دارند، موضوع اســکان است. در این خصوص 
ارگان هایی همچون اداره آموزش و پرورش چندین سال است که اقدام 
به راه اندازی سامانه ثبت نام از فرهنگیان کرده اند تا از این نظر مشکلی 
نداشته باشند. از طرف دیگر مدیران در اتحادیه اصناف مشاوران امالک 
نیز اقدام به نظارت و ســاماندهی منازل اشخاصی کرده است که قصد 

اجاره ملک خود را دارند.
رییــس اداره امور تعاون و امــور رفاهی اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان، در گفت و گویی رادیویی با اشــاره به آماده سازی 
۱۳۴۰ مدرسه در سطح استان اصفهان به منظور پذیرایی از مسافران 
فرهنگی، اظهار داشت: از این تعداد ۶۱۰ مدرسه در سطح شهر اصفهان 

فعالیت می کنند.
آذرکیوان امیرپور  با  اشاره به آمار پذیرش حدود یک میلیون و پانصد 
نفری فرهنگیان در ســتادهای اسکان نوروزی ســال گذشته،  افزود:  
از این تعداد هزار و ۲۰۰ نفر به شــهر اصفهان مربوط می شــوند. وی 
خاطرنشــان کرد: فرهنگیان تا امروز حدود ۲۰درصد از مدارس کل 

استان را به صورت ثبت نام اینترنتی رزرو کرده اند.
رییس اتاق اصناف اصفهان در ادامه، ضمن اشاره به اینکه با مشاورین 
امالکی که در هسته مرکزی شهر هســتند، برای ایام نوروز همکاری 

می کنیم، دلیل این موضــوع را جلوگیری از تــردد، اقامت و امنیت 
مسافران و گردشگران در مناطق ناامن شهر عنوان کرد.

رسول جهانگیری تصریح کرد: مشاورین امالک، مالکان خانه هایی را 
که قصد اجاره منزل خود را دارند و واجد شرایط هستند، ثبت نام می 
کند. وی در پاسخ به این سوال که شــرایط الزم برای ثبت نام خانه ها 
چیست، افزود: منازل مذکور باید از نظر بهداشتی و امنیتی مورد تایید 
مسئوالن و مدیران نیروی انتظامی، آتش نشانی، بهداشت و همچنین 

دادگستری باشند.
مستاجران اجازه ترک منزل و اجاره آن را ندارند

رییس اتاق اصنــاف اصفهان با اشــاره بــه اینکه نظــارت بر حدود 
۱۰هزارواحد مسکونی و تایید آنها برای مســئوالن این حوزه سخت 

است، ادامه داد: مدیران ارگان های مذکور، اقدام به این کار کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه احراز هویت صاحبان این منازل باید حتما مورد 
تایید مدیران باشد، افزود: مســتاجران اجازه ترک منزل و اجاره آن را 
ندارند.این مقام مســئول افزود: اصفهان شهری شــهیدپرور و دارای 
شرایط خاصی است، باید اجاره منازل اســتیجاری صحیح و حساب 

شده باشد تا مشکلی برای مسافران پیش نیاید.
طی 14سال گذشته مشکلی نداشتیم

جهانگیری در پاسخ به ســوالی با این مضمون که نظارت بر نرخ اجاره 

این منازل به چه صورتی انجام می شــود، ضمن اشــاره به اینکه هر 
موقع مدیران در بحث نــرخ گذاری ورود پیدا کردند، مشــکل پیش 
آمد، گفت: امسال نیز مانند ســال های گذشته سعی داریم نرخ اجاره 
منازل مذکــور را طبق میزان عرضه و تقاضا تعییــن کنیم. وی اظهار 
کرد: شاید اجرای این روش در سال های گذشته باعث بروز مشکالتی 
شــد، اما با اجرای این طرح به نوعی بین ارگان های مختلف تعامل به 
وجود آمد.رییس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه این نرخ شامل ۱۰ 
تا ۱۵ درصد میزان تقاضا به ازای هر شب اقامت است، گفت: این نرخ 
زیر نظر اتحادیه است و چنانچه مسافری مشکلی داشته باشد، مراتب 
را می تواند به صورت تلفنی و شبانه روز به نیروهای گشتی که به این 
منظور در محالت مختلف مستقر می شوند، اطالع دهند. جهانگیری 
تاکیدکرد: طی ۱۴سال گذشته، ما درخصوص خدماتی که مشاورین 
امالک و اصناف ارائه می دادند مشکلی نداشتیم. وی با اشاره به اینکه ما 
قصد دخالت و ورود به مباحث گردشگری مدیران این حوزه را نداریم، 
چرا که ســرمایه گذاری های خوبی در این خصــوص صورت گرفته، 
یادآورشد: ظرفیت کم هتل ها و مهمان پذیرها باعث شده تا مدیران در 
ستاد تسهیالت سفر از ما بخواهند مسئولیت آن را به عهده بگیریم و 
 بعد از ایام نوروز، خدمات رسانی توسط همکاران ما ممنوع و غیرقانونی

 خواهد بود.

رییس اتاق اصناف اصفهان در خصوص اسکان مسافران نوروزی در ملک های شخصی:
نرخ منازل استیجاری را میزان عرضه و تقاضا تعیین می کند

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: بازرسی هایی که به مناسبت آغاز نوروز و فرارسیدن سال جدید 
از اصناف مختلف صورت گرفت، منجر به تشــکیل ۴۴۸ فقره پرونده تخلف در اصفهان به ارزش ریالی ۷میلیارد و 
۳۳۸میلیون و ۵۶۸ هزار و ۳۰ ریال شد. جواد محمدی فشارکی اظهار داشت: بازرسی ها به مناسبت آغاز ایام نوروز 
از ۲۸ بهمن ماه آغاز شده و تا ۲۱ اسفندماه، ۲۳ هزار و ۴۱ مورد بازرسی صورت گرفته است. مدیر بازرسی و نظارت 
اصناف استان اصفهان اعالم کرد: این میزان بازرسی ها نسبت به ایام مشابه در سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته 

است. وی اعالم کرد: همچنین نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش پرونده داشتیم.

تشکیل ۴۴8 فقره پرونده 
تخلف در اصفهان

مدیر بازرسی و نظارت اصناف 
استان اصفهان خبرداد:

الن
سئو

بام

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،631،000
تومان

797،000نیم سکه
تومان

499،000ربع سکه
تومان

338،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

151،740
تومان

      قیمت سکه و طال

کپسول آتش نشاني پودري 
پارسا 2 کيلوگرمي

 39,000
تومان

اسپري ضد حريق فاير استاپ 
مدل F1-25 حجم 1000 ميلي ليتر

 14,700
تومان

کپسول آتش نشانی پودری 
پارسا 4 کيلوگرمی

 47,500
تومان

کارآفرینی با گل ارکیده

عکس روز

اصناف

قیمت گز و شیرینی شــب عید در اصفهان نسبت به سال 
گذشته بدون تغییر اعالم شد.

رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان در خصوص قیمت گز 
و شیرینی در آستانه نوروز، اظهار کرد: خوشبختانه امسال با 
وجود رکود بازار و مشکالت اقتصادی، قیمت گز و شیرینی 

برای نوروز افزایش نیافت.
حسن شریفی به قیمت گز شب عید اشاره کرد و افزود: قیمت هر کیلو گز پسته ای ۱۸ درصد ۲۷ هزار تومان، گز 
پسته ای ۲۸ درصد ۳۷ هزار تومان و گز پسته ای ۴۰ درصد ۴۸ هزار تومان است، البته نرخ گز بادامی پایین تر از 
گز پسته ای است. وی اضافه کرد: قیمت هر کیلو شیرینی آرد نخودچی ۲۰ هزار تومان، شیرینی کرکی زعفرانی 
۲۰ هزار تومان، شیرینی برگ شکالتی فندوقی بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان و نان قرابی بین ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان 

است، همچنین نرخ هر کیلو شیرینی تر بین ۱۸ تا ۲۴ هزار تومان است.

رییس اتحادیه گزو شیرینی 
اصفهان :

گز و شیرینی در 
اصفهان گران نشد

دبیر خانه کارگر اصفهان ضمن ابراز تاسف از اینکه همیشه کفه دولت 
و کارفرمایان در جلسات تعیین مزد سنگین تر است، گفت: اگر اوضاع 
اقتصادی مطلوب باشد قدرت چانه زنی کارگران افزایش می یابد. اصغر 
برشان اظهار کرد: افزایش قدرت چانه زنی نیروی کار در بعد از انقالب 
هم مشهود بود؛ تا جایی که برای استخدام کارشناسان، دولت بهای 
بیشــتری را می پرداخت، اما با توجه به اوضاع فعلی کار، کارگران در 

هر وضعیتی مجبور به کار هستند. وی تصریح کرد: امروز بزرگ ترین 
کارفرما دولت است و این ضلع شــورای عالی کار همگام با نماینده 
کارفرما حرکت می کند؛ از این رو حق نماینده کارگری برای مطالبه 
حقوق کارگران تضییع می شود.دبیر خانه کارگر اصفهان با بیان این 
مطلب که همیشه میزان دستمزد و هزینه زندگی همخوانی ندارد، 
اضافه کرد: اما باید اوضاع اقتصادی، تحریم، رکود، عرضه و تقاضا هم 

مورد سنجش باشد، این درحالی است که اگر خأل موجود میان هزینه 
زندگی و دستمزد »صفر« شود، کارفرمایان نمی توانند از پس تامین 
مخارج خود بر بیایند و ممکن است عالوه بر اخراج کارگران، بسیاری 

از مشاغل هم تعطیل شود. 
برشان گفت: زمانی که عوامل موثر در رکود و مشکالت اقتصادی از 

بین برود، کارگران هم به حق واقعی خود می رسند.

دبیر خانه کارگر اصفهان با اشاره به تصمیمات شورای عالی کار:
همیشه کفه »دولت« و »کارفرما« سنگین تر است!

نمایشگاه اقوام عشایر در روستای کالرتان شرق اصفهان 
گشایش یافت.

نمایشــگاه اقوام عشایر وروســتایی با مشارکت ۴اقوام 
لر،قشقایی ،عرب وباصری در شرق اصفهان آغاز به کار 
کرد. موسیقی ســنتی، بازی های بومی محلی و برپایی 

سیاه چادرها و معرفی توانمندی های عشــایری، از بخش های اصلی و برپایی بازارچه صنایع دستی از 
بخش های جنبی این نمایشگاه بود.

اقوام عشایر توانمند ی های خود را در ۱۳غرفه در حوزه های مختلف اقتصادی فرهنگی وهنری به نمایش 
گذاشتند. این نمایشگاه با هدف شناساندن نقش روستا در تولید ملی و همچنین آشنایی بازدیدکنندگان 

با استعدادها، قابلیت ها و ظرفیت های موجود در مناطق روستایی برگزار شد.
این نمایشگاه از ۲۵اسفندماه تا ۱۵فروردین ماه پذیرای گردشگران است.

آغاز به کار نمایشگاه 
اقوام عشایری در شرق 
اصفهان

خیابان های شــهر این روزها میزبان ماشــین هایی با مدل ها و رنگ ها 
و صداهای متفاوتی نســبت به ســال های نه چندان دور گذشته است؛ 
ماشــین هایی با شــکل های متفاوت و رنگ های منحصر به فرد. اگر به 
ماشین های چند دهه قبل توجهی داشته باشیم با وجود اینکه در میزان 
مدل ها تنوع چندانی وجود نداشت اما از لحاظ رنگ با گستردگی بیشتری 
روبه رو بودیم؛ این در حالی است که در سال های اخیر استقبال از یکی دو 
رنگ همچون سفید و مشکی، باعث شــده تنوع رنگی گذشته را نداشته 

باشیم چرا که در ایران ۷۰ درصد مردم در راستای خریدو فروش راحت تر 
خودرو، رنگ های سفید و مشــکی را انتخاب می کنند.اما در کنار ظواهر، 
اینکه بیشتر مصرف کنندگان ترجیح می دهند از محصوالت داخلی استفاده 
کنند یا خارجی، موضوع با اهمیت دیگری اســت که بــه آن می پردازیم.

سرهنگ علی محمدی، رییس مرکز شــماره گذاری پلیس راهور ناجا با 
بیان اینکه طی ۱۱ ماهه امسال شماره گذاری خودروهای داخلی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۳.۴ درصد و وارداتی ۰.۶ درصد افزایش 

داشته است، اضافه می کند: از بین خودروهای تولید داخل، به ترتیب سایپا 
۱۳۱، تیبا ۲، پژو پارس، پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ بیشترین خودروهای نوشماره 
بوده اند. از میان خودروهای وارداتی نیز رنو تالیسمان، رنو کولیوس، سانتافه، 
تیوولی و هیوندای IX۳۵ بیشترین خودروهای شماره گذاری شده بوده اند.

این موضوع نشان می دهد با توجه به اینکه بدون سیاه نمایی تولیدکنندگان 
داخلی نتوانسته اند در بازار رقابت با تولیدکنندگان خارجی عملکرد مطلوبی 
را از خود به نمایش بگذارند، اما استقبال از تولیدات داخلی در کشور رو به 
افزایش بوده است. البته مســائل دیگری همچون قدرت خرید هم در این 
استقبال بی تاثیر نبوده اســت و حتی در برخی مواقع به عنوان مهم ترین 
گزینه تاثیرگذار نیز  می توان از آن یاد کــرد. یکی از اولویت ها در انتخاب 
و خرید خودرو، قیمت وسیله نقلیه است، افراد با توجه به مبلغ پرداختی 
به دنبال امنیت و ایمنی استاندارد هستند و در نهایت خودرو را باتوجه به 
بودجه خود انتخاب می کنند.در تمام جهان رفتار خرید افراد از یک سری 
الگوها که تا حدودی به فرهنگ هر منطقه جغرافیایی باز می گردد، تبعیت 
می کند و ایرانی ها نیز در خرید خودرو بر چند مؤلفــه تمرکز دارند که از 
اولویت های اصلی می توان به شرایط فروش، شــرایط عرضه، شبکه ارائه 
خدمات پس از فروش، ارائه تســهیالت و نرخ بهره پازپرداخت تسهیالت 
اشاره کرد. صرف نظر از وضعیت اقتصادی، خودروها به آخرین تکنولوژی 
روز دنیا مجهز شده اند که مردم عالقه بسیاری به این امکانات دارند که به 
نظر می رسد بی تاثیر بر انتخاب خودرو نباشد؛ البته نباید از تاثیر کیفیت 
خدمات پس از فروش شــرکت های واردکننده و تولیدکننده خودرو در 
کشور به راحتی گذشت.توجه به میزان مصرف سوخت خودرو از گزینه های 
با اهمیت دیگری است که در کشور ما به صورت معکوس جا باز کرده است. 
افراد از خودروهای شاسی بلند با حجم موتوری باال استفاده می کنند که 
مصرف ســوخت زیادی دارد در حالی که این روند در کشورهای صاحب 
صنعت خودرو که به غول های خودرویی معروف هستند، درحالت معکوس 
قرار دارد؛ چنان که سعی می شود خودروهایی با میزان مصرف سوخت کم 
در اولویت قرار گیرد.به هر حال باید پذیرفت بازار خودرو، بازاری است که 
می توان در آن به رقابتی با سوددهی فراوان در سطح بین المللی پرداخت و 
در کنار آن آسودگی و امنیت را برای خانواده ها به ارمغان آورد؛ موضوعی 

که در کشور ما بسیار نادیده گرفته شده است.

ایرانی ها امسال بیشتر چه خودروهایی خریدند؟

واگذاری بازار داخلی به خارجی ها

در سال های اخیر سبد خودرویی تنوع خاصی را شاهد بوده است و این موضوع سبب شده تا افراد برای  فاطمه کاویانی
خرید خودرو به موارد گوناگونی توجه داشته باشند؛اما سوالی که در این میان مطرح است اینکه ایرانی ها 

بیشتر به دنبال چه خودرویی با چه ویژگی هایی هستند، و چه آپشنی برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است ؟

 بازار خودرو، بازاری 
است که می توان 
در آن به رقابتی با 

سوددهی فراوان در 
سطح بین المللی 

پرداخت و در 
کنار آن آسودگی 

و امنیت را برای 
خانواده ها به ارمغان 

آورد
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 گیشه کم رمق اکران نوروزی

پیشنهاد سردبیر:

»شهاب حسینی« و همراهی با 
»دوازده مرد خشمگین«

شهاب حسيني بازيگر مطرح و شناخته شده سينما 

و تئاتر که تابستان سال جاري نمايش »اعتراف« 

)که به عنوان پرفروش ترين نمايش سالن اصلي 

لقب گرفت( را با حضور بازيگراني چون علي 

نصيريان در ســالن اصلــي مجموعه تئاتر 

شهر به صحنه برد.وی قصد دارد تابستان 

سال 97 بار ديگر در مقام کارگردان تئاتر، 

نمايــش »دوازده مرد خشــمگين« اثر 

رجينالد روز را روي صحنه ببرد.

جواد عزتی بازيگر محبــوب و مطرح اين روزهای 
ســينما و تلويزيون که در سی و ششمين جشــنواره فيلم فجر با دو فيلم 

»التاری« و »تنگه ابوقريب« حضور داشــت، اين روزها يکی از فعال ترين بازيگر در عرصه 
تئاتر، سينما و تلويزيون است.

عزتی اين شــب ها نمايش »زندانی خيابان دوم« را به کارگردانی »مه لقا باقری« همسرش، در تماشاخانه 
ايرانشهر روی صحنه دارد که با استقبال خوب مخاطب روبه رو شده است.عالوه بر اين تئاتر عزتی، فيلم 20ميلياردی 

آينه بغل ساخته منوچهر هادی را نيز در چرخه اکران دارد؛ فيلمی که روزهای پايانی اکران را با رکورد دومين فيلم 
پر فروش تاريخ سينمای ايران به پايان می رساند.

فيلم آينه بغل محصول ســال ۱۳9۶ که جواد عزتی در جايگاه يکی از نقش های اصلی آن ايفای نقش کرده، در 
سه روز اول فروش خود توانســت به فروش يک ميليارد و دويست ميليون تومانی دست يابد و رکورد فيلم های 

»فروشنده« و »ساعت پنج عصر« را بشکند.عزتی سال گذشته با فيلم متفاوت »ماجرای نيمروز« مورد تحسين 
منتقدين قرار گرفت و امسال نيز بار ديگر در همکاری مشترک با محمدحسين مهدويان، التاری را در جشنواره 

فيلم فجر داشت که در آن بازی متفاوتی را به نمايش گذاشته بود. عزتی در التاری با بازيگرانی همچون هادی 
حجازی فر، ساعد سهيلی، زيبا کرمعلی، حميد فرخ نژاد، اميرحسين هاشمی و نادر سليمانی همکاری داشته 
است. التاری امسال در چرخه اکران نوروزی قرار داشته و به احتمال فراوان يکی از آثار پرفروش سينما خواهد 

بود. 
محمدجواد عزتی متولد 20 دی ۱۳۶0 در تهران و فارغ التحصيل رشــته تئاتر از هنرســتان سوره است. وی 
فعاليت سينمايی اش را از سال ۱۳87 با بازی در فيلم »طال و مس« آغاز کرد و پس از آن در 2۳ فيلم ديگر به 
ايفای نقش پرداخت. عزتی امسال عالوه بر فيلم التاری، فيلمی متفاوت و با مضمون دفاع مقدس با نام »تنگه 
ابوقريب« را در جشنواره فيلم فجر داشت؛ فيلمی که به گفته تمامی تماشاگران، منتقدين و اهالی رسانه، 
اليق کانديدا شدن وی در جشنواره فيلم فجر بود؛ اما اين اتفاق برای عزتی ميسر نشد. در 2۱ تيرماه 
۱۳۶7، حمله وسيعی سراسر جبهه جنوب را درگير می کند، يکی از نقاط حساسی که دشمن قصد 
عبور از آن و رسيدن به شــهرها و جاده های کليدی ايران را دارد تنگه ابوقريب است؛ تنگه ای 
که نام و خاطره اش در ميانه تاريخ رسمی روزهای پايانی جنگ گم شده است؛ تنگه ای که 

محل مقاومت افراد گردان عمار بود. 
عالوه بر عزتی، امير جديدی، حميدرضا آذرنگ، علی سليمانی، قربان نجفی و 
مهدی قربانی از جمله بازيگران اصلی هستند که در فيلم تنگه ابوقريب به 

ايفای نقش پرداخته اند.

جواد عزتی، بازیگر همه فن حریف

از صدرنشینی در گیشه تا اکران نوروزی فیلم هایش

افتتاحیه فاجعه بار سینما97؛

 گیشه کم رمق اکران نوروزی
هفت فيلم اکران نوروزی سال 97 در مجموع طی روز اول به فروش 200 ميليون تومانی 

دست پيدا کردند تا يکی از ضعيف ترين افتتاحيه های نوروز در دهه نود را رقم بزنند.
در حالی کــه اکثر پيــش بينی ها نســبت بــه اکران نــوروزی ســال 97، از 

رکوردشــکنی های ويژه فيلم های روی پرده خبر می داد، اما در نتيجه اتفاقی 
کامال نااميدکننده برای سينمای ايران رخ داد.

هفت فيلم اکــران نوروزی ســال 97 در مجموع طــی روز اول به فروش 
200ميليون تومانی دست پيدا کردند تا يکی از ضعيف ترين افتتاحيه های 

نوروز در دهه نود را رقم بزنند.
اين در حالی است که سال گذشته فيلم های »گشت 2« و »ماجرای 
نيمروز« يعنی تنها دو فيلم به اين مبلغ دويست ميليون تومانی دست 
پيدا کرده بودند. هم اکنون جدول فروش سينمای ايران در روز دوم 
برای فيلم های روی پرده اکران نوروزی، ارقام نه چندان جالبی را 

به نمايش گذاشته که به شرح زير است:
مصادره ســاخته »مهران احمدی« با بازی »رضــا عطاران« که 
خود يکی از گيشه دارترين بازيگران سينمای ايران است، تنها به 

۱۴0،۶۳0،000 تومان فروش طی دو روز دست پيدا کرده است.
التاری ساخته محمدحســين مهدويان که خود سال گذشته با 
ماجرای نيمروز يکی از رکــوردداران بود، پس از نزديک به دو روز، 

تنها ۶2،۴۵۱،000 تومان فروخته و در جايگاه دوم ايستاده است.
به وقت شام جديدترين ســاخته ابراهيم حاتمی کيا با توجه به افت 

فروش سينمای ايران در اسفند ماه 9۶ به فروش معادل ۴۴،0۱۶،000 
تومان دست پيدا کرده و در رتبه سوم جدول ايستاده است.

لونه زنبور فيلم کمدی ســاخته برزو نيک نژاد هم با وجود مضمون طنز در 
رقابت با ساير آثار نتوانسته به فروشی خوب برسد. اين فيلم با ۳۴،۵۵7،000 

تومان فروش، به رتبه چهارم دست يافته است.
خرگوش، ديگر نماينده ســينمای کمدی هم رتبه پنجمی را با 

۱7،۶۱9،000 تومان فروش از آن خود کرده است. انيميشن فيلشاه 
البته مطابق پيش بينی ها در مقابله با سينمای ايران شکست خورده و 

مبلغ ناچيز ۴،9۳۴،000 تومان فروش را ثبت کرده تا به رتبه ششم کفايت 
کند. فِراری ســاخته آخر عليرضا داوود نژاد، اما شکســت خورده اکران 
افتتاحيه نوروز 97 است. اين فيلم با بازی محسن تنابنده و ترالن پروانه، 
۴،۶۵9،000 تومان فروخته تا با اين فروش فاجعه بار، رتبه آخر 
جدول نوروزی سينمای ايران 

را کسب کند.

از ۲9 اسفند در شبکه یک؛
ویژه برنامه »وقِت وقت« 

روی آنتن می رود
ويــژه برنامه نــوروزی »وقــِت وقت« به 
تهيه کنندگی محمد شــکيبانيا، کاری از 
گروه معارف اسالمی اســت که در نوروز 
97 به جای برنامه روتيــن و زنده »آفتاب 
شرقی« از شــبکه يک ســيما روی آنتن 

می رود.
»وقِت وقت« با الهام از اين بيت شعر حافظ 
نامگذاری شده است: »صبا گر می پسندی 
وقت وقت اســت/ که درد اشــتياقم قصد 

جان کرد«.
موضوع و محور اصلی اين برنامه که در باغ 
کتاب تهران ضبط شده است، گفت وگو با 
پيشکســوتان عرصه فرهنگ، ادب و هنر 
درباره محبت و مودت و طرح اين پرسش 
است که برای سال نو انجام چه برنامه ای را 
به مخاطبان توصيه می کنند و به نظر آنها 

رويای ايرانی چيست؟
مجری اين برنامه علی درستکار است که 
در ۱۴ برنامه ۴۵ دقيقه ای از 29 اسفند هر 
روز حوالی ظهر از شــبکه يک سيما روی 

آنتن خواهد رفت.

آرش برومند:
 »تعطیالت رویایی«

سریالی چریکی است
آرش برومنــد مدير صدابرداری ســريال 
نوروزی »تعطيالت رويايی«، با اشــاره به 
سختی های ســاخت اين مجموعه بيان 
کرد: اتفاقات داســتان در اين ســريال به 
گونه ای اســت که مخاطبان، شاهد اثری 

چريکی خواهند بود.
آرش برومنــد مدير صدابرداری ســريال 
»تعطيــالت رويايی« که بــه کارگردانی 
عليرضا امينی نوروز 97 از شبکه دو روی 

آنتن مــی رود، درباره اين پــروژه گفت: 
سريال »تعطيالت رويايی« پروژه سنگينی 
بود؛ چون تعداد بازيگران در هر ســکانس 
زياد بود و در بعضی سکانس ها هم گاهی 
همه بازيگران اصلی و فرعی جلوی دوربين 

بودند.
وی دربــاره لوکيشــن های اين ســريال 
بيان کرد: ميزانســن ايــن کار، ترکيبی و 
شــرايط محيطی بــه گونه ای بــود که 
چون لب ســاحل کار می کرديم مشکل 
 رطوبت هوا روی لــوازم الکترونيکی تاثير 

می گذاشت. 
همچنين شــدت باد دائم، بوم را حرکت 
مــی داد و همــه اينهــا بر ســختی کار 

صدابرداری می افزود.
برومند با اشــاره بــه اتفاقــات ديگر اين 
ســريال اظهار کرد: بخشــی از رانندگی 
بازيگــران در قصه اين ســريال به صورت 
ســافاری در جزيره کيش بــود و اين هم 
کار ما را ســخت می کرد؛ چون ماشــين 
ها داخل شمشــادها می رفتنــد و در هر 
 ماشــين چهار نفــر بودند کــه ديالوگ 

می گفتند.
وی اضافه کرد: ماشــين ها در اين سريال 
سرعت زيادی داشــتند و تقريبا می توان 
گفت با توجه به اتفاقــات ديگری که رخ 
می داد، اين سريال، اثری چريکی محسوب 

می شود. 
از طرفــی بــرای نمايش ايــن اتفاقات از 
پرده آبی اســتفاده نشــد و همه تصاوير 
 را در لوکيشــن های زنده تصويربرداری 

کرديم.

 تصویربرداری 
»سوزن آب« به نیمه رسید

بهمن شهروان نويسنده و کارگردان فيلم 
»سوزن آب«، ساخت نخستين فيلم بلند 

خود را تجربه می کند.
 اين فيلم اســفندماه کليد خورد و به نيمه 
رسيد و ادامه تصويربرداری در حومه تهران 

ادامه دارد.
رضا اخالقی راد، نســيم ادبی، ليال شوقی 
و محمدرضا داودنــژاد بازيگران اصلی اين 

فيلم هستند.
در خالصه داستان »ســوزن آب« چنين 
آمــده اســت: »تو هــر جــای مرگی که 
باشين، تا موقعی که می تونين بخوابين... 
 آزادين... فقط... فقــط خودتونو به خواب 

نزنين«.

تئاترهایی که نوروز 97 روی صحنه می روند
 تعطيالت هميشه فرصت خوبی برای پرداختن به کارهايی است که در طول سال شايد کمتر برای آنها وقت داشته ايد. 
ورزش، گردش، تئاتر، سينما و ... تنها بخشی از فعاليت های سالم  و خوبی است که شما می توانيد در تعطيالت نوروز 
به آنها بپردازيد. اين گزارش به بيان جزئيات نمايش هايی می پردازد که در ايام نوروز 97 به روی صحنه خواهند رفت.

تئاتر شهر
نمايش »ديور« به نويسندگی هاله مشتاقی و 
اجراگردانی آريان رضائی، از 7 تا ۳۱ فروردين 
در تئاتر شــهر اجرا می شــود. نمايشــی که 
به شــيوه  تعاملی و با مشــارکت تماشاگران 
و به صورت ســه ســويه اجرا خواهد شد. در 
صحنه هايی از ايــن نمايش، تماشــاگران با 

بازيگران همبازی خواهند شد.

 
»نحس« به نویسندگی 
و کارگردانی تینو صالحی

اين نمايش از7 تا ۳۱ فروردين در تئاتر 
شهر اجرا می شود. بازيگران نمايش عبارت اند 
از: مجيد رحمتی، يلدا عباسی، نازنين بابايی، 

نجال نظريان، فرزاد برهمن، سامان 
ميرحسينی، بهار زندی و... .

»دپوتات« 
به کارگردانی 
اتابک نادری

اين نمايش بر اساس نمايشنامه »به دنبال 
دروغگو«، به نويسندگی ديميتری پساتهاس و 

ترجمه ای از کريم عظيمی روی صحنه خواهد رفت.
بازيگران اين نمايش عبارت اند از: غزاله جزايری، 

ياشار نادری، اتابک نادری، قاسم روشنايی، 
شبنم قلی خانی، وحيد نفر، هادی 

عطايی، پندار اکبری.

»خواستگاری« به نویسندگی و کارگردانی عظیم موسوی
نمايشی که پس از اجرا در سال های 8۳، 8۴، 87 و سال گذشته 

اين بار در پرديس تئاتر شهرزاد به صحنه خواهد رفت.
بازيگران اين نمايش عبارت اند از: سعيد اميرسليمانی، محمود راسخ فر، علی فتحعلی، 
حميدرضامرادی، کتايون بختياری، نگار مقدسی، عارفه اسکندری و محمدمرتضايی.

»مدرسه« به »گاردن استیت« می رود
فيلم کوتاه »مدرســه« به کارگردانی محمدحسن شــاه محمدی به جشنواره »گاردن 
اســتيت« آمريکا راه يافت.اين جشــنواره که با هدف ترويج هنر فيلم سازی و حمايت از 
سينماگران مســتقل فعاليت می کند، در اين دوره ميزبان فيلم کوتاه »مدرسه« ساخته 
محمدحسن شاه محمدی است. شانزدهمين جشنواره جهانی »گاردن استيت« آمريکا 
از 22 تا 2۵ مارس  در شــهر نيوجرسی آمريکا برگزار می شــود. فيلم »مدرسه« يک اثر 
مينی ماليســتی درباره مدير يک مدرسه دخترانه اســت که می خواهد قوانين و ضوابط 
مدرسه را در مورد دانش آموزانی که تخلف کرده اند اجرا کند؛ اما شرايط دانش آموزان و 

حضور دخترش در دفتر مدرسه کار را برای او سخت کرده است.
عوامل ساخت فيلم کوتاه »مدرسه« عبارت اند از نويسنده و کارگردان: محمدحسن شاه 
محمدی، بازيگران: مرجان قمری، ملينا مقيســه، مريم بلورفروشــها، ديانا بهاری، سارا 
خادمی، مليکا اسدبيگی، مدير فيلم برداری: اميرعلی اعاليی، تدوين: شهرام ميراب اقدم، 
صدابردار: شاهين پورداداشی، صداگذاری و ترکيب صدا: آرش قاسمی، اصالح رنگ و نور: 
سعادت بستام، موسيقی: آريا گاُزر، طراح صحنه و لباس: غزل آلوسی، مدير برنامه ريزی و 
توليد: منا عالمه اميری، منشی صحنه: آرزو قربانی، مترجم انگليسی: حسن شرف الدين، 

تهيه کننده: محمدحسن شاه محمدی.

»اينک بهار« نام برنامه سال تحويل شبکه دوم سيماست که محمد سلوکی 
اجرای آن را برعهده دارد.

محمدرضا جعفری جلوه، مدير شبکه دوم سيما، در نشست خبری با معاون 
سيما و مديران شــبکه های تلويزيونی، محمد سلوکی را به عنوان مجری 
برنامه سال تحويل شــبکه دو معرفی کرد اما در ارتباط با جزئيات برنامه 
صحبت نکرد. در حال حاضر به نظر می رسد که هنوز تصميم گيری نهايی 

در ارتباط با برنامه سال تحويل شبکه دوم سيما انجام نشده است.
محمدرضا رضاييان تهيه کننده برنامه تحويل ســال شبکه دوم سيما در 
ارتباط با جزئيات اين برنامه به خبرنگار تسنيم گفت: در حال حاضر فقط 
می توانم اعالم کنم که نام برنامه »اينک بهار« است. در روزهای باقی مانده 
از سال 9۶ بيشــتر می توانم در ارتباط با بخش های مختلف برنامه سال 
تحويل شــبکه دوم ســيما صحبت کنم. فؤاد صفاريان پور اعالم کرد که 
مشاور محمدرضا رضاييان، تهيه کننده برنامه سال تحويل »اينک بهار« 

است که از شبکه دوم سيما پخش می شود.

»اینک بهار«؛ برنامه تحویل سال شبکه دو

بهمن کامیار:فیلم جدیدم را در تهران تهیه می کنم
بهمن کامیار، تهیه کننده »سد معبر«، ضمن نارضایتی از فروش این فیلم بیان کرد که 
فیلم جدیدش را در تهران تولید خواهد کرد. این تهیه کننده و کارگردان سینما، درباره 
وضعیت اکران این فیلم سینمایی به کارگردانی محسن قرایی مقدم گفت: طبق آمار 
و ارقام، ما از فروش این فیلم سینمایی راضی نیستیم زیرا »سد معبر« در یک فصل 
بد اکران شد و به عبارتی فیلم ما ســوخت. وی در ادامه با اشاره به دیگر آثارش با نام 
»مرداد« و »در وجه حامل« که کارگردانی آنها را به عهده داشــته است، بیان کرد: ما 
برای این ۲ اثر پروانه نمایش گرفته ایم. کامیار در پایان بیان کرد: به تازگی درخواست 
پروانه ساخت برای یک کارگردان فیلم اولی داده ایم که اگر موفق به دریافت این مجوز 

شویم بالفاصله فیلم را در تهران کلید می زنیم.

گریم متفاوت مهران مدیری در یک فیلم سینمایی
مهران مديری با نقش متفاوتــی در فيلم کمال تبريزی با نام »ما همه با هم هســتيم« ايفای نقش 

می کند.
محمدرضا گلزار به عنوان بازيگر فيلم »ما همه با هم هستيم« انتخاب شد و قرار است نقش کوتاهی 
را در اين فيلم ايفا کند. همچنين پژمان جمشيدی و ويشکا آسايش ديگر بازيگرانی هستند که برای 

بازی در اين پــروژه به تهيه کنندگی رضــا ميرکريمی به 
توافق رسيده اند.

 قرار بود لوون هفتوان هم جزو بازيگران اين پروژه باشد که 
با درگذشت او سازندگان »ما همه با هم هستيم« در حال 

مذاکره برای انتخاب جانشين او هستند.
نام اين فيلم در ابتدا »ول شدگان« بود؛ اما پروانه ساخت 
فيلم به نام »ما همه با هم هســتيم« صادر شده است. اين 
فيلم بيش از ده بازيگر سرشــناس دارد.حســين اميری 
دوماری، پدرام پوراميری و محمد داودی، گروه فيلم نامه 

نويسان کمدی تازه کمال تبريزی هستند.
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مزایده
12/1205 در پرونده 960345 اجرا محکوم علیه مهدی عباسی محکوم به پرداخت 400 
عدد سکه تمام بهار آزادی و 100 مثقال طال و مبلغ 3/196/000 ریال  بابت هزینه دادرسی 
در حق محکوم لها خانم زیبا صالح پور و مبلغ 167/540/000 ریال در حق صندوق دولت 
گردیده که یک ســری اموال از محکوم علیه توقیف گردیده  است که مشخصات اموال 
مذکور که توسط کارشناس برآورد شده اســت بدین شرح است. مشخصات مال توقیفی: 
پالک واقع در خمینی شهر خ کهندژ خ شهید فهمیده فرعی چهارم بن بست سمت راست 
که فاقد پالک ثبتی می باشد و فاقد پروانه ساختمانی می باشد که در دو طبقه می باشد که 
طبقه فوقانی 800/000/000 ریال و طبقه همکف 960/000/000 ریال برآورد شده است 
نظریه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال مذکور 
از طریق مزایده به میزان محکوم به که در روز انجام مزایده محاسبه می گردد را دارد. محل 
مزایده: دادگستری شهرستان خمینی شهر، تاریخ مزایده: چهارشنبه 97/02/05 ساعت 
10 صبح، محل بازدید: محل وقوع ملک، کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند 
می بایست درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل 
تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند 
می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشند تا در صورت 
برنده شدن در مزایده به حساب ســپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می 
بایست مابقی وجه را به حســاب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های 
مزایده ضبط می گردد. م الف: 7305 اجرای احکام حقوقی دادگســتری خمینی شهر 

)281 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

12/1207 شــماره: 987/96 به موجب رای شــماره 2011 تاریــخ 96/9/18 حوزه 2 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
نجفی لیواری فرزند صاحبعلی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
125/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/612/500 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت در حق 
محکوم له میثم اعالیی فرزند حسنعلی شغل آزاد به نشانی خمینی شهر خ امام شمالی ک 
شهید دباغی کدپستی 8414856761 به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق 
دولت ضمنا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد.  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 پرداخــت 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:7312 شــعبه دوم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/1208 کالسه پرونده 96/1799 شــماره دادنامه: 2444-96/12/6 مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: رضا امامیان فرزند یداله با وکالت 
سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم 
کوچه 136 پالک 2 ط سوم،   خوانده: بهزاد سرلکی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی رضا امامیان 
فرزند یداله  به طرفیت آقای سید محسن بنی هاشــمی به طرفیت آقای بهزاد سرلکی به 
خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 1522/004621/19 
مورخ 92/11/10 عهده بانک ملت به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر 
به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با توجه 
به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 96/11/30  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی 
و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با 
توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 
و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی 
خواهان را ثابت دانسته و حکم   به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین پرداخت        خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت استهالک کامل دین برمبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف:7311 شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )363 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

12/1209 خانم عصمت حیدریان کرویه دارای شناسنامه شماره  849 به شرح دادخواست 
به کالسه  1125/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان همایون ملک آرائی به شناسنامه 31517 در تاریخ 1396/10/7 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- کبری قوامی 
فرزند  غالمعلی، ش.ش 645 مادر 2- عصمت حیدریان کرویه فرزند شــیرعلی، ش.ش 
849 همسر 3- امیر حسین ملک آرائی فرزند همایون، ش.ش 13974 فرزند 4- شیرین 
ملک آرائی فرزند همایون، ش.ش 734 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: 7303 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )148 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/1210 کالسه پرونده: 96/1682  شماره دادنامه: 2294 - 96/11/23 مرجع رسیدگی: 
شعبه 4 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محسن نکوئی با وکالت سید محسن 
بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم کوچه 136 
پ 2 طبقه سوم، خوانده: محمد مهدی تشیع به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه 
وجه حواله. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید.  رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای محســن نکوئی فرزند عزت 
اله با وکالت ســید محسن بنی هاشــمی به طرفیت آقای محمد مهدی تشیع به خواسته 
مطالبه مبلغ 17/900/000 ریال وجه نقد بابت  یک فقره حواله به شماره 638606 مورخ 
94/2/20 عهده قرض الحسنه قائم آل محمد به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید نظر به مفاد دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق حواله 
و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 96/11/14 
علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و با احراز اشتغال 
ذمه و استصحاب دین، خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 
27 و ماده 1258 قانون شوراهای حل ختالف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 قانون مدنی 
خوانده را به پرداخت مبلغ هفده میلیون ونهصد هزار ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
273/750  ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست ) 96/8/14( لغایت استهالک کامل دین بر مبنای 
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
حق خواهان محکوم می نماید. رای  صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در شورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد و در خصوص مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید با عنایت به اینکه مســتند دعوی حواله می باشد و از تاریخ 
مطالبه که همان تاریخ تقدیم دادخواست است قابل محاســبه می باشد مستندا به مواد 
197 و 522 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر بی 
حقی خواهان در این قســمت صادر و اعالم می گردد حکم صادره ظرف مهلت 20 روز 
 پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 7306 شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )439 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

پرونــده:  شــماره    9610423633100337 ییــه: اجرا شــماره   12 /1211
9609983633100124 شــماره بایگانــی شــعبه:960125 بموجــب درخواســت 
اجراي حکم مربوطه بــه شــماره 1396009001239951 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609973633101296  محکوم علیه پیمان عطائی کیلدگالن فرزند بهمن به نشــانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و شش میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان 
پرداخت وجه آن در حق محکوم له میثم اعالئی فرزند حسنعلی به نشانی استان اصفهان 
شهر خمینی شهر خیابان امام شمالی کوچه شهید دباغی کوچه گل بهار 5 منزل شخصی 

کدپستی 8414856761 تلفن همراه 09136911320 وپرداخت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت محکوم می باشــد ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی است. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 7308 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمینی شهر)444 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

12/1212  خانم مهدیه یحیی زاده واقفی دارای شناســنامه شماره 3 به شرح دادخواست 
به کالسه  592/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عفت امیر ریاحی به شناســنامه 500 در تاریخ 1396/11/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدیه یحیی زاده 
واقفی، ش.ش 3 نسبت با متوفی فرزند 2- مهری خانم یحیی زاده واقفی، ش.ش 2 نسبت 
با متوفی فرزند 3- سید محمد علی یحیی زاده واقفی، ش.ش 2507 نسبت با متوفی فرزند 
4- مریم یحیی زاده واقفی، ش.ش 2593 نســبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 662 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

پرونــده  شــماره   9609970350301683 دادنامــه: شــماره   12 /1135
:9609980350300418 شماره بایگانی شعبه: 960522 خواهان: شرکت اعتباری کوثر 
با مدیریت عاملی عیسی رضایی ووکالت مع الواســطه مصطفی صباغی با وکالت خانم 
صبا حسین پورفرزند ضرغام به نشانی اصفهان – میدان انقالب پاساژ انقالب طبقه دوم 
واحد201 ،خواندگان: 1. خانم معصومه کیانی ابری فرزند اکبر 2. اقای محمدعلی کیانی 
ابری فرزند حسن همگی به نشانی اصفهان - خ جی – خ الله –بهار7 – پ 17،خواسته 
ها:1.مطالبه وجه چک،2.مطالبه خسارت دادرسی،3.مطالبه خسارت تاخیر تادیه،رای دادگاه 
،درخصوص دادخواست شــرکت اعتباری کوثر با وکالت خانم صبا حسین پور به طرفیت 
اقای 1- محمد علی کیانی ابری فرزند حسن 2- خانم معصومه کیانی ابری فرزند اکبر دائر 
بر مطالبه مبلغ 2000/000/000 ریال قسمتی  از وجه چک شماره ی 95/7/27-385879   
عهده بانک کشاورزی با احتساب خسارات دادرسی و تاخیرتادیه بشرح دادخواست و با این 
توضیح که خوانده ردیف 1 چک موصوف را صادر و خوانده دیگر بعنوان ضامن ظهرنویسی 
کرده است دادگاه با مالحظه مســتندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق چک و 
گواهی عدم پرداخت که حکایت از اشــتغال ذمه خواندگان داشته و بقای اصل چک درید 
خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت  به اینکه از ناحیه خواندگان دفاع و 
ایرادی بعمل نیامده است ادعای خواهان راوارد دانسته و به استناد  مواد 310 و312 و313 
و  314 و315 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 و تبصره آن و قانون 
استفساریه تبصره مزبور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی خواندگان را به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ مورد مطالبه به  انضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان تادیه بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم و اعالم 
می نماید خواهان مکلف است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را که 

توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نماید.رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست 
روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان میباشد. م الف: 39623 شعبه 

3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)348 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده  9610106837112694 شــماره  ابالغنامــه : 12 شــماره  /1133
:9609986837101467 شــماره بایگانی شــعبه : 961592 خواهان :آقای محمدرضا 
مومنی افجدی  فرزند حسین به نشانی استان اصفهان – شهر اصفهان – خ هشت بهشت 
شرقی – چهارراه حمزه – ک ارشــاد – بن صاحب الزمان – ســاختمان بنیان – واحد 
8 – طبقه 4 ،خواندگان 1. اقای دادستان محترم اســتان اصفهان به نشانی اصفهان- خ 
نیکبخت – دادگستری-دادستان محترم استان اصفهان،2.آقای حسین مومنی افجدی 
فرزند جواد به نشانی مجهول المکان،خواسته: درخواست صدور حکم رشد،گردشکار دادگاه 
پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید،رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمدرضا مومنی 
افجدی فرزند حسین به طرفیت دادستان عمومی اصفهان و آقای حسین مومنی افجدی 
دایر بر صدور حکم رشد بدوا نظر به اینکه خواهان دعوی علیه دادستان عمومی را مسترد 
نموده است وفق بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان 
صادر می شود و نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به سن خواهان که متولد1381/8/9 است 
و اختیار انجام شــده از وی و نظریه پزشــکی قانونی اصفهان که حکایت از رشد عقلی و 
فکری وی دارد و با نظر موافق مشــاور محترم قضایی و مستندا به موارد 1208 و 1210 
قانون مدنی خواهان رشــید اعالم و به وی اجازه می دهد میتواند پس از قطعیت دادنامه 
رای در امور مالی و قانونی خویش دخالت نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل وا خواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 39608 شعبه یازدهم دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( )264 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609976836502308 دادنامــه: شــماره   12 /1134
9509986836501610 شــماره بایگانی پرونده:951849 خواهان: خانم لیلی قالوند 
 فرزند محمدرضا به نشانی اســتان اصفهان – شهرســتان اصفهان – شهر اصفهان – 
خ آیت اله زاهد ک باغ کلم 21 بن بست خونساری، خوانده: آقای روزه مدهنی فرزند رسول 
به نشــانی اصفهان – خ آیت اله زاهد- ک باغ کلم 21 بن بســت خونساری- کدپستی 
8187637348 )فعال مجهول المکان می باشد(، خواســته: طالق به درخواست زوجه، 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دادخواست خانم لیلی قالوند 
فرزند محمدرضا به طرفیت آقای روزه مدهنی فرزند رسول به خواسته صدور گواهی عدم 
امکان سازش به لحاظ تحقق شــروط ضمن عقد با این توضیح که حسب تصویر مصدق 
سند نکاحیه به شــماره 12041 پیوست دادخواســت طرفین در تاریخ 76/1/14 در دفتر 
رسمی ثبت ازدواج شماره 192 دزفول اندیمشک به نحو دائم و رسمی ازدواج نموده اند و 
علقه زوجیت بین آنها به ســبب عقد نکاح دائم محرز است از طرفی سعی و تالش دادگاه 
و داوران برای ایجاد ســازش بین آنها موثر واقع نگردید و با لحاظ مراتب ذیل، اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی و استماع اظهارات شــهود که حاکی از ترک زندگی از سوی 
زوج از سال 1392 می باشد و با عنایت به اینکه خوانده مجهول المکان بوده و با نشر آگهی 
نیز حضور نیافته و نظر مرکز مشاوره، تحقق شــروط موضوع بند 8 شرائط ضمن عقد در 
سند نکاحیه رسمی مربوط به ترک منزل بدون عذر موجه محرز است لذا با توجه به شرح 
فوق و نظریه مشاور قضائی و به اســتناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 26 
قانون حمایت خانواده مصوب 1391، حکم به احراز شرایط مذکور صادر می نماید. زوجه 
در این پرونده ادعای مالی نداشته و لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و زوجین دارای دو 
فرزند پسر 16و 19 ساله می باشــد که کبیر و دادگاه تکلیفی در خصوص تعیین حضانت 
ندارد. ضمنا زوجه هزار تومان از مهریه را بذل نموده است. خواهان می تواند پس از قطعیت 
رای و با مراجعه به یکی از دفاتر طالق و با توجه به اختیــارات حاصله از وکالت بالعزل 
مندرج در سند نکاحیه و رعایت مقررات شرعی و قانونی خود را به نحو خلع مطلقه نماید. 
زوجه می تواند به وکالت از زوج دفاتر طالق را امضا نماید. حکم صادره شــش ماه پس از 
قطعیت اعتبار دارد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد.م 
 الف: 39595  شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان )مجتمع شــهید قدوسی( )433 کلمه،

 4 کادر(  

مفاد آراء
12/386 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهي مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
که در اجراي ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده و در اجراي ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه هاي کثیراالنتشار و محلي آگهي مي شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهي، راي هیئت با حضور نماینده شوراي اسالمي روستا در محل الصاق مي گردد 
تا شخص یا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهي  و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد یا 
معترض، گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت مي نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست: 
1- راي شماره 139660302021000194 مورخ 96/12/05- آقاي ایرج رحیمي فرزند 
میرزاآقا به شماره ملي 1189257998 ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بناي احداثي 
واقع بر روي قســمتي از پالک 1/6168 فرعي واقع در دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 5392/74 مترمربع موروثي از میرزا آقا رحیمي. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/27

م الف:506 ذبیح اله فدائي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
ابالغ وقت رسيدگي

پرونــده:  شــماره   9610100370306178 ابالغنامــه:  شــماره   12 /777
9509983648801009 شماره بایگاني شعبه: 950258 محاکم کیفري یک دادگستري 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 950258 براي محمد حسن 
مزیدي به اتهام حمل و نگهداري 12/750 گرم حشــیش نظر به متــواري بودن متهم 
تقاضاي کیفرخواست نموده که رســیدگي موضوع به این شعبه )اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 460( ارجاع و 
وقت رسیدگي براي مورخه 1397/02/18 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسي به متهمین و در اجراي مقررات ماده 344 قانون آئین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري  مراتب دو نوبت منتشر تا متهمین 
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: 38865 شعبه 

5 دادگاه کیفري یک )ویژه اطفال و نوجوانان( استان اصفهان )151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

پرونــده:  شــماره   9610100370306095 ابالغنامــه:  شــماره   12 /778
9309983724801166 شماره بایگاني شعبه: 960289 محاکم کیفري یک دادگستري 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 960289 براي 1- محمد 
بهرامي فرزند کیومرث به اتهام مشــارکت در آدم ربائي 2- محمد یزداني فرزند غفار به 
اتهام مشــارکت در آدم ربائي و مشــارکت در ایراد ضرب و جرح عمدي نسبت به مجني 
علیه آقاي رضا مسائلي و 3- حسین اکبري فرزند خداداد به اتهام مشارکت در آدم ربائي 
و مشــارکت در ضرب و جرح عمدي مجني علیه رضا مسائلي نظر به متواري بودن متهم 
تقاضاي کیفرخواست نموده که رسیدگي موضوع به این شعبه )اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 460( ارجاع و وقت 
رسیدگي براي مورخه 1397/02/18 ســاعت 11 صبح تعیین گردیده است با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسي به متهمین و در اجراي مقررات ماده 344 قانون آئین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري  مراتب دو نوبت منتشر تا متهمین 
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: 38867 شعبه 

5 دادگاه کیفري یک )ویژه اطفال و نوجوانان( استان اصفهان )201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

پرونــده:  شــماره   9610100370306170 ابالغنامــه:  شــماره   12 /779

9509983635500921 شماره بایگاني شعبه: 960421 محاکم کیفري یک دادگستري 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 960421 براي غالمرضا 
جعفري فرزند محمد به اتهام مشارکت در آدم ربائي با وسیله نقلیه نسبت به شاکیه نظر به 
متواري بودن متهم تقاضاي کیفرخواست نموده که رسیدگي موضوع به این شعبه )اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 
460( ارجاع و وقت رسیدگي براي مورخه 1397/02/13 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسي به متهمین و در اجراي مقررات ماده 344 
قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري  مراتب دو نوبت منتشر تا 
متهمین 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: 38866 

شعبه 5 دادگاه کیفري یک )ویژه اطفال و نوجوانان( استان اصفهان )157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1076  خانم ســولماز پرویزی دارای  شناســنامه شــماره 1130166023 به شرح 
دادخواست به کالسه  2949/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان آرام زادوریان به شناسنامه 12 در تاریخ 96/2/24 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  شش پسر و سه دختر 
به اسامی: 1- نوریک زادوریان، ش.ش 1038 نسبت با متوفی فرزند 2- وازگن زادوریان، 
ش.ش 1- نســبت با متوفی فرزند 3- جانیک زادوریان، ش.ش 1053 نسبت با متوفی 
فرزند 4- ژرژ زادورین، ش.ش1- نسبت با متوفی فرزند 5- مارکار زادوریان، ش.ش 31 
نسبت با متوفی فرزند 6- پارتوق زادوریان، ش.ش 13 نسبت با متوفی فرزند 7- روزیک 
زادوریان، ش.ش 21 نســبت با متوفی فرزند 8- سرپوهی زادوریان، ش.ش 994 نسبت 
با متوفی فرزند 9- نوارت زادوریان، ش.ش 1025 نســبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39657 شعبه 54 مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )196 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/972 شــماره صادره : 1396/42/477644-1396/12/22  نظر بــه اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه  پالک شــماره 3902 فرعی مجزا شده از 4483/131  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای هادی انصاری بنی 
فرزند خدابخش در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود 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 چهارشنبه مورخ 1397/1/22 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: 39484 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)146 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610103749111741 شــماره پرونــده:  /1128
9609983749100611 شماره بایگانی شــعبه: 961003 خواهان رضا کیخایی فرزند 
منصور دادخواستی به طرفیت خوانده اکبر پیوســته به خواسته مطالبه چک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان دهاقان نموده که جهت رســیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی 
شهرســتان دهاقان واقع در دهاقان ارجاع و به کالســه 961003 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1397/02/22 وســاعت 10 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده فوق الذکر و درخواست خواهان و به تجویز ماه 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 فوق الذکر پس از نشرآگهی 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف: 96/377  شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی دهاقان )151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/1129 نظر به اینکه خواهان ولی اهلل ابدال محمود آبادی به طرفیت مجید  داودآبادی 
به خواسته مطالبه وجه دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم 

نموده است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی اران و بیدگل به کالسه پرونده 809/96 
ثبت و برای تاریخ 97/03/13 ساعت 19:15 وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجاییکه 
خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب 
به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل 
از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه دوم حقوقی 
شورای حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید. م الف: 5/2/96/865 مهدی عمو 
زاده رئیس شورای حل اختالف شــعبه دوم حقوقی شهرستان آران و بیدگل)130 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/1130 نظر به اینکه خواهان ولی اهلل ابدال محمود آبــادی به طرفیت حامد ایوبی – 
محمدرضا حیدری به خواسته مطالبه وجه دادخواستی به مجتمع شوراهای حل اختالف 
آران و بیدگل تقدیم نموده است که پس از ارجاع به شــعبه دوم حقوقی اران و بیدگل به 
کالســه پرونده 415/96 ثبت و برای تاریخ 97/04/31 ساعت 18 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده از آنجاییکه خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا بــا تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرســی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرســی حاضر گردیده . 
ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلســه رسیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم آن به شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف آران و بیــدگل مراجعه نماید. 
م الف: 5/2/96/864 مهدی عمو زاده رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی 

شهرستان آران و بیدگل)132 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

12/1108 شماره صادره: 1396/42/476631- 1396/12/20 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 23297 فرعی از 5000 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 272411 در صفحه 543 دفتر امالک جلــد 1451 به نام آقای غالمرضا مهیاری ده 
سرخی تحت شماره چاپی )93804 ب 93( ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 139621702024039868 مورخ 1396/12/03 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره به شماره یکتا 
139602155862001557 مورخ 1396/12/02 به گواهی دفترخانه 6 اصفهان رسیده 
است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و در خواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 39703 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان )237 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرائی

12/1131 به موجب رای شــماره 355  مورخه 96/6/25 شعبه اول  حقوقی شورای حل 
اختالف تیران که در پرونده کالسه 730/95 قطعیت یافته محکوم علیه میر زین العابدین 
موسوی ورزقانی فرزند سید خان محمد که آدرس نامبرده شناسائی نگردیده است محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/715/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر الصاقی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
350348-94/2/30 لغایت اجرای حکم در حق خواهان آقای روح اله مختاری به استناد 
ماده 34 قانون اجرای احکام محکوم علیه مکلف اســت ظرف 10 روز مفاد آن را به اجرا 
 بگذارد در غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانونی به اجرای احکام تحویل خواهد شد. 

م الف: 549 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف تیران )123 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/988 شــماره صادره : 1396/42/477779 -1396/12/22 چون آقای محمد علی 
غفاری دستجردی فرزند اصغر و خانم عصمت شــریفی فالورجانی فرزند رضا در اجرای 
مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای 
صدور سند مالکیت نسبت به ششــدانگ یکبابخانه واقع در محدوده پالک 89 فرعی از 
4348 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و آرای شماره 10521 و 10520 مورخ 
96/9/8 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود 

پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصــره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود 
پالک شــماره 2758 فرعی از 4348 اصلی مفروز ومجزی از 89 فرعی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به نام آقای محمد علی غفاری دســتجردی فرزنــد اصغر و خانم عصمت 
شریفی فالورجانی فرزند رضا)بالمناصفه(  در روز دوشــنبه 96/1/27 از ساعت 9 صبح 
در محل شــروع 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: 39555 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)228 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1132  خانم فریبا ارشد دارای شناسنامه شماره 4129 به شرح دادخواست به کالسه  
647/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
شکوفه آقاعلی اکبری به شناســنامه 1 در تاریخ 1396/12/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- منصور ارشد فرزند نصراله به 
شماره شناسنامه 3106 پسر متوفی 2 - منیژه ارشد فرزند نصراله به شماره شناسنامه 43 
دختر متوفی  3- فریبا ارشد فرزند نصراله به شماره شناسنامه 4129 دختر متوفی 4 - منیر 
ارشد فرزند نصراله به شماره شناســنامه 215 دختر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه 
دیگری ندارد. 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 661 

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )162 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

12/1204  مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2270/96 ، وقت رسیدگی ســاعت 8/30 بعد از ظهر مورخه 1397/2/3، 
مشخصات خواهان: محسن نکویی با وکالت سید محسن بنی هاشمی فرزند عزت اله به 
نشانی خمینی شهر خ ساعی پالک 47 جنب لبنیات کوهستان، مشخصات خوانده:کاوه 
غفاری،  خواســته و بهای آن:  مطالبه 3 فقره وجه چک شــماره 1558/520685/54-

1558/520691/25- 1558/520692/62( بانک ملت به مبلغ کل 42/000/000 ریال 
به انضمام مطلق خسارات دادرسی، دالیل خواهان: فتوکپی چک و فتوکپی گواهی عدم 
پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 7013 شــعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )193 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

12/1206 شماره صادره: 960720671625681 - 96/12/21 آقای مجید رحیمی مارنانی 
فرزند علی باستناد یک برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت پنجاه و پنج و دو هفتم حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ یک 
قطعه زمین پالک شــماره 109/454 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
صفحه 395 دفتر 495 امالک ذیل ثبت 107641 بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن بعلت جابجایی مفقود شــده است  چون درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 7267 اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )210 کلمه، 2 کادر(
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ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9609970350401908 دادنامــه:  شــماره   12 /1143
9609980350400216 شماره بایگانی شــعبه: 960252  خواهان:خانم زهره قجاوند 
فرزند رمضان با وکالت آقای مصطفی جواد محب فرزند عبدالرســول به نشــانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خیابان چهارباغ عباسی نبش ســیدعلی خان پاساژ میهن ط دوم، 
خوانده: آقای علی فروغی فرزند نعمت اله به نشانی اصفهان خ کاوه خ گلستان خ سعدی 
شرقی ک حافظ بن شبنم پ 32 ط 2 منزل فروغی، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- تامین خواسته، گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای مصطفی جواد محب به وکالت از خانم 
زهره قجاوند به طرفیت آقای علی فروغی به خواســته مطالبه مبلغ 240 میلیون ریال و 
صدور قرار تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که 
وکیل خواهان اعالم کرده خواهان مورخ 92/12/1 به شرح رسید عادی پیوست مبلغ 240 
میلیون ریال بابت سرمایه گذاری و شراکت در امر ساختمان سازی به خوانده تحویل داده 
و بعد از ده روز تقاضای استرداد وجوه خود را می نماید اما خوانده از استرداد وجوه تاکنون 
امتناع نموده است خواهان جهت احراز زمان مطالبه اصل طلب به گواهی گواهان استناد 
جسته شهود اعالم کرده اند 10 روز بعد از پرداخت وجه با توجه به اینکه خواهان تقاضای 
وجه نقد خود را نموده اند و خوانده آن را مسترد نکرده با خوانده مذاکره و تقاضای استرداد 
وجوه نقد خواهان را نموده اند که تاکنون از استرداد آن امتناع نموده است خوانده در جلسه 
رسیدگی حاضر نشده است و دفاعی به عمل نیاورده است علی هذا دادگاه دعوی خواهان 
را ثابت دانسته مســتندا به مواد 198-519-522 قانون  آیین دادرسی مدنی و ماده 265 
قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال و پرداخت 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/12/10 که حسب گواهی گواهان 
تاریخ مطالبه اصل طلب بوده لغایت اجرای دادنامه که بر اســاس شاخص اعالمی بانک 
مرکزی در مرحله اجرا توسط اجرای احکام احتســاب خواهد شد در حق خواهان صادر و 
اعالم می کند رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 

م الف:39626 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )382 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609976837002052 دادنامــه:  شــماره   12 /1144
9609986837000271 شماره بایگانی شعبه: 960301   خواهان: خانم مهشید فضلی 
فرزند طهمورث با وکالت خانم نسیم رفیعائی فرزند عبدالوهاب به نشانی اصفهان خیابان 
میر خیابان جهانگیرخان قشقایی بن بست شقایق پالک 26 طبقه 4، کدپستی 37511-

81646، خوانده: آقای چنگیز سرویاس فرزند یداله به نشانی استان اصفهان بهارستان فاز 
یک خیابان الفت چهارراه فرشته مجتمع گلها بلوک B 2 طبقه 3 واحد 10، خواسته: طالق 
به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم مهشید 
فضلی فرزند طهمورث با وکالت نسیم رفیعائی به طرفیت چنگیز سرویاس فرزند یدا... به 
خواسته طالق مالحظه می گردد در این پرونده خواهان در جلسه رسیدگی بیان نمود که 
)من 5 سال قبل با خوانده ازدواج کردم و ازدواج دوم او بود سال اول متوجه شدم معتاد است 
من آدم درخواست طالق دادم و طالق جاری شــد من مجددمنصرف شدم یکسال و نیم 
دیگر با او زندگی کردم و دوباره معتاد شد و مرا اذیت می کرد و می زد که تا قبل از عید 96 
با او بودم تا اینکه در آخرین روزبه من گفت اگر کم آوردم تو را می فروشم چون به او گفتم 
دست از اعتیاد بردارد و اال مجبورمی شویم فرش زیرپایت را بفروشی می گفت چرا فرش 
را تو را می فروشم دیدم دیگرفایده ندارد و خودم از ترس اینکه اتفاق بدی برایم رخ ندهد 
مجبور شدم خانه را ترک کنم و آمدم درخواســت طالق دادم و خود را مخفی کردم و من 
هزینه زندگی را پرداخت می کردم. االن شاهد آوردم برای ضرب و جرح که داشته و زندگی 
مرا خراب کرده است و دیگر توان ادامه زندگی را ندارم و مرتب سر کار می رفتم و زندگی را 
تامین کردم و من مهریه ام را می بخشم کلیه حق و حقوقم را بذل می کنم و فرزند مشترک 
هم نداریم تقاضای صدور حکم بر احراز شــرایط ضمن عقد که سوء رفتار و ترک انفاق و 
ترک زندگی مشترک بیش از6 ماه و اعتیاد رادارم( پاسخ استعالم از کانون شهید خبوشانی 
حاکی است که زوج در تاریخ 96/2/25 به دستور قضائی از طرف ناحیه انتظامی بهارستان 
به کمپ ترک اعتیاد حصه جهت بازپروری معرفی و تحویل داده شده و در تاریخ 96/2/28 
با رضایت همسر ایشان و توافق طرفین از کمپ ترخیص گردیده است. تعهدنامه رسمی 
شماره 5788-92/12/24 دفترخانه 233 اصفهان حاکی است که زوج متعهد گردیده که 
به دنبال مواد مخدر نرفته وبا افراد معتاد و ناباب رفت و آمد نداشــته باشد و به هیچ عنوان 
حق مزاحمت برای خانواده فامیل همسرش رانداشته چه از لحاظ تلفنی و چه حضوری حق 

فحاشی و کتک زدن همسر و خانواده همسرش را نداشته و در صورت ابتال به آن به سرعت 
اقدام به ترک نموده و هزینه زناشوئی ونفقه همسر را با توجه به شئونات خانوادگی پرداخت 
کند و در صورتیکه به تعهدات خود عمل ننماید زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده 
و سایر مراجع صالحه و اخذ گواهی های الزم از مرکز بهداشت و نیروی انتظامی درخواست 
طالق داده و خود را مطلقه نماید. اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان حاکی است 
که زوج اعتیاد داشته و نسبت به همسرش سوء رفتار داشــته و مرتب وی را مورد ضرب 
و جرح قرار می داده اســت ضمن اینکه زوج بیکار بوده و هیچ شغلی ندارد. علیهذا دادگاه 
پس از احراز وجود علقه زوجیت فیمابین طرفین با عنایت به شــرح دادخواست تقدیمی، 
اظهارات خواهان و وکیل ایشان در جلسه رسیدگی، مالحظه لوایح تقدیمی وکیل خواهان، 
پاسخ اســتعالم از مرکز)کمپ( ترک اعتیاد، مالحظه اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه 
خواهان، مالحظه تصویر مصدق تعهدنامه زوج به شماره 5788 به شرح فوق الذکر، عدم 
حضور خوانده جهت هر گونه دفاع در رد دعوی خواهان علی رغم ابالغ از طریق نشرآگهی 
و همچنین با عنایت به نظریه مشــاور محترم قضائی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و 
با توجه به تخلف زوج از بندهای 1 و 2 و 7 و 8 شــروط ضمن العقد مستندابه ماده 1119 
قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 29 و 32 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال 
وکالت طالق توسط زوجه صادر و اعالم می گردد نوع طالق با توجه به بذل مهریه بائن و 
عده طالق سه طهر است نظر به اینکه زوجه اظهار داشته سایر حقوق مالی خود را نیز بذل 
می نماید این دادگاه در این خصوص نیز مواجه با تکلیف نمی باشد رعایت مواد 1134 و 
1135 و 1140 و 1142 قانون مدنی حســب مورد بر عهده مجری صیغه طالق است در 
صورت عدم حضور زوج در دفترخانه علی رغم اخطار زوجه می تواند به وکالت از او خود را 
مطلقه نماید. زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس 
از تاریخ ابالغ رای قطعی است. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است. م الف:39632 شعبه 10 دادگاه 

خانواده اصفهان )810 کلمه،8 کادر(  
ابالغ رای

12/1145 شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان، کالسه پرونده: 961339 شماره دادنامه: 
9609976805302599 خواهان: داوود حیار زارع فرزند اصغر به نشانی خ ملک شهر خ 
مطهری بعداز کوچه ش 9 طبقه باالیی کبابی محمد، خوانده: نفیسه بی ریا فرزند حسین 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 374162-
96/5/30 و 374161-96/4/30 به مبلغ صدو بیست میلیون ریال بانضمام مطلق خسارات 
قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای داوود حیار زارع به طرفیت خانم نفیســه بی ریا به خواسته مطالبه مبلغ صد و بیست 
میلیون ریال وجه چک ها به شــماره 374162-96/5/30 و 374161-96/4/30 عهده 
پســت بانک بانضمام مطلق خســارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در یدخواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی درمقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتندا بهمواد 313 و 310 قانون 
تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی وماده واحده قانون استفساریه 
به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده9 قانون شوراهای حل اختالف حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/645/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشــر آگهی 120/000 ریال طبق 
تعرفه قانونی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 96/5/30 و 96/4/30 
لغایت اجرای حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانکی مرکزی برعهده اجرای احکام می 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم حقوقی اصفهان می باشد. م الف:39648 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف اصفهان )354 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

12/1146 کالســه پرونده 960594 شــماره دادنامه: 9609976805301967 مرجع 
رسیدگی: شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: نصرت ا... حسین میرزایی به 
نشانی اصفهان ملک شهر بهارستان غربی جنب ایستگاه گلشن روبروی تقاطع تعمیرگاه 
پژوپرشیا میرزایی، خوانده: حسن بابامیری به نشانی مجهول المکان، خواسته: محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 20/950/000 ریال بابت خدمات مکانیکی خودروی نیســان پ 
549 س 66 ایران 81 خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صدور قرار تامین خواسته، گردشکار: 

پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای نصرت اله میرزایی به طرفیت 
آقای حسن بابامیری به خواسته مطالبه مبلغ 20/950/000 ریال بابت خدمات مکانیکی 
خودروی وانت نیسان پالک 549 س 66 ایران 81 با احتساب خسارت تاخیر تادیه طبق 
شاخص بانک مرکزی و خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان اظهار می دارد در مورخ 
96/2/27 خودرومذکور را تعمیر ولی خوانــده از پرداخت هزینه های مذکور امتناع نموده 
شورا با عنایت به محتویات پرونده اظهارات خواهان و شــهود در جلسه رسیدگی وعدم 
حضور خوانده در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب و 
دعوی مطروحه را وارد وثابت تشخیص داده به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/950/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/286/870 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال نشر آگهی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/1 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این مرجع و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظردر محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان است. م الف:39619 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان )330 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

12/1147 کالسه پرونده: 960568 شماره دادنامه:96/9/30-9609976796301803 
مرجع رسیدگی: شعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مرتضی حسینی 
بهارانچی به نشــانی خ مفتح غربی نبش بن بســت آزادی ســاختمان یکتا پالک 79،  
خواندگان: 1- غالمحســین لطفی کچی 2- مریم عبداله زاده هر دو به نشانی مجهول 
المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی  سید مرتضی حسینی بهارانچی به طرفیت غالمحسین لطفی کچی وخانم 
مریم عبداله زاده به خواسته مطالبه مبلغ 34/132/000 ریال وجه چک به شماره 4574-

96/1/20  به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خســارات 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 دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو 
تضامنی به پرداخت مبلغ 34/132/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/626/650 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )96/1/20(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:39618 

شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 291 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/1148 کالسه پرونده: 960491 شماره دادنامه:96/11/25-9609976795301597 
مرجع رسیدگی: شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید یحیی معنوی فرزند 
سید عباس به نشانی اصفهان خ الله کوچه ابراهیم روانبخش جنب رستوران ریحان دست 
چپ جنب نانوایی پ 6، خوانده: محمود اسدی فرزند حســن به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای سید یحیی معنوی به طرفیت آقای محمود 
اسدی به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال )یک میلیون تومان( وجه چک شماره 
600719 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال) یک میلیون تومان( بابت اصل خواســته و 

مبلغ 1/220/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/12/27(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان طبق شــاخص بانک مرکزی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد و در خصوص اعسار از هزینه دادرسی به استناد بند ب ماده 107 قرار رد دعوی صادر 
می گردد. م الف:39616 شــعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان ) 333 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/1149 کالســه پرونده 960737 مرجع رســیدگی: شعبه 18 شــورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: آقای سید یحیی معنوی به نشانی اصفهان خ الله کوچه گود ضرابی، 
پالک 6، خوانده: خانم آیگین رهنما  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای سید یحیی معنوی به طرفیت 
خانم آیگین رهنما به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال موضوع 3 فقره چک به 
شماره های 571346-94/5/30 به مبلغ 15/000/000 ریال و 120459-94/7/30 به 
مبلغ 20/000/000 ریال و 571345-94/4/30 به مبلغ 15/000/000 ریال  به انضمام 
مطلق خســارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقا اصول اســناد و مدارک در ید 
خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل 
و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده اســت شورا دعوی 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد  310، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صــدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 2/070/000  ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی در حق  خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ســپس  ظرف مدت بیست روز 
دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد. 
م الف:39614 شــعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان 

)316 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610100350413838 شــماره پرونــده:  /1150
9609980350401029 شماره بایگانی شــعبه: 961198  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  1- رحمت اله شهسواری فرزند هیبت اله 2- هدایت اله شهسواری 
فرزند هیبت اله 3- مرتضی مغز رناسی فرزند مصطفی 4- محمود صالحی وربادی فرزند 
صفدر، خواهان  آقای مســعود رفســنجانی فرزند غالمرضا و با وکالت مهدی ریاضیات 
دادخواستی به طرفیت  خواندگان 1- رحمت اله شهســواری فرزند هیبت اله 2- هدایت 
اله شهسواری فرزند هیبت اله 3- مرتضی مغز رناسی فرزند مصطفی 4- محمود صالحی 
وربادی فرزند صفدر به خواسته الزام به تنظیم سند رســمی ملک )الزام خواندگان مبنی 
بر انتقال سند یکصد متر مربع زمین از مقدار شــش جریب و هشت قفیز مشاع از دوازده 
جریب و شش قفیز مشاع از 145 جریب و یک قفیز مشاع از اراضی شهریار سفلی شمس 
آباد به پالک ثبتی 13900 بخش 5 ثبت اصفهان مقوم به 20000010 ریال با احتســاب 
کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرســی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل( مقوم به 
20/000/010 ریال ارزش منطقه ای  ملک 6/600/000 ریال دستور موقت )صدور قرار 
دستور موقت مبنی بر منع انتقال پالک مذکور و اجرای آن قبل از ابالغ به خواندگان مورد 
استدعاست( مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308(  ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609980350401029 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/02/17 و ساعت 9 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خواندگان 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:39629 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)318 کلمه، 3 کادر(

ابالغ راي
9610100352707458 شــماره پرونــده:  ابالغنامــه:  12 شــماره  /955
9509980359501736 شــماره بایگاني شعبه: 961126 شــاکي: آقاي نیما مشگي 
فرزند علیرضا به نشــاني اصفهان اپادانا دوم ک طالقاني پ 46 ط 2، متهمین: 1- خانم 
مریم میرزائي فرزند محمد به نشاني مجهول المکان 2- خانم پروانه حسن پور اله حقي 
فرزند میکائیل به نشاني مجهول المکان، اتهام: مشــارکت در کالهبرداري، گردشکار: 
دادگاه با بررسي اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راي مي نماید. راي دادگاه: در خصوص اتهام خانمها پروانه حسن پوراله حقي و 
مریم میرزائی و با مشخصات اعالمي در کیفرخواست و فعال متواري و بدون تامین دائر بر 
کالهبرداري به مبلغ 203900786 ریال از طریق اعالم برنده شدن شاکي در قرعه کشي 
همراه اول، نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکي، استعالم از بانک آینده و احراز تعلق 
حســاب مذکور به متهم خانم میرزائي و احراز واریز مبلغ فوق به حساب ایشان و با توجه 
به کیفرخواست تنظیمي از سوي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان که حاوي تقاضاي 
مجازات براي متهم است و با توجه به عدم حضور متهمان و فراري بودن ایشان و به تبع 
عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشان و احراز وقوع تماس تلفني با خط شاکي توسط متهم 
خانم حقي، لهذا دادگاه وقوع بزه از ناحیه مشــارالیهما را محرز و مسلم دانسته مستندا به 
ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشــا و اختالس و کالهبرداري هر کدام 
از متهمان را به تحمل 2 ســال حبس تعزیري و پرداخت بالمناصفه همین مبلغ در حق 
مالباخته و پرداخت مبلغ مذکور به عنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت محکوم مي 
نماید راي صادره غیابي و ظرف بیست روز قابل واخواهي در همین شعبه و سپس ظرف 
بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 39222 

شعبه 101 دادگاه کیفري دو شهر اصفهان) 101 جزایي سابق( )300 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106836311507 شــماره پرونــده:  /1136
9609986836301253 شــماره بایگانی شــعبه: 961385 توجه: پس از دریافت این 
ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت 
نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی 
از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحد قضائی 
مراجعه نمایید. شــماره دادنامه:9609976836302138 خواهان: خانم مرضیه حمزه 
جونقانی فرزند ناصرقلی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ کاوه شهرک کاوه خ 
گلستان خ صفا ک 26 پ 26، خوانده: آقای مهدی فرزانه فرزند جهانگیر به نشانی مجهول 
المکان، خواسته ها: 1- حضانت 2- لغو حضانت، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق 
محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم مرضیه حمزه جونقانی فرزند ناصرقلی به طرفیت 
مهدی فرزانه فرزند جهانگیر و به خواسته سلب حضانت خوانده نسبت به فرزند مشترک 
به نام محراب 12، بدین توضیح که خواهان اظهار داشــته به موجب تصویر مصدق سند 
طالق به شماره ترتیب 1982 مورخ 95/6/23 دفتر طالق شماره 66 اصفهان از خوانده 
جدا شده ام ثمره زندگی مشترک فرزند مذکور می باشد از هنگام جدایی تا حال اطالعی 
از وضع وی ندارم مدت زمان کمی است که متوجه شده ام نامبرده از کشور خارج شده ولی 
اطالعی از اینکه در کدام کشور می باشد ندارم نظر به اینکه در خصوص امور مربوط به 
تحصیل و مدرسه فرزندم با مشکالتی روبه رو شده ام تقاضای لغو حضانت خوانده نسبت 
به فرزند مشترک و واگذاری آن و صدور حکم در این خصوص را از دادگاه خواستارم علی 
هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده اظهارات خواهان قرائن و شواهد موجود و اینکه 
خوانده با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دفاعی ننموده 
دعوی خواهان رامحمول بر صحت تلقی مستندا به ماده 1169 قانون مدنی و مواد 41 و 
45 قانون حمایت خانواده حکم به سلب حضانت خوانده نسبت به فرزند مذکور و واگذاری 
آن به خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظر می باشد. م الف:39591 شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )408 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  9609970350201586 شــماره  دادنامــه:  12 شــماره  /1137
9509980350201052 شماره بایگانی شعبه: 951226  خواهان: تعاونی اعتباری ثامن 

االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت آقای 
امیرقاسمیان دستجردی فرزند حسین به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان توحید چهار 
راه پلیس ابتدای خ توحید جنوبی مجتمع تابان طبقــه اول واحد 1، خواندگان: 1- آقای 
جواد قادری زفره فرزند حسین علی 2- آقای ســید مهدی ولی محمدآبادی فرزند سید 
حسین همگی به نشانی مجهول المکان 3- آقای رضا جهان بخش فرزند اکبر به نشانی 
استان اصفهان شــهر اصفهان خ احمدآباد خ توانا بن بست گلستان پالک 20 کدپستی 
8154665751، 4- آقای مجید نظری فرزند رمضان به نشــانی اســتان اصفهان شهر 
اصفهان خ جی خ مهدیه روبروی بهزیســتی امالک آســمان، 5- آقای مهدی نظری 
سجزه ئی فرزند رضا به  نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان جی بلوار کنگاز بن 
بست 30 پالک 5، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- تامین خواسته 3- مطالبه 
وجه چک 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه با وکالت امیر قاســمیان به طرفیت 1- مهدی نظری سجزه ئی فرزند رضا 
2- مجید نظری فرزند رمضان 3- جواد قادری زفره فرزند حســین علی 4- رضا جهان 
بخش فرزند اکبر 5- سید مهدی ولی محمدآبادی فرزند سید حسین به خواسته مطالبه 
مبلغ 250/000/000 ریال از وجه چــک 441154-95/7/19 به مبلغ 428/000/000 
ریال عهده بانک صادرات شعبه خیابان امام خمینی تودشک به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه که حسب اظهار وکیل خواهان چک موضوع دعوی توسط خوانده مهدی 
نظری صادر و سایر خواندگان ضامن ظهرنویس چک هستند و بابت دریافت وام توسط 
مجید نظری از خواهان به خواهان پرداخت شده است و از بین خواندگان فقط رضا جهان 
بخش در جلسه دادگاه حاضر گردیده و ســایر خواندگان در جلسه دادگاه حضور نیافته و 
الیحه ای ارسال نکرده اند نظر به مراتب فوق و با توجه به تصویر مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت صادره توسط بانک محال علیه و عدم ارائه دفاع موجهی از سوی خواندگان، 
دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 249و 310 و 313 و 314 
قانون تجارت و مواد 515  و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب 
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 8/695/398 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه حسب 
اظهار وکیل خواهان درقرارداد وام بین طرفین خسارت تاخیر تادیه تعیین شده است لذا 
بر اساس ماده 230 قانون مدنی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و 
انقالب دعوی خواهان در این خصوص مسموع نمی باشد و قرار رد دعوی خواهان صادر 
و اعالم می گردد رای صادره نسبت به خواندگان  رضا جهان بخش، مهدی نظری، مجید 
نظری ) به جهت ابالغ واقعی( حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در 
دادگاه تجدیدنظر استان و نسبت به خواندگان جواد قادری و سید مهدی ولی محمدآبادی 
غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. م الف:39609 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )545 کلمه،5 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  9609970351302033 شــماره  دادنامــه:  12 شــماره  /1138
9609980351300502 شماره بایگانی شعبه: 960583  خواهان: خانم سمیه اسماعیلی 
مال خلیفه فرزندعبدا... با وکالت آقای حسام الدین صادقی فرزند محمود به نشانی استان 
اصفهان شهرستان خمینی شــهر خیابان طالقانی جنب کالنتری 12 ساختمان تجاری 
اداری عرشیا طبقه سوم همراه 09103520944، خوانده: آقای مهدی علی مهری فرزند 
علی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه 
چک 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم سمیه 
اســماعیلی مال خلیفه فرزند عبدا... با وکالت آقای حسام الدین صادقی به طرفیت آقای 
مهدی علی مهری فرزند علی به خواسته مطالبه یک فقره چک به مبلغ 500/000/000 
ریال به شماره 83236 به سررسید 96/3/8بانک صادرات شعبه شاهین شهر به انضمام 
خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه لغایت اجرای حکم، بامالحظه 
متن دادخواســت تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه موکلش با مراجعه به 
بانک محال علیه بدلیل عدم موجودی منجر بــه صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده 
است خوانده از طریق نشر آگهی دعوت ولی نامبرده حاضر نشده است لذا دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و مســتند به  
مواد 515، 198، 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده 
دو قانون چک مصــوب 1355 با اصالحات بعدی و نظریه مــورخ 1377/9/21 مجمع 

تشخیص مصلحت نظام، خوانده را به پرداخت 500/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 15/500/000 ریال بابت خسارات دادرسی و مبلغ 13/200/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل در مرحله بدوی و همچنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
چک لغایت اجرای حکم محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در 
دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد. م الف:39606 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )307 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  9609970351001838 شــماره  دادنامــه:  12 شــماره  /1139
9509980351000765 شــماره بایگانی شــعبه: 950927  خواهــان: بانک ملت به 
نمایندگی آقای هادی اخالقی فیض آثار با وکالت آقای علی کریمی زاده فرزند رمضان 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان باهنر مجتمع اداری مهزیار طبقه اول واحد 5 دفتر 
وکالت آقای علی کریمی زاده کدپستی 8138785857 ، خواندگان: 1- شرکت مرصاد 
نگین بین الملل 2- شرکت تولید قیرجی مهرصاد همگی به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی بن بست باغچه پالک 57، 3- شرکت صنایع شــیمیایی سپهر پلیمر اسپادانا به 
نشانی اصفهان خ ولیعصر جنب بانک ملی فروشــگاه سعید پ 1، 4- آقای کاظم هادی 
دستجردی فرزند اصغر به نشــانی مجهول المکان 5- آقای علی کاظمی فرزند یداله به 
نشانی اصفهان خیابان خاقانی کوچ مظاهری پالک 89، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- مطالبه ارز خارجی 3- مطالبه خسارت 4- تامین خواسته، گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای علی کریمی زاده به وکالت از بانک ملت 
به طرفیت 1- شرکت مرصاد نگین بین الملل 2- شرکت تولید قیر مهرصاد 3- شرکت 
صنایع شیمیایی سپهر پلیمر اســپادانا 4- آقای کاظم هادی دســتجردی فرزند اصغر 
5- آقای علی کاظمی فرزند یدا... به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 3930528 درهم امارات متحده عربی به عنوان اصل خواسته و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه قراردادی از تاریخ تقدیم دادخواست 1395/10/20 لغایت اجرای حکم به انضمام 
خسارات دادرسی و صدور قرار تامین خواسته، دادگاه نخســت به استناد ماده 15 قانون 
عملیات بانکی بدون ربا قرار تامین خواسته خواهان از اموال خواندگان بطور تضامنی را 
صادر و اعالم می نماید. دوم با عنایت به تصویر مصدق قرارداد اعطای تسهیالت شماره 
89232722-1389/6/18 و تعهدنامه مربوط به آن که مصون از هرگونه ادعای جعل یا 
اظهار انکار و تردید باقی مانده و اینکه خواندگان علی رغم صدور قرارکارشناسی و ارجاع 
موضوع به کارشناس امور بانکی از پرداخت دســتمزد کارشناسی خودداری ورزیده اند و 
هیچ گونه دفاع محکمه پسندی نیز در مقابل دعوی خواهان به عمل نیاورده اند بنابراین 
به اســتناد مواد 219 و 223 و 230 و 1284 و 1301 و 1324 قانــون مدنی، 403 قانون 
تجارت و 198 و 502 و 515 و 519 و 520 قانون  آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 3930528 درهم امــارات متحده عربی بابت اصل 
خواسته، مبلغ 1/213/625/014 ریال بابت هزینه دادرسی، مبلغ 120/000/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی وپرداخت روزانه مبلغ 78780 درهم 
از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بابت خســارت قراردادی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادر شده در مورد خواندگان ردیف 3 و 5 حضوری و ظرف 
مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و در مورد سایر 
خواندگان غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
 ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. 
 م الــف:39604 شــعبه 10 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان )492 کلمــه

،5 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  9609970351401097 شــماره  دادنامــه:  12 شــماره  /1140
9509980351401093 شماره بایگانی شعبه: 951219  خواهان: آقای فالمرز عباس 
زاده فرزند عباس به نشانی اصفهان خ کهندژ جوی آباد بلوار 14 معصوم کوچه گلشن 5 ف 
14 پالک 135، خواندگان: 1-  آقای علی هاشمی فرزند موسی به نشانی مجهول الکان 
2- آقای علی نصیری نسب فرزند خداداد به نشانی اصفهان خ رباط خ هدایت ک نیایش 
پ 11، خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دادخواســت فالمرز عباس زاده به طرفیت 1- علی نصیری نسب 2- علی 
هاشمی به خواسته اعسار از هزینه دادرسی، دادگاه با توجه به دادخواست خواهان، عدم 

حضور خواندگان، میزان هزینه دادرسی، استشهادیه محلی و سایر قرائن موجود،دعوی 
خواهان را وارد دانسته، مســتندا به مواد 504 و 505 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 
اعســار خواهان از پرداخت هزینه دادرســی را صادر می دارد رای صادره ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل ا عتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

م الف:39593 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )185 کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  9609970354502195 شــماره  دادنامــه:  12 شــماره  /1141
9609980358700976 شــماره بایگانی شعبه: 961062  شــاکی: آقای سید حسین 
واعظ فرزند سید محمد جواد به نشانی اصفهان خ خرم ک الیادران بن نعمت پ 4، متهم: 
آقای وحید قربانی به نشــانی مجهول المکان،  اتهام: ایراد ضرب و جرح عمدی منجربه 
شکستگی عضو، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای وحید قربانی فرزند 
عباس دایربر ایراد ضرب عمدی منجر به شکســتگی بینی موضوع شکایت آقای سید 
حسین واعظ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، نظریه پزشکی 
قانونی، شکایت شاکی، تحقیقات محلی ضابطین، گواهی گواهان و کیفرخواست صادره 
و متواری بودن متهم بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و متهم را مستندا به مواد 448 
و 714 و 450 و 593 قانون تعزیرات و ماده 614 قانون تعزیرات متهم را به پرداخت سه 
هزارم دیه بابت کبودی بینی و 10 درصد دیه بابت شکستگی استخوان بینی در حق شاکی 
محکوم که می بایست ظرف یک ســال از زمان وقوع صدمات پرداخت نماید. از جهت 
جنبه عمومی بزه یاد شده متهم را به دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره 
غیابی بوده و ظرف 20 روز بعد از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 20 روز بعد از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد. م الف:39590 شعبه 119 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 119 جزایی سابق( )238 کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  9609970354502194 شــماره  دادنامــه:  12 شــماره  /1142
9609980359700483 شماره بایگانی شعبه: 961416  شــاکی: آقای دانش ضامن 
پور فرزند فرج ا... به نشــانی اصفهان خ رودکی ک شــهید توکلی پ 47، متهم: آقای 
عبدالحسین برمکی فرزند نصراله به نشــانی مجهول المکان، اتهام: خیانت در امانت، 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی اعالم و به شــرح ذیــل مبادرت به 
صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای عبدالحســین برمکی فرزند 
نصراله متولد 1360 دایر بر خیانت در امانت نســبت به وجوه نقدی موضوع شــکایت 
آقای دانش ضامن پــور دادگاه با عنایت بــه محتویات پرونده،تحقیقات انجام شــده، 
شکایت شاکی، کیفرخواســت صادره، اظهارات گواهان و اســناد و مدارک واریز وجه 
به حســاب متهم و عدم حضور متهــم جهت دفاع از بزه انتســابی و گــزارش مرجع 
انتظامی و ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتســابی را محرز و مسلم دانسته 
و متهم را مســتندا به ماده 674 قانــون تعزیرات به 6 ماه حبــس تعزیری محکوم می 
نماید رای صــادره غیابی بوده و ظــرف 20 روز بعــد از ابالغ قابــل واخواهی در این 
 دادگاه و 20 روز بعــد از آن قابــل تجدیدنظرخواهــی درمحاکم محتــرم تجدیدنظر 
می باشد. م الف:39589 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 119 جزایی 

سابق( )196 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9610106794402557 شــماره پرونــده:  ابالغنامــه:  12 شــماره  /131
9609986794400705 شــماره بایگانــی شــعبه: 960706  خواهــان آقای بهمن 
حیدری دادخواســتی به طرفیت خوانده خانم زهره خشــاوی نجف آبادی به خواســته 
مطالبه مطــرح که به این شــعبه )اصفهــان چهار راه شــیخ صدوق چهــار راه وکال 
مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609986794400705 شــعبه 14 حقوقی شــورای حل اختــالف اصفهان )مجتمع 
شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/02/17 ســاعت 11 تعیین 
که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک مــاه پس ازتاریخ انتشــار آگهی 
به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت 
 و ضمائــم را دریافت و در وقت مقــرر فوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف: 36561 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

) مجتمع شهدای مدافع حرم( )161 کلمه، 2 کادر( 
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ابالغ وقت رسیدگی
12 شــماره ابالغنامــه: 9610100353008394 شــماره پرونــده:  /1163
9509980359500511 شماره بایگانی شعبه: 950755  مربوط به دادگاه با فرض وجود 
کیفرخواست،محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در 
پرونده کالسه 950755 برای علی استکی به اتهام جعل تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 307(  ارجاع و وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/24 ساعت 
10 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم 
و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور 
کیفری  مراتب یک نوبت منتشر  تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 
خواهد آمد. م الف:39445 شعبه 104 دادگاه کیفری دو استان اصفهان ) 104 جزایی 

سابق( )147 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610100350512409 شــماره پرونــده:  /1164
9609980350500764 شماره بایگانی شــعبه: 960913  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواســت و ضمائم به  خانم ماه منیر رنگی فرزند محمود، خواهــان  اداره تصفیه امور 
ورشکستی اصفهان دادخواســتی به طرفیت  خوانده خانم ماه منیر رنگی فرزند محمود 
به خواسته ابطال مبایعه نامه و ســند عادی مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 347(  
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350500764 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/24 و ساعت 9/30 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 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:37147 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354308522 ابالغنامــه:  شــماره   12 /135
9609980366101541 شــماره بایگانی شعبه: 961415  شــاکی آقای رحیم دیلمی 
شکایتی به طرفیت آقای شاهین دیلمی فرزند رحیم به اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 
دادگاه کیفری دو اصفهان واقع در خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 458  ارجاع و به کالسه 961415 ثبت گردیده که  وقت 
رسیدگی  آن  1397/02/25 ساعت 9  تعیین شده است که به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد. م الف:36525 شعبه 117 دادگاه کیفری 

دو اصفهان ) 117 جزایی سابق( )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106793703297 شــماره پرونــده:  /1165
9609986793700780 شماره بایگانی شــعبه: 960780  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به آقایان 1- سهراب مرادی فرزند صفی اله 2- بهروز صبوری فرزند 
مونعلی، خواهان آقای ســید مجتبی محمد احمدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقایان 
1- ســهراب مرادی فرزند صفی اله 2- بهروز صبوری فرزند مونعلی به خواسته مطالبه 
طلب مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793700780 
شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/02/25 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 39409 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )184 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100354308382 ابالغنامــه:  شــماره   12 /134
9609980362200473 شماره بایگانی شــعبه: 961431  شاکی آقای منصور سلطانی 
شــکایتی به طرفیت آقای اکبر عمادی اندانی فرزند غالمعلی به اتهام توهین و تهدید و 
مزاحمت تلفنی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان واقع در خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 458  ارجاع و به کالسه 961431 ثبت گردیده 
که  وقت رسیدگی  آن  1397/02/24 ساعت 10/30  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 امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشار 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 حاضرگردد. م الف:36524 

شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان ) 117 جزایی سابق( )156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106793902422 شــماره پرونــده:  /1166
9609986793901454 شماره بایگانی شــعبه: 961467  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقایان غالمرضا الیاسی و محمدرضا عسگری، خواهان آقای اکبر 
حبیبی دادخواســتی به طرفیت  خواندگان آقایان غالمرضا الیاسی و محمدرضا عسگری 
به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله 
ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986793901454 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهید حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/25 ساعت 9/30 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 ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 39408 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهید حججی( )173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106793902424 شــماره پرونــده:  /1167
9609986793901676 شماره بایگانی شــعبه: 961689  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای سهراب یزدانی فرزند علی، خواهان آقای قربانعلی محمدی 
برنجگانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سهراب یزدانی به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به این شعبه) اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب 
ساختمان صبا پالک 57(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793901676 شعبه 
9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهید حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/02/25 ساعت 10/30 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 ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  
م الف: 39428 شــعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید حججی( )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1168 در خصوص پرونده کالسه 960682 خواهان محمد نظری دادخواستی مبنی 
بر چک به طرفیت فخرالدین حسینی و صادق شــمس تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 97/2/25 ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 39406 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351113286 ابالغنامــه:  شــماره   12 /136
9609980351101239 شــماره بایگانی شــعبه: 961395  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

و دادخواســت و ضمائم به  آقای مرتضی صادقی فرزند علی جان،  خواهان  آقای قدرت 
اله صادقی قهیاره فرزند علی جان دادخواســتی به طرفیت  خواندگان 1- فرزانه صادقی 
2- رحمت اله صادقی 3- اشــرف صادقی 4- زهرا صادقی 5- منور صادقی 6- مرتضی 
صادقی 7- بیگم صادقــی 8- زینب بیگم صادقی 9- اقــدس صادقی 10- محمدرضا 
صادقی همگی فرزندان علی جان به خواسته تقسیم ترکه مطرح که به این شعبه )اصفهان 
خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 208(  
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351101239 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/02/25 و ساعت 10 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 ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:36526 شعبه 11 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106793703287 شــماره پرونــده:  /1169
9609986793701713 شماره بایگانی شعبه: 961717  خواهان آقای نظام علی بابائی 
دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- اسحاق موحد 2- حمید یاوری 3- محسن هوایی به 
خواسته جلب ثالث مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم( ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609986793701713 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/25 ســاعت 10 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: 39243 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )163 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/1170 در خصوص پرونده کالســه 961709 خواهان بانک ملــت به مدیریت هادی 
اخالقی فیض آثار با وکالت هلنا عقیلی زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید 
احسان ستارگان و مهدی جمالی و مریم مجلسی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 97/2/26 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 
شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 39217 شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)133 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106793703319 شــماره پرونــده:  /1171
9609986793700350 شماره بایگانی شــعبه: 960350  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواســت و ضمائم به آقایان و خانم 1- محمدرضا جاللی عاشق آبادی فرزند مهدی 
2- بتول جاللی عاشــق آبادی فرزند علی 3- مجتبی ســدهیان عاشق آبادی 4- حمید 
ذوالفقاری، خواهان بانک ملت به مدیریت آقای هادی اخالقی با نمایندگی آقای هادی 
حطیم دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان و خانم 1- محمدرضا جاللی عاشق آبادی 
فرزند مهدی 2- بتول جاللی عاشق آبادی فرزند علی 3- مجتبی سدهیان عاشق آبادی 4- 
حمید ذوالفقاری به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986793700350 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/26 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 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: 39435 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )221 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/1172 در خصوص پرونده کالســه 961707 خواهان بانک ملت به مدیریت هادی 
اخالقی فیض آثار با وکالت هلنا عقیلی زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فاطمه 
فتاح و داود فتاح و رضا خانعلی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 97/2/26 
ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 39218 شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)132 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106794202664 شــماره پرونــده:  /1173
9609986794201633 شماره بایگانی شــعبه: 961641  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای اردشیر شهرکی فرزند محمد علی، خواهان: آقای غالمحسین 
توکلی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اردشیر شهرکی به خواسته الزام به انتقال سند 
مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201633 
شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/02/27 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 39388 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )173 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610100351414984 شــماره پرونــده:  /1174
9609980351400858 شماره بایگانی شعبه: 960991  خواهان  مجید هاشمی شورابی 
دادخواستی به طرفیت  خوانده شهال شیرانی و امین شیرانی به خواسته الزام به تنظیم سند 
خودرو- مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شــعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه 
مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شــهید بهشتی واحد 205(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609980351400858 شــعبه 14 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/02/29 و 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 ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:39176 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106793703332 شــماره پرونــده:  /1175
9609986793701723 شــماره بایگانی شــعبه: 961727  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم به آقای عباس آریایی فر فرزند محمد، خواهان: خانم مهری کلهر 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباس آریایی فر به خواسته مطالبه وجه چک مطرح 
که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793701723 شعبه 7 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/02/29 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 39440 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )173 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106794402575 ابالغنامــه:  شــماره   12 /132
9609986794401567 شــماره بایگانی شــعبه: 961568  خواهان آقای سید مجتبی 
طباطبایی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای محمد مهدی آبرزون فرزند موســی 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 
9609986794401567 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/02/18 ساعت 10/30 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 رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 36540 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )163 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106793803415 شــماره پرونــده:  /1151
9609986793801583 شــماره بایگانی شــعبه: 961586  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به آقای فرزاد ترکمان، خواهان آقای داریوش افشاری با وکالت 
مظاهر مهرابی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فرزاد ترکمان به خواسته مطالبه مطرح 
که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793801583 شعبه 8 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/02/18 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 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: 37582 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )175 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106793803412 شــماره پرونــده:  /1152
9609986793801204 شماره بایگانی شــعبه: 961207  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای حمیدرضا آذربایجانی فرزند مرتضی، خواهان آقای قدرت اله 
اخالقی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حمیدرضا آذربایجانی به خواسته مطالبه مطرح 
که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793801204 شعبه 8 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/02/18 ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی 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: 37579 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 

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

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106794103198 شــماره پرونــده:  /1153
9609986794101599 شماره بایگانی شــعبه: 961602  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای ایرج جاوید، خواهان خانم سمیرا شجاعی واژنانی دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای ایرج جاوید به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار 
راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 961602 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/02/19 ساعت 8/30 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 رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 37580 شعبه 11 حقوقی مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )172 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
12 شــماره ابالغنامــه: 9610100350214261 شــماره پرونــده:  /1154
9609980350201180 شماره بایگانی شــعبه: 961398  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  خانم مریم ورمزیار فرزند غالمحسن، خواهان  آقای عزیزاله پور 
سپاسی با وکالت مصطفی نوروزی دادخواستی به طرفیت  خوانده فوق الذکر به خواسته 
مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980350201180 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/02/19 و ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی 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:39615 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)168 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1155 شماره ابالغنامه: 9610106795002164  و 9610106795002163شماره 
پرونده: 9609986795000749 شماره بایگانی شعبه: 960751  مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: حامد علیجانی رنانی فرزند قدیرعلی کدملی 1285119843 به نشــانی مجهول 
المکان و مازیار زند فرزند نبی کدملی 4219730346 به نشــانی مجهول المکان، تاریخ 
حضور: 1397/02/19 چهارشنبه ساعت 18 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان 
آیت اله ارباب - روبروی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان صبا - پالک 57، در خصوص 
دعوی سید حمید طباطبائی پور به طرفیت شما در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک 
انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین 
ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه 
اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده 
اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی 
به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:39196 شعبه 20 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججی( )177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106805202197 شــماره پرونــده:  /1156
9609986805201684 شماره بایگانی شــعبه: 961684  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آرزو دادخواه فرزند علی اکبر، خواهان منصوره ابراهیمی دادخواستی 
به طرفیت خوانده آرزو دادخواه به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986805201684 شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 
شماره 3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/20 ساعت 8/30 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 انتشار آگهی به دفتر دادگاه) اصفهان- کنار گذر 
اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شورای 
حل اختالف( 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. چنانچه شهود معارضی 
 دارید در جلسه حاضر نمایید. م الف: 39429 شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان

 ) مجتمع شماره سه( )177 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/1157 در خصوص پرونده کالسه 961683 خواهان امین احمدی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت حمید قدیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 

مورخ 97/2/19 ساعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 39410 
شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12 شــماره ابالغنامــه: 9610100352415364 شــماره پرونــده:  /1159
9609980352401063 شماره بایگانی شــعبه: 961204  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به خانم صدیقه شیروانی و فاطمه شیروانی و علیرضا شیروانی، خواهان 
طیبه امیری دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک و تسلیم مبیع  مطرح که به این شعبه) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد 
فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609980352401063 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/23 
ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان 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: 38516 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )179 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9610460350700147 شــماره پرونــده:  12 شــماره درخواســت:  /211
9609980350701119 شماره بایگانی شعبه: 961341  خواهان  بتول امینی دادخواستی 
به طرفیت  خوانده غالمعلی اسماعیلی و حسن اســماعیلی و حسین اسماعیلی و محمود 
اسماعیلی و مرتضی اسماعیلی و معصومه اسماعیلی و عفت اسماعیلی و مهدی عباسی 
محمدآبادی و سید محسن طاووسی به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311  ارجاع و به کالسه ثبت گردیده 
که  وقت رسیدگی آن  مورخ  97/2/23 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراعه و ضمن اعالم  نشانی کامل خود، نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:36583 شعبه 7 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106793902397 شــماره پرونــده:  /1160
9609986793901666 شــماره بایگانی شــعبه: 961679  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به خانم فرشته ســلطانی فرزند جمشــید، خواهان آقای مهدی 
دلیلی شعاعی دادخواســتی به طرفیت خوانده خانم فرشته ســلطانی به خواسته مطالبه 
خسارت مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی 
مدرســه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9609986793901666 شعبه 9 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید 
حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/23 ساعت 10 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 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: 39220 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهید حججی( )173 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/1161 در خصوص پرونده کالسه 961720 خواهان رضا آزادپور دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال یک دستگاه پژو 206 به شماره 616 ق 27 ایران 77 به طرفیت سید محمد 
هاشمی و فاطمه دوستی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/2/23 ساعت 12 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 13 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 39234 شعبه 13 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )131 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1162 در خصوص پرونده کالسه 961688 خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت ســکینه بکرانی بالنی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز 
دوشنبه مورخ 97/2/23 ســاعت 12 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 32 شــورای 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: 39213 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351112773 ابالغنامــه:  شــماره   12 /140
9109980351201369 شماره بایگانی شــعبه: 940471  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  آقای بهرام عطارد،  خواهان  آقای ابوب طهماسبی و خانم زینب 
مرتضایی دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای بهرام عطارد و اداره ثبت و بانک سپه به 
خواسته تنفیذ وقوع عقد و الزام به انتقال سند رسمی و ابطال رهن  مطرح که به این شعبه 
)اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی 
واحد 208(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9109980351201369 شعبه 11 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/23 و ساعت 
10 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 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 رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:36132 شعبه 11 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106793902386 شــماره پرونــده:  /1158
9609986793901652 شــماره بایگانی شــعبه: 961665  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم به خانم مریم چراغی فرزند نوراله، خواهان بانک ملت به مدیریت 
آقای هادی اخالقی با وکالت خانم عقیلی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقایان حسام 
یزدانی علی آبادی و حســین پاک روان و مریم چراغی به خواسته مطالبه وجه مطرح که 
به این شعبه) اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب 
ساختمان صبا پالک 57(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793901652 شعبه 
9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهید حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/02/22 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  
م الف: 39197 شــعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(
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ابالغ وقت رسیدگی
12 شــماره ابالغنامــه: 9610100351312236 شــماره پرونــده:  /1188
9609980351300959 شــماره بایگانی شــعبه: 961100  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم به آقای ســعید داودی جونقانی فرزند علی شــیر، خواهان  آقای 
وحید ابراهیم زتده فرزند قلی دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای سعید داودی جونقانی 
فرزند علی شیر  به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به مطرح که به این شعبه ) اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 355(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351300959 شعبه 13 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/03/07 و ساعت 
8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
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 رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:38026 شعبه 13 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610106793803752 شــماره پرونــده:  /1189
9609986793801576 شماره بایگانی شــعبه: 961579  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به آقای شهاب متقیان فرزند علی اکبر، خواهان آقای سعید صدری 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای شهاب متقیان به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه 
)اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986793801576 شــعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
)مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/07 ساعت 11 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 39412 شعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )166 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350613934 ابالغنامــه:  شــماره   12 /141
9609980350601254 شماره بایگانی شــعبه: 961488  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای علیرضا هفتانی فرزند مجید، خواهان  خانم ها بدری کاظم 
زاده و حمیرا منهاجی  دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای علیرضا هفتانی به خواسته مطالبه 
وجه و مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214(  
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980350601254 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/03/08 و ساعت 10 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 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:36589 شعبه 6 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610100350413839 شــماره پرونــده:  /1190
9609980350401126 شــماره بایگانی شــعبه: 961305  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به آقای مســعود اقبالی بابادی فرزند چراغعلی، خواهان  شرکت 
توسعه ساختمان و بتون همدانیان به شماره ثبت 9345 به مدیریت عاملی آقای حبیب اله 
بهرامی با وکالت 1- مریم بقالیان زاده 2- مهدی خیری دادخواســتی به طرفیت  خوانده 
آقای مسعود اقبالی بابادی فرزند چراغعلی به خواســته مطالبه وجه چک ) مطالبه وجه 7 
فقره چک به شــماره های 0158/533681 به تاریخ 1395/12/15 و 0158/533682 
به تاریخ 1396/03/21 و 0158/533683 به تاریــخ 1396/04/21 و 0158/533687 
به تاریخ 1396/01/25 و 0158/533688 به تاریــخ 1396/04/10 و 0476/094096 
به تاریخ 1396/03/02و 0476/094098 به تاریــخ 1396/01/25همگی عهده بانک 
صادرات شــعبه قدس اصفهان به انضمام پرداخت مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت 
اجرای حکم جمعا( به مبلغ 975/400/000 ریال تامین خواســته ) بدوا صدور قرار تامین 

خواسته از  مطلق  اموال بالمعارض خوانده به میزان خواسته به قید فوریت با وصف اجرا 
قبل از ابالغ وفق مواد 108 و 117 قانون آیین دادرسی مدنی( مطالبه خسارات دادرسی، 
مطالبه خســارت تاخیر تادیه مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308(  ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609980350401126 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/03/09 و ساعت 10/30 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 ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:39628 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)313 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610100351415155 شــماره پرونــده:  /1192
9409980351400676 شماره بایگانی شعبه: 940746  خواهان  آقای امیر سجاد ثبوتی 
جاللی دادخواستی به طرفیت  خوانده علی تاجمیر ریاحی- هومن تفضلی مطیع- قاسمعلی 
صاحبدالن احمدی- نجمی هاشمی فشارکی- شــرکت باما- منصور امامی به خواسته 
مطالبه خسارت- مطالبه خسارت دادرســی مطرح که به این شعبه )اصفهان خیابان جی 
چهار راه مســجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشــتی واحد 205(  ارجاع 
و به شماره پرونده کالســه 9409980351400676 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/03/13 و ساعت 9 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 ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:39594 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610460354500092 شــماره پرونــده:  /1193
9609980358000884 شماره بایگانی شــعبه: 961760  شاکی هنرمند کریمی فرزند 
عزیزا... شــکایتی علیه محمد کرمی دائر فروش مال غیر تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان )119 جزایی سابق( واقع در اصفهان  خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 961760 ثبت 
گردیده  که  وقت رسیدگی  آن  1397/03/19 و ساعت 11 صبح تعیین شده است و نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:38526 شعبه 119 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 119 جزایی سابق( )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610100351415129 شــماره پرونــده:  /1194
9509986793500601 شــماره بایگانــی شــعبه: 960074  واخــواه علیرضا قربانی 
دادخواستی به طرفیت  خوانده مهران آبدار به خواســته مطالبه وجه بابت ... مطرح که به 
این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید 
بهشتی واحد 205(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509986793500601 شعبه 14 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/03/19 و 
ساعت 9 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 رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:39179 شعبه 14 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )148 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610100351013987 شــماره پرونــده:  /1195
9609980351001210 شماره بایگانی شــعبه: 961483  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای کمال ملکیان شهرضا فرزند عبدالرحیم، خواهان آقای محمد 
یزدانی ورزنه دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای کمال ملکیان شهرضا فرزند عبدالرحیم  

 به خواسته تســلیم مبیع و تنفیذ قرارداد و مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه 
) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 212(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351001210 شعبه 10 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/03/20 و 
ساعت 9 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 رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:39603 شعبه 10 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره درخواســت: 9610460354500093 شــماره پرونــده:  /1197
9609980365600136 شــماره بایگانی شعبه: 961791  شــاکی محمدعلی رامی و 
احمدرضا رامی فرزندان محمد علی شاه شــکایتی علیه حسین شاه زیدی دائر بر تصادف 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی ســابق( واقع در اصفهان  خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع 
و به کالسه 961791 ثبت گردیده  که  وقت رسیدگی  آن  1397/03/23 و ساعت 11/30 
صبح تعیین شده است و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شــود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف:39273 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 119 جزایی سابق( 

)157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9610100368909981 شــماره پرونــده:  /1203
9409983624700493 شــماره بایگانی شــعبه: 951134  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به آقای جعفر رحیمی فرزند شفیع، خواهان آقای حسین آقاشاهی فرزند اسداله شکایتی 
به طرفیت خوانده آقای جعفر رحیمی فرزند شــفیع دایر بر جعل امضا و کالهبرداری که 
آقای حسین آقا شــاهی به رای دادگاه بدوی اعتراض نموده که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9409983624700493 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/04 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در دادگاه حاضر گردد. توجه: پس از دریافت ایــن ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می 
شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از 
طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری )شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت 
عدم دسترسی به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:39434 شعبه 8 دادگاه 

تجدیدنظر استان اصفهان)238 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1213 نظر بــه اینکه خواهان رضا بخشــی زاده دادخواســتی به خواســته مطالبه 
520/000/000 ریال یک فقره چک به طرفیت عباس ولدی به دادگستری کاشان تقدیم 
که پس از ارجاع به شعبه هفتم دادگاه حقوقی به کالسه 940740ثبت و برای روز 97/1/29 
ساعت 9/45 صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجاکه خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلســه دادرسی حاضر شوند . 
ضمنا نامبردگان میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده و در 
صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.دفتر شعبه هفتم دادگاه حقوقی 

کاشان)133 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/1214 خانم زینب فرهمندیان دارای شناســنامه شماره 2586 به شرح دادخواست به 
کالسه 19/97 ح ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زالل خان فرهمندیان به شناسنامه 663 در تاریخ 96/11/25 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:1- زینب فرهمندیان فرزند 
زالل، ش.ش 2586 متولد 1350 صادره از ســمیرم )دختر متوفی( 2- مریم فرهمندیان 
فرزنــد زالل، ش.ش 5449 متولد 1354 صــادره از دهاقان )دختــر متوفی( 3- فاطمه 
فرهمندیان فرزند زالل، ش.ش 144 متولد 1362 صادره از دهاقان )دختر متوفی(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/379 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )150 کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

12/1215  کالسه پرونده: 1045/96 شماره دادنامه: 12 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی 
شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: داود کبیریان به نشانی خمینی شهر خ شریعتی 
شمالی کوچه بهارستان نرسیده به مسجد موســی بن جعفر پ 13 با وکالت سید محسن 
بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شــریعتی شمالی نرسیده به ســه راه معلم کوچه 
136 پ 2 ط 3، خوانده: حمید شیرهئجونی به نشــانی مجهول المکان، رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای داود کبیریان با وکالت ســید محســن بنی هاشمی به 
طرفیت آقای حمید شیرهئجونی به خواسته مطالبه مبلغ سی و پنج میلیون ریال به استناد 
چک شــماره 41613832-96/3/25 نظر به اینکه خوانده دفاع موثری در قبال خواسته 
خواهان به عمل نیاورده اســت و نظر به این که وجود اصل مستند دعوی در ید خواهان 
حاکی از اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه آن را دارد لذا شورا مستندا به 
198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی دعوی 
خواهان وارد تشــخیص و خوانده را به پرداخت مبلغ ســی و پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا 
زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی خمینی شــهر می باشــد. م 
 الف: 7314 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )230 کلمه،

3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگي

12 شــماره ابالغنامــه: 9610100351312814 شــماره پرونــده:  /1198
9609980351301218 شــماره بایگاني شــعبه: 961401  آگهي ابالغ وقت رسیدگي 
و دادخواست و ضمائم به آقاي سید ســعید زارعي فرزند سید حسین، خواهان آقاي سعید 
رضواني فرزند عباس با وکالت عزت اله محسني دادخواستي به طرفیت  خوانده آقاي سید 
سعید زارعي فرزند سید حسین  به خواسته رفع مزاحمت) مبني بر انسداد ورودیها به زمین 
اختصاصي به انضمام خسارات مطلق( مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355(  ارجاع 
و به شماره پرونده کالســه 9609980351301218 شــعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي 
شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگي  مورخ  1397/03/29 و ساعت 9 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي ازجراید کثیراالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد. م الف:39605 شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي 

شهرستان اصفهان)188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106795301769 ابالغیــه:  شــماره   12 /1191
9609986795300780 شماره بایگانی شــعبه: 960786  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای سید علی رضا مکی فرزند محمد صادق، خواهان هوشنگ 
محمدی دادخواســتی به طرفیــت خوانده آقای آقای ســید علیرضا مکی به خواســته 
200/000/000 مطرح که به این شــعبه) اصفهان خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب 
روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986795300780 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید 
حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/03/12 ســاعت 15/30 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 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: 39394 شعبه 23 حقوقی مجتمع 
 شمراه یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهید حججی( )171 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106793703330 ابالغنامــه:  شــماره   12 /1176
9609986793701722 شــماره بایگانی شــعبه: 961726  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواســت و ضمائم به آقای عباس آریایی فر فرزند محمد، خواهــان: خانم مهری کلهر 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباس آریایی فر به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که 
به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 
حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986793701722 شعبه 7 حقوقی 
شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/02/29 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ 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: 39439 شعبه 

7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )173 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353809059 ابالغنامــه:  شــماره   12 /1177
9409980358001325  شماره بایگانی شعبه: 962010 ابالغ شونده حقیقی: کاوه رحیم 
زاده فرزند رحمن به نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور: 1397/02/29 شــنبه ساعت 
9/30 ، محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 310، در خصوص شکایت علیه شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد 
محدود و اســتثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و مشاهده این 
ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، 
حساب کاربری )شناســه 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: 39633 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان)112 جزایی سابق( )158 
کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100353809075 ابالغنامــه:  شــماره   12 /1178
9509980358100881  شــماره بایگانی شعبه: 962043 ابالغ شــونده حقیقی: عباس 
هاشمی فرزند محمدباقر  به نشانی متواری، تاریخ حضور: 1397/02/30 یک شنبه ساعت 
9/30 ، محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310، در خصوص شــکایت فرزین هاشمی نژاد علیه 
شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت 
این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و اســتثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام 
و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود 
به سامانه، حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر 
خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه 
نمایید.م الف: 39634 شــعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق( 

)159 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/137 شماره ابالغنامه: 9610100350613363 شماره پرونده: 9609980350601002 
شماره بایگانی شعبه: 961192  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
مرتضی آتش دلیگانی فرزند علی، خواهان  آقای ســعید آقاکرمانی دادخواستی به طرفیت  
خواندگان آقایان 1- مصطفی آتش دلیگانی 2- مرتضی آتش دلیگانی 3- صغری صفری 
به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220(  
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980350601002 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/30 و ساعت 8 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:35594 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106794103538 ابالغنامــه:  شــماره   12 /1179
9609986794101686 شــماره بایگانی شــعبه: 961689  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای مازیار بیات، خواهان: آقای بهادر شریفیان دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای مازیار بیات به خواســته 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 961689 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/30 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ 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: 39401 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

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

12/138 شماره ابالغنامه: 9610100350613348 شماره پرونده: 9609980350601070 
شماره بایگانی شعبه: 961266  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید 
هوشنگ میرسیفی نائینی فرزند سید محمد، خواهان ها علی و مجید و حمید و رشید همگی 
مدنی محمدی و بتول البخشی نائینی دادخواســتی به خوانده آقای سید روح ا... میرسیفی 
نائینی و سید هوشنگ میرسیفی نائینی و موسسه مالی و اعتباری ملل )عسگریه سابق( به 
خواسته ابطال سند و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک  
و مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980350601070 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت 
و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/02/30 و ســاعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده سید 
هوشنگ میرسیفی نائینی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده فوق 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:35595 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)217 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1180 در خصوص پرونده کالســه 960903 خواهان رضا شــاه علی رصاف با وکالت 
آقای ملکیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت بختیار حیدری تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخ 97/2/31 ســاعت 5/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 28 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائــم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 39389 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )121 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351414999 ابالغنامــه:  شــماره   12 /1181
9609980351400700 شماره بایگانی شــعبه: 960801 خواهان  آقای مهدی محمدی 
دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای قدرت اله رنجبرزاده هاچه سو به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسی- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی- مطالبه خسارت تاخیر تادیه – مطالبه وجه بابت 
...  مطرح که به این شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع 
قضائی شهید بهشتی واحد 205(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351400700 
شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبــت و  وقت رســیدگی  مورخ  
1397/03/01 و ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 

آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:39175 شعبه 

14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351414990 ابالغنامــه:  شــماره   12 /1182
9609980351400933 شــماره بایگانی شــعبه: 961069 خواهان  بانک رفاه کارگران 
دادخواســتی به طرفیت  خوانده محســن امین پور- محمد قاضی نژاد- یداله روان بخش 
حبیب آبادی  به خواســته مطالبه وجه بابــت ... – مطالبه وجه بابت ...- مطالبه خســارت 
دادرسی- مطالبه خسارت تاخیر تادیه – تامین خواســته  مطرح که به این شعبه )اصفهان 
خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 205(  
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351400933 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/03/01 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 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:39177 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/183 شماره ابالغنامه: 9610100350114900 شماره پرونده: 9609980350100954 
شــماره بایگانی شــعبه: 961148  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت و ضمائم به 
آقای علیرضا حمصیان، خواهــان  آقای مجید فرخ منش دادخواســتی به طرفیت  خوانده 
آقای حسین پوست دوز و ســایرین  به خواســته الزام به اخذ صورتجملس و اخذ پایان کار 
تفکیکی مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980350100954 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/03/02 و ساعت 10/30 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 تــا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
 گردد. م الف:39183 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)173 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351415019 ابالغنامــه:  شــماره   12 /1184
9309980351400922 شــماره بایگانی شــعبه: 930977 واخواهان مرضیه شــریفی 
اصفهانی دادخواستی به طرفیت خوانده عباسعلی حاجیان فرد مهدی موحدی مطلق- حسن 
حالجی- هما صدری به خواسته ابطال سند )موضوع سند ملک است( مطرح که به این شعبه 
)اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 
205(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9309980351400922 شعبه 14 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/03/05 و ساعت 11 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:39599 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351312183 ابالغنامــه:  شــماره   12 /1185
9609980351301203 شــماره بایگانی شــعبه: 961386  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای مصطفی مشتاقیان فرزند احمد و غیره، خواهان  آقای محمود 
شهسواری فرزند سید ابوالقاسم با وکالت آقای احمد شفعیان دستجردی فرزند محمدرضا 
دادخواســتی به طرفیت  خواندگان 1- اشــرف مشتاقیان فرزندســید ابوالقاسم 2- اعظم 
شیروانیان فرزند کریم 3- زهرا نصر اصفهانی فرزند غالمعلی 4- بتول حدادی رنانی فرزند 
علی 5- ایران مشتاقیان فرزند احمد 6- مریم یزدان بخش فرزند مهدی7- محبوبه یزدان 

بخش فرزند مهدی 8- مصطفی مشتاقیان فرزند احمد 9- فضل ا... مشتاقیان فرزند احمد 
10- محمود مشتاقیان فرزند احمد 11- حسین مشتاقیان فرزند احمد 12- مرضیه یزدان 
بخش فرزند مهدی 13- مســعود یزدان بخش فرزند مهدی به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی) 3 دانگ از 6 دانگ( پالک ثبتی 2577-12 فرعی از 12 واقع در بخش 2 حوزه ثبتی 
14 اصفهان مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351301203 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/03/05 و ســاعت 10 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 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:38024 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)267 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100350615210 ابالغنامــه:  شــماره   12 /1186
9609980350601225 شــماره بایگانی شــعبه: 961447  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای محسن علی عســگری رنانی فرزند محمود، خواهان  شرکت 
توسعه ساختمان و بتون همدانیان با وکالت مریم بقالیان زاده و مهدی خیری دادخواستی به 
طرفیت  خوانده آقای محسن علی عسگری  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی و تاخیر تادیه مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980350601225 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  
وقت رسیدگی  مورخ  1397/03/06 و ساعت 10/30 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:39636 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)186 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354308988 ابالغنامــه:  شــماره   12 /1187
9609980362201153 شماره بایگانی شعبه: 961472  شــاکی آقای محمدرضا حمزه 
شــورابی به طرفیت آقای یحیی دالوند به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفری 
دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 458  ارجاع و به کالسه 961472  ثبت گردیده که   وقت 
رسیدگی آن  مورخ  1397/03/06 و ساعت 11 تعیین شده است که به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواست  شاکی و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی حاضرگردد. م الف:38013 شعبه 117 دادگاه کیفری 

دو اصفهان) 117 جزایی سابق( )158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/133 شماره ابالغنامه: 9610100370104056 شماره پرونده: 9509980362400068 
شماره بایگانی شعبه: 960017  آگهی ابالغ وقت رســیدگی به آقای آرش عزیزی و قاسم 
 عزیزی ،شکایت حسین ادیب و ... علیه شــما دایر بر کالهبرداری مطرح  که به این شعبه
) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 
اتاق 453  ( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509980362400068 شعبه 1 دادگاه کیفری 
یک استان اصفهان) 17 کیفری استان ســابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/24 
ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن متهمین مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا متهمین ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.   م الف:35600 شعبه 1 دادگاه کیفری یک استان 

اصفهان) 17 کیفری استان سابق( )158 کلمه، 2 کادر(



سمنو پزان در گذر فراموشی

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

عکس روز

»زائر اولی ها« در اولویت اعزام 
به اردوی راهیان نور قرار دارند

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امــام صادق)ع( 
اصفهان بــا بیان اینکــه زائرانی کــه تاکنون در 
اردوهای راهیان نور شــرکت نکرده اند در اولویت 
اعزام ها قرار دارند، گفت: در مجموع ۳ هزار نفر به 
صورت اردویی از عموم اصفهان در اردوهای راهیان 
نور شرکت می کنند.سرهنگ پاسدار علی مقواساز، 
با بیان اینکه زائران راهیان نور اســتان اصفهان به 
مدت ۳ روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید 
می کنند اظهار داشــت: کاروان هــای راهیان نور 
ناحیه امام صادق)ع( اصفهان بر خالف کاروان های 
ســایر نواحی مقاومت بسیج اســتان اصفهان، به 
مدت 4 روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید 
می کنند.وی با بیان اینکه زائران اعزامی از سوی 
این ناحیه مقاومت، از یادمان های بیشتری بازدید 
می کنند، افزود: زائران در سه نوبت و در تاریخ های 
25 و 28 اسفند ســال جاری و 2 فروردین سال 
آینده از مناطقی همچون فکه، طالئیه، شلمچه، 
نهر خین، پاســگاه زید، معراج الشــهدای اهواز، 
دشت شادگان، منطقه فتح المبین، موزه و مسجد 

خرمشهر و آبادان بازدید کرده و می کنند.

همزمان با اجرای طرح تشدید نوروزی
معدوم کردن بیش از 3/5 تن 
ماده غذایی و بهداشتی فاسد

ســه تن و 700 کیلوگرم ماده غذایی، آرایشی و 
بهداشتی تاریخ گذشته و فاســد کشف شده، در 

طرح تشدید سالمت نوروزی معدوم شد.
رییس مرکز بهداشت شماره دو اصفهان گفت: در 
مرحله نخســت اجرای این طرح، این مقدار مواد 
غذایی، آرایشی و بهداشتی فاسد وتاریخ گذشته  
در بازرسی کارشناسان بهداشت محیط، از مراکز 
تهیه و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی همچون 
آرایشگاه  و هتل  جمع آوری  و معدوم شد. منصوره 
ابوفاضلی افزود: مرحله دوم طرح تشدید سالمت 
نوروزی از 25 اســفند آغاز شده و تا 15 فروردین  

سال آینده ادامه دارد.

 طرح امداد نوروزی 
تا ۱5 فروردین ادامه دارد

رییس مرکز اورژانس پزشــکی اســتان اصفهان 
گفت: تیم امدادی اورژانس تا 15 فروردین آماده 

خدمت رسانی به مسافران نوروزی خواهندبود.
غفور راستین درباره طرح امداد نوروزی اورژانس 
اظهار کرد: طرح امداد نوروزی ســال ۹7  از 25 
اسفند آغاز شده اســت و تا 15 فروردین ماه نیز 

ادامه دارد.
 وی افزود: در طرح امداد نــوروزی اورژانس تمام 
142 پایگاه شهری و جاده ای، پایگاه امداد هوایی 
و دو دســتگاه اتوبــوس آمبوالنس بــا امکانات و 
تجهیزات کامل حضور دارند و  قبل از شروع طرح 
امداد نوروزی سال ۹7، بازرسان اورژانس از تمامی 
واحدهای عملیاتی بازدید کرده اند و آمادگی آنها 

مورد بررسی قرارگرفته است. 
وی با اشــاره به برگزاری مانور آغاز این طرح در 
روز پنجشنبه 24 اسفند افزود: این مانور با هدف 
آمادگی اورژانس اصفهان صورت گرفت که تعداد 
دو دســتگاه اتوبوس آمبوالنس، یــک خودروی 
ارتباطات،  دو دستگاه تعمیرگاه سیار و 20 واحد 
اورژانس پیش بیمارســتانی از کدهــای ذخیره 
شهرستان های استان در این مانور شرکت کردند.

 خدمت رسانی9 بیمارستان 
به گردشگران نوروزی کاشان

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کاشــان، از آمادگی ۹ باب بیمارســتان 
در شهرستان های کاشــان و آران و بیدگل برای 
خدمت رسانی به مســافران داخلی و گردشگران 
خارجــی در تعطیالت نــوروزی 1۳۹7 خبر داد.
ابراهیم کوچکی افزود: سه مرکز تصویربرداری نیز 
در بیمارستان های شهید بهشتی و میالد و بخش 
خصوصی برای برطرف کردن مشکالت مسافران و 

گردشگران نوروزی در منطقه کاشان فعال است.
رییس دانشگاه علوم پزشــکی کاشان، همچنین 
از دایر بودن 20 مرکز جامع ســالمت در شهرها 
و روستاهای کاشان و آران و بیدگل در تعطیالت 
نوروزی خبــر داد و بیان کرد: چهــار مرکز ارائه 
خدمات دندان پزشــکی نیز برای گردشــگران و 

مسافران خدمات ارائه خواهد داد. 
وی به ارائه خدمات در 6 داروخانه شــبانه روزی 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل اشاره کرد و 
گفت: 20 باب داروخانه دیگر نیز به صورت کشیک 
در تعطیالت نوروز برای ارائــه خدمات میهمانان 

نوروزی فعال می شوند.

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: در سطح اســتان اصفهان 50 پایگاه پلیس با حضور کلیه نیروهای ستادی و انتظامی در ایام نوروز 
به فعالیت مشغول اند.سرهنگ رضا رضایی با اشاره به فعالیت صددرصدی نیروهای پلیس در طرح نوروزی اظهار داشت: طرح نوروزی امداد 

پلیس 24 اسفند ماه سال جاری شروع شده و تا 15 فروردین ۹7 ادامه خواهد داشت. وی افزود: طرح زوج و فرد نیز از 25 اسفند تا 14 فروردین سال آینده اجرا 
نخواهد شد.رییس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه 15 پایگاه پلیس در شهر اصفهان در این ایام فعال است، گفت: در سطح استان، 50 پایگاه پلیس به 
خدمت رسانی مشغول هستند.سرهنگ رضایی تصریح کرد: در 50 پایگاه پلیس سطح استان اصفهان، کلیه نیروهای ستادی و انتظامی به اضافه 250 نیروی 

کمکی به صورت صددرصد در طرح اجرای نوروزی حضور دارند.

خبر

در آستانه تعطیالت نوروزی، دوربین های کنترل 
محدوده هــای زوج و فــرد و ترافیــک اصفهان 

غیرفعال شد.
رییس پلیس راهور استان گفت: در آستانه نوروز 

و به منظور تسهیل در تردد مسافران نوروزی، همه دوربین های ثبت تخلف ورود غیرمجاز به محدوده زوج و 
فرد و محدوده طرح ترافیک شهر اصفهان تا 14فروردین غیرفعال شد. سر هنگ رضا رضایی با بیان اینکه در 
طول تعطیالت نوروزی تمامی خودروها می توانند وارد محدوده طرح ترافیک زوج و فرد شــوند، افزود: برابر 
تدابیر اتخاذ شده، با تمامی تخلفات رانندگی مانند قبل برخورد می شود و نظارت بیشتری نیز بر کنترل سرعت 
خودروها انجام می گیرد. وی همچنین از سه برابرشدن توان فیزیکی پلیس راهور استان با همکاری نیروهای 
کمکی و انتظامی با این حوزه در ایام نوروز خبر داد و افزود: در این ایام بیش از 500تیم محسوس و نامحسوس 

پلیس راهور، برتردد دورن شهری مسافران نظارت دارند.

رییس پلیس راهور استان خبرداد:

محدودیت های ترافیکی 
اصفهان غیر فعال شد

نخســتین نمایشــگاه دســتاوردهای زندانیــان شــاغل 
درکارگاه های استان اصفهان در نمایشگاه بین المللی اصفهان 
برپاشد. این نمایشگاه که به ارائه دستاوردهای زندانیان استان 
اصفهان می پردازد، بیش از دو هزار کاالی تولید شده توسط 
مددجویان را در معرض بازدید و خرید عمومی قرار داده است. 

بیش از 2500 مترمربع فضای نمایشگاهی برای نخستین نمایشگاه دســتاوردهای تولیدات زندانیان استان 
اصفهان در نظر گرفته شده تا مددجویان محصوالت خود را از 2۳ تا 27 اسفندماه به نمایش عمومی بگذارند.

درمراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه دستاوردهای زندانیان شاغل درکارگاه های استان اصفهان رحیم مطهرنژاد 
مدیر عامل بنیاد تعاون کشور؛ معاونین سیاسی امنیتی و مدیریت توسعه منابع استاندار؛ جمعی از مسئولین 
استانی؛ مدیران کل زندان های استان چهارمحال و بختیاری و کرمان نیز حضور داشتند که این برنامه به صورت 

زنده از شبکه اصفهان پخش شد.

نمایشگاه دستاوردها 
و توانمندی های 
زندانیان استان

5۰ پایگاه نوروزی پلیس در سطح استان اصفهان فعال شد

شارژر موبایل کشاورزان 
هندی

اخبار

معاون پیش بینی و توسعه تحقیقات 
هواشناسی اصفهان:

۱3 درصد از مخازن سدهای 
مهم اصفهان پر است

معاون پیش بینی و توسعه تحقیقات هواشناسی 
اســتان اصفهان گفت: افزایش دما در اســتان 
اصفهان، بارش های جامــد را به بارش های مایع 

مبدل کرده است.
نوید حاج بابایی اظهار داشــت: مطابق با گزارش 
آب منطقه ای استان اصفهان، تمام ایستگاه های 
شــاخص اصفهان همچون چلگرد کاهش بارش 
را نشان می دهد.وی بیان داشت: نسبت بارش ها 
در چلگرد در شرکت آب منطقه ای نسبت به سال 
گذشته 56درصد کمتر ثبت شده است.حاج بابایی 
گفت: از اواخر بهمن تا اوایل اسفند در سرچشمه 
های آبی پوشش برف بسیار کاهش یافته و افزایش 
دما فاکتور مهمی بود که ســبب شد بارش ها از 
سمت جامد به سمت باران برود.وی گفت: وضعیت 
بارش در ایستگاه چلگرد از سال 50 تا ۹6 به نسبت 
ســال 55 تا 57 و ســال 76 تا 77 کاهش شدید 
یافته است.معاون پیش بینی و توسعه تحقیقات 
هواشناسی استان اصفهان با اعالم اینکه تنها 1۳ 
درصد از مخازن سدهای مهم استان پر است، ادامه 

داد: مابقی سدها ظرفیتشان خالی است.

سه هزار مترمربع دام صیادی در 
سد زاینده رود جمع شد

رییــس اداره حفاظت محیط  زیســت چادگان 
درغرب اصفهان، ازجمع  آوری سه هزار مترمربع 
دام صیادی در آب های دریاچه ســد زاینده  رود 

خبر داد.
مجتبی حاجتی افزود: محیط بانان شامگاه جمعه 
گذشته حین گشت، کنترل و قالب کشی در محل 
دریاچه ســد زاینده رود واقع در منطقه حفاظت 
شده داالنکوه، موفق به جمع آوری این مقدار تور 
صیادی شدند.وی افزود: صیادان غیر مجاز یا در 
محل حضور نداشتند یا با توسل به تاریکی شب 
منطقه را ترک کرده بودند؛ بدین سبب کسی در 
این ارتباط شناســایی و دستگیر نشد.وی گفت: 
دام ها پس از جمع آوری و تنظیم صورتجلسه، به 

پاسگاه محیط بانی منتقل شدند.

 پاک سازی بوستان سرارود  در 
راستای طرح  بی زباله 

بوستان سرارود مبارکه در راستای طرح بی زباله و 
شعار »ازخودمان شروع کنیم«، با حضور مسئوالن 

این شهرستان پاک سازی شد.
به گزارش پارما از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان مبارکه، در راستای طرح بی زباله و با 
شعار »از خودمان شروع کنیم«، مسئوالن اجرایی 
شهرســتان به همراه فرمانــدار و کارکنان اداره 
حفاظت محیط زیســت شهرستان مبارکه اقدام 
به پاک سازی  بوستان سرارود مبارکه کردند.این 
اقدام با هدف ایجاد فرهنگ سازی در زمینه پاک 
ســازی معابر و خیابان های شهرستان در آستانه 

سال جدید انجام شد.

سرنوشت میراث پارسیان با 
پروژه یوز ارتباطی ندارد

معاون ســازمان محیط زیســت کشــور گفت: 
سرنوشت میراث پارسیان با سرنوشت پروژه یوز 

ارتباطی ندارد.
حمید ظهرابی درباره سرنوشت پروژه بین المللی 
حفاظت از یوزپلنگ آســیایی پس از بازداشــت 
فعاالن این پــروژه گفت: حفاظــت از یوزپلنگ 
آسیایی یک پروژه بین المللی با UNDP بوده است. 
شرکت میراث پارسیان به عنوان همکار این پروژه 
وارد شده بوده؛ بنابراین سرنوشت میراث پارسیان 
ارتباطی به سرنوشت پروژه نخواهد داشت. معاون 
 UNDP ســازمان محیط زیســت افزود: اینکه
 خود را کنار کشــیده و بیرون آمده است، شایعه 

بود. 
موضوع این بود کــه UNDP گفته بود من دیگر 
نمی توانم کمک مالی بکنم. االن با دیوان محاسبات 
پیگیر هستیم که بتوانیم منابع مشترک را برای 

حفظ یوزپلنگ دریافت کنیم.

هفت ســین مهم ترین عنصر نوروز اســت که هر ساله 
ایرانیان در تکاپوی آن هســتند و ملزوماتش را فراهم 
می آورند و جهت هرچه زیباتر شدن این سفره نوستالژیک می کوشند. 
در این هفت سین که ریشه در تمدن ایرانی یعنی کشاورزی دارد و هر 
کدام از سین های آن را به عنوان نماد خاصی بر سر سفره قرار می دهند، 
سمنو نماد قدرت و سمبل خیر و برکت اســت. اصال سفره هفت سین 
حتما باید سمنو داشته باشد.بدون ســمنو که هفت سین، هفت سین 
نمی شود. از آنجا که سمنو، نوعی خوراکی مقوی است که از گندم تهیه 

می شود، نمادی است از فراوانی و برخاسته از قدرت و مبارزه با ضعف.
پختن ســمنو یکی از آداب اصفهانی ها پیش از عید است که هنوز در 
بسیاری از خانه های استان به ویژه در منطقه های روستا نشین و بومی 
انجام می شود. هنوز مادربزرگانی هســتند که در شهر های بزرگ این 
استان دیگ های بزرگ سمنو را بار می گذارند و با کمک اعضای فامیل 

و همسایگان این سنت دیرینه را انجام می دهند.
اما تهیه این سین از سفره هفت سین آنقدرها هم آسان نیست؛ بلکه از 
هفته ها قبل باید برای تهیه آن آســتین ها را باال زد و مواد اولیه پخت 

آن را تــدارک دید. یکی از مراســم جالب و ویژه مــردم اصفهان برای 
عیدنوروز سمنوپزان است. سمنو در گذشته های دور و در ایران باستان، 
از جوانه های گندم که برای همه ادیان مقدس است، تهیه می شده و آن 
را نماد زایش و باروری گیاهان و البته چیزی می دانستند که حضورش 

مایه یک زندگی با برکت می شود. 
سمنو، این سین خوشمزه سفره نوروزی، تنها سین هفت سین است که 
از مخلوط کردن چند ماده مثل آرد گندم و جوانه گندم و آب تهیه می 
شود. در زمان مادر بزرگ های ما که هم خانه ها بزرگ تر بود و هم دل 
ها تا حدودی نزدیک تر، از اواسط اسفند فامیل دور هم جمع می شدند 
و سمنو و شــیرینی می پختند و سبزه ســبز می کردند. اما حاال دیگر 
شهرنشینی و ســکونت در آپارتمان های کوچک و از همه مهم تر دور 
شدن از زندگی قبیله ای چنین اجازه ای را به خانواده ها نمی دهد و از 
این رو این روزها بیشتر خانواده ها دیگر سمنو را از بیرون تهیه می کنند.

زمان بچگی دور هم جمع می شــدیم. 
ما بازی مــی کردیــم و بزرگ تر ها از 
شب تا صبح بیدار می ماندند تا سمنو 
بپزند.طعم شــب بیــداری و هم زدن 
سمنو، طعم فراموش شده ای است که 
همیشه این وقت سال یاد آن می افتیم 

و خاطرات آن روزها را مرور می کنیم.
پختن سمنو همیشه حال و هوای خاص 
خود را داشــته و دارد. خانم ها از شب 
تا صبح به نوبت دیگ ســمنو را ساعت 
ها هم می زدند و برای داشــتن سالی 
خوب و پر برکت برای همه فامیل دعا 
می خواندند؛ رســمی که حــاال دیگر 
فراموش شــده و در کســری از ثانیه 
می توانید آماده آن را در هر گوشه شهر 
تهیه کنید. سمنو... این سین فراموش 
شده که جای خالی آن در سفره های 

هفت سین تجملی این روزها بسیار دیده می شود.

سین خوشمزه هفت سین فست فودی شده؛

سمنو پزان در گذر فراموشی

قائم مقام وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، در حاشیه 
افتتاح چند طرح بهداشــتی درمانی شهرســتان کاشان گفت: 
۳۹هــزار و 700طرح درمانی درحال ســاخت کشــور، تاکنون 

60درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
ایرج حریرچی درخصوص استاندارد سازی تخت های بیمارستانی 

گفت: براساس سند ملی نقشــه راه درمان کشور تا سال1404 
میزان تخت های بیمارســتانی بایــد از 2۳هــزار و 575مرکز 
 به متوســط جهانی دو هــزار و 62تخــت به ازای هر هــزار نفر 

برسد.
وی از فراخوان مناقصه بــرای احداث تخت های بیمارســتانی 

نیز خبر داد و گفت: وزارت بهداشــت فراخوانــی را برای احداث 
10هزار تخت بــا تعرفه عمومی غیردولتی در بیمارســتان های 
نیمه خصوصی، اعالم و برای شــرکت در این مناقصه از خیران، 
 بخــش خصوصی و بخــش عمومــی غیردولتی دعــوت کرده 

است.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد:
پیشرفت ۶۰درصدی طرح های بهداشتی، درمانی کشور 

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد: 
آموزش های پیــش از ازدواج از ســال آینده در 10 
استان کشور از 2 ساعت، به 6 ساعت افزایش می یابد.

حبیب ا... مســعودی فرید افزود: این آموزش ها در 
6 ماه نخست سال ۹7 در اســتان هایی با بیشترین 
میانگین طالق اجرا می شــوند. وی اظهار کرد: این 
طرح در استان هایی مانند گیالن، مازندران ، خراسان 
رضوی، فــارس و اصفهان اجرایی خواهد شــد. این 
آموزش ها شامل دو ساعت آموزش مسئول بهداشتی 
با مســئولیت وزارت بهداشت، دو ســاعت آموزش 
مسائل روان شناختی و ارتباط بین زوج ها با مسئولیت 
بهزیستی و دو ســاعت مســائل حقوقی و اخالق و 
احکام اســالمی در خانواده اســت. مسعودی اضافه 
کرد: در اجرای این طرح مســئولیت آموزش مسائل 
حقوقی برعهده قــوه قضائیه و مســئولیت آموزش 
مسائل حقوقی و اخالق و احکام اسالمی در خانواده 
با سازمان تبلیغات اســالمی است. معاون اجتماعی 

سازمان بهزیستی کشور یادآور شــد: آموزش های 
پیش از ازدواج در دستور کار شورای انقالب فرهنگی 
قرار گرفته و مسئولیت استانی آن برعهده این سازمان 
است.به گفته وی، ساالنه در مجموع 650 هزار ازدواج 
در کشور انجام می شود که تعداد کمی از آن مربوط 
به ازدواج های کمتر از 18 ســال اســت.تعداد کل 
طالق های ثبت شده در ســال ۹5 برابر با ۳۹ هزار و 
282 مورد بود که نسبت به سال پیش از آن، بیش از 
22 درصد افزایش داشت. در سال ۹4 طالق های ثبت 

شده برابر با ۳0 هزار و 575 مورد بود. 

معاون سازمان بهزیستی:

آموزش های پیش از ازدواج ۶ ساعته شد
جانشــین فرمانده انتظامــی اســتان اصفهان در 
گزارشی از اقدامات اخیر پلیس تصریح کرد: احدی از 
مسئوالن استان در بخش های مختلف، سر سوزنی در 
به حق بودن مطالبه کشاورزان تردید ندارد؛ اما حل 
شدن این مشکل به زمان و تدابیر علمی و اجرایی نیاز 
دارد. سرهنگ حسین حسین زاده اضافه کرد: امروز 
فرزندان مردم در نیروی انتظامی فعال تر از همیشه 
هســتند و برای نمونه در ســال جاری 2۹ تن مواد 
مخدر قبل از رسیدن به شهر با تالش های انتظامی 
و پشتیبانی مردم کشف شــد. حسین زاده در ادامه 
گفت: در باب مقابله و برخورد با ناامن کنندگان شهر 
و سارقان بیش از 75 درصد اموال سرقتی به صاحبان 

آن بازگردانده شده است.
وی در حــوزه فضای مجــازی نیز تصریــح کرد: 
جرایم فضــای مجازی طبق گــزارش پلیس فتای 
استان 100درصد افزایش یافته و فرزندان و زنان و 
خانواده های اصفهانی اگر از سواد رسانه ای برخوردار 

نباشــند، به دام های مجرمانه می افتند؛ در این فضا 
نیاز جدی به سواد رسانه ای داریم تا دشمنان مردم با 
استفاده از حربه های مختلف، فرهنگ دینی، قرآنی 
و شیعی مردم را خدشه دار نکنند. وی افزود: در سال 
۹6 حدود ۹50 نفر از مردم استان در رده سنی 15 
تا 65 سال را در تصادفات از دست داده ایم؛ بیش از 
55 درصد این کشته ها، موتورسیکلت سوارها بودند 
که در برنامه های سال آینده در تالشیم کشته های 

تصادفات را به حداقل برسانیم.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان:

افزایش ۱۰۰ درصدی جرایم فضای مجازی

ناجابهزیستی

پختن سمنو یکی از 
آداب اصفهانی ها 
پیش از عید است 

که هنوز در بسیاری 
از خانه های 

استان به ویژه در 
منطقه های روستا 

نشین و بومی انجام 
می شود
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مشتری جدید برانکو از عربستان آمد

پیشنهاد سردبیر:

حامی جدید کریمی؛
 مرد محبوب تکواندو

 از جدیدترین حامی علی کریمی رونمایی شد. او 
کسی نیست جز رضا مهماندوست، سرمربی سابق 
تیم ملی تکواندوی کشورمان که در حال حاضر 

سرمربی تیم ملی تکواندوی آذربایجان است.
 او در بخشی از مصاحبه طوالنی اش با خبرگزاری 
تسنیم، برای علی کریمی حسابی مایه گذاشته و 
کلی از او تعریف کرده است. مهماندوست گفته: 
»کریمی نگو و بگو ماه. مــاه بودن او نیز به خاطر 

جگری است که دارد.« 
خیلی ها در ورزش حضور دارند، اما باید دید جگر 
کریمی را دارند؟ نباید نان را به نرخ روز خورد. آیا 
وقتی کسی مانند کریمی مقابل فساد می ایستد 
باید او را بکوبیم؟ یا اینکه باید بگوییم این جوان 
جگر دارد؟ من عاشق کریمی هستم؛ نه فقط به 

خاطر فوتبالش، بلکه به خاطر دل و جرأتش.
 یادم نمی رود زمانی که به من ظلم شــد، یکی از 
کسانی که مقابل این کار ایستاد و اعتراض کرد، 
کریمی بود. مــن کریمی را دوســت دارم، نه به 
خاطر اینکه از من حمایت کــرد، بلکه به خاطر 
اینکه آزاده اســت و هر جا ظلم و ســتمی ببیند 

قیام می کند.

 ویدئو چک  
به جام جهانی رسید

اعضای کنگره فدراســیون بیــن المللی فوتبال 
در جلسه روز جمعه خود در کشــور کلمبیا، به 
اســتفاده از فناوری کمک داور ویدئویی در جام 
جهانی ۲۰۱۸ رای مثبت دادند تا به این ترتیب در 
این رقابت ها که در کشور روسیه برگزار می شود 
شاهد استفاده از این فناوری بحث برانگیز باشیم.
جیانی اینفاتینو در این زمینه گفته: »در روسیه 
شاهد نخستین جام جهانی با کمک داور ویدئویی 

خواهیم بود. 
از این فناوری تا االن به طور آزمایشــی استفاده 
می شــد و حاال خوشــحالیم که از آن در رقابتی 
 چون جــام جهانــی اســتفاده خواهد شــد.«

از این فناوری به طور آزمایشــی در رقابت های 
بوندس لیگا، سری آ و جام حذفی انگلیس فصل 
جاری استفاده شــده که با جنجال زیادی همراه 

بوده است.

در حاشیه

  قاب روز

تجمع کارگران ورزشگاه آزادی مقابل وزارت ورزش
 پس از بی تفاوتی شرکت توسعه اماکن ورزشــی، کارگران تاسیسات، خدمات و فضای سبز 
ورزشگاه آزادی به نشانه اعتراض برای دریافت حق و حقوق معوقه خود، مقابل وزارت ورزش 

و جوانان تجمع کردند.

جباروف، هافبک ازبکستانی آبی پوشــان در پاسخ به این سوال 
که آیا از حضورش در استقالل راضی اســت یا نه، می گوید: »بله 
کامال راضی هستم؛ اما من 3 فرزند دارم که به همراه همسرم در 
ازبکســتان زندگی می کنند. در این یک سال و نیم، دوری از آنها 
برای من بسیار ســخت بوده اســت و به همین دلیل برای ادامه 

فعالیت در ایران باید با همسرم مشورت کنم.«

سرنوشت جباروف در دستان همسرش
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برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرســپولیس که با این تیم ایرانی طی سه سال اخیر به موفقیت های خوبی رسیده است، از 
تیم های مختلفی پیشنهاد دارد.هرچند باشگاه پرسپولیس با سرپرستی حمیدرضا گرشاسبی چندی پیش قرارداد برانکو 
را برای دو سال دیگر تمدید کرد، ولی بعضی از کشورها و باشگاه ها همچنان خواستار به خدمت گرفتن این مربی ُکروات 
هستند. از جمله این باشگاه ها می توان به »االتفاق« عربستان اشاره کرد؛ تیمی که برانکو در سال ۲۰۱۱ هدایت آن را 
بر عهده داشت و حاال برای سال آینده خودشــان به دنبال جذب یک مربی خارجی هستند.روزنامه »الشرق االوسط« 

عربستان در این باره نوشت: »باشگاه االتفاق به دنبال جذب یک مربی خارجی جدید برای فصل آینده است؛ چرا که فهد الشمری سرمربی فعلی این تیم قرار است به تیم 
المپیک عربستان برود.«

در بخشی از گزارش این روزنامه آمده است: » از اسم هایی که برای هدایت االتفاق مطرح شده، می توان به نام برانکو ایوانکوویچ اشاره کرد که در سال ۲۰۱۱ توانست به عنوان 
سوم لیگ عربستان برسد و با این تیم در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند. کما اینکه این مربی اخیرا با باشگاه پرسپولیس ایران هم در لیگ قهرمانان آسیا به موفقیت هایی 
رسیده است.« الشرق االوسط از ایوان مارین، سرمربی رومانیایی هم به عنوان گزینه دیگر االتفاق نام برده است: »ایوان مارین بعد از برانکو، گزینه دیگر االتفاق است اما اولویت 
باشگاه با برانکو است. در صورتی که االتفاق با برانکو به توافق نرسد، آن موقع مذاکره با مربیان خارجی دیگر بخصوص کسانی که در لیگ عربستان موفق بوده اند، آغاز می شود.«

خبر بد برای پرسپولیسی ها:

مشتری جدید برانکو 
از عربستان آمد

باشگاه سپاهان بعد از کنار گذاشــتن زالتکو کرانچار، 
تصمیم به اســتفاده از یک مربی ایرانی گرفت و منصور 
ابراهیم  زاده را جانشین این مربی کروات کرد. ابراهیم زاده 
روز جمعه، از مذاکرات ابتدایی اش برای تمدید قرارداد 
با سپاهان خبر داد، اما مسئوالن این باشگاه هنوز برای 

انتخاب سرمربی فصل بعد به جمع بندی نهایی نرسیده اند.
یک منبع آگاه در هیئت مدیره باشگاه سپاهان به تسنیم خبر داد که ابراهیم زاده یکی از گزینه های فصل 
آینده است، ولی از طرفی این احتمال هم وجود دارد که مسئوالن باشگاه شرایط چند مربی نامدار خارجی 
را هم مورد بررسی قرار دهند. باید منتظر ماند و دید که در نهایت باشگاه سپاهان برای فصل آینده لیگ 
برتر با کدام مربی به توافق خواهد رسید. آنها بعد از رفتن کرانچار، روی گزینه خارجی نظر داشتند، ولی 

باتوجه به کمبود زمان، در نهایت ابراهیم زاده را انتخاب کردند.

 اما و اگرهای سپاهان 
برای نیمکت در سال 
آینده

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای     )نوبت دوم(

)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. 
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                     رویدادهای عجیب ورزش اصفهان در سال 96                                                                                                            زاینده رود گزارش می دهد؛

بی شک یکی از حاشــیه ای ترین اتفاقاتی که در ورزش نصف جهان یا حتی در کشور 
در ســال 96 رخ داد، به گم شدن قایق رشــته دراگون بوت بر می گردد که اولین بار 
خبرگزاری فارس در خبری به نقــل از دبیر هیئت قایقرانی اســتان، از ماجرای گم 
شدن آن پرده برداشــــت و در ادامه نیز این ماجرا به ســوژه ای جذاب برای رسانه 
ها تبدیل شد. رشــته دراگون بوت چند ســال قبل، از هیئت قایقرانی جدا شده و به 
هیئت انجمن های ورزشــی ملحق شد. امســال وزارت ورزش و جوانان یک بار دیگر 
حکم به بازگشــت این رشــته به قایقرانی داد؛ اما زمانی که قرار شد مسئوالن هیئت 
قایقرانی این رشته را تحویل بگیرند، متوجه شــدند که یکی از دو قایق دراگون بوت 
موجود نیست. به گفته مســئوالن هیئت انجمن های ورزشی، این قایق در جشنواره 

زاینده رود زیر آب رفته و قرار بود 
توسط غواصان بیرون کشیده شود، 
اما تا پایان سال این اتفاق رخ نداد 
تا گم شــدن این قایق که از لحاظ 
جثه بسیار بزرگ است، به یکی از 
ابهامات ورزش نصف جهان مبدل 

شود.

نتایج ضعیف تیم فوتبال ســپاهان در لیگ برتر فوتبال، صدای اعتراض هواداران این تیم 
را بلند کرده بود؛ تاحدی که پیش از پایان نیم فصل نخست، شــعارهایی علیه مدیرعامل 
باشگاه سردادند و خواستار برکناری وی و سرمربی تیم شدند، اما محسن طاهری تا زمانی 
که در باشگاه مسئولیت داشت،ا ز کرانچار حمایت می کرد. باا ین حال باخت سپاهان به 
سپیدرود رشت، اعتراض شدید محسن مهرعلیزاده، استاندارا صفهان را به دنبال داشت. 
مهرعلیزاده با وجود تعطیلی روز جمعه، در نامه ای اداری خطاب به مدیرعامل شــرکت 
فوالد مبارکه، خواستار بررسی وضعیت سپاهان شد و به فاصله یک ساعت در نامه دیگری 
به صراحت از تغییرات در مدیریت باشگاه صحبت کرد. مدتی از انتشــار نامه اســتاندار 
نگذشــته بود که طاهری نیز در فضای مجازی 
استعفای خود از مدیرعاملی باشگاه سپاهان را 
اعالم کرد که این موضوع واکنش های متفاوتی 
را به همراه داشت و برخی آن را دخالت مستقیم 
سیاســیون درا مر ورزش قلمداد کردند. پس از 
استعفای طاهری از مدیرعاملی سپاهان، اسامی 
متعددی برای جانشینی وی مطرح شدند اما در 
نهایت هیئت مدیره تصمیم گرفت مسعود تابش 

را به عنوان سرپرست تعیین کند.

 در شــرایطی که  برای نخســتین بار ورزش نصف جهان میزبان دو رویداد بین المللی 
کاپ آسیایی و پارآســیایی تیراندازی با کمان شــد و رییس هیئت تیراندازی با کمان 
استان اصفهان از ایجاد شرایط  مناســب برای برگزاری این مسابقات خبر داده و گفته 
بود برگزاری همزمان مسابقات ورزشکاران سالم و معلول رشته تیراندازی با کمان برای 
اولین بار در قاره آسیا دراصفهان برگزار می شود و  در صورت قبولی، اصفهان به عنوان 
الگویی برای فدراسیون آسیایی تبدیل خواهد شد، به یک باره خبر رسید که این میزبانی 

به دلیل استقبال نکردن کشورهای آسیایی لغو شده است.

انحالل تیم فوتبال »آینده ســازان« را باید یکی از دیگر از خبرسازترین اتفاقات ورزشی 
استان در سال 96 دانســت که ســروصدای زیادی به پا کرد. این تیم که طی سال های 
گذشته، نماینده استان در لیگ برتر فوتبال بانوان بود، فصل گذشته بر سکوی قهرمانی 
ایستاد تا توجهات زیادی معطوف این تیم شــود. توجه جامعه رسانه ای و ورزش به تیم 
فوتبال آینده سازان موجب شد تا مالک این تیم با به راه انداختن شانتاژ خبری، خواستار 
کمک مالی و حمایت از این تیم برای جلوگیری از انحالل شود. مالک تیم آینده سازان که 
سال گذشته با باشگاه ذوب آهن بر سر انتقال سهمیه به توافق نرسیده بود، امسال نیز با 
باشگاه سپاهان مذاکراتی صورت داد و جوسازی صورت گرفته در خصوص انحالل این تیم 
باعث شد تا هیئت مدیره سپاهان، به اضافه شدن فوتبال بانوان به جمع رشته های تحت 
پوشش رای بدهد؛ با این حال اشتباه محاسباتی موحدی و اظهارات وی مبنی بر زورگیری 

سپاهانی ها، موجب شــد تا این باشگاه از 
انتقال سهمیه آینده سازان منصرف شود 
و با سهمیه مستقلی در لیگ شرکت کند. 
مالک آینده سازان نیز تصمیم گرفت تیم را 
هر طور شده، به لیگ بفرستد اما تالش های 
وی نتیجه نداد و تیم آینده ســازان نیز از 

چرخه تیم های لیگ برتری خارج شد.

درحالی که فدراســیون کشتی با میزبانی شهرکاشــان موافقت کرده بود و مسئوالن ورزشی این شــهر برنامه های خود را برای 
آماده سازی این مسابقات شروع کرده و جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده بودند تا چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد 
جام باشگاه های جهان در روزهای ۱6 و ۱7 آذر ماه در کاشان برگزار شود، ولی در فاصله ده روز مانده به این مسابقات و به دلیل 
فراهم نشدن شرایط میزبانی، فدراسیون به مسئوالن هیئت کشتی کاشان برای تعیین وضعیت نهایی اولتیماتومی۲4 ساعته داد؛ 
ولی در نهایت میزبانی از این شهر گرفته و به تهران واگذار شد. به فاصله چند روز پس از لغو این میزبانی، فدراسیون کشتی میزبانی 
رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان را به اصفهان سپرد و این  مســابقات در روزهای ۲3 و ۲4 آذر ماه در سالن ۲5 
آبان شهر برگزار شد. در پی واگذاری میزبانی رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان به کشورمان، مسئوالن ورزشی کاشان 

پیشنهاد میزبانی این رویداد را به فدراسیون کشتی ارائه کردند که با موافقت اولیه فدراسیون همراه شد.
در ادامه نیز جلســات متعددی در کاشان برگزار شــد تا مسائل متعدد 
میزبانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. برای برگزاری چهارمین دوره 
رقابت های کشتی آزاد جام باشــگاه های جهان، روزهای ۱6 و ۱7 آذرماه 
درنظر گرفته شده بود؛ اما در فاصله ده روز مانده به این مسابقات و به دلیل 
فراهم نشدن شــرایط میزبانی، فدراســیون اولتیماتوم ۲4 ساعته ای به 
مسئوالن هیئت کشتی کاشان برای تعیین وضعیت نهایی داد؛ اما در این 
فاصله هم اتفاقی رخ نداد تا در نهایت فدراسیون با صدور بیانیه ای اعالم 
کند که کاشانی ها شرایط میزبانی را فراهم نکرده اند و چهارمین دوره جام 

باشگاه های جهان، در سالن آزادی تهران برگزار می شود.

 

سمیه مصور

ورزش اصفهان هر چند در سال 96  توانست افتخارات متعددی از 
تاریخ سازی سهراب مرادی در مسابقات جهانی وزنه برداری آمریکا، 

مدال آوری خواهران منصوریان در مسابقات جهانی روسیه تا درخشش 
یخ نورد اصفهانی در مســابقات جهانی را در کارنامــه اش ثبت کند، ولی 
اتفاق های  عجیب و حاشیه ای نیز در این سال کم روی نداد تا سالی متفاوت 

نسبت به سال های گذشته برای ورزش این دیار رقم بخورد. در گزارش 
پیش رو نگاهی خواهیم داشت به این اتفاق ها:

 باز شدن پای استاندار اصفهان به مسائل مدیریتی باشگاه سپاهان گم شدن قایق دراگون بوت

لغو میزبانی پیکارهای کاپ آسیایی و پارآسیایی تیراندازی 
با کمان

لغو میزبانی کاشان در رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های  جهان انحالل تیم فوتبال »آینده سازان«
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برگزاری»جشنوارهاللهها«درباغگلها

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

به روشنی چشم شیعیان؛
اولین گنجینه میراث اسالمی 
کشور در اصفهان افتتاح شد

 گنجینه میراث اسالمی اصفهان به عنوان اولین 
گنجینه میراث اسالمی کشــور با هدف حفظ 
و احیای فرهنگ شــیعی با حضور فرهنگیان، 

حوزویان، علما و مسئوالن افتتاح شد.
 رییس دپارتمــان معماری گنجینــه میراث 
اســالمی، شــامگاه جمعه در آیین افتتاح این 
گنجینه اظهارکرد: این مکان در گذشته، خانه 
مشیرالملک انصاری و مدرسه الغدیر بوده که در 
حال حاضر »گنجینه میراث اسالمی« نامگذاری 
شده است. حسین قسامی با بیان اینکه گنجینه 
میراث اسالمی اصفهان شامل سه تاالر معماری، 
خوشنویســی و خوش آوایی اســت، افزود: در 
این گنجینه بزرگ ترین شــجره نامه استادان 
خوشنویس، اطالعات مربوط به آثار آنها و قرن 
مربوطه جمع آوری شده است. وی تصریح کرد: 
در این گنجینه یک باب کتابخانه نیز وجود دارد 
که ۱۰۰۰ جلد کتاب هنــری را در خود جای 
داده است، در نگارخانه نیز ارتباط هنر اسالمی 
با هنرمنــدان امروزی برقرار می شــود. رییس 
دپارتمان معماری گنجینه میراث اســالمی، با 
اشاره به اینکه در گنجینه میراث اسالمی تمام 
بناها با تاریخ آنها مشخص شده است، گفت: همه 
آثار قدیمی و تمام شاخصه های معماری اسالمی 

در گنجینه وجود دارد.
وی ادامه داد: در این گنجینه ســه تاالر کوفی و 
نثر، نستعلیق و ثلث و شکسته و خط امروز قرار 
دارد، این ســه تاالر به صورتی طراحی شده که 
از حالت های گرافیکی بــرای معرفی گنجینه 
استفاده شود تا تمام سنین بتوانند از آن استفاده 
کنند. قســامی یادآور شــد: تاالر خوش آوایی 
به جای اثر، بیشــتر به صورت لحن اســت. وی 
با اشــاره به اینکه فازهای بعــدی گنجینه نیز 
پیشــرفت خواهد کرد، گفــت: بخش معماری 
که قرار اســت در آن احکام معمــاری از کالم 
معصومان اضافه شــود، هنوز کامل نشده؛ چرا 
که ۸۰ درصد معماری گنجینه میراث اسالمی 
مطابق فرمایشــات امامان معصوم)ع( است؛ به 
عنوان مثال از امام صادق)ع( روایت شده سقف 
خانه ها از ۷ تا ۹ زرع بیشتر نشود و اگر شد آیت 
الکرسی کار شود و تمام این موارد در معماری این 
مکان رعایت شده است. رییس دپارتمان معماری 
گنجینه میراث اســالمی خاطر نشان کرد: در 
آینــده ای نزدیک یک پژوهشــگاه به گنجینه 

میراث اسالمی اضافه می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان 
خبر داد:

پایان عملیات مرمت مسجد 
سید اصفهان

فریــدون الهیاری، مدیرکل میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان اصفهان 
از اتمام عملیات مرمت مســجد سید اصفهان 
در آســتانه نوروز ۹۷ خبر داد و اظهــار کرد: با 
توجه به نیازهای مرمتی این مســجد منحصر 
به فرد تاریخی و براساس تخصیص اعتبار الزم، 
عملیات مرمتی مسجد ســید اصفهان شامل 
عملیات استحکام بخشی، بازســازی و مرمت 
کاشی کاری های ســردرهای ورودی، جنوبی و 
شرقی مسجد، در 3 طرح جداگانه از اواخر تیرماه 
سال ۱3۹6 آغاز شد و در اسفند ماه سال جاری 
و در آســتانه نوروز ۱3۹۷ و بــا اعتباری بالغ بر 
2میلیارد ریال به اتمام رسید. منصور عسگری 
کارشــناس دفتر فنی میــراث فرهنگی و ناظر 
ارشد طرح های مرمتی مســجد سید اصفهان 
نیز در زمینه سایر طرح های مرمت این مسجد 
تاریخی تصریح کــرد: در کنار طرح های بزرگ 
مرمتی مسجد سید اصفهان، دفتر فنی این اداره 
کل در طرح های جداگانه با توجه به آسیب هایی 
که به درها و پنجره های این مسجد تاریخی وارد 
شده بود، کار مرمت پنجره های چوبی در محور 
جنوبی و همچنین جمع آوری پنجره های آهنی 
الحاقی در محور شــمالی مســجد را آغاز کرد 
و با همیاری هنرمندان هنرهای ســنتی، در و 
پنجره های جدید و متناسب با سبک معماری 

مسجد نصب شد.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:
امکان استانداردسازی پارک 

وحش وجود ندارد
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص 
پیشنهاد بسته شــدن پارک وحش صفه اظهار کرد: 
در اصالح بودجه ســال ۹6 شــهرداری اصفهان در 
کمیسیون فرهنگی و در بخش بررسی بودجه پارک 
وحش صفه، با مشــکالت مختلفی روبه رو شدیم که 
اصالح و برطرف کردن این مشکالت در برخی موارد 

بسیار دشوار است.
مهدی مقدری با بیان اینکه نحوه نگهداری حیوانات در 
پارک وحش صفه بسیار نامناسب بوده و بر اساس نظر 
کارشناسان حیات وحش استاندارد نیست، افزود: با 
توجه به این شرایط، پیشنهاد بسته شدن پارک وحش 
صفه را ارائه کردم که مورد استقبال نماینده شهردار نیز 
قرار گرفت. سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با 
بیان اینکه در بازدیدی که از پارک وحش صفه داشتیم 
با حیواناتی عصبانی و افسرده روبه رو شدیم،  ادامه داد: 
حیوانات موجود در پــارک وحش صفه، نه تنها خود 
آسیب دیده اند بلکه هیچ لذتی را به بازدیدکنندگان 
این پارک وحــش القا نمی کنند. وی بــا بیان اینکه 
تصمیم گیری نهایــی در خصوص نحــوه واگذاری 
حیوانات موجود در پارک وحش صفه به دیگر پارک 
وحش های استاندارد ســال آینده صورت می گیرد، 
تصریح کرد: با توجه به اظهار نظر کارشناسان حیات 
وحش، چنانچه حیواناتی که در پارک وحش بوده اند در 
طبیعت رها شوند زودتر جان خود را از دست می دهند 
و از این رو واگذاری این حیوانات به دیگر پارک های 

وحش، بهترین راهکار حفظ این موجودات است.

در نشست خبری مدیرعامل جمعیت هالل احمر و 
معاونان با اصحاب رسانه، اهم اقدامات این جمعیت 
در راستای امداد و نجات هموطنان در 3 هزار و 526 
مورد حادثه  مختلف در بازه زمانی 25 اسفند ۹5 تا 
25 اسفند ۹6 تشــریح گردید  و آمادگی جمعیت 

هالل احمر دراستقبال از نوروز ۹۷ اعالم شد.
در ابتدا، معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر با 
اشاره به فعالیت 4۰ پایگاه امداد و نجات ثابت، 2تیم 
واکنش سریع در اصفهان و ۷ تیم در سطح استان، 
گفت: از 25 اسفند ۹5 تا اسفند ۹6، 3 هزار و 526 
مورد حادثه تحت پوشش امدادی قرار گرفته اند که 
26مورد مربوط به برف و کوالک، هزار و ۷23 فقره 
جاده ای، 4 مورد آتش ســوزی جنــگل، 3۷ مورد 
سیل و آبگرفتگی، 3 مورد طوفان، ۷3 مورد حوادث 
کوهستان و  ۷ مورد امداد هوایی بوده اند و 25 هزار 
و 4۰۹ نفر، حادثه دیدگان این حوادث بوده اند و 3 
هزار و 353 نفر نجات یافته اند. وی مهم ترین حوادث 
را زلزله کرمانشــاه و ســانحه هواپیما در ارتفاعات 

دنا عنوان کرد که با فعال کردن پایگاه کوهســتانی 
پادنا، ۱5 تیم از ۱2 شعبه و 2 فروند بالگرد به منطقه 

اعزام شدند.
کریمی با اشاره به شــرایط بسیار نامساعد جوی،از 
اعزام  4۷ پرواز به منطقه خبــر داد و افزود: تازمان 
شناسایی و دستیابی به همه اجساد، عملیات ادامه 
می یابد. خانبــازی، معاون امــور جوانان جمعیت 
هالل احمر از اجرای طرح ایمنی و سالمت مسافران 
نوروزی با شــعار »تــالش همگانی بــرای بهبود 
رفتارهای ترافیکی از 2۸ اســفند تا ۱5 فروردین« 
سخن راند و گفت: 3۷ پست ثابت و ۷ پست سیار با 
حضور ۸۰۰ نفر از اعضای جوان هالل احمر برپا می 
شود و برنامه این طرح را »کمپین نه به تصادفات« 
اعالم کرد. وی هدف از این کمپین را تدوین میثاق 

نامه ای برای تعهد همه افراد تاثیرگذار در اجتناب از 
رفتارهای پرخطر ترافیکی با توجه به موارد سرعت، 
ســبقت، کمربند و رعایت نکات ایمنی  بیان کرد. 
خانبازی از طرح ملی ایمنی و ســالمتی مسافران 
نوروزی همراه با برپایی خیمه نماز و اجرای برنامه 
های آموزشی و نمایشگاه و بازرســی و نظارت در 
کلیه پایگاه ها خبر داد و افــزود: هدف از این طرح، 
پیشگیری، تذکر، توصیه و خوشامدگویی به مسافران 
اســت و برنامه هایی به صورت نمادین برگزار می 
شــوند. ســلیمی، معاون داوطلبان جمعیت هالل 
احمر، از اجرای 225 پروژه داوطلبی در زمینه های 
حمایتی، معیشــتی بــه ارزش 3۸ میلیون تومان 
با مشــارکت خیرین خبــر داد که ۱45 پزشــک، 
پیراپزشک، پرســتار و مددکار اجتماعی به ۷ هزار 

و 2۰۷ نفر در استان اصفهان در طول سال خدمت 
رســانی کرده اند. وی به طرح نیابت اشاره کرد که 
در نوروز با هدف دیــدار و حمایــت از بیماران در 
منازل آنها و با کمک خیرین، انجام و بســته های 
حمایتی به آنها ارائه می شود. سلیمی گفت: بالغ بر 
4 میلیارد تومان کمک های نقدی مردم در سطح 
کشور بوده است. همچنین، 32۰ تریلی و کامیون 
کمک های غیرنقدی مردم به مناطق آسیب دیده 
بوده است. دکتر مومنی، مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان با اشاره به ضریب باالی خطر در کشور و 
تاکید بر رعایت موارد ایمنی، به ویژه در هنگام سفر، 
از افتتاح طرح ایمنی و سالمت در کاخ چهلستون در 
روز گذشته خبر داد. وی گفت:یک هزار و 4۰۰ نفر 
در طرح نوروزی شــرکت دارند. همچنین، 2هزار و 
2۰۰ نفر از نجاتگران، به صورت داوطلبانه در سطح 
استان با هالل احمر همکاری می کنند. وی  در پایان 
اقدامات جمعیت داوطلبان هالل احمر را شایسته 

تقدیر خواند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبرداد:
افتتاح  طرح ایمنی و سالمت در کاخ چهلستون اصفهان                                                       

مدیرعامــل ســازمان خدمــات موتوری 
شــهرداری اصفهان اظهارکرد: ســازمان 
خدمات شهری شــهرداری در طول 365 
روز ســال به صورت 24 ســاعته در حال 
فعالیت است، اما با توجه به نزدیک شدن به 

ایام پایانی سال و انجام مراسم خانه تکانی، زباله های شهر افزایش چشمگیری خواهد داشت. در این راستا 
فعالیت ناوگان ماشین آالت و ساعت کاری حمل زباله افزایش می یابد. حمیدرضا صبور افزود: حدود 2۸۰ 
نفر نیرو به کمک بخش خصوصی در روزهای پایانی سال به صورت ویژه فعال هستند. مدیر عامل سازمان 
خدمات موتوری شهرداری ادامه داد: درصدد هستیم تا در روزهای پایانی سال و ابتدای سال آینده حمل 
زباله از سطح شهر در کوتاه ترین زمان ممکن و به بهترین شکل انجام شود تا مانند همیشه شاهد شهری 

زیبا و تمیز باشیم.

مدیر مجموعه تفریحی، آموزشــی باغ گل های اصفهان 
گفت: در آســتانه نوروز امســال ۱5 نوع بنفشه آفریقایی 
با رنگ های خاص و ۱5 گونه گیاه آبــزی کمیاب در این 

مجموعه کاشته شده است.
سیدمحمد رقیب اظهار کرد: شاخص ترین برنامه باغ گل ها 

در ایام نوروز ۹۷، برگزاری جشنواره گل های پیازی بهاره با عنوان »جشنواره الله ها« است.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۱۰ رنگ الله با تیراژ ۱۰ هزار گلدان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد، 
افزود: نوروز امسال الله ها و سنبل ها بیشتر از ســال های قبل در باغ گل ها دیده می شود، همچنین گیاهان 
دارویی در این مکان تقویت شده و تنوع و تعداد کلکســیون آنها افزایش یافته است.مدیر مجموعه تفریحی، 
آموزشی باغ گل های اصفهان، با اشاره به وجود گل های فصلی و دائمی متنوع در این مجموعه، ادامه داد: بیش 

از 3۰۰ گونه گل های فصل و دائمی در باغ گل ها در معرض دید بازدیدکنندگان قرارگرفته است.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری 
شهرداری خبر داد:

فعالیت شبانه روزی ۲۸۰ 
نیروی خدماتی در شهر 

مدیر مجموعه تفریحی، آموزشی 
باغ گل ها خبر داد:

برگزاری »جشنواره 
الله ها« در باغ گل ها

مسئول کمیته فرهنگی تفریحی ستاد تســهیالت سفر شهر اصفهان جنس 
پذیرایی اصفهان از میهمانان نوروزی را فرهنگی، تفریحی خواند و اظهار کرد: 
لیست برنامه های فرهنگی شهر اصفهان در قالب بسته فرهنگی و هدیه ای از 
سوی شهردار اصفهان تقدیم مسافران و گردشگران می شود و توزیع این بسته ها 

به گونه ای خواهد بود که تمام مسافران را در بر گیرد.
مرتضی رشــیدی افزود: برنامه ها به صورت لیســت فرهنگــی در بدو ورود 
گردشگران در چهار نقطه ورودی شهر، فرودگاه و ایستگاه راه آهن اصفهان، در 
اختیار مسافران قرار می گیرد تا متناسب با سلیقه خودشان از این بستر مهیا 

شده استفاده کنند.

مسئول کمیته فرهنگی تفریحی ستاد تسهیالت سفر شهر اصفهان تصریح کرد: 
با توجه به اینکه در بدو ورود مسافران، مؤلفه های فرهنگی شهر، پیام رسان خوبی 
از حوزه فرهنگی و اجتماعی شهر هستند، تالش کردیم برنامه ها در سه بخش 

فرهنگی هنری، ورزشی، تفریحی و آیینی دسته بندی شود.
وی با تاکید بر اینکــه کانال های مختلف اطالع رســانی در این راســتا برای 
آگاهی بخشی مسافران و گردشگران وجود دارد، گفت: سعی داریم برنامه های 
ویژه ایام نوروز را به صورت مویرگی در بستر شهری و در کلونی های جمعیتی 
برگزار کنیم تا بخش بیشتری از گردشــگران را از برنامه های شهرداری مطلع 

سازیم.

رشــیدی اظهارکرد: ویژه برنامه های نوروزی شــامل جنگ های شــادی و 
مراسم های آیینی از دوم تا ۱2 فروردین در محور چهارباغ، میدان نقش جهان، 

مجموعه ناژوان، باغ فدک و پارک کوهستانی صفه برگزار می شود.
وی با بیان اینکه در باغ فدک نیز عالوه بر ویژه برنامه آیین تحویل سال، هر شب 
جشن خانوادگی در آیتم های مختلف، آکروبات، موسیقی زنده و برنامه های شاد 
و مفرح برگزار خواهد شد، تاکید کرد: شهرداری اصفهان درصدد میهمان نوازی 

تمام عیار از مسافران نوروزی است.
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان تصریح کرد: برای 
ایام نوروز امسال ۷۰ برنامه و 5۰۰ رویداد برنامه ریزی شده و در واقع روزانه 5۰ 

آیتم برنامه در گوشه گوشه شهر برگزار می شود. وی با بیان اینکه برنامه ها عالوه 
بر منطقه سبز ناژوان، شش منطقه شهری شهرداری اصفهان را نیز در بر خواهد 
گرفت، گفت: ســعی شــده برنامه ها به صورت عادالنه در بخش های مختلف 
جمعیتی شهر توزیع شود. رشیدی خاطرنشان کرد: از تاریخ دوم تا ۱2 فروردین 
هر شب در میدان خواجو طی دو سانس 2۰:3۰ و 2۱:3۰ ویژه برنامه های آیینی 
برگزار خواهد شــد. وی با بیان اینکه مجموعه ناژوان در دو بخش صبح و عصر 
برای برپایی جنگ های خانوادگی و ویژه برنامه های شاد و مفرح برنامه ریزی هایی 
انجام داده است، اظهارکرد: برنامه ریزی شده اســت تا در شب میالد حضرت 

علی)ع( برنامه ها به اوج خود برسد تا میزبان خوبی برای مسافران باشیم.

هدیه شهردار اصفهان به مسافران نوروزی:

نصف  جهان با دست پر به استقبال بهار می رود

تکمیل خط یک مترو در روزهای پایانی سال، خبر خوبی برای شهروندان اصفهانی است تا با پایان عملیات اجرای ساخت این خط که از سال 1380  احداث آن کلید خورده بود، افق تازه ای در 
حمل و نقل عمومی اصفهان ایجاد شود و با افزایش استفاده از این ناوگان حمل و نقل عمومی در سال جدید، میزان آلودگی هوا که در سالیان اخیر به طرز قابل توجهی افزایش یافته است، رو به 

کاهش رود. افتتاح ایستگاه های امام حسین)ع( و صفه سبب شد تا بیشترین اخبار شهر مربوط به قطار شهری باشد که در ادامه به آن می پردازیم.

خط یک مترو به صفه رسید؛

قطارشهری،درانتظاراستقبالگستردهشهروندان

شهردار اصفهان: 
امروز از میدان امام حسین)ع( 

تا صفه سوار مترو می شویم

 شــهردار اصفهــان در برنامــه رادیویــی 
»سالم اصفهان« اظهار کرد: مدیریت شهری 
اصفهان توانســت نخســتین وعــده خود به 
شــهروندان را در آســتانه نوروز محقق کند 
تا بعد از ۱۷ ســال خط یک مترو به ایســتگاه 

صفه برسد.
قــدرت ا... نوروزی از همه شــهروندان دعوت 
کرد تا صبح یکشنبه در میدان امام حسین)ع( 
سوار بر قطار شهری شــوند و در ایستگاه صفه 

پیاده شوند.
شهردار اصفهان ضمن تشــکر از تمام افرادی 
که برای تحقق این وعده تالش کردند، تشکر 
کرد و گفت: طی چهار ماه گذشته فعالیت در 
مترو از ســوی کارگران، کارشناسان، مدیران 
 و مهندســان متــرو  در ســه شــیفت کاری 

انجام شد.

عضو شورای اسالمی شهر:
نرخ بلیت متروی اصفهان 

افزایش می یابد

عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان در خصوص 
ارائه الیحه افزایش نرخ بلیــت متروی اصفهان از 
سوی شهرداری به شورای شــهر اصفهان اظهار 
کرد: الیحه افزایش نرخ بلیت مترو به شورای شهر 
اصفهان ارائه شده اســت و تصمیم نهایی در این 

خصوص، امروز در جلسه علنی اتخاذ خواهد شد.
کوروش محمدی افزود: فرایند افزایش نرخ بلیت 
مترو بر اســاس قیمت تمام شــده آن، با در نظر 
گرفتن تورم ســالیانه و یارانه ای که شهرداری به 
شــهروندان پرداخت می کند و مجموع شرایطی 
که برای قطار شــهری اصفهان وجود دارد، قابل 

بررسی است.
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: 
قیمت تمام شــده هــر مبلغی که باشــد، قیمت 
اصلی نیست چون شــهرداری برای رفاه 
شهروندان در بحث مترو یارانه های 
قابل توجهی را تامین 

می کند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خبر داد:
افزایش شمار مسافران مترو به ۱۰۰ هزار نفر در سال ۹۷

معاون حمل و نقل شهردار اصفهان با اعالم اینکه خط یک متروی اصفهان در هفته جاری 
به ایستگاه صفه می رسد، اظهار کرد: خط یک مترو از میدان آزادی تا پایانه صفه به صورت 
آزمایشی مورد بهره برداری قرار می گیرد و از ۱4 فروردین ماه سال آینده مترو به صورت 
کامل از پایانه قدس تا پایانه صفه از ســاعت 6 صبح تا 2۱ به شــهروندان سرویس دهی 

می کند.
علیرضا صلواتی با بیان اینکه اکنون 3۰ هزار مســافر در طول روز از طریق مترو جابه جا 
می شوند، افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سال ۹۷ تعداد مسافران مترو 

به ۱۰۰ هزار نفر در روز می رسد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان با بیان اینکه بازطراحی خطوط مترو در 
دســتور کار قرار دارد، ادامه داد: در نظر داریم تا خطوط اتوبوســرانی و مترو با یکدیگر 
یکپارچه و همپوشانی داشته باشد؛ بر این اساس ایستگاه های اتوبوس شهری در مجاورت 

ایستگاه های مترو یا خیابان های منتهی به خطوط مترو ایجاد می شود.
صلواتی خاطرنشان کرد: در نخستین ایستگاه خط یک مترو در شهرک قدس، احداث پارک سوار اتوبوس های شهری پیش بینی شده که تا بهار سال آینده به بهره 

برداری خواهد رسید.وی اظهار کرد: در میدان آزادی و پایانه قدس نیز احداث پارک سوار در دستور کار است زیرا در نظر داریم تا خطوط 
اتوبوسرانی با مترو یکپارچه و تبادل مسافر انجام شــود.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: در ایستگاه میدان 

امام حسین)ع( نیز پارک سواری نزدیک پارک شهید رجایی در مجاورت ایستگاه جنوب شرقی مترو قرار دارد که می تواند به 
مسافران مترو سرویس دهی کند.صلواتی اضافه کرد: همچنین ایستگاه های تاکسی، دوچرخه و موتورسیکلت در مجاورت 

ایستگاه های مترو تعبیه می شود تا شهروندان بتوانند بعد از پیاده شدن از مترو مابقی سفرهای خود را به راحتی انجام 
دهند.وی تاکید کرد: اطالع رســانی خطوط مترو در تابلوهای شهر در دستور کار اســت، همچنین از سال آینده در 

تابلوهای پیام رسان شهری، تابلوی راهنمای مســیر نمادهای مترو نصب می شود. وی ادامه داد: از سال آینده نیز 
مباحث فرهنگ شهروندی در قالب »بفرمایید مترو« از سوی پویش مردمی ترافیک با هدف تشویق شهروندان 

به استفاده از مترو دنبال می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: به منظور تشویق شهروندان به استفاده از ناوگان 

حمل و نقل عمومی، ارائه کارت های تخفیف دار به شهروندان نیز پیش بینی شده است.
صلواتی تاکید کرد: در برنامه اصفهان ۱4۰۰ ســهم ۱۰ درصدی برای متــرو از ناوگان حمل و نقل عمومی 
پیش بینی شده است که با اعمال محدودیت های ترافیکی بخصوص در مرکز شهر، این مهم محقق خواهد 

شد.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2383 | March  18,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2383 | یکشنبه 27 اسفند 1396 | 29 جمادی الثانی 1439



17
1

15
-1

امام  علی  عليه  السالم :
هر كه كردارش نيك باشد، خداوند او را به آرزويش می رساند.
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اگر بخواهیم زمانی را در طول ســال نام ببریم 
که ایرانی ها ناگهان زیاد خرج می کنند، مسلما 
عید نوروز رتبه اول را به دست می آورد. در این 
بازه زمانی، ایرانی ها نه تنها در بحث پوشــاک، 
بلکه در زمینه مواد خوردنــی و لوازم خانگی و 
هر چیزی که مرتبط به زندگی شــان می شود، 
وارد می شوند و رونق خاصی به بازار می بخشند. 
در این میان یکی از بدترین اتفاقاتی که معموال 
بعد از عید متوجه آن می شویم، ولخرجی است. 
ولخرجی هایی که معموال در زمان خرید متوجه 
آنها نمی شویم ولی بعد از مدتی با نگاه به حساب 

شخصی مان، پی به اشتباهمان می بریم.
در قانون 10 ثانیه استاد شوید

هر وقت ناخودآگاه چیزی را برداشــتید و قصد 
خرید آن را داشــتید، حتما قبلش 10 ثانیه به 
این فکر کنید که آیا واقعا به آن نیاز دارید یا نه؛ یا 
اینکه آیا می توانید پول آن را برای چیز دیگری 
خرج کنید که مفیدتر باشــد. تحقیقات نشان 
داده همیــن تفکر کوتاه در افــرادی که عادت 
به خرید بیش از حد دارند، تــا 40 درصد مانع 

خرید می شود.
خریدهای غیرضــروری را به تعویق 

بیندازید
غیر از اینکه خیلی وقت ها در فروشــگاه های 
آنالین ناگهان از روی عالقه چیزی را به ســبد 
خرید خــود اضافه می کنیم، بعضــی وقت ها 
هم بین خریــد چند محصــول مختلف مردد 
می شویم. حتی اگر لحظه ای به خرید خود شک 
کردید، بهترین کار به تعویــق انداختن خرید 
اســت. بگذارید آن جنس یا جنس ها در سبد 
خرید شما یا فروشــگاه بماند. فقط مدتی، مثال 
یک هفته، از آن دور شوید و دوباره برای خرید 
آن برگردید. احتماال این بار واقعا می دانید که 

باید آن را بخرید یا نه.
با پول نقد خرید کنید

تحقیقات نشــان می دهد وقتی افراد فقط پول 
نقد همراهشان است، بســته به نوع فروشگاه 
بین 20 تا 40 درصــد کمتر خرج می کنند. دم 
عید است و می خواهید به خرید بروید، در نظر 
بگیرید به چه چیزهایی نیاز دارید و حدودا خرج 
شما چقدر می شود. با حساب کردن آن، به مقدار 
الزم پول نقــد در جیب خــود بگذارید و راهی 

بازار شوید.

مهارت زندگی

ترفندهایی ساده برای جلوگیری 
از ولخرجی های شب عید

مومن کامل: روزی امیرالمومنین علیه السالم از کنار عده ای که 
نشسته بودند عبور کرد و دید لباس های سفید و گران قیمت پوشیده 
اند، رنگ صورتشان برافروخته و خنده آنها زیاد است و با انگشت خود 
هر کس را که از کنارشان رد می شود، نشان می دهند و مسخره می 
کنند. سپس به عده ای دیگر رسید که الغر اندام بودند و رنگشان زرد 

بود و در هنگام سخن گفتن متواضع بودند. 
حضرت تعجب کرد. خدمت پیامبر)ص( رســید و حال هر دو گروه 
را )که هرکدام خود را مومن می دانستند( نقل کرد و پرسید: صفت 
مومن چیست؟ پیامبر)ص( سکوتی کرد و سپس فرمود: مومن بیست 
خصوصیت دارد که اگر یکی از آنها نباشــد ایمانش کامل نیست. به 
نماز جماعت حاضر می شــود، زکات را در وقت خود می پردازد، به 
مستمندان رسیدگی می کند، یتیم را نوازش می کند، لباس های 
پاکیزه می پوشــد، کمر به عبادت حق می بندد، راست می گوید، به 
وعده خود وفا می کند، در امانت خیانت نمی کند و زاهد شب و شیر 

روز است.
مومن دو بار گزیده نمی شود: در جنگ بدر که در سال دوم 
هجرت واقع شد، یکی از سربازان دشــمن به نام ابو عزه جمحی به 

اسارت مسلمانان در آمد، او را به مدینه محضر پیامبر)ص( آوردند.
او با گریه و زاری به پیامبر)ص( عرض کرد: من عیالمند هستم، بر من 
منت بگذار و مرا آزاد کن. پیامبر)ص( او را با این شــرط که بار دیگر 
به جنگ مسلمین نیاید، آزاد ساخت. او به مکه بازگشت و در جمع 
کفار گفت: من  محمد )ص( را مسخره کردم و گول زدم و درنتیجه 

مرا آزاد کرد. 
تا اینکه درســال بعد درصف مشــرکان در جنگ احد شرکت کرد. 
پیامبر)ص( وقتی او را در میدان جنگ دید دعا کردند که از میدان 

نگریزد؛ او در این جنگ هم به اسارت مسلمانان در آمد.
 به پیامبر)ص( عرض کرد: من عیالمند هستم، منت بر من بگذار  و 
مرا آزاد کن. پیامبر)ص( در پاسخ گفت: آیا تو را آزاد کنم که به مکه 
بروی و در جمع قریش بگویــی محمد)ص( را فریب دادم؟ مومن از 

یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود و سپس او را کشت.

باغ 
کاغذی

رمان »جن شنی و آرزوهای پر دردسر« اثر ادیت نزبیت با ترجمه               
امیرحسین میرزائیان، از سوی نشر ذکر روانه کتاب فروشی ها 
شد. در بخشی از این کتاب می خوانید: »باید مراقب باشید که 
 آرزوی  چه چیزی را دارید؛ زیرا ممکن است آرزویتان برآورده 
شود! این اتفاقی است که برای پنج قهرمان کوچک داستان ما 
می افتد. آنها تصمیم می گیرند زمین را آن قدر بَکنند تا به سوی 
دیگرش برســند. چاله ای که آنها حفر می کنند آن قدر عمیق 
نمی شــود که به طرف دیگر کره زمین برسد، اما در عوض یک 

جن  شنی باستانی پیدا می کنند که می تواند هر روز یک آرزوی 
آنها را برآورده کند،  اما اگر بچه ها مراقب انتخاب آرزوهایشــان 

نباشند،  ممکن است حسابی به دردسر بیفتند.«
ادیت  نزبیت، نویسنده و شــاعر انگلیسی را نخستین نویسنده 
مدرن کتاب های کودکان خوانده اند و تعدادی از کتاب های او 
در گذر زمان به آثار کالسیک ادبیات کودکان تبدیل شده است. 
کتاب »جن شنی و آرزوهای پر دردسر«، شاهکار ادیت نزبیت 

است.

 جن شنی و آرزوهای 
پر دردسر 

مومن

نهنگ های مرده ساحل آالسکا
در سال 201۵ در سـاحل خلیج آالسـکا ۳0 نهنگ مرده 
پیدا شـد. هیـچ کـس نمـی دانسـت چـه اتفاقـی افتاده 
اسـت. پیدا شـدن یک نهنـگ مرده در سـاحل غـم انگیز 
اسـت؛ اما کشـف ۳0 نهنگ مـرده یعنی ماجرایـی مرموز 
و اسـرارآمیز! بعد از بررسـی مشـخص شـد کـه نهنگ ها 
عمـدا خـود را بـه سـاحل نینداختـه انـد و در خـود آب 
مرده انـد؛ این یعنـی اتفـاق عجیبـی در آن سـوی خلیج 

آالسـکا افتاده اسـت. 
گمانـه زنـی هـا مـی گویـد احتمـاال رشـد بـی رویـه 
جلبک های سـمی باعث مـرگ آنها شـده اسـت. اگر این 
جلبـک ها مـی توانند نهنـگ ها را بکشـند پـس مطمئنا 
کسـی نبایـد در ایـن دریـا شـنا کنـد. از سـال 1۹۹1 ، 
۶2 اتفـاق مشـابه ثبـت شـده و فقـط ۳/1 آنها به پاسـخ 
مشـخص رسـیده اند. چـه چیزی نهنـگ ها را می کشـد 

و چـرا هیـچ کسـی دلیـل آن را نمـی فهمد؟!

وال های آوازخوان
رفتـار عجیـب وال هـا همیشـه انسـان هـا را بـه تعجـب 
واداشـته اسـت! وال هـا بـرای ارتبـاط بـا هـم، صدایـی 
تولیـد مـی کننـد کـه بـه »آواز وال هـا« معـروف اسـت 
اما کسـی هنـوز نمی دانـد کـه چـرا وال های مـدرن هر 
سـال که می گذرد آهسـته تر آواز می خواننـد! وال های 
سراسـر دنیا بـدون اینکه با هـم ارتباطی داشـته باشـند 
در این سـال ها تُن صـدای خـود را پاییـن تـر آورده اند؛ 
به طـوری که امـروز ۳0 درصد آهسـته تـر از دهه 1۹۶0 

آواز مـی خواننـد. 
طبـق یـک نظریـه از آنجایـی کـه وال هـا ضعیـف تـر 
شـده اند، مجبورنـد تـن صـدای خـود را پاییـن بیاورنـد 
تا صـوت، ارتعاش بیشـتری در آب پیـدا کنـد و بتواند به 
دوردسـت هـا بـرود و بـه نهنـگ دیگر برسـد. بعضـی ها 
هم می گوینـد این اتفـاق، واکنـش طبیعی نهنـگ ها به 

آلودگـی صوتی اسـت.

عجیب ترین کشفیات غواص ها از دل اقیانوس ها!
دانستنی ها

حرف حساب

می توانی قلبت را دور بیندازی؟
زخمی اگر بر قلب بنشیند، تو  نه می توانی زخم 
را از قلبت وابکنــی و نه می توانــی قلبت را دور 
بیندازی. زخم تکه ای از قلب توســت. زخم اگر 
نباشد، قلبت هم نیست. زخم اگر نخواهی باشد، 
قلبت را باید بتوانی دور بیندازی. قلبت را چگونه 

دور می اندازی؟ زخم و قلبت یکی هستند.
»جای خالی سلوچ«
محمود دولت آبادی

جدول شماره 2383

افقی
1- بزرگ ترین عید ایراني ها-پاک و مطهر

2- نام کتابي مذهبي از دکتر علي شــریعتي-
بزرگ ترین رود مرکزي ایران

۳- صحنــه نمایش- وســیله خودکشــي- از 
شهرهاي سرسبز شمال

4- در زبــان امروزي تــک رونده- کســي را با 
شمشیر زدن- از رسانه هاي جمعي

۵- پاکیــزه کردن و نیز از اســماء پــروردگار- 
قسمتي از درخت- خواهر و برادر هم خون

۶- مخالفت کودکانه- افزودن
7--نشانه منادا- نیزه کوچکي که سر آن دو شاخ 

دارد-پایمال شده
8- درویش بي قید در خوراک و پوشاک- سخن 

درست و به حق
۹- از سازهاي قدیمي ایران- دماي بدن

10- عدد قرن- چیدن غله- برگشت انگلیسي-
تکرار حرف

11- گنگ- نام موزه اي درنیاوران- عنصر ساده 
شیمیایي

12- فرماندهي سرداري- ریسمان- چیز

1۳- دمیدن بوي خوش- عدد فرد یک رقمي- 
پیش شماره - قمر

14- نو به زبان ترکي- کارگردان آمریکایي فیلم 
جنگ ستارگان- چهره و رخ- حرف ندا

1۵-پدر فیزیک ایران
عمودی

1- خط معروف فارسي-کتاب معروفي از ویلیام 
فالکنر

2- محافظ چشم- جذاب و گیرا- خانه کوچک
۳- حرف ندا- خاک نرم- شایستگي

4-معاشرت کردن

۵- عمل کاشــتن برنج- پیشــگاه- گواهي نامه 
تحصیلي

۶- آوازي امیدوار کننده با تکرار حرف آ- شکلک-
یکي از پیامبــران اولوالعزم که نســبش به آدم 

مي رسد
7- نام گلي زیبــا- از جنس کنف- تکرار حرف- 
نام یکي از ســتارگان چهارده گانه که به عقیده 

هندي ها در فاصله دوري از قطب قرار دارد
8- نهنگ- کسي که هنر را رام کرده - وي

۹- بازدید مکان متبرک- نشــانه جمع- کافي-
حائل میان دو چیز

10- تو و داخل- نام دیگر دستگاه خودپرداز
11- آشکار شده-شاخه اي از فنون مهندسي-

یاد گرفتني
12- بخش کردن- خارپشــت بــزرگ- حرف 

شگفتي
1۳- شادابي- شخصیت کارتوني- از ییالق هاي 

تهران
14-  نمد زین- منسوب به ایتالیا

1۵- مخالف خوب- کتابي از اریک برن
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سیره بزرگان

 دادگاهی شدن زوج جوان
 به خاطر اسم نوزادشان!

برخی از والدین اســم فرزندشان را براساس ســنت و باورهای ریشه ای 
انتخاب می کنند و برخی دیگر با توجه به مد روز؛ اما مطمئنا هیچ یک نمی 
خواهند به واسطه انتخاب اسم نوزادشــان دچار مشکل شوند؛ به طوری 
که راهی دادگاه شوند و جواب پس دهند؛ مثل زوج جوان فرانسوی بعد 
از نامگذاری دختر تازه متولد شده شان. زوج جوان قبل از تولد نوزادشان 
ده ها اسم را انتخاب کردند و بعد تغییر دادند تا در نهایت در انتخاب یک نام 
به توافق رسیدند و آن اسم »لیام« بود. این اسم در ظاهر هیچ مشکلی ندارد 
و معنای آن هم غیرمتعارف نیست؛ ولی باعث شد تا این زوج تازه صاحب 
فرزند شــده راهی دادگاه شــوند.علت چه بود؟به گزارش میرر، این زوج 
جوان به دلیل انتخاب 
نام دخترشان دادگاهی 
شده بودند چرا که اسم 
انتخاب شده در میان 
اسم های سنتی فرانسه 
برای پسر تعیین شده 
بود و نباید آنها این نام 
را برای دختر انتخاب 

می کردند!

 عمر طوالنی گل های رز 
با فناوری جدید 

نمونه های زیبایی از گل های رز عرضه شده که طول عمرشان ۳ سال 
است.

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که گل های بسیار زیبایی به 
شما هدیه بدهند و آرزو کنید که ای کاش می توانستید این گل ها را 
به مدت طوالنی نگه دارید. اما به دلیل اینکه گل رز عمر کوتاهی دارد 
 Forever Roses و سریع پژمرده می شود یک شــرکت گل به نام
با طرح ایده ای جدید توانسته مشکل شــما را حل کند. این شرکت 
خوش ذوق در اقدامی جالب رزهایی به ســبک دیو و دلبر ســاخته 
و آنها  را درون گنبدهای شیشــه ای قرار داده کــه قادرند بدون نیاز 
به آب یا نور خورشید 
به مدت ۳ سال عمر 
کنند.در این شرکت 
محبوب ترین گل در 
جهان به نام گل رز با 
2۹ رنگ موجود است 
و قیمت آن از 200 تا 
400 دالر بــه فروش 

می رسد.

  قاب روز

ساخت شکل های مختلف از سیم مفتونی
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