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امیرعلی و فاطمه؛ در صدر اسامی انتخابی سال 96
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان مطرح کرد:
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فضای کسب وکار مناسب نیست
رییس اتحادیه صنف ساعت سازان استان اصفهان:
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وزیر نیرو هنوز از خواب بیدار نشده است
حاجی دلیگانی:

شهردار اصفهان: 3
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 منتقدین به دیکشنری

 مراجعه کنند

رشد 5 برابری مراجعات جهت 
اخذ خدمات فنی خودرو
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3

 استفاده از بطری آب در شورا 
و شهرداری ممنوع شد
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رییس اتحادیه خدمات فنی خودروهای 
سبک شهرستان اصفهان مطرح کرد:

3

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان: 

مردم مصرف آب را مدیریت نکنند با مشکل 
تامین آب در تابستان مواجه می شویم

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: اگر مردم  
مصرف آب را مدیریت نکنند با مشکل تامین آب در تابستان 

مواجه می شویم...

 اصفهان در رده دوم  
بیشترین سپرده های بانکی

دور زدن قانون با ماشین آخرین مدل
در سایه بستن سامانه ثبت سفارش خودرو؛

 سهم استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری افزایش نداشته است؛ 

زیرساخت ها مناسب سازی شوند

3

کمی جدی تر ببینیم
بحران آب کشور بسیار جدی و مهم است
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دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، برای »اصالح« 
برجام تا ۱۲ ماه می  آینده، برای اروپا ضرب االجلی 
تعیین کرده که به زودی به پایان خواهد رسید. به طور 
همزمان، گمانه زنی ها درباره سرنوشت این توافق نیز 
بیشتر شده است. در همین رابطه، وبگاه المانیتور به 

سناریو های احتمالی آینده برجام پرداخت.
نخستین سناریوی محتمل این است که اروپا تسلیم 
خواسته های ترامپ شود و با اعمال تحریم های جدید 
علیه ایران به خاطــر فعالیت های منطقه ای و برنامه 
موشکی بالستیکی موافقت کند. در این حالت، ایران 
از توافق هسته ای نفع کمتری خواهد برد. بویژه آنکه 
نفع ایران از تحریم هایی که بــه موجب برجام رفع 
شد، از قبل به وســیله تحریم ها و لفاظی تهدیدآمیز 
آمریکایی دچار مشکل شده بود. حتی در این سناریو 
هم هیچ تضمینی وجود ندارد که ترامپ به روش های 

دیگر توافق را لغو نخواهد کرد.
دومین ســناریوی محتمل این اســت کــه ترامپ 
تهدیداتــش را عملی کرده و از برجام خارج شــود، 
اما مانع توافقــات تجاری اروپایی بــا ایران از طریق 
اعمال تحریم های ثانویه یا فراسرزمینی نشود. در این 
سناریو، پاسخ ایران به واکنش قدرت های باقی مانده 
در توافق بســتگی دارد. قدرت هایی که بر ســر این 
توافق مذاکره کرده بودند. اگر روسیه، چین و از همه 
مهم تر اروپا فعاالنه بــرای حفظ برجام اقدام کنند و 
با تالش های بیشتر آمریکا برای تضعیف آن مخالفت 
کنند، ایران انگیزه خواهد داشت تا در توافق بماند. با 
این حال، ترامپ ممکن است شانس های گفت وگوی 

منطقه ای ایران و همکاری با ایــران را از بین ببرد و 
مخالفت ایران با منافع آمریکا در منطقه را بیشــتر 
کند، با توجه به اینکه آمریکا، در چند باتالق، از جمله 
افغانستان و یمن گرفتار شده است، ممکن است ایران 
به جای تســهیل راه حل های حفظ کننده آبرو که 
خروج آمریکا را فراهم کنند، به دنبال این باشــد که 

هزینه حضور آمریکا را بیشتر کند.
سوم، ترامپ ممکن است از برجام خارج شود و همه 

تحریم های هســته ای آمریکا، از جمله تحریم های 
ثانویه ای که تجارت بین المللی با ایران را هدف قرار 
می دهند، را بازگرداند. در این حالت ممکن اســت 
تجارت اروپا با ایران، فروبپاشد و ایران در حالتی قرار 
خواهد گرفت که در آن عمال برجام منهای کل غرب 
خواهد بود. مقاومت کشور های اروپایی در برابر آمریکا 
دشــوار خواهد بود و هرگونه اقدام نمادینی که برای 
آرام کردن ایران اتخــاذ کنند، تفاوتی ایجاد نخواهد 

کرد. بنابراین، ایران این گزینه را خواهد داشت که از 
برجام خارج شود، اما در پیمان منع اشاعه هسته ای 
)ان پی تی( باقی بماند. این امــر اقدامات داوطلبانه 
شفافیت سازی هسته ای، مانند اجرای پروتکل الحاقی 
آژانس انرژی بین المللی انرژی اتمی و نیز محدودیت 
غنی ســازی، که ایران آن ها را ذیل برجام پذیرفته را 

پایان خواهد داد.
چهارمین ســناریوی محتمل این است که ترامپ از 
برجام خارج شود و طرح اعمال فشار حداکثری علیه 
ایران، از جمله هموار کردن راه برای جنگ، را دنبال 
کند. این امر صدا های قدرتمنــدی را در ایران برای 
اعمال فشار جهت خروج از ان پی تی و پیروی از الگوی 
کره شــمالی برای برگرداندن آمریکا به میز مذاکره، 
برخواهد انگیخت. به عبارت دیگر، فهم ســنتی در 
خصوص کره شمالی این است که آمریکا به آن حمله 
نخواهد کرد، زیرا کره شــمالی سالح هسته ای دارد 
و دلیل اینکه ترامپ ضمن افزایش فشــار بر ایران، 
می خواهد با کره شمالی مذاکره کند این است که کره 

شمالی سالح های هسته ای دارد. 
پنجمین و محتاطانه ترین سناریو این است که اروپا 
ترامپ را به اجرای کامل برجــام در ازای وارد کردن 
ایران به مذاکرات جدی دربــاره نزاع های منطقه ای 
از ســوی قدرت های اروپایی، متقاعــد کند. در این 
سناریو، چشم انداز یافتن راه حل های سیاسی برای 
بحران های منطقه ای وجود دارد. راه حل هایی که به 
اتهام طوالنی مدت ایران به داشتن طرح های شرور در 

منطقه از سوی ترامپ، می پردازد.

آسوشیتدپرس:
آمریکا و اروپا در آستانه توافق 
بر سر مسئله موشکی ایران هستند

آمریکا و اروپا در آســتانه توافق بر ســر مسئله 
موشکی و بازرسی ها از ایران هستند. خبرگزاری 
»آسوشــیتدپرس« به نقل از مقام ها و مشاوران 
دولت آمریکا نوشته که مذاکرات میان واشنگتن 
و کشورهای اروپایی درباره برجام پیشرفت داشته 
و طرفین در مســائلی هم به توافق رسیده اند.به 
نوشــته این خبرگزاری؛ مقام هــای آمریکایی و 
اروپایی هفته گذشــته برای بحث درباره توافق 
هســته ای با ایران و تغییرات مد نظــر »دونالد 
ترامپ« رییس جمهور آمریــکا در این توافق، در 
واشنگتن گفت وگو کرده اند. مقام های آمریکایی 
می گویند طرفین پیشــرفت هایی داشته اند، اما 
نتوانسته اند بر سر تمام موضوعات به توافق برسند.

رفع ســقف زمانی محدودیت غنی سازی ایران، 
محدود شدن برنامه موشــکی ایران و دسترسی 
نامحدود و بی قید و شرط به اماکن نظامی ایران 
درخواست هایی اســت که ترامپ مطرح کرده و 
گفته در صورتی که این خواسته ها محقق نشود، 
در موعد بعدی تمدید تعلیق تحریم های هسته ای 
ایران یعنی ۱۲ می )۲۲ اردیبهشت( از این توافق 

کناره گیری می کند.

 هشدار موشکی اسرائیل 
به روسیه

یک منبع دیپلماتیک مدعی ارســال پیام هشدار 
تل آویو به روســیه مبنی بر عدم فروش ســامانه 
موشکی »اس-۳۰۰« به سوریه شده است.یک منبع 
دیپلماتیک گفته که تل آویو پیامی واضح بر این مبنا 
به مسکو فرستاده که فروش سامانه موشکی اس-
۳۰۰ به دولت سوریه، »عبور از خط قرمز اسرائیل« 
است.نشریه صهیونیستی »جروزالم پست« نیز در 
تحلیلی با اشــاره به امکان تجهیز سوریه به سامانه 
اس-۳۰۰ نوشت: »تجهیز ســوریه با این سامانه، 

برتری هوایی اسرائیل را به خطر می اندازد.

 واکنش کاخ سفید
 به اظهارات ماکرون

کاخ سفید به اظهارات رییس جمهور فرانسه که 
گفته بود ترامپ را بــرای ادامه حضور نظامی در 
سوریه مجاب کرده است واکنش نشان داد. سارا 
سندرز، سخنگوی کاخ سفید طی بیانیه ای گفت: 
ماموریــت آمریکا تغییری نکرده اســت. رییس 
جمهور در خصوص اینکه خواســتار بازگشــت 
نیروهــای آمریکایی بــه وطن در ســریع ترین 
زمان ممکن اســت.وی افزود: ما بــرای نابودی 
کامل داعش و تامین شــرایط عدم بازگشت آن 
مصمم هســتیم. به عالوه، انتظار ما از متحدان و 
شریکانمان در منطقه این است که مسئولیت های 
بیشتری از لحاظ نظامی و مالی برای تامین امنیت 
منطقه بر عهده بگیرند.گفتنی اســت که رییس 
جمهور فرانسه در اظهاراتی مدعی شد که تجاوز 
نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه قانونی 
و در چارچوب معیارهای جامعه بین الملل بوده 
اســت.»امانوئل ماکرون« در گفت وگو با شبکه 
بــی.اف.ام همچنین ادعا کرد که روســیه در به 
کارگیری سالح شــیمیایی در سوریه هم دست 
و شریک بوده اســت.ماکرون ادامه داد: ترامپ را 
قانع کرده ایم که آمریکا باید به حضور در سوریه 

ادامه دهد.

۵ سناریو برای آینده برجام

با توجه به اینکه تا پایان ضرب االجل برجامی رییس جمهور آمریکا چند هفته بیشــتر باقی 
نمانده،توافق هسته ای ممکن است به سرنوشت های کامال متفاوتی دچار شود.

روحانی در گفت وگوی تلفنی با پوتین:
نباید اجازه دهیم آتشی 

جدید در منطقه شعله ور شود
رؤســای جمهور ایــران و روســیه در گفت 
وگویی تلفنی آخرین تحــوالت منطقه ای، 
اوضاع ســوریه و چگونگــی همکاری های 
دوجانبه را بررســی کردند. در این گفت وگو 
»والدیمیر پوتین« روســیه، حمله آمریکا، 
فرانسه و انگلیس به سوریه به بهانه استفاده 
از سالح شــیمیایی را اقدامی تجاوزکارانه و 
در راســتای روحیه دادن به تروریست های 
شکست خورده در این کشــور عنوان کرد و 
گفت: اگر تجاوز و نقض آشــکار قوانین بین 
المللی به ســادگی و بــدون پرداخت هیچ 
هزینــه ای ازجانب عامــالن آن امکان پذیر 
شود، باید شــاهد بی ثباتی های جدیدی در 
نظام بین الملــل و منطقه باشــیم.روحانی 
افزود: حمله آمریکا و متحدانش به ســوریه 
نشان دهنده آن اســت که در مسیر مبارزه 
نهایی با تروریسم در ســوریه با مشکالت و 
مســائل جدید رو به رو هستیم و باید رایزنی 
و همکاری بیشــتری با هم داشــته باشیم.

رییس جمهور ادامه داد: متاســفانه همزمان 
با تنش آفرینی هــای جدید در منطقه، رژیم 
صهیونیستی اقدامات تجاوزکارانه جدیدی 
علیه مردم فلسطین انجام داده و این در حالی 
است که نباید اجازه دهیم آتش تنشی جدید 

در منطقه شعله ور شود.

ممنوعیت جذب بازنشستگان 
در سفارت و استانداری

طرح اصالح قانون به کارگیری بازنشستگان، 
در کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای 
اسالمی تصویب شــد.فوریت طرح در صحن 
مجلس تصویب و برای بررســی جزئیات به 
کمیســیون اجتماعی ارجاع شــده بود که 
کمیسیون آن را تصویب کرد. سعیدی، عضو 
فراکســیون جوانان و یکــی از طراحان این 
طرح افزود: بر اساس این طرح، به کارگیری 
بازنشســتگان در ســمت های معاون وزیر، 
استاندار و ســفیر ممنوع می شود.وی اضافه 
کرد: این طرح راهی برای ورود بیشتر جوانان 
به عرصه های مدیریتی خواهد بود.سعیدی 
با بیان اینکه رؤسای سه قوه، معاونان رییس 
جمهور، نمایندگان مجلس و برخی جایگاه 
های نیروهای مســلح و وزارت اطالعات در 
طرح استثنا شده اند گفت: برای بازنشستگان 
فعالیت در اتاق فکر دستگاه ها و سمت های 
مشاوره مشکلی نخواهد داشت اگرچه طرح 
جدید مســئوالن و مدیران قابل توجهی را 
شامل می شود که باید جای خود را به افراد 

بازنشسته نشده بدهند.

فرمانده کل سپاه:
انتظارات زیادی از سازمان 

بسیج وجود دارد
فرمانده کل ســپاه گفت: در سازمان بسیج 
مطالبات فراوانی اســت که محقق نشــده و 
انتظارات زیادی از این ســازمان وجود دارد.

ســردار محمدعلــی جعفری اظهــار کرد:  
اگر بســیج نبود ســپاه هم نبود و وابستگی 
ســپاه پاســداران بر نقش آفرینی در عرصه 
های مختلف متکی بر بســیج و مردم است 
 و ویژگــی مردمــی بودن ســپاه با بســیج 

تعریف می شود.
جعفری در ادامه  گفت: این نقش یک نقش 
اثبات شــده و البته پیچیده است. همانطور 
که نقش بسیج در دوران دفاع مقدس بسیار 
برجسته اســت در عرصه های دیگر هم باید 
اینگونه باشــد که البته در آن عرصه ها کار 
پیچیده تر اســت و ما باید مــردم را در حل 
بحران های اجتماعی که گره امروز کار است 
و الزم اســت که مردم و بســیج در آن نقش 
آفرینی کنند ، بســیار کمک کنیم که به این 

امر و واقعیت توجه بیشتری شود.

حسینعلی امیری 
معاون پارلمانی رییس جمهور :  

دولت

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش 
به بیانیــه پایانی اجالس ســران اتحادیــه عرب، 
ضمن تاکید دوباره بر سیاســت اصولــی و دائمی 
جمهوری اســالمی ایــران مبنی بر عــدم مداخله 
در امور داخلی دیگر کشــورها، اتهام هــای وارده 
 به ایران در برخــی از بندهای این بیانیــه را کامال

 مردود دانست.
بهرام قاسمی با ابراز تاسف از برخی مفاد بیانیه پایانی 
اجالس ســران اتحادیه عرب اظهارکرد: این بیانیه 
نیز مانند دیگر بیانیه های پیشــین با تکرار ادعاها و 
دروغ های واهی و بی ثمر علیه جمهوری اســالمی 
ایران، در شــناخت دقیق علل بحران های منطقه 
 بار دیگر با نادیده انگاشتن حقایق، بی راهه را بر راه

 ترجیح داده است. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: سیاست اصولی 
جمهوری اســالمی ایران همواره بر حفظ همگرایی 
هرچه بیشــتر و احترام متقابل بــه حق حاکمیت 

کشورها استوار بوده است. 

سیاست ایران احترام به حق 
حاکمیت کشورها ست

قاسمی:

سیاست خارجی

کافه سیاست

عکس  روز 

حاشیه جلسه هیات دولت
 طرح سوال نمایندگان از رییس جمهور منتفی 
نشده است

پیشنهاد سردبیر:

معــاون پارلمانــی رییس جمهــور اظهار 
امیــدواری کرد کــه با تــالش نمایندگان 
مجلس، دولت با ساختار جدید به کار خود 
ادامه دهد.حســینعلی امیری در خصوص 
آخرین وضعیت تفکیک ســه وزارتخانه راه 
وشهرسازی، صنعت معدن و تجارت، ورزش 
و جوانان گفت:  برای این منظور کمیسیون 
مشترکی از ســوی مجلس و دولت تشکیل 
شــده و  ما امیدوار هســتیم که به زوردی 
مجلس شــورای اسالمی ســاختار دولت را 
تصویب و جهت اجرایی شدن به دولت ابالغ 
کند.معاون پارلمانی رییس جمهور بر همین 
اساس تاکید کرد: بر اساس روندی که شکل 
گرفته امیدواریم ســاختار جدید دولت هر 
چه سریع تر شکل بگیرد.امیری همچنین از 
احتمال تاسیس وزارتخانه میراث فرهنگی،  

گردشگری و صنایع دستی خبر داد.

ساختار جدید دولت به 
زودی تصویب می شود

محمدابراهیم رضایی 
عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت :

سپاه

سردار فضلی در مراســم معارفه جانشین سازمان 
بســیج گفت: تمام قد پــا در رکاب ماموریت های 
بسیج هســتم. ســردار علی فضلی ضمن آرزوی 
موفقیت برای ســردار ســپهر به عنوان جانشین 
جدید سازمان بســیج، تصریح کرد: بنده در جهت 
 انجام ماموریت های بســیج تمام قد پــا در رکاب 

خواهم بود.
 جانشین سابق سازمان بســیج مستضعفین، طی 
سخنانی در مراســم تکریم و معارفه جانشین این 
سازمان  اظهار داشت: همه سعی و کوشش بنده این 
بوده که صادقانه به اسالم و انقالب اسالمی خدمت 
کنم و امیدوارم در باقیمانده عمــر خود نیز در هر 
عرصه ای که قرار می گیرم، انجــام وظیفه کرده و 
دینم را نسبت به انقالب اسالمی ادا کنم.وی ضمن 
آرزوی موفقیت برای سردار سپهر به عنوان جانشین 
جدید سازمان بسیج، تصریح کرد: بنده نیز در جهت 
 انجام ماموریت های بســیج تمام قــد پا در رکاب

 خواهم بود.

تمام قد، پا در رکاب بسیج 
هستم

جانشین سابق سازمان بسیج مستضعفین:

بسیج

یک عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس حمله به سوریه را 
شویی نظامی خواند و گفت: این حمله برای 
استفاده از منابع موجود در عربستان انجام شد 
و هیچگونه ارزش نظامی نداشت.محمدابراهیم 
رضایی گفت: اتفاقی که در ســوریه رخ داد، 
ببیشــتر جنبه عملیات روانی داشت و شوی 
نظامی بود آن هم برای اینکه بتوانند بیشــتر 
از منابع موجود عربستان استفاده کنند.وی با 
تاکید بر اینکه »نوع عملیات حمله به سوریه 
ارزش نظامی اثرگذار نداشــت« اظهار کرد: 
سعی کردند طوری عملیات را انجام دهند که 
محور مقاومت خیلی برای خود هزینه نبیند 
که بخواهد عکس العمل قاطعی داشته باشد. 
به همین دلیل می توان گفت که این عملیات 
بیشتر با هدف جنبه روانی تا جنبه عملیاتی 

انجام شد. 

 حمله به سوریه
 »شوی نظامی« بود

پیشخوان

بین الملل

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از رویکرد 
دولت نســبت به ســواالت نمایندگان مجلس از رییس جمهور 
گفت: طرح ســوال نماینــدگان از آقای روحانی منتفی نشــده 
است.سیدحســین نقوی حســینی با تاکید بر اینکه نمایندگان 
مجلس ســؤاالت متعددی از رییس جمهور درباره وضعیت بازار 
ارز و نیز ســاماندهی مؤسســات اعتباری دارند، اظهار داشــت: 

معاونان رییس جمهور تالش می کنند نمایندگان سوال کننده از 
رییس جمهور از طرح سوال خود منصرف شوند.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس از طرح سوال از رییس جمهور 
منصرف نشده اند، گفت: پس از ســوال از رییس جمهور پیرامون 
تعیین تکلیف و ساماندهی مؤسسات اعتباری، نمایندگان مجلس 
درخواست طرح سواالت دیگری درباره وضعیت بازار ارز از رییس 

جمهور را مطرح کرده اند که خواهان رســیدگی هیئت رییســه 
مجلس به این سواالت نیز هستیم.

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: وضعیت 
مؤسسات اعتباری و بازار ارز مساعد نیست، بنابراین نمایندگان 
سوال کننده خواهان ارائه توضیحات قانع کننده ای از سوی رییس 

جمهور در این زمینه ها هستند. 

نقوی حسینی:
 طرح سوال نمایندگان از رییس جمهور منتفی نشده است

این روزها گمانه زنی ها بر سر شهردار شدن عارف بسیار 
داغ اســت و جدال میان موافقین و مخالفین باال گرفته 
است؛ علی رغم اینکه برخی، او را بهترین گزینه می دانند، 
افرادی هم وجود دارند مانند صادق زیباکالم که محافظه 
کاری عارف را دلیلی بر عدم صالحیتش برای این پست 

معرفی می کنند. عارف اما خودش ســکوت معناداری درپیش گرفته است که شاید نشانه رضایت باشد. 
محمد رضا عارف در مورد این شایعات گفت: من در این رابطه صحبتی نمی کنم.  این در حالی است که 
رسانه ها از برگزاری نشست برخی از نمایندگان مجلس با اعضای شــورای شهر تهران خبر داده اند اگر 
چه به گفته زهرا صدراعظم نوری یکی از اعضای شورای شهر تهران این جلسه  5۱ نفره  با حضور اعضای 
شورای شهر و نمایندگان تهران در مورد انتخاب شــهردار نیز صحبت هایی ارائه شده؛ اما مصداقی برای 

آن مطرح نشده است .

همسر و دختر آیت ا... هاشمی رفســنجانی ، کشور را به 
مقصد انگلیس ترک کردند. تاکنــون خانواده و نزدیکان 
هاشمی درباره علت این سفر اظهارنظری انجام نداده اند.

پیش تر نیز سفرهای خارجی فرزندان آیت ا...هاشمی به 
آمریکا و لندن با واکنش های زیادی همراه شده بود.فائزه 

هاشمی دختر کوچک آیت ا...هاشمی در سال 9۲ به لندن ســفر و دلیل آن را شخصی دانسته بود. وی سال 
94 نیز یعنی پیش از انتخابات مجلس دهم به آمریکا سفر کرد.فائزه هاشمی در پاسخ به واکنش های صورت 
گرفته به خروج او از کشور گفته بود که سفر من به آمریکا یک مسئله کامال شخصی بود و رسانه ها نباید به این 
مسائل دامن بزنند.مهدی هاشمی رفسنجانی نیز ۲ ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و پس از طرح 
اتهامات مالی و امنیتی، کشور را به مقصد انگلیس ترک کرده بود. وی حدود 4۰ ماه بعد در دوم مهر ۱۳9۱ به 

ایران بازگشت و پس از بررسی اتهامات و اثبات جرائم اش در دادگاه، روانه زندان شد.

واکنش محمدرضا عارف به خبر 
شهردار شدنش؛

سکوت!

 همسر و فرزند
 هاشمی به
 انگلیس رفتند

  المانیتور تحلیل کرد: 

احمدی مقدم در مظان 
اتهام

 33 اولویت تخصیص 
ارز

بازار ارز پایتخت در سه 
پرده

سرنوشــت اســرار 
مرتضوی فرار کرد

فیلتــر  عــوارض 
ناخواسته
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وزیر نیرو هنوز از خواب بیدار نشده است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اصناف

رییس اتحادیه صنف ساعت سازان 
استان اصفهان:

فضایکسبوکار
مناسبنیست

رییس اتحادیه صنف ســاعت ســازان استان 
اصفهان گفت: تولید ســاعت نیازمند ماشین 
آالت دقیق اســت که برای وارد کــردن این 
تجهیزات، حمایت دولت و تسهیالت الزم است.

احمدرضا کریمی دهنوی در رابطه با نام گذاری 
امسال به سال حمایت از کاالی ایرانی و وضعیت 
تولیدکنندگان داخلی در صنعت ساعت اظهار 
کرد: قسمتی از تولید ساعت دیواری در کشور 
انجام می شود؛ اما در ســاعت مچی همچنان 
تولیدی در داخل کشور وجود ندارد و این امر 
باعث شده تا 100 درصد از نیاز کشور به ساعت 
از راه واردات از کشــورهایی نظیر چین و ژاپن 
رفع شود.وی در ادامه افزود: ساعت دیواری نیز 
صرفا قاب آن در داخل تولید می شود و موتور 
و قطعات آن از چین وارد می شود و مونتاژ آن 
در داخل صورت می گیرد.رییس اتحادیه صنف 
ساعت سازان استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
در بحث تولید قطعات نیز اقداماتی برای تولید 
صورت گرفته اما هنوز در مرحله بررسی است 
و تا آنجایی که اطــالع دارم در این بخش نیز 
تولیدی در داخل وجود ندارد.کریمی دهنوی 
بیان داشت: تولید ساعت نیازمند ماشین آالت 
دقیق اســت و حمایت دولت و تسهیالت الزم 
اســت اما در ایران هنوز هیــچ اقدامی صورت 

نپذیرفته است.

بازار

ابزار خودرو »جک خودرو«

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم:
محمولهمیلیاردیریلکابینت

قاچاقبهمقصدنرسید
فرمانده انتظامی شهرســتان ســمیرم از کشف 
یک محموله ریــل کابینت قاچاق بــه ارزش 3 
 میلیارد ریال و دستگیری یک قاچاقچی خبر داد.

سرهنگ ســهراب قرقاني اظهار داشت: ماموران 
ایست و بازرسي شــهید رییســیان شهرستان 
ســمیرم، حین کنترل خودروهــاي عبوری از 
ایســتگاه به یک دســتگاه تریلرکانتینردار 20 
فوت مشــکوک وآن را متوقف کردند.این مقام 
انتظامي با بیان اینکه در بازرســي از این خودرو 
تعداد یــک هزار و 500 کارتــن 20 عددي ریل 
کابینت خارجی، فاقد مدارک گمرکی کشف شد، 
تصریح کرد: ارزش محموله کشــف شده توسط 

کارشناسان 3 میلیارد ریال اعالم شده است.

رییس کل بانک مرکزی:
نرخدالرثابتنمیماند

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ ۴ هزار و 
200 تومان برای دالر ثابت نخواهد بود و براساس 
مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر 
خواهد کرد گفت: البتــه این تغییرات زیاد نبوده 
و در حد 5 یا ۶ درصد خواهد بود.ولی اهلل ســیف 
پس از جلسه ستاد اقتصادی دولت با بیان اینکه 
در نگاه کلی سیاست های جدید ارزی دولت بسیار 
دقیق طراحی شده و متناسب با فضای اقتصادی 
کشور و عرصه بین المللی اجرایی شده است گفت: 
این طرح در همین مدت کم نیز اثربخشی خود را 
نشان داده، البته در برخی زمینه ها هنوز ابهاماتی 
وجود دارد که به این معنا نیست که در مدل دیده 
نشده باشد.وی افزود: به همین علت یک کمیته 
دائمی در بانک مرکزی تشــکیل شده تا با رصد 
مداوم بازار، ابهامات و مشکالت این طرح را رصد 
و حل کند.ســیف در ادامه گفت:  نرخ ۴ هزار و 
200 تومان برای دالر ثابت نخواهد بود و براساس 
مدیریت شناور شده با متغیرهای اقتصادی تغییر 

خواهد کرد.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان:
شاخصهایتوسعهدرمناطق
عشایریکمتراز۵۰درصداست

 مدیرکل امور عشــایر اســتان اصفهــان گفت: 
شاخص های توســعه در مناطق روستایی بیش 
از ۷0 درصد اما در مناطق عشــایری کمتر از 50 
درصد است.مختار اســفندیاری اظهار کرد: همه 
ویژگی های افراد انقالبی، در جامعه عشایری کشور 
وجود دارد و این گروه جمعیتی کشور، با کمترین 
امکانات بهترین خدمات را ارائه می دهند.مدیرکل 
امور عشایر اســتان اصفهان  اظهار کرد: عشایر به 
علت خشکســالی مناطق ییالقی مجبور به کوچ 
زودهنگام شده اند، بنابراین الزم است هماهنگی 
الزم برای حضور آنها در مناطق قشــالقی ایجاد 
شود.وی اضافه کرد: شهرضا یکی از شهرستان های 
استان است که هر ساله میزبان عشایر کوچرو است 
که در این راستا امسال شرایط مناسب برای میزبانی 
شایسته از آنها فراهم شــود.مدیرکل امور عشایر 
استان اصفهان با اشاره به توزیع فسیلی و پکیج های 
خورشــیدی بین خانوارهای عشــایری، تصریح 
کرد: ایجاد سیســتم های نوین بــرای حمام های 
خورشــیدی و گرمایش ســیاه چادرها با هدف 
گسترش فرایند استفاده از انرژی پاک در جامعه 
عشایری اجرا می شــود.وی با تأکید بر اینکه همه 
خدمات ارایه شــده با جامعه عشایری باید منجر 
به افزایش تولید محصوالت و بهبود خدمت شود، 
اظهار کرد: شاخص های توسعه در مناطق روستایی 
بیش از ۷0 درصد و در مناطق شهری بیش از ۹0 
درصد بوده، این در حالی است که این شاخص ها 
در مناطق عشایری کمتر از 50 درصد است و باید 

بهبود یابد.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه گفت: یکی از بزرگ ترین 
دستاوردهای فوالد مبارکه در سال گذشته رسیدن 
به توانایی تامین بازار داخــل و در عین حال ارزآوری 
مناسب برای کشــور بود.دیگر اینکه در سال گذشته 
طرح های توسعه فوالد مبارکه ازجمله گندله سازی 
سنگان و توسعه مجتمع فوالد سبا یکی پس از دیگری 

به بار نشستند و گروه فوالد مبارکه را در تولید گندله 
موردنیاز خود و تولید هرچه بیشتر ورق های فوالدی 
و پاسخگویی بیشــتر به نیاز بازار توانمندتر ساختند 
و به طورکلی مسیر دســتیابی به تولید 8/۶ میلیون 
تن پیش بینی شده برای سال ۹۶ را هموارتر کردند.

سبحانی در ادامه از اجرای طرح موفقیت آمیز بومی 

ســازی در واحد باکس آنیلینگ در فوالد مبارکه یاد 
کرد و گفت: در جریان انجام این طرح بزرگ، اعتماد 
فوالد مبارکه به توانمندی داخلی بــه معنی واقعی 
و حمایت از ســازندگان ایرانی خوشــبختانه نتیجه 
 مثبت داد و نتایج ارزشمندی در راستای بومی سازی 

حاصل شد. 

تامیننیازبازارداخلی،از
بزرگتریندستاوردهای
فوالدمبارکهدرسال۹۶

عت
صن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،837،000
تومان

896،000نیم سکه
تومان

563،000ربع سکه
تومان

356،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

171،520
تومان

      قیمت سکه و طال

جک هیدرولیک روغنی 
AC3002 خودرو اکتیو مدل

 64,000
تومان

جک هیدرولیک خودرو 
KBJ-110 کنزاکس مدل

 89,000
تومان

جک سوسماری هیدرولیک 
SH2 شیلدر مدل

 145,000
تومان

افزایشارزشپولعراق
جنگزدهمقابلدالر

عکس روز

آبفا

میزان ســپرده های بانکی شــامل ســپرده های ارزی و 
ریالی اســت. طبق آخرین اعالم بانک مرکزی؛ اســتان 
تهران با سپرده ای معادل 8 میلیون و ۷1۷ هزار میلیارد 
ریال بیشــترین میزان ســپرده گذاری را در میان استان 
های ایــران را دارد.بر این اســاس تهــران 5/8 درصد از 

ســپرده های بانکی کل کشــور را به خود اختصــاص داده است.شــهرهای اصفهان و و خراســان رضوی 
هم در رتبه های بعــدی قرار دارند کــه به ترتیب بــا 5/1 درصــد و ۴/5 درصد از کل ســپرده های بانک 
را در اختیــار دارند.طبق اعــالم بانک مرکزی یکــی از علل مهم باال بودن رقم تســهیالت وســپرده ها در 
اســتان تهران اســتقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شــرکت ها وموسسات تولیدی سایر اســتان ها در استان 
 تهران بوده و عمــده فعالیت های بانکی آنها ازطریق شــعب بانک ها و موسســات اعتباری اســتان مذکور

 انجام می شود.

اصفهاندرردهدوم
بیشترینسپردههای
بانکی

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 
گفت: هنوز به طور جدی اراده الزم برای حل بحران آب در وزارت نیرو 
به وجود نیامده و هنوز وزیر نیرو از خواب بیدار نشده است.حسینعلی 
حاجی اظهار کرد: برای تامین آب شرب استان اصفهان تا آذر ماه سال 
۹۷ به ۴20 میلیون متر مکعب آب نیاز داریم و این در حالی است که 
تا آذرماه تنها 300 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است.نماینده 

مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: 
در تذکر کتبی در مجلس شورای اسالمی اعالم کردم که مبادا وزارت 
نیرو در زمینه بحران آب دست روی دست بگذارد و کار جدی و عملی 
انجام ندهد و پاسخگو نباشد و مردم را دچار مشکل کند. وی با بیان 
این که من فقط خطر کمبود آب شرب را گوشزد کردم تا وزارت نیرو 
وظیفه خود را به موقع انجام دهد، خاطرنشــان کرد: کار حل شدنی 

است و امکان حل مشــکل به طور روشن وجود دارد فقط کافی است 
که در وزارت نیرو اراده ای برای این موضوع باشد.حاجی دلیگانی اذعان 
داشت: هنوز به طور جدی اراده الزم برای حل بحران آب در وزارت نیرو 
به وجود نیامده است و هنوز وزیر نیرو از خواب بیدار نشده است؛ هنوز 
این احساسی که ما نسبت به آب داریم و براساس واقعیات شکل گرفته 

در آقای اردکانیان به وجود نیامده است.

حاجی دلیگانی:
وزیرنیروهنوزازخواببیدارنشدهاست

شرکت توزیع برق اصفهان روشنایی میدان آزادی را در 
کمتر از ده روز تامین کرد . مهران نصر، مدیر امور برق 
جنوب شرق در خصوص این پروژه گفت: نزدیک به یک 
کیلومتر شبکه فشــار ضعیف و  25 پایه روشنایی 12 
متری با المپ های 250 وات بخار سدیمی از مشخصات 

فنی این پروژه بوده است .مدیر امور برق نوب شرق استان در ادامه افزود: هزینه این  پروژه بالغ بر 2 میلیارد 
ریال بوده و شرکت توزیع برق اصفهان نیز به عنوان متولی امر، در ایجاد روشنایی تمام همت خود را به کار 
گرفته است. به گفته وی؛ امور برق جنوب شرق در یک فوریت کوتاه و زمان محدود بر اساس درخواست 
شهرداری اصفهان مبنی بر  روشنایی میدان آزادی پس از احداث قطار شهری ، سرعت عمل ؛ تخصص و 
مهارت خویش را به کار گرفته و در زمانی کمتر از ده روز روشنایی و زیبایی را به  جنوبی ترین نقطه شهر 

اصفهان هدیه کرد. 

توسط شرکت توزیع برق اصفهان ؛

روشناییمیدان
آزادیتامینشد

مرضیه محب رسول

ثبت ســفارش انواع خودروهای خارجــی تا اطالع 
ثانوی ممنوع شد. خبری کوتاه که در سال گذشته 
بازار خودرو های خارجی ایــران را تکان داد. اتفاقی 
که منتقدان و کارشناسان اقتصادی آن را غیر قانونی 
و رویکردی غلط در بازار خودرو ایران عنوان کردند. 
بازاری که حاال پر از  دالالن و رانت هایی است که در 
پیچ و خم قوانین و مقررات ســودهای میلیاردی به 

خاطر خودروهای خارجی می برند.
با ممنوعیت ثبت سفارش، آنچه اتفاق افتاد؟

اگر چه بهانه هایی تحت عنــوان حمایت از خودرو 
های داخلی و عدم خروج ارز از کشــور علل بستن 
ثبت سفارش خودرو های خارجی  عنوان شد؛ اما در 
نهایت آنچه در بازار واقعی  خودروی ایران اتفاق افتاد 
افزایش قیمت ها و میل مردم به ماشین های چینی 
ارزان قیمت بود. شوک روانی حاصل از این تصمیم 
یک شبه موجب شد تا عده ای خودرو را احتکار کنند 
و برخی با اســتفاده از رانت های اطالعاتی و اداری 
همچنان به صورت غیر رسمی ماشین های خود را به 

کشور وارد نمایند.
آنچه اتفاق نیفتاد؟

 در کــش و قــوس بســتن مرزهــای ایــران روی
 خودرو های خارجی در سال گذشــته آنچه اتفاق 
نیفتاد بسته ماندن درهای کشــور بر ماشین های 
خارجی بود. بر اســاس آمارها در ۷ ماهه نخســت 
سال گذشــته 2۴ هزار خودرو با حجم موتور 1500 
تا 2000 ســی ســی بــه ارزش ۶25 میلیون دالر 

وارد کشور شده اســت.بر اســاس آمارها علی رغم 
بسته بودن سایت ثبت ســفارش اما تعداد خودروی 
خارجی نســبت به مدت مشابه ســال قبل بیش از 
10 هزار دســتگاه افزایش پیدا کرده است. از طرف 
دیگر عمال رشد تقاضایی در بازار خودرو های داخلی 
مشــاهده نشــد و هیچ طرح و برنامــه عملی برای 
 باال بردن کیفیــت محصوالت داخلی هــم به اجرا

 درنیامد.
جوالن قاچاق در بازار خودرو

در ماه های انتهایی سال گذشته موضوع ثبت سفارش 
های شــائبه دار و فاقد اصالت برای نخســتین بار از 
سوی مرکز حراســت وزارت صنعت رسانه ای شد. تا 

ابتدای ســال جاری جزئیاتی از ثبت سفارش های 
جعلی برای واردات خودرو از ســوی وزارت صنعت 
منتشر نشده اســت، اما دفتر جرائم ســازمان یافته 
گمرک ایران در ابالغیه به گمــرکات اجرایی بیش 
از ۶۴81 خودرو را به دلیل اســتفاده از ثبت سفارش 
های جعلی مشــمول مقــررات کاالی قاچاق اعالم 
کرده است. بر این اساس تمامی خودروهایی که ثبت 
سفارش آنها از 28 تیر ماه ۹۶ تا ۹ دی ماه سال قبل 
انجام شده باشد، به دلیل اســتفاده از ثبت سفارش 
های شائبه دار مشمول مقررات قاچاق شده است. بر 
اساس محدودیت اعمال شده توسط سازمان توسعه 
تجارت وزارت صنعت، جهت عدم صدور ثبت سفارش 

خودرو کلیــه واردکنندگان خودرو اعم از شــرکت 
های نمایندگی و غیرنمایندگی  واردکننده  خودرو 
بوده اســت و عمال نباید برای هیچ شــخصی اعم از 
حقوقی و حقیقی دارای نمایندگی و غیرنمایندگی 
خودرو، ثبت  سفارش صادر می شــد، اما تحقیقات 
تیم های بازرسی و نظارتی نشــان می دهد برخی از 
ثبت سفارش های بارگذاری شده قبلی که خودروی 
آنها نیز ترخیص شــده، قابل رؤیت نبوده است. این 
در حالی است که در پاســخ به استعالم به عمل آمده 
از اداره کل مقــررات وزارت صنعت اعالم شــده که 
ثبت ســفارش های موصوف مورد تاییــد اداره کل 
 مقررات نیست.سیاست های دولت روحانی در بازار

 خودرو های خارجی تــا کنون  متناقــض و بدون 
موفقیت چشــمگیری بــوده اســت در حالی که 
 بــازار خرید و فروش خــودرو های داخلــی راکد و

 قیمت ها بی ثبات است ورود خودرو های خارجی از 
کانال های غیر رسمی و به صورت قاچاق عمال طرح 
ممنوعیت ثبت سفارش خودرو های خارجی دولت 
روحانی را با یک عالمت سوال بزرگ مواجه ساخته 
اســت اینکه قیمت خودرو های خارجی در ســایه 
ممنوعیت واردات با جهش قیمت باالیی همراه بوده 
و به نفع و ضرر چه کسانی بوده است؟و دیگر اینکه با 
تک نرخی شدن ارز در سال جدید قرار است چطور و 
چگونه خودروهای خارجی اجازه ورود به کشور را پیدا 
کنند. آیا باز هم دستانی در پشت پرده با رانت های 
کالن در انتظار دور زدن قانون با ماشین های آخرین 

مدل هستند؟ 

در سایه بستن سامانه ثبت سفارش خودرو؛

دور زدن قانون با ماشین آخرین مدل

 مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
گفت: اگر مردم مصــرف آب را مدیریت نکنند با 

مشکل تامین آب در تابستان مواجه می شویم. 
هاشــم امینی با بیان اینکه مردم اگر می خواهند 
درنیم فصل اول ســال جاری  با چالش جدی در 
دسترسی پایدار به آب شــرب مواجه نشوند باید 
مصرف شــان را مدیریت کنند.وی با اشــاره به 
وضعیت منابع آب شرب در اصفهان گفت: در سال 
گذشــته میزان بارش در حوضه آبریز زاینده رود 
حدود 1200 میلی متر بوده که این رقم در ســال 
آبی جاری با احتســاب بارندگی هــای اخیر به 
۴۷۷ میلی متر رسیده است.امینی افزود: در سال 
گذشته  آورد سد زاینده رودحدود یک میلیارد و 
200 میلیون مترمکعب بوده که این رقم هم اکنون 

به 3۶0 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
میزان آورد ســد زاینده رود در سال جاری 

یک چهارم سال گذشته است
وی با اشاره نقش میزان آورد آب در سد زاینده رود 

در تامین پایدار آب شــرب مشــترکین گفت: در 
حال حاضر آب شرب بیش از ۶ میلیون نفر از مردم 
استان اصفهان و استان های همجوار از سد زاینده 
رود تامین می شــود در حالی که میزان آورد سد 
زاینده رود در سال آبی جاری ،یک چهارم میزان 
آورد آب در سال گذشــته می باشداین در حالی 

است که  این حجم از آورد سد زاینده رود عالوه بر  
رفع نیاز آبی برای مصارف شرب به منظور تامین 
مصارف کشــاورزی و صنعت هم لحاظ می شود.
امینی به تخصیص آب در حوضه آبریز زاینده رود 
پرداخت و اعالم کرد:از بهمن ماه سال گذشته به 
منظور توزیع عادالنــه آب در حوضه آبریز زاینده 

رود 20 درصد ســهم تخصیــص آب در صنعت 
و10درصد سهم شرب کاهش یافت اما گمانه زنی 
ها براین است که اگر بارندگی های قابل توجهی 
در ماه های باقی مانده از فصل بارش صورت نگیرد 
احتمال کاهش تخصیص  25 درصدی در بخش 
صنعت و 15 درصدی در بخش شرب می رود چرا 
که آبی وجود ندارد که میان بهره برداران به میزان 
کافی  توزیع شود.مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
اســتان اصفهان به کاهش دبی منابع محلی و  از 
دسترس خارج شــدن 80 فقره چاه متفرقه و ده 
حلقه چاه فلمن که با دبی بیــش از ۶ هزار   لیتر 
در ثانیه نقش قابل توجهی در تامین آب شــرب 
مردم در فصل تابستان داشتند اشاره کرد و گفت: 
در چندسال اخیر به دلیل وقوع خشکسالی های 
متوالی حــدود 80 فقره چاه متفرقــه و ده حلقه 
چاه های فلمن از دســترس خارج شدند در حالی 
که همه ســاله با افزایش روز افزون جمعیت شهر 
اصفهان نیاز آب شرب در اصفهان افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان: 

مردممصرفآبرامدیریتنکنندبامشکلتامینآبدرتابستانمواجهمیشویم
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مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان:
 دهانه های سی و سه پل

 مسدود می شود
مدیر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان می گوید: ایمن سازی 
پل های تاریخی اســتان اصفهان یک اصل مسلم 
است و باید پذیرفته شــود، چون جان مردم باید 
حفظ شــود بنابراین به زودی حفاظ های سی و 
ســه پل با پایه های فلزی نصب می شوند.هر چند 
شــهرداری اصفهان از حدود دو سال قبل نسبت 
به حصارکشــی دهانه  پل هــای تاریخی اصفهان 
به میراث فرهنگی هشــدار داده بود اما ســقوط 
کودک دو ســاله از سی ســه پل در ۲۰ مهر سال 
گذشــته، این هشــدار را آن قدر جدی تر کرد تا 
شــورای فنی میراث فرهنگــی اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان، با برگزاری جلساتی در نهایت 
۳۰ دی سال گذشته شورای فنی میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان، طرح نهایی نصــب حفاظ روی 
 دهانه های ســی و ســه پل تاریخــی را تصویب 

کرد.
فریدون الهیاری می گوید: ایمن ســازی ۳۳ پل 
و پل هــای تاریخــی اصفهــان، از ضرورت هایی 
اســت که باید بــرای حفــظ جان مــردم انجام 
 شــود؛ در واقع این یک اصل مســلم است و باید 

پذیرفته شود.
وی گفت: اجرایی شدن آن نیز تقریبا نهایی شده 
است، اما با توجه به حساسیت های موجود یکسری 
هماهنگی  هــای نهایی نیز باید در اســتان روی 
موضوع انجام گیرد تا در نهایت نمونه کار انجام و 

پروژه آغاز شود. 

مدیر پایگاه جهاني نقش جهان:
سایه بان های میدان نقش جهان 

تعویض می شود
در روزهــای گذشــته تصویری در شــبکه های 
اجتماعی منتشر شده بود که نشان می داد فردی 
در حال تخریب یکی از دیوارهــای میدان نقش 
جهان اســت.تصویری که در روزهای گذشته در 
شــبکه های اجتماعی منتشر شــده بود و نشان 
می داد فردی درحــال تخریب بخشــی از دیوار 
 میدان نقش جهان است، حساسیت های عمومی را 

بر انگیخت.
فریبا خطابخش، مدیر پایگاه جهانی نقش جهان 
در واکنش به این موضوع گفت: در آســتانه عید 
نوروز تصمیم داشتیم نورهای اضافی میدان نقش 
جهان را حذف کنیم و برای ایــن کار در ورودی 
تمامی مغازه های بدنــه میدان نورهای هماهنگ 

ایجاد کنیم.
 نصب این منابع نوری، سایه بان های میدان را نیز 
تحث شعاع قرار می داد.وی ادامه داد: میدان نقش 
جهان از ایوان عالی قاپو به واســطه سایه بان های 
ناهماهنگ نمای نامناسبی داشت. به همین دلیل 
پروژه جابه جایی و هم شکل سازی سایه بان ها را در 

دستور کار قرار دادیم.
مدیر پایــگاه جهانــی نقش جهان در پاســخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه این اقدامات توســط چه 
کسانی انجام می شــود، گفت: این کار کامال زیر 
نظر افراد متخصص و کارآزمــوده و تحت نظارت 
 خود ســازمان میــراث فرهنگی در حــال انجام

 است.

دهیارروستای ابیانه رییس هیئت 
مدیره انجمن دهیاران کشور شد

 محمــد عادلــی، دهیــار روســتای تاریخــی 
ابیانــه به عنــوان رییس هیئت مدیــره انجمن 
 دهیاران روســتاهای هدف گردشــگری کشور

 انتخاب شد.
با توجه بــه برگزاری نشســت تعییــن اعضای 
هیئت مدیره انجمن دهیاران روســتاهای هدف 
گردشگری کشــور که در محل معاونت سرمایه 
گذاری و برنامه ریزی ســازمان میراث فرهنگی 
کشور برگزار شد از مجموع آرای ماخوذه، محمد 
علی عادلی دهیار روستای تاریخی ابیانه از توابع 
شهرســتان نطنز با حضور نماینده وزارت کشور 
به عنوان رییس هیئت مدیــره انجمن دهیاران 
 روستاهای هدف گردشگری کشور انتخاب شد.
این رویکرد می تواند از یک ســو نشــان دهنده 
اهمیت این روســتای تاریخــی در برابر تمامی 
روســتاهای تاریخی و گردشــگری کشور باشد 
و از ســوی دیگر پس از تعیین حریم روســتا و 
ثبت ملی لباس مردم این منطقــه گام دیگری 
در راستای حرکت نهادینه شــده به سوی ثبت 
 جهانی این روســتای منحصر به فــرد تاریخی 

است.

در شهر

 اجرای نمايش »اين ره كه ميروي«
 در سالن سوره اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

موسیقی تلفیقی، سنتی و پاپ 
میهمان اصفهانی ها می شود

کنسرت محمد معتمدی ۳۱ فروردین ماه ساعت 
۱۷:۳۰ در سالن مرکز همایش های بین المللی 

مجموعه اصفهان ســیتی 
سنتر برگزار می شود.

محمد معتمدی، خواننده 
ایرانی به سبب عالقه ای که 

به مکتــب آواز اصفهان 
داشــت، به تمرین 
و الگوبرداری از آواز 
چون  اســاتیدی 
تــاج اصفهانی و 
ادیب خوانساری 
پرداخت و در این 

مسیر از راهنمایی 
کسانی چون علی اصغر شاهزیدی استفاده کرد.

او تاکنون با گروه های متعددی فعالیت داشــته 
که ازجمله آن ها می توان به »گروه خورشــید« 
)مجیــد درخشــانی(، »هم نــوازان شــیدا« 
)محمدرضا لطفی(، »ارکستر ملی ایران« )فرهاد 
فخرالدینی(، »هم آوایان« )حســین علیزاده( و 
»گروه ادیب« که خودش پایه گذار آن اســت، 

اشاره کرد.
او در ســال ۲۰۱۳ میالدی از ســوی رادیوی 
دولتی فرانسه به عنوان موزیسین برگزیده سال 
انتخاب شــده و جایزه فرانس موزیک ۲۰۱۳ را 

دریافت کرده است.

»دنگ شو« در سپاهان شهر
کنسرت دنگ شو ۳۱ فروردین ماه در سالن نگین 
نقش جهان سپاهان شهر اصفهان برگزار می شود.

دنگ شو، نام یک گروه موسیقی با ژانر موسیقی 
تلفیقی اســت که ســال ۸۵، با نگرش تازه به 
ترانه های ایرانی و موسیقی مردمی ایران تشکیل 
شد. رضا شایا شــجاع نوری، طاها پارسا شجاع 
نوری و صمد طالقانی، اعضای این گروه هستند 
و اولین آلبوم رسمی آن ها »شیراز چل ساله« نام 
دارد که استقبال از آن، تور کنسرت دور دنیای 

این گروه را از ابتدای سال ۹۰ در پی داشت.
دنگ شو از ابتدا با ســاخت موسیقی متن فیلم، 
با ســینما در ارتباط بوده و برای کارگردان های 
بســیاری از جریــان اصلــی ســینمای ایران 

ســیقی  فیلــم مو

نوشته اند که ازجمله آن ها، کمال تبریزی و ایرج 
کریمی بوده اند. کنسرت اشوان هم فردا در مرکز 
همایش های بین المللی مجموعه اصفهان سیتی 

سنتر برگزار می شود.

رییس حوزه هنری استان:
خانه عروسک حوزه هنری 

استان اصفهان افتتاح شد
آیین افتتاحیه اولین مرکــز تخصصی نمایش 
عروسکی و خانه عروســک حوزه هنری استان 
اصفهان با حضور مهدی احمدی فر، رییس حوزه 
هنری استان اصفهان و مریم سعادت، هنرمند 
فعال این عرصه، در خانــه هنرمندان اصفهان 
برگزار شــد. رییس حوزه هنری استان اصفهان 
با اعالم این خبر گفــت: حرکت بعدی در حوزه 
کودک و نوجوان، برپایی مرکز تخصصی آموزش 
هنر کودک است که این مرکز برای آموزش همه 
رشــته های هنری و ایجاد دفتر دوم تخصصی 
نمایش عروسکی خواهد بود. مهدی احمدی فر 
ادامه داد: در اصفهان، دو سالن تخصصی اجرای 
نمایش عروســکی و یک پالتو تخصصی تمرین 
بازیگران این حوزه در نظر گرفته شــده که امید 
اســت با آغاز فعالیت مرکز تخصصی، در اختیار 

هنرمندان نمایش عروسکی قرار گیرد.

 دو فیلم کوتاه ایرانی 
در جشنواره کن

 فیلم کوتــاه »تاریکی« به کارگردانی ســعید 
جعفریان و تهیه کنندگی رامبد جوان به بخش 
مســابقه فیلم کوتاه جشــنواره کن ۲۰۱۸ راه 
یافت.بخش مســابقه فیلم کوتاه جشنواره کن، 
جزو بخش های اصلی رقابتی جشنواره به شمار 
می رود که همانند بخش مسابقه اصلی جشنواره، 
فیلم برگزیده آن نخل طالی جشنواره را دریافت 
می کند.در این دوره جشنواره، نزدیک به ۲۰۰ 
فیلم کوتاه »مثل بچه آدم«، ششمین فیلم کوتاه 
آرین وزیر دفتری، به تهیه کنندگی مجید برزگر 
و محصول انجمن سینمای جوانان ایران نیز یکی 

دیگر از این دو فیلم است.

طرح مشارکتی معرفی حمام های کشور بین سه شهر اراک، اصفهان 
و شیراز برای اولین بار از سوی ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 

شهرداری اصفهان اجرا شد.
حمام چهار فصل اراک یک اثر باستانی با مساحت ۱۶۰۰ متر مربع به 
عنوان بزرگ ترین حمام ایران در دوران قاجاریه،  حمام وکیل شــیراز 
نمونه   کاملی از پیشــرفت معماری در دوران زندیــه و گرمابه تاریخی 
رهنان در منطقه ۱۱شهرداری اصفهان در دوران زندیه از جمله حمام 
های تاریخی کشور هستند که از سوی ســازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان در طرح مشارکتی معرفی حمام های کشور  

مورد توجه شهروندان قرار گرفتند.
رییس موزه حمام رهنان با بیان این مطلب گفــت: در این طرح که از 
سوی موزه حمام رهنان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی  
شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده بود حمام چهارفصل اراک، حمام 
وکیل شــیراز و حمام رهنان به صورت مشــارکتی با ارائه بسته های 

محتوایی به شهروندان معرفی شدند.
سعید صرامی اظهار داشت:  براســاس اجرای این طرح آمار بازدید از 
حمام رهنان به هشت برابر افزایش یافت و بیش از سه هزار شهروند و 
گردشگر داخلی از این موزه بازدید به عمل آوردند که طبق آمار به دست 

آمده روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ مراجعه کننده داشتیم.

اجرای طرح مشارکتی معرفی 
حمام های کشور برای اولین بار

میراث

نمایش »این ره که میروي« به کارگرداني محمدهاشم زاده تا ۲۹ 
فروردین ماه جاری)فردا( در سالن سوره روی صحنه می رود.

ایــن نمایش نوشــته مصطفي جعفــري جوزاني بــه کارگرداني 
محمدهاشم زاده از ۱۹ اجرا شده و تا ۲۹ فروردین هر شب ساعت ۱۹ 

در سالن سوره واقع در خیابان آمادگاه به روی صحنه خواهد رفت.
نمایش »این ره که میروی« روایتگر روزهــای پیش از انقالب در 
نیمه شعبان سال ۵۶ در شهر قم و شهادت آیت ا... مصطفی خمینی، 

فرزند امام )ره( و جوالن ساواک است.
در بخشی از منشور روحانیت جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی)ره( آمده 
است که »اســتکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه ها 
مأیوس شد، دو راه برای ضربه زدن انتخاب نمود، یکی راه ارعاب و 
زور و دیگری راه خدعه و نفوذ در قرن معاصر، وقتی حربه ارعاب و 

تهدید چندان کارگر نشد، راه های نفوذ تقویت شد.
 اولین و مهم ترین حرکت، القای شعار جدایی دین از سیاست است 
که متاسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه ای کارگر شده 
است تا جایی که دخالت در سیاست دونشان فقیه و ورود در معرکه 
سیاســیون تهمت وابســتگی به اجانب را به همراه می آورد، یقینا 

روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشته اند.  

 اجرای نمایش »این ره که میروي«
 در سالن سوره اصفهان

نمایش

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با نصب تابلوی 
معرفی محصوالت ایرانی در راســتای حمایــت از کاالی ایرانی گام 

برداشت.
با توجه به شعار امسال مبنی بر »حمایت از کاالی ایرانی«، ترویج خرید 
کاالی ایرانی و تولید محصول با کیفیــت اصلی ترین راه برای تقویت 
 اقتصاد ملی و تحقق اقتصــاد مقاومتی مدنظر مقــام معظم رهبری

 است.
بر همین اساس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
با نصب تابلوی معرفی محصوالت ایرانی و با کیفیت توسط پرسنل این 
سازمان اقدامی اجرایی در راســتای توجه بیش از پیش به محصول 

ایرانی کرده است.
این طرح با استقبال گســترده کانال های معتبر مجازی و رسانه ها 
روبه رو شده که امیدواریم در این مسیر مصرف کاالی ایرانی با رعایت 
 بهترین اســتانداردها بتواند به یک رویکرد برای یکایک مردم تبدیل

 شود.
حوزه هنری اســتان اصفهان به مناســبت هفته هنر انقالب اسالمی 

اجرا شده است.

اقدام سازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی در حمایت از کاالی ایرانی

خبر

نماینده هیئت آلمانی، یوتا هشتســتر، از مسئوالن آکادمی 
فرهنگی »گفت وگو«، ضمن ابراز شادی صمیمانه از حضور 
در اصفهان، این شهر را زیبا و باشکوه توصیف و خاطر نشان 
کرد: شهر اصفهان بدون شــک یکی از زیباترین شهرهای 
جهان است.وی دراین باره افزود: در سال های ۲۰۰۶، ۲۰۱۲ 

و ۲۰۱۵ امکان سفر به این شهر تاریخی برای من فراهم شد که با هر بار بازدید، تمایل من به بازدید مجدد از این 
شهر باشکوه و اماکن تاریخی آن، به ویژه میدان نقش جهان، افزایش یافت.هشتستر در  صحبت های خود به توضیحی 
مختصر در خصوص آکادمی فرهنگی گفت وگو پرداخت و هدف این آکادمی را ایجاد فضای مشترک هر چه بیشتر در 
راستای گفت وگوی میان تمدن ها، سوای از جهت گیری های مذهبی و تعصب قلمداد و در این خصوص خاطرنشان 
کرد: این آکادمی به بررسی و پژوهش در حوزه های هنر، جامعه، دین و فرهنگ می پردازد و برای نیل به این مهم، 

کنار گذاشتن اختالفات برخاسته از مذهب و دیگر رویارویی های فرهنگی، امری مسلم است.

نماینده هیئت آلمانی:
اصفهان از زیباترین 
شهرهای جهان است

مدیرکل راه وشهرسازی اســتان اصفهان گفت: باید از 
ساخت هتل در حاشیه رودخانه و کوه صفه جلوگیری 

شود.
حجت ا... غالمی با اشــاره به لزوم ساخت هتل در شهر 
اظهارکرد: با همه نیازی که به احداث هتل در این شهر 

وجود دارد اما این بدین معنا نیست که در هرکجا و به هر قیمتی نسبت به رفع این کمبود مجوز صادر شود 
چرا که در این رابطه نمی توان ضوابط طرح های جامع و تفصیلی را نادیده گرفت و با توجه به این ضوابط و 

وجود کمیسیون های مربوطه نمی توان آنها را زیرپا گذاشت و برخالف آن طرحی را تصویب و ابالغ کرد.
وی افزود: قطعا کسانی که به دنبال احداث هتل در حاشــیه زاینده رود و در دامنه کوه طبیعی صفه که 
محل منحصر به فردی برای گردشگران است، هستند در اصل چهره شهر را مخدوش کرده و سیما و منظر 

شهری را از بین خواهند برد و نباید اجازه این کار به آنها داده شود.

مدیرکل راه وشهرسازی استان 
بیان کرد:

جلوگیری از ساخت هتل 
در حاشیه رود و کوه صفه

نشست »واکاوی یک تجربه: مروری بر طرح مرمت، 
احیا و طرح معماری میان افزای خانه زمان وزیری 
اصفهان« در مسجد جامع اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا؛ به مناسبت روز جهانی 
بناها و محوطه های تاریخی، از ســوی دانشــکده 
حفاظت و مرمت دانشــگاه هنر اصفهان و اداره کل 

میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهان نشســتی با عنوان »واکاوی یک 
تجربه: مروری بر طرح مرمت، احیا و طرح معماری 
میان افزای خانه زمان وزیــری اصفهان« با حضور 
»احمد منتظر« رییــس ســابق اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 

اصفهان در مسجد جامع اصفهان برگزار می شود.
احمد منتظــر که طــرح مرمت و احیــای خانه 
زمان وزیری اصفهان را بر عهده دارد، با اشــاره به 
شعار روز جهانی ایکوموس با عنوان »میراث برای 
نسل ها« گفت: همیشه این موضوع مطرح بوده که 
ما باید برای نسل های آینده فعالیت  کنیم، یعنی 
مرمتی که انجام می دهیم به این دلیل اســت که 
در آینده، این موضوع توسط نوادگان عنوان نشود 

که نسل های پیشین نتوانستند از بناهای تاریخی 
حفاظت کنند، بنابراین تالش ما این است که آثار 
تاریخی را برای نسل های آینده حفظ کنیم و بعد 
از آن حفظ این بناها بر عهده نسل آینده است که 

می خواهد با آثار باقی مانده چه کاری انجام دهد.
وی به مرمت خانه زمان وزیری اشاره کرد و گفت: 
شاید این مرمت، آخرین فعالیت من در این حوزه 
باشد اما تجربه ای است که می خواهم منتقل شود. 

تجربه ای از نجات یک بنا

هاجر مرادی

 صادرات محصوالت صنایع دستی از جمله مشاغلی 
اســت که انتظار می رود دولت در سیاســت اقتصاد 
 مقاومتی خود بهای بیشــتری به آن دهــد؛ اما طی 
سال های گذشته با وجود این سیاست هنوز آن گونه 
که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام نشده و ایران با 
وجود داشتن ۳۷۰ رشته صنایع دستی از لحاظ صادرات 

در رتبه ۳۵ جهان قرار گرفته است.  
مسئولین از نگاه های حمایتی دولت از صنایع دستی 
می گویند اما صــادر کنندگان نظر دیگــری دارند و 
معتقدند دولت ایران به خصوص در ســال گذشــته 

حمایتی از صادرات صنایع دستی نداشته است. 
به طوری که امیر حبیب پور یکــی از صادر کنندگان 
نمونه استان که ســالیانه نزدیک به ۱۰ میلیون دالر 
صادرات داشته در سال ۹۶ این میزان را کمتر از ۱۰۰ 
هزار دالر تخمین می زند و دلیل آن مشــکالتی چون 
 حمل و نقل، مشــکالت ارزی، گمــرک، تغییر بخش 

نامه ها، اعطای تسهیالت نامناسب و ... می داند. 
حبیب پور معتقد است اگر دولت صادر کنندگان صنایع 
دستی را به خصوص در زمینه های هزینه های حمل و 
نقل و اعطای تسهیالت ارزان قیمت صادرات حمایت 
کند، قطعا این حرفه می تواند در آینده جایگاه خود را 
پیدا کند و در غیر این صورت ایــن صنعت روز به روز 
ضعیف تر خواهد شد و نهایتا نه تنها او بلکه تمامی صادر 
کنندگان مجبور می شــوند تا یکی دو سال آینده این 

حرفه را به طور کامل کنار بگذارند.
وی به کشورهای چین و هند به عنوان کشورهای موفق 

در زمینه صادرات صنایع دستی اشاره می کند و حمایت 
های دولت را دلیلی بر موفقیت آن ها بر می شــمارد. 
به گفته وی؛متاســفانه در ایران نه تنها دولت کمکی 
نمی کند بلکه تسهیالت اعطایی آن نیز گره ای از کار 
صادرکنندگان باز نمی کند و به عنوان مشکلی به مشکل 
های دیگر آن ها اضافه می شود. زیرا در چنین وضعیت 
نابســامان اقتصادی نمی توانند اقساط آن را پرداخت 

کنند و باید جریمه نیز بپردازند. 
به روز شدن بخشنامه ها مشکل دیگری است که صادر 
کنندگان صنایع دستی عنوان می کنند. به این معنا که 
هر روز بخشــنامه ای جدید صادر می شود و بخشنامه 
قبلی را لغو می کند. آن ها معتقدند به دلیل لحظه ای 
شدن سیاست ها نمی توانند هیچ چیزی را پیش بینی 

کنند و این برای آن ها مشکل ساز شده است.

در واقع اگر چه هنوز افراد زیادی به دنبال صنایع دستی 
ما هستند؛ اما متاسفانه عالوه بر مشکل های باال عوامل 
دیگری ماننــد نامرغوب بودن صنایع دســتی، هزینه 
های بسیار باال، نرســیدن به موقع اجناس و وضعیت 
نابسامان سیاسی و اقتصادی کشور روی هم رفته موجب 
می شوند، مشتریان تا حدودی نسبت به صنایع دستی 
ایران بدبین و دلزده شــوند. در ایــن صورت حتی اگر 
صادر کنندگان بتوانند با وجود مشکالت و هزینه های 
باال کاالها را صادر کنند اما کم کم مشــتریان آن ها از 

دست می روند.
حبیب پور می گوید اگر دولت از صادر کننده حمایت 
نکند،نمی تواند هنر کشورش را برای نمایش به دیگر 
کشورها ببرد. برای مثال زمانی که ما برای شرکت در 
نمایشگاهی به خارج از کشور می رویم و محصوالتمان 

به فروش نمی رسد زمانی که بر می گردیم در گمرگ 
ایران با رفتارهای بدی مواجهه می شویم و آن ها از باز 
گرداندن این صنایع عصبانی می شوند و از ما در خواست 

هزینه می کنند.  
بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دســتی ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز 
ضمن برشمردن مشــکالت موجود در زمینه صادرات 
صنایع دســتی، انتقال ارز و همچنین نبود سوغات در 
روابط خارجی را از آن جمله عنوان می کند و می گوید 
در این زمینه الزم است به ایجاد روابط پایدار در حوزه 
تعامالت خارجی بیشتر توجه کنیم و هزینه های حمل 
و نقل صنایع دستی را تا آنجا که در توان داریم کاهش 
دهیم. نامورمطلق از نامه ای ســخن می گوید که طی 
آن معاونت صنایع دســتی از هواپیمایی ملی کشور و 
ایرالین های داخلی خواسته تخفیف ویژه ای برای حمل 

و نقل صنایع دستی در نظر بگیرد.
او معتقد است صنایع دســتی کمترین خسارت را به 
محیط زیست ما وارد می کنند و تولید کنندگان و صادر 
کنندگان  باید به ایجاد کارگاه های کوچک، به روز کردن 
صنایع دستی و  به خصوص شناخت ذائقه مخاطب توجه 
کنند. در واقع شناخت ذائقه و سلیقه مخاطبان ازهمین 
ویژه ای برخوردار است و مطمئنا اگر کاالیی که مطابق 

با سلیقه جامعه هدف نباشد به فروش نخواهد رسید. 
نامور مطلق می گوید متاسفانه این موضوعی است که 
تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و باعث شده حجم 
زیادی از صادرات ما در حوزه صنایع دســتی  روانه دو 
کشور عراق و افغانستان شود و این مسئله شکنندگی 

صادرات ما را بیان می کند.

اقتصاد روبه زوال صنايع دستی
وضعیت نابسامان صادرات صنایع دستی در سالی که گذشت؛
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چگونه مادری شاد باشید؟

ازدواجپیشنهاد سردبیر:

موضوعاتی که باید قبل از 
ازدواج بپرسید

وقتی که قصد دارید ازدواج کنید باید قبل از آن 
درباره همه مسائل با همســر آیندتان صحبت 
کنید تا در آینده با مشــکلی روبه رو نشــوید، 
خجالت را کنــار بگذارید و در تمــام زمینه ها 
کنکاش کنید تا شــبهه ای برای بعد از ازدواج 

باقی نماند، چون جای هیچ برگشتی نیست. 
هنگاممشکالتچهکارمیکنید: یکی از 
سواالتی که باید از همسر آینده خود بپرسید این 
است که  وقتی در زندگی مشترک مشکلی برایت 
پیش می آید آرام آن را حل می کنی یا خانواده 
خود رو از آن مسئله با خبر می کنی و از آنها هم 
کمک می گیری؟ و آیا هر چیزی که آنها گفتند 

انجام می دهی؟
میزانتوجهبهفرزنددارشــدن: بسیاری 
از افراد به داشــتن فرزنــد در زندگی اهمیت 
نمی دهند و یا دوســت دارند خیلی دیر فرزند 
دار شوند. برعکس تعدادی از افراد هم هستند 
که دوســت دارند صاحب فرزند هــای زیادی 
بشــوند. حتما قبل از ازدواج در مورد داشــتن 
فرزند صحبت کنید. این که اصال طرف مقابل 
دوست دارد بچه دار شود یا نه و اگر به بودن بچه 
در زندگی عالقه مند اســت، دوست دارد چه 
تعداد فرزند داشته باشــد؟ همچنین در مورد 
روش های کنترل بارداری قبل از تولد کودک 

هم صحبت کنید.
مســائلدینیومذهبی: اگر دو نفر از دین 
و مذهب مختلف با هــم ازدواج کنند هر کدوم 
دنبال وابستگی های مذهبی خودشان هستند، 
بنابراین در این مواقع باید حواســتان را خوب 
جمع کنید. مورد دوم این که اگر دین و مذهب 
هر دو یکی بــود حتما در مورد کلیه مســائل 
مذهبی اعم از پوشــش، اعتقاد به نماز و روزه 
و غیره صحبت کنید. این مســائل باید قبل از 
ازدواج روشن شــوند تا مشکلی در آینده پیش 

نیاید.
قبلازازدواجمســائلجنسیرابدون
خجالتبیانکنید: این مسئله مهم ترین بحث 
قبل از ازدواج است که نباید صحبت درباره آن را 
فراموش کنید. شاید بگویید که خیلی مناسب 
نیســت که در این مورد صحبت کنیم یا طرف 
مقابل فکر کند که این شخص چقدر بی مالحظه 
است؛ اما سعی کنید که این افکار را کنار بگذارید 
و هر سوالی که فکر می کنید ذهنتان را درگیر 

کرده در کمال ادب و احترام بپرسید.
محلزندگیآینده:یکی دیگر از مســائلی 
که بایــد در مورد آن صحبت کنید این اســت 
که بعد ازدواج قصد داریــد کجا زندگی کنیم؟ 
اگر موقعیت شغلی بهتر پیدا شد می توانید مرا 
همراهی کنید یا نه؟ در یــک آپارتمان همراه 
خانواده خود زندگی می کنید؟ دوســت دارید 
نزدیک خانواده تان باشــید؟ و یا اگه مســتقل 

هستید کجا خانه می خرید؟
حسابهایبانکیمخفییاآشکار: درمورد 
مسائل مالی و حســاب های بانکی هم صحبت 
کنید. این که آیا مقدار در آمــد ماهانه را از هم 
پنهان می کنید؟ آیا تمایل به داشــتن حساب 
بانکی مشــترک دارید؟ یا اینکه دوست دارید 
حسابتان شخصی باشــد و طرف مقابل هم از 
چیزی خبر نداشــته باشــد؟ در آخر اینکه آیا 

حساب و یا صندوق اضطراری دارید؟
تعهداتخانوادگی: چقدر از وقتتان را صرف 
خانواده خــود می کنید. تعطیــالت را چگونه 
می گذرانید و آیا برنامه ای برای آنها دارید ؟ آیا 
شما از افرادی هستید که تعطیالت را با خانواده 
می گذرانید؟ بــرای تهیه پوشــاک و مایحتاج 
زندگی همراه همســرتان بــه خرید می روید؟ 
دوســت دارید تعطیالت به کجــا و همراه چه 

کسانی بروید؟
حقایقگذشته: زمانی که می خواهید با همسر 
آینده خود صحبت کنید درباره گذشــته هم 
صحبت کنید، چون گذشــته ممکن است در 
آینده و زمان حال تاثیر بگذارد. در مورد روابط 
گذشــته، تجربه های قبلی)مثبــت و منفی(، 
دوســتی های اشــتباه و اینکه در گذشته چه 
کارهایی انجام دادیــد صحبت کنید و یا اگر در 
گذشــته با فردی برای ازدواج مــدت کوتاهی 
در ارتباط بودین حتما به همســر آینده خود 
بگویید، چون ممکن است بعد از ازدواج از زبان 
شخص دیگری این موضوع را بشنود و اتفاقات 

دیگری بیفتد.
انتظاراتطرفین: یکی از مواردی هم که باید 
قبل از ازدواج روشن شــود انتظاراتی است که 
طرفین از همدیگر دارند. در مورد نقش و هدف از 
تشکیل خانواده و ازدواج کردن چیست؟ در مورد 
چگونگی پخت و پز، تمیز کردن و کارهای منزل 
و یا بالعکس، انتظارات زن از همسر خود، تامین 
هزینه ها و پیشــرفت اقتصادی و یا انتظارات 
دیگری که هر شخصی در ذهن خود دارد، حتما 

صحبت کنید.

مثبت اندیشی

ترفند زیبایی

 چطور حسادت را از خود
 دور کنید؟ 

وقتی می شنوید یکی از دوستان قدیمی تان یک 
خانه بزرگ و زیبا خریده، گلویتان کیپ می شود 
و از شنیدن خبر ازدواج یکی از اقوام که سنش از 
شما کمتر است، آن قدر لجتان می گیرد که دلتان 
می خواهد بزنیــد زیر گریه! اگر این طور اســت، 
متاسفانه باید بگوییم شما دچار حس ناخوشایند 
»حسادت« شــده اید و با این احساس، بیشتر از 

همه به خودتان آسیب می رسانید.
قدماول: به جای اینکه به خاطر احســاس تان 
نســبت به دیگران، خودتان را ســرزنش کنید، 
ریشه ها و دالیل حســادت تان را شناسایی کنید.

روان شناسان می گویند، حسادت در نتیجه اعمال 
و رفتار دیگران ایجاد نمی شود بلکه عدم اطمینان 
و اعتماد به نفس درونی افراد باعث به وجود آمدن 

چنین احساسی در افراد می شود.
قدمدوم: بهترین راه برای اینکه حســادت را از 
خودتان دور کنید، این است که اعتماد به نفس تان 
را تقویت کنید. برای افزایش  و تقویت اعتماد به 
نفس تان از همین امروز اقــدام کنید. کتاب های 
مفید در این زمینه را مطالعــه کنید و در صورت 

لزوم از مشاور کمک بگیرید.
قدمسوم:  از تجربه هــای گذشته درس بگیرید 
و حســادت را کنار بگذارید. اگر در گذشــته به 
کسی حسادت کرده اید، با دقت بیشتری به آثار 
منفی حســادت در زندگی تان توجه کنید. اجازه 
ندهید حســادت بر روابط شــما با دیگران تاثیر 

منفی بگذارد. 
قدمچهارم:افراد خانواده و دوســتان شــما هر 
چه بیشتر پیشرفت کنند و در زندگی شان موفق 
شوند، بهتر می توانند از شما حمایت کنند و اعتماد 
به نفس تان را باال ببرند؛ بنابراین به جای حسادت، 
به وجود آنها افتخار کنید. حسادت به داشته های 
دیگران، شــما را عصبی، خشــمگین و افسرده 
می کند و همین باعث می شــود انرژی الزم برای 
پیمودن راه موفقیت را از دســت بدهید و نتوانید 

پیشرفت کنید.
قدمپنجم: برای نعمت هایی که دارید، شکرگزار 
باشید و سعی کنید راضی باشید و برای بهتر شدن 
تالش کنید.حســادت وقتی به وجود می آید که 
شخص احساس کند آنچه دارد، کمتر از آن چیزی 

است که باید داشته باشد.
قدمششم: برنامه تان را بر اساس اقدامات تنظیم 
کنید. یاد بگیرید در لحظاتی که دچار حســادت 
می شوید، قبل از اینکه این حس تمام وجودتان 
را بگیرد، آن را تجزیه و تحلیل کنید.به جای فکر 
کردن به مواردی که حســادت تان را برانگیخته، 
به این فکــر کنید که چه ضعف یــا کمبودی در 
وجود تــان باعث به وجود آمدن این حس شــده 

است.

 تناسب رنگ ها  و تاثیر آن 
در زیبایی

ممکن است برای شــما هم پیش آمده باشد که 
برای رفتن به میهمانی نمی دانید چه بپوشید و یا 
در بازار بزرگی پر از رنگ ها و مدل های مختلف، 

چه چیزی انتخاب کنید. 
رنگهایاصلی: با دانســتن رنگ های اصلی و 
ترکیب رنگ های مختلف می توان به انتخاب های 
بهتری دســت پیدا کرد. رنگ های اصلی شامل 
زرد، قرمز و آبی هستند که با ترکیب در یکدیگر 
می توان ترکیــب های متفاوتی از آنها ســاخت. 

ترکیب رنگ های مختلف به شکل زیر است:
قرمز + آبی = بنفش

قرمز + زرد = نارنجی 
زرد + آبی = سبز

سبز+ آبی = آبی فیروزه ای
سبز+ آبی = سبز آبی )آبی آکواریومی(

سبز + آبی = الجوردی
زرد + نارنجی = کهربایی

رنگهایمتمم:دو رنگ گرم را با یک یا دو رنگ 
سرد انتخاب کنید، یا دو رنگ سرد را با یک رنگ 
گرم انتخــاب کنید.با این کار تعــادل پویا ایجاد 
خواهید کرد، این رنگ ها رنگ هایی هستند که 
در چرخه رنگ کامال متضاد و روبه روی هم قرار 

گرفته اند. 
رنگهایمشــابه: این رنگ هــا همچنین به 
رنگ های مجاور، رنگ های هماهنگ و رنگ های 
مرتبط نیز خوانده می شوند و در چرخه رنگ در 
کنار یکدیگر قرار گرفته اند. این رنگ ها از این رو 
ایجاد هارمونی می کنند که کمی از رنگ یکدیگر 

را در خود دارند. 

همسـایه هایـی کـه سـروصدای زیـادی دارنـد، واقعـا موجـب 
مزاحمت خواب و فعالیت های روزانه ی شـما هسـتند. خونسرد 
ومنطقی باشـید. ایـن کار کمـک بزرگی بـه تفصیـل موقعیت و 

جلوگیـری از مشـاجره مـی کند. 
اگـر شـما و همسـایه تـان هـر دو مسـتأجر هسـتید، نسـخه ای 
از مکاتبـه و شـکایت خـود را بـرای صاحبخانـه یـا مدیـر مالک 
سـاختمان برسـانید. سـروصدا، مخصوصـا بـه مـدت چندیـن 

سـاعت ممکن اسـت برخالف قوانین مالـک ومسـتأجر و قوانین 
سـاختمان باشـد. 

قهرمـان بـازی درنیاورید. سـاعت سـه صبح به سـراغ همسـایه 
رفتـن نمی توانـد ایـده خوبی باشـد! معمـوال روز بعد هم کسـی 

ایـن کار را نمـی کند. 
خودتـان قضـاوت کنیـد که بایـد چـه اقدامـی را صـورت دهید. 
اگـر تنهـا سـوال کـردن نتیجـه بخـش اسـت، یـک یـادآوری 

می توانـد تمـام آن چیـزی باشـد کـه شـما الزم داریـد. سـایر 
همسـایه هـا را طرفـدار خـود کنیـد. شـاید شـما تنهـا کسـی 
نباشـید کـه از ایـن سـروصدا اذیت مـی شـود. شـکایت آخرین 
مرحله اسـت هنگام شـکایت رسـمی از مقامات بخواهید که نام 
شـما ناشـناس باقـی بماند. حتـی آدم هـای منطقی هـم ممکن 
 اسـت به هنـگام رؤیارویی بـا مقامـات ذی صالح درصـدد تالفی 

برآیند.

با همسایه پر سر و صدا چگونه رفتار کنید؟

اگر قصد دارید ساالد آماده را چند ساعت در یخچال نگه دارید و همچنان از طراوت سبزیجات آن لذت ببرید، باید 
بدانید سبزیجات، خوراکی هایی هستند که مقدار زیادی آب دارند و حتی اگر پس از شست وشو نیز کامال خشک 
شوند، باز هم زمانی که خرد شوند رطوبت خواهند داشت. پس از اینکه ساالد را در ظرف مورد نظر ریختید، دستمال 
کاغذی روی مواد بگذارید. دستمال ها را تا کنید تا بالفاصله خیس نشوند. عالوه بر رطوبت، هوا نیز می تواند شادابی 
سبزیجات را  از بین ببرد. برای مقابله با آن، پس از گذاشتن دستمال کاغذی، اگر ظرف ساالد دردار است، در آن را 

ببندید. در غیر این صورت یک کیسه فریزر را روی ظرف بکشید تا ساالدتان در معرض هوا نباشد.

 راهکاری جدید 
برای تازه نگه داشتن 

ساالد 

ری
ه دا

خان

ابتدا نقطه کانونی اتاق را مشخص کنید و مبلمان 
خانه را بر اساس آن بچینید . نقطه کانونی می تواند 
شومینه ، تلویزیون یا حتی یک چشم انداز بیرون 
از خانه باشــد. به عنوان مثال اگر قصد تماشــای 
تلویزیون در اتاقتان را دارید دقت کنید که فاصله 
بین مبلمان و تلویزیون باید سه برابر سایزصفحه 

نمایش باشد.
همیشه اول بزرگ ترین تکه مبلمان را در جای مورد 
نظر قرار دهید. غالبا جایگاه این قطعات روبه روی 
نقطه کانونی است. اگر اتاقتان خیلی کوچک است 
از قرار دادن همه اجزای مبلمانتان جلوی دیوارها 
خودداری کنید. برای اتاق های رسمی همواره تقارن 
جوابگوست. ســعی کنید تجمع وسایل در اطراف 
اتاق باشد نه وســط آن زیرا تجمع وسایل دروسط 
 اتاق باعث تبدیل آن فضا به دو نشــیمن کوچک

 می شود در حالی که اگر وسایل را دورتا دور بچینید 
یک فضای نشیمن بزرگ خواهید داشت.

باید بدانید که چگونه با اســتفاده از تضاد وسایل 
ناهماهنــگ را در یــک دکوراســیون هماهنگ 

بگنجانید. از ترکیب خطوط راست و منحنی برای 
ایجاد تضاد استفاده کنید. اگر مبلمانتان به صورت 
خطی و مدرن است از یک میز گرد برای ایجاد تضاد 
استفاده کنید و اگر مبلمانتان گرد و منحنی است از 

یک میز زاویه دار استفاده کنید. 
میز جلوی مبــل را طوری قرار دهیــد که از همه 
مبل ها قابل دسترسی باشد . اگر از چند  میز استفاده 

می کنید باید اندازه های مشابه داشته  باشند.

جذابترینخانهراداشتهباشید؛

بهترین چیدمان مبل 
تراریوم یا باغ شیشــه ای محفظه های شیشه ای یا 
شفاف هستند که برای کاشت بســیاری از گیاهان 
استفاده می شود. گیاهانی که در تراریوم در کنار هم 
قرار می گیرند باید نیاز آبی یکســانی داشته باشند. 
بارها دیده شده گیاهانی که نیاز یکسانی ندارند؛ اما 
در کنار هم منظره زیبایی ایجاد می کنند در یک فضا 
کاشته شــدن، اما به مرور این کار باعث از بین رفتن 

تعدادی از آنها می شود. 
در انتخاب گیاه بــه اندازه تراریوم هــم دقت کنید 
تا سریع رشــد نکند و محیط برایش کوچک نشود 
همچنین دقت کنید که گیاه به جداره ها نچسبیده 
باشــد یا اگر قصد دارید گیاهان با قامــت بزرگ را 
انتخاب کنید حتما محفظه بــزرگ تری را انتخاب 
کنید، برای گیاهانی که به رطوبت حساس هستند از 

محفظه های در باز استفاده کنید.
بسته به نیاز نوری گیاهان تراریوم مکان قرار گیری 
فرق می کند، مثال کاکتوس ها و ساکولنت ها به نور 
بیشــتری نیاز دارند و باید در تراریــوم های باز قرار 
بگیرند تا بشود روزی چند ساعت در نور مالیم قرار 

داد؛ اما گیاهانی مثل فیتونیا و سرخس و گل سنگ 
در نور مســتقیم آســیب می بینند و به نور کمتری 
احتیاج دارند، گیاهانی که در تراریوم باز هستند نیاز 
آبی بیشتری پیدا می کنند اما در تراریوم های بسته 
به علت رطوبت زیاد محیط، کمتر بــه آب نیاز پیدا 
می کنند و هر وقت که روی جداره شیشــه قطرات 
آب نشســت می توانید در آن را باز کنید تا رطوبت 

اضافی خارج شود.

بهگیاهانتنوعدهید؛

نکاتی برای نگهداری تراریوم

خانه

در ســال های اخیر اما با توجه به گســتردگی فضای 
مجازی حتــی عکس هــای شــخصی آن هــا نیز 
بازخوردهای زیادی میان عالقه منــدان دارد و آن ها 
هم مثل ســلبریتی ها زیــر ذره بین هســتند. بارها 
 دیده شــده فوتبالیســت  ها در صفحات مجازیشان 
عکس  هایی منتشر می کنند که می دانند برای آن ها 
دردســر می شــود. این موضوع خبر از هنجارشکنی 

آشکار آن ها می دهد.
تفاوتتیپستارههایفوتبالجهانباایران

این  که بازیکنان مطرح و بعضا ملی  پوش باید با چه تیپ 
و ظاهری در محافل ورزشی و غیرورزشی ظاهر شوند، 
با توجه به قوانین و فرهنگ ایران دارای محدودیت های 
خاصی است اما برخی از بازیکنان پایشان را فراتر از این 
مرزها می گذارند؛ تا جایی که حتی برایشان محرومیت 

هم در پی داشته است.
برای مشخص شدن این موضوع کافی است عکس های 
دســته جمعی فوتبالیســت ها را در چند سال اخیر 
مشــاهده کنید. اخیرا مدل  موی عجیــب و غریب، 
شــلوارهای کوتــاه، خالکوبی های غیــر متعارف و 
لباس هایی که طرح ها و نوشته های عجیب و غریبی 

روی آن نوشته شده است، به چشم می خورد.
نکته قابل توجه اینجاست که حتی ستاره های بزرگ 
فوتبال جهان که بدون  شک خیلی بیشتر از ستاره های 
فوتبال ایران زیر ذره بین رســانه ها و مردم هستند، با 

تیپ های نه چندان معمولی در محافل مختلف دیده 
شده اند. حتی این که ستاره های فوتبال در مراسم های 
مختلف ازجمله انتخاب برترین های فوتبال جهان چه 
 لباســی را برتن می کنند، یکی از نکات جذاب برای

 رسانه  ها و عالقه  مندان در سراسر جهان است. آن ها 
با پوشش رسمی در این دیدارها حضور پیدا می کنند. 

مثال اگر»محمد صالح« با مدل موی عجیب و غریب یا 
تیپی زننده در یک مراسم یا تمرین دیده شود، قطعا 

مجبور به پاسخ دادن به رسانه ها و مسئوالن می شود.
مگرفوتبالیســتهاالگوینســلجوان

هستند؟
یکی دیگــر از موضوعاتی که به تیــپ های عجیب و 

غریب دامن می زند و متولیان هم بی سر و صدا از کنار 
این قضیه عبور می کنند این اســت که فوتبالیست ها 
نمی پذیرند الگوی نســل جوان هســتند و معتقدند 
لباس و پوشش آنها سلیقه شخصی است و کسی حق 
دخالت در آن را ندارد. چهره هاي مشــهور به واسطه 
وسعت توجهي که دریافت مي کنند و به واسطه خیل 
طرفدارانشان، شروع به مقابله با هنجارهای  اجتماعي 
می کنند  و همین موضوع باعث می شــود به تحمیل 
ترجیحات فردی خود اصرار کننــد و از اینکه جریان 
رسانه اي گســترده اي علیه ظاهر متفاوت آن ها به راه 
می افتد نه تنها خشمگین نشــوند بلکه ابراز رضایت 
کنند. حاال این موضوع آنقدر مهم شده است که مردم 
به جای پیگیــری دریافت های میلیــاردی بازیکنان 
فوتبال صفحات شــخصی آن ها را برای دیدن لباس 
و ظاهرشــان دنبال می کنند. مطالبــه مردمی برای 
پول های کالنی که به عده ای داده می شــود تا خوش 
بگذرانند، لباس های برند بپوشند و ارزش های مردم را 

هدف قرار دهند موضوعی حاشیه ای شده است.
نیاز است باشگاه ها براي کنترل و جهت دهي مسائل 
فــردي ورزشــکاران ورود پیدا کنند چون پوشــش 
ورزشکاران ایراني، نیاز به راهکار کوتاه مدت گفت وگو 
و راهکار بلندمدت آمــوزش دارد و  آنها باید بدانند و 
متوجه شوند؛ خواسته یا ناخواسته، درست یا نادرست 
به الگوي صدها نوجوان تبدیل شــده اند. این آموزش 
شاید مسئولیت ناخواسته اي که بر دوششان قرار گرفته 

را به آنها یادآوري کند.

کی از همه خوش تیپ تره؟
فوتبالیستهاباهنجارهایاجتماعیمبارزهمیکنند؛

آالء توحیدی راد

مادران شــاداب از خانواده و دوســتان کمک می گیرند و 
کودکشــان را برای مدت کوتاهی به آنها می ســپارند تا 
به همراه همسرشــان به تفریح بروند. رفتن به ســینما یا 
رستوران برای صرف شام برای سه یا چهار ساعت می تواند 

شما را برای یک هفته شارژ کند و در طول هفته مادر شادابی باشید.رفتن به یک پارک کوچک و نشستن زیر نور 
خورشید می تواند حالتان را خوب کند. در هفته دو روز موقع غروب آفتاب کنار کودکتان بنشینید و قلعه شنی 
درست کنید و یا خاک بازی کنید و یا گل بکارید و به باغچه برسید. شاید کم خوابی در سنین جوانی یک حسن 
به نظر بیاید؛ اما اگه شادی و نشاط شما نسبت به قبل کمتر شده و کسل هستید، سعی کنید روال خاص داشته 
باشید.مادران بسیار شاد یک هم صحبت و دوست صمیمی دارند که گاهی با او درد و دل می کنند و یا در بحران 
های زندگی یا شخصی همراه و کمکشان است. برای شاد بودن داشتن دل خالی از کینه و اندوه الزم است. برای 

آرامش خودتان باید ببخشید و بدی ها را فراموش کنید. 

چگونه مادری شاد 
باشید؟

افسردگی پس از زایمان را حدود 80 درصد مادران، صرف 
نظر از اینکه برای اولین بار مادر می شوند یا تجربه چندین 
باره آنهاست، تجربه می کنند و  بین دو هفته تا یک سال 
طول می کشــد. بارداری های بدون برنامــه ریزی، وجود 

مشکل در روابط زناشویی، عدم حمایت عاطفی همسر، پایین بودن سن مادر، ایجاد تغییرات جدی در خانه 
و خانواده همزمان با تولد نوزاد مانند از دست دادن شــغل هر کدام از پدر یا مادر که به همراه خود مشکالت 
اقتصادی به خانواده تحمیل کند می تواند  از عوامل مستعد کننده ابتالی مادر به افسردگی پس از زایمان باشند 
و در صورت غفلت این اختالل تبدیل به جنون پس از زایمان شود که در این حالت حتی ممکن است نیاز به 
بستری شدن مادر در بیمارستان باشد. در این اختالل شوق و شعف تولد نوزاد، خیلی زود جای خود را به غصه 
دائم و شدید و تمایل به گریه می دهد. مصرف غذاهای حاوی اسیدهای چرب امگا3 مانند غذاهای دریایی و 

گردو عالوه بر تقویت مغز، اعصاب و دستگاه گردش خون می تواند مانع بروز افسردگی پس از زایمان شود. 

افسردگی پس از 
زایمان چیست؟

شایدقبالتیپهایجدیدفوتبالیستهافقطمحدودبهزمانهاییبودکهبینخبرنگارانو
یادرحاشیهبازیهایشاندیدهمیشدند.
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فقدان سند مالکیت
1/261 چون آقای منصور اسکندری وشاره و غیره مالکین قسمتی از ششدانگ  با تسلیم 
2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 300 
اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
15201/2669 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 807664 که در صفحه 455 
دفتر 68 به نام محمد اسکندری وشاره  سابقه  ثبت و صادر و تسلیم گردیده که نامبرده طبق 
گواهی حصر وراثت 95/3/166131 شــورای حل اختالف اصفهان فوت شده و متقاضی 
ورثه نامبرده می باشــند و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن 
نمی باشد و طبق پنج فقره دستور اجرای احکام شعب 7 و 8 اصفهان و اجرای ثبت اصفهان 
سهم االرث علی اصغر اسکندری وشاره و نادر اسکندری وشاره در وثیقه قرار گرفته است به 
علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1402 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )268 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
1/263 شماره ابالغنامه: 9710103734100136 شماره پرونده: 9609983734100240 
شماره بایگانی شعبه: 960248 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
رضا آگاه پور کشه فرزند حسن، خواهان آقای اسدا... شهبازی دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای رضا آگاه پور به خواسته الزام به تحویل مبیع مطرح که با این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609983734100240 شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
نطنز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/17 ساعت 10 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 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: 14 شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز 

)153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/264  آقای علی طالبی بیدهندی دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه  
549/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مریم طالبی بیدهندی به شناســنامه 68 در تاریخ 1333/11/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسین علی طالبی بیدهندی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 69 پســر متوفی و به جز نامبرده فوق ورثه دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 17 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز )128 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/266  آقای سید احمد میرزاده دارای شناسنامه شماره 5311 به شرح دادخواست به کالسه  
10/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بانو زهرا غروی امامی به شناسنامه 12992 در تاریخ 94/4/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- طاهره میرزاده حسینی فرزند 
سید عباس به شماره شناسنامه 3351 فرزند متوفی 2- جمیله میرزاده حسینی فرزند سید 
عباس به شماره شناسنامه 1734 فرزند متوفی 3- سید محمد میرزاده حسینی فرزند سید 
عباس به شماره شناســنامه 2753 فرزند متوفی 4- سید احمد میرزاده حسینی فرزند سید 
عباس به شماره شناسنامه 5311 فرزند متوفی 5- سید حسین میرزاده حسینی فرزند سید 
عباس به شماره شناسنامه 1916 فرزند متوفی 6- سید فاطمه میرزاده حسینی فرزند سید 
عباس به شماره شناسنامه 189 فرزند متوفی 7- ملیحه السادات میرزاده حسینی به شماره 
شناسنامه 3470 فرزند متوفی می باشد و به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نطنز )210 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/267  آقای سید عین اله کاظمی کشه دارای شناسنامه شماره 984 به شرح دادخواست 
به کالسه  609/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی آگاهی به شناسنامه 35 در تاریخ 1381/6/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عباس آگاهی فرزند علی به 
شماره شناسنامه 946 پسر متوفی 2- حسین آگاهی فرزند علی به شماره شناسنامه 49 پسر 
متوفی 3- ریاض اله آگاهی فرزند علی به شماره شناســنامه 18 پسر متوفی 4- ضیاء اله 
آگاهی فرزند علی به شماره شناسنامه 8566 پسر متوفی 5- مهرانگیز آگاهی فرزند علی 
به شماره شناســنامه 19 دختر متوفی 6- روح انگیز آگاهی فرزند علی به شماره شناسنامه 
978 فرزند متوفی 7- کوکب خانم آگاهی فرزند میرزا شــکراله به شــماره شناسنامه 15 
همسر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. 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: 22 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )198 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/268  خانم احترام السادات طباطبائیان دارای شناسنامه شماره 190 به شرح دادخواست 
به کالسه  19/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رقیه نورعلی به شناسنامه 11 در تاریخ 96/12/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سید مجتبی طباطبائیان فرزند سید 
حسین به شماره شناسنامه 49 فرزند متوفی 2- آمنه السادات طباطبائیان فرزند سید حسین 
به شماره شناسنامه 251 فرزند متوفی 3- آسیه السادات طباطبائیان فرزند سید حسین به 
شماره شناسنامه 252 فرزند متوفی 4- زهرا طباطبائیان بادی فرزند سید حسین به شماره 
شناسنامه 129 فرزند متوفی 5- آذر طباطبائیان بادی فرزند حسین به شماره شناسنامه 143 
فرزند متوفی 6- سید علیرضا طباطبائیان فرزند سید حسین به شماره شناسنامه 187 فرزند 
متوفی 7- سیده منیر طباطبائیان بادی فرزند سید حسین به شماره شناسنامه 2556 فرزند 
متوفی 8- فخری طباطبائیان بادی فرزند سید حسین به شــماره شناسنامه 4180 فرزند 
متوفی 9-  احترام الســادات طباطبائیان فرزند سید حسین به شماره شناسنامه 190 فرزند 
متوفی 10- ژیال طباطبائیان بادی فرزند سید حسین به شماره شناسنامه 3798 فرزند متوفی 
می باشد و به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. م الف: 23 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )245 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/265 شماره:1397/04/482945-1397/1/22 چون تمامی ششدانگ یکدرب باغ یک 
رجلی معروف کوچه  پالک شــماره 124 فرعی از 147  اصلی واقع در مزده جز بخش 11 
حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم صدیقه مومنی مزده در جریان 
ثبت است 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 شــنبه 
مورخ 1397/03/05  ساعت 10 صبح در محل شــروع 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 مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:21 اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)138 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/269 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2027/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 5/15 بعداز ظهر روز دوشنبه مورخه 

1397/3/28، مشخصات خواهان: حسین هادی زاده فرزند عباس به نشانی خمینی شهر خ 
امام شمالی خ هادی پالک 70، مشخصات خوانده: نادر یپان غراوی فرزند محمد،  خواسته 
و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 190 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/270 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 3349/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ســاعت 6/15 بعداز ظهر روز چهارشنبه مورخه 
1397/3/9، مشخصات خواهان: حمزه امیر یوسفی فرزند قدمعلی به نشانی خمینی شهر 
پاسداران خ البرز کوی مهتاب غربی 9، مشخصات خوانده: کاوه محمدی فرزند ولی،  خواسته 
و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 187 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/271 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2028/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ســاعت 5  بعداز ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/3/28، مشخصات خواهان: حسین هادی زاده فرزند عباس به نشانی خمینی شهر خ 
امام شمالی خ هادی پالک 70، مشخصات خوانده: نادر یپان غراوی فرزند محمد،  خواسته 
و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 189 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/273 نظر به اینکــه خواهان محمدعلی محمدی فرزند رمضــان با وکالت آقای مهدی 
صحت  دادخواستی به خواســته مطالبه وجه مبلغ چک-میزان 100/000/000 ریال به 
انضمام کلیه خسارات قانونی بدوا درخواست قرارتامین خواسته و اجرای قبل از ابالغ ان به 
طرفیت حمید اقوامی پناه فرزند قنبر )مجهول المکان(  به مجتمع شوراهای حل اختالف 
کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه ســیزدهم حقوقی  شورای حل اختالف به کالسه 
536/96 ثبت و برای تاریخ97/3/7 ساعت 6/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجاکه 
خوانده فوق الذکرمجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گرددکه در وقت مقرر در 
جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده میتوانند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشار این آگهی به منزله 
 ابالغ محسوب شــده و در صورت عدم حضورشــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
 م الف: 536/96 مســئول دفتر شــعبه 13 شورای حل اختالف کاشــان)166 کلمه،

 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/262 شــماره صادره: 960720671645271 - 97/1/26 خانم مریم السادات شفیعی 
فرزند عبدالجواد به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت شش دانگ یک درب باغ دارای اعیانی و استخر و چاه آب 

پالک شــماره 142 فرعی از 91 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
صفحه 443 دفتر 375 امالک ذیل شماره 82483 به نام آقای محمد حسن طالکوب ثبت و 
سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 137567 مورخ 2 شهریور 1381 دفترخانه 
73 خمینی شهر به خانم مریم السادات شفیعی فرزند عبدالجواد واگذار گردیده است و اظهار 
داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود شده است و معامله دیگری نیز انجام 
نگردیده است.  چون درخواست صدور المثنی ســند 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 سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م الف: 192 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )248 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

1/274 آقای عزیزاله شاهین دارای شناســنامه شماره 759  به شرح دادخواست به کالسه  
24/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدآقا شاهین ورنوسفادرانی به شناسنامه 119 در تاریخ 1396/12/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عزت یزدآبادی 
ورنوسفادرانی فرزند حسن، ش.ش 967 )همسر( 2- عزیزاله شاهین فرزند محمد، ش.ش 
759 )فرزند( 3- ابوالفضل شــاهین ورنوســفادرانی فرزند محمد، ش.ش 3471 )فرزند( 
4- حمیدرضا شاهین ورنوسفادرانی فرزند محمد، ش.ش 22111 )فرزند( 5- حامد شاهین 
ورنوسفادرانی فرزند محمد، ش.ش 1130095533 )فرزند( 6- اعظم شاهین فرزند محمد، 
ش.ش 639 )فرزند( 7- عفت شاهین ورنوسفادرانی فرزند محمد، ش.ش 3062 )فرزند( 
8- افسانه شاهین ورنوســفادرانی فرزند محمد، ش.ش 15339 )فرزند( و الغیر. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 196 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )182 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/275 آقای علی صابری دارای شناسنامه شماره 11299  به شرح دادخواست به کالسه  
39/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد صابری به شناسنامه 20503 در تاریخ 1395/2/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- علی صابری فرزند صفدر، ش.ش 
11299 )پدر( 2- محترم سعیدی ورنوسفادرانی فرزند احمد، ش.ش 127 )مادر( 3- طیبه 
علی مددی فرزند حســن، ش.ش 17 )همسر( 4- حســین صابری فرزند احمد، ش.ش 
1130825371 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 198 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/290 شماره ابالغنامه:9710106795500042 شماره پرونده:9709986795500005 
شماره بایگانی شعبه:970005 ابالغ شونده حقیقی: ایران دخت سادات به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1397/03/19 شنبه ساعت: 15/30 ،محل حضور: اصفهان- چهارراه 
شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف، در خصوص 
دعوی محمد علی نادی 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 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:1020 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( ) 153 کلمه، 2 کادر(

اجراییه
1/291 شماره اجراییه:9610426794400236  شماره پرونده:9609986794400829 
شــماره بایگانی شــعبه:960830 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096794401094 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794402441 محکوم 
علیه محمدرضا صداقت محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 34/100/000 ریال وجه چک 
به شــماره های 109808-95/3/10 و 551070-95/11/30 و 551067-95/7/30 و 
551069-95/9/30 و 109822-95/4/25 و 109809-95/5/10 بــه عهده بانک ملی 
و ملت بابت اصل خواســته و 1/621/250 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک ها 109808-95/3/10 و 551070-

95/11/30 و 551067-95/7/30 و 551069-95/9/30 و 109822-95/4/25 و 
109809-95/5/10 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له رســول صادقی فرزند محمود 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ آیت اله کاشانی و نیم عشر حق االجرا. 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 میســر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل 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 اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 
1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 993 شــعبه 14 حقوقی 
 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )430 کلمه، 

4 کادر(
اجراییه

1/292 شماره اجراییه:9610426794400233  شماره پرونده:9609986794400828 
شــماره بایگانی شــعبه:960829 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096794401091 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794402442 محکوم علیه 
منصور شهسوار بک محکوم اســت به پرداخت مبلغ 30/500/000 ریال بابت قسمتی از 
وجه چک به شماره 2/700916 به عهده بانک سپه بابت اصل خواسته و 1/441/250 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 96/5/7 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له رسول صادقی فرزند 
محمد به نشانی اصفهان شهر اصفهان خ ایت اله کاشــانی نیم عشر حق االجرا.  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 میســر 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 دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 991 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )412 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

1/293 شماره اجراییه:9610426794400235  شماره پرونده:9609986794400826 
شــماره بایگانی شــعبه:960827 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096794401093 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794402445 محکوم 
علیه مهدی کارگران محکوم است به پرداخت مبلغ 6/600/000 ریال وجه چک به شماره 
451629 به عهده بانک صادرات بابت اصل خواسته و مبلغ 1/157/500 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 95/3/23 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له رسول صادقی فرزند محمود 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ ایت اله کاشانی و نیم عشر حق االجرا.  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 میســر 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 دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 990 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )411 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

1/294 شماره اجراییه:9610426794400232  شماره پرونده:9609986794400572 
شــماره بایگانی شــعبه:960573 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096794401090 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794402448  محکوم علیه 
احمدرضا سلطانی محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون و پانصد هزار ریال وجه دو 
فقره چک به شماره 054867 و 054862 به عهده بانک صادرات بابت اصل خواسته و مبلغ 
یک میلیون و چهارصد و یک هزار و دویست و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و نیز هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/1/20 و 
96/2/7 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له رسول صادقی فرزند محمود به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ ایت اله کاشانی و نیز پرداخت نیم عشر حق االجرا.  محکوم علیه 
مکلف اســت 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرســت 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 بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 989 شــعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )432 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

1/295 شماره اجراییه:9710426794100005  شماره پرونده:9609986794100046 
شــماره بایگانی شــعبه:960046 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9710096794100008 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794101694 محکوم علیه 
مختار طاهری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 26/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/450/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 2/300/000 ریال بابت 
هزینه کارشناسی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محمد جوزدانی 
فرزند محمود به نشانی اصفهان خ فروغی کوی 53 کوی شیروانی 1 بن بست انقالب پ 
12 و نیم عشــر حق االجرا در حق اجرای احکام،  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــرای 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 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 1040 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )406 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

1/296 شماره اجراییه:9710426796100003  شماره پرونده:9609986796100688 
شماره بایگانی شعبه:960688 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976796103580 محکوم علیه کافیه فرمانی به نشــانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفت میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و یک میلیون و صد و سی و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 

و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق محکوم له سکینه هوشمند ایمانلو فرزند  گودرز به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ رودکی جنب امالک رودکی ط 2 پ 120،   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 میســر 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 دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 992 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )408 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

1/297 شماره اجراییه:9610426794200205  شماره پرونده:9609986794200703 
شــماره بایگانی شــعبه:960706 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096794201675 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794203792 محکوم علیه 
محسن قاسمی تقی آبادی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/925/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 96/05/25 لغایت تاریخ 
وصول قابل محاسبه در اجرای احکام در حق محکوم له حسن کبیری فرزند یداله به نشانی 
استان اصفهان شهر خمینی شهر سه راه معلم خ جانبازان با وکالت مسرور گیتی فر فرزند 
مهدی به نشانی اصفهان خ حکیم نظامی نرسیده به چهار راه امین جنب بانک انصار پ 781 
و نیم عشر حق االجرا.  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 موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 986 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )440 کلمه، 4 کادر(
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ابالغ رای
1/276 کالسه پرونده 1297/96 شماره دادنامه: 19-97/1/14 تاریخ رسیدگی: 96/12/19 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محسن رستمی به 
نشانی خمینی شهر خ امام حســین خ بســیج مقابل دارالقرآن نبش کوچه 51 کدپستی 
8436143451، خوانده: فاطمه خنافره به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محسن 
رستمی به طرفیت خانم فاطمه خنافره به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و شصت میلیون 
ریال وجه 20 فقره چک به شــماره های 387601 - 95/6/8 الی 287620و 588713-
95/3/20 الی 588720-95/4/20 عهده بانک ملی شعبه کوی عبدا... به انضمام خسارت 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به عدم حضور خوانده دادخواست تقدیمی، مالحظه 
رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/12/19  
و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی شــورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که 
حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا 
شورا به شرح صورتجلســه مورخه 96/12/19 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
94/8/10 و مــواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصــره الحاقی مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ سه میلیون و یکصد هزار ریال 
بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف مدت بیست روز 
پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:200 
 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شــهر )379 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ رای

1/277 شماره دادنامه :9609970367800099 شماره پرونده :9609980367800071 
شماره بایگانی شعبه : 960078 خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره با نمایندگی 
آقای علی اخوندی به نشــانی اصفهان، خوانده: خانم فلرا یروشــالمی به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مصادره اموال، گردشکار: دادگاه با بررســی جمیع اوراق و محتویات 
پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرائی فرمان امام)ره( به شماره 
309544 مورخ 96/9/13 مبنی بر تعیین تکلیف پالک ثبتی 2187/430 بخش شش ثبتی 
اصفهان نظر به اینکه: به داللت استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان 
شش دانگ پالک ثبتی مذکور به نام خانم فلرا یروشالمی فرزند بنیاهو سابقه ثبت و سند 
داشته که به موجب تصویب نامه شماره 4/205 مورخ 65/7/24 استانداری اصفهان و طبق 
رای کمیسیون تشخیص شماره 115 مورخ 65/7/7 موضوع ماده 12 قانون زمین شهری 
موات اعالم گردیده و سپس به نمایندگی شرکت عمران بهارستان به نام دولت جمهوری 
اسالمی، سند صادر گردیده است- از سوئی بنا بر استعالم مورخ 95/11/4 اداره ثبت احوال 
اصفهان مشارالیها متولد 1322 اصفهان و شناسنامه اش فاقد تحوالت و فوت می باشد و 
نشانی و کارت ملی ندارد و نیز جوابیه پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا به شماره 9637358 
مورخ 96/2/6 حاکی از آنست که نامبرده فاقد تردد از نیمه دوم سال 74 تاکنون می باشد 
و استعالم مورخ 95/12/25 به شماره 102430 اداره کل اطالعات اصفهان موید آن است 
که ایشان فاقد سابقه بوده و همسرش )آقا گله احدوت( و فرزندانش )آریا- بیژن- سیما و 
نسرین( بصورت خانوادگی از کشور خارج شده اند.حال با عنایت به اینکه شرکت عمران 
بهارستان به موجب جوابیه شــماره 95/10763 مورخ 95/9/29 اعالم نموده خانم فلرا 
یروشالمی با تشکیل پرونده شماره 1346 و تحویل الشه سند، تقاضای زمین معوض در 
شهر بهارستان را نموده که هنوز منجر به نتیجه نشده است و نظر به رهاشدگی مال و بیم 
تضییع و سوء استفاده جاعلین و شمولیت اموال در اختیار ولی فقیه با استناد به بند 2 ماده 

یک و تبصره ذیل ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و ماده 13 آئین نامه 
نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی و ابالغیه مورخ 90/10/25 
دفتر مقام معظم رهبری و بخشنامه مورخ 92/3/17 ریاست محترم قوه قضائیه، حکم به 
ضبط کلیه اموال مشارالیه از جمله ششــدانگ پالک ثبتی صدرالذکر به نفع ستاد اجرای 
فرمان امام)ره( صــادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظــرف مهلت قانونی قابل 
واخواهی در همین دادگاه می باشــد. م الف: 225 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی 

اصفهان )423 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

1/278 شماره دادنامه :9609970367800093 شماره پرونده :9609980367800050 
شماره بایگانی شــعبه : 960056 خواهان ها: 1- خانم اشرف ایوبی فرزند احمد 2- آقای 
حســین ایوبی فرزند احمد 3- خانم بتول ایوبی فرزند احمد با وکالت خانم هاجر هنرمند 
فرزند علیرضا به نشــانی نجف آباد خیابان امام شرقی مجتمع پرشیا طبقه پنجم واحد 26 
و آقای حسن پاک طینت فرزند محمدعلی به نشانی اصفهان دروازه شیراز بلوار دانشگاه 
روبروی درب شمالی دانشگاه اصفهان مجتمع تجاری اداری پردیس 2 طبقه 3 واحد 232، 
خواندگان: 1- آقای نیسان ماه گرفته کلیمی 2-ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به 
نشانی استان تهران شهر تهران خالد اسالمبولی کوچه 17 ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، 
خواســته: مصادره اموال، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای حسن پاک طینت و هاجر 
هنرمند به وکالت از حسین و اشــرف و بتول همگی ایوبی به طرفیت ستاد اجرائی فرمان 
امام)ره( و نیســان ماه گرفته کلیمی به خواسته اعتراض ثالث نســبت به دادنامه شماره 
156/49/77 کالســه 176/77 مورخ 77/10/29 صادره از دادگاه ویژه اصل 49 قانون 
اساسی و اثبات مالکیت پالک ثبتی 1480 بخش 11 نجف آباد، صرفنظر از ماهیت موضوع، 
نظر به اینکه حسب مستندات موجود و بررسی های معموله، آقای نیسان ماه گرفته کلیمی 
فوت نموده و علی القاعده، دادخواست اعتراض ثالث می بایست به طرفیت محکوم له و 
محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد که در مانحن فیه، خواهان، وارث قانونی مشارالیه 
را طرف دعوای خویش قرار نداده و وکیل خواهانها نیز در اولین جلســه دادرسی، ضمن 
اذعان به این امر، نهایتًا دادخواست خویش را مسترد نموده است لهذا با استناد به ماده 107 
قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعالم می دارد. رای صادره حضوری و 
 ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

م الف: 224 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان )292 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

1/279 شماره دادنامه :9609970367800100 شماره پرونده :9609980367800067 
شماره بایگانی شعبه : 960074 خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره با نمایندگی 
آقای علی اخوندی به نشانی اصفهان، خوانده: خانم شهین مودت به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مصادره اموال، گردشکار: دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده، ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرائی فرمان امام)ره( به شماره 303933 
مورخ 96/9/9 مبنی بر تعیین تکلیف شش دانگ فروعات: 4259 و 4261 و 4288 و 4269 
و 4277 و 4263 و 4294 و 4279 و 4303 و 4273 و 4309 و 4282 و 4285 و 4290 و 
4306 و 4267 و 4300 و 4298 همگی از 2187 اصلــی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان، 
نظر به اینکه به داللت استعالمات ثبتی ماخوذه از اداره ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب 
شرق اصفهان کلیه فروعات مزبور بنام خانم شــهین مودت فرزند روح اله، سابقه ثبت و 
سند دارد و جوابیه شــماره 11405 مورخ 95/6/3 اداره ثبت احوال اصفهان دال بر آنست 
که مشارالیها به همراه پدرش روح اله مودت و مادرش منیره میثاقیه و خواهرانش )دل آرا، 
نوشین و روشن( همگی فاقد آدرس و بدون تاریخ فوت بوده و تاکنون نسبت به اخذ کارت 
ملی اقدام ننموده اند. همچنین استعالم شماره 9650144 مورخ 96/2/17 پلیس مهاجرت 
و گذرنامه ناجا حاکی از  آنســت که نامبردگان هیچگونه ترددی از مرزهای رسمی کشور 
نداشته اند و جوابیه مورخ 96/7/19 اداره کل اطالعات استان اصفهان خانم شهین مودت 
با شماره تسجیل 12443 ســابقه پیروی از فرقه ضاله بهائیت دارد. این در حالی است که 
پدربزرگ مشارالیها بنام عبدالمیثاق میثاقیه نیز سابقا به موجب دادنامه شماره 16/88/136 
مورخ 88/3/26 از شعبه 16 دادگاه انقالب اسالمی تهران محکوم به مصادره اموال شده 
و پرونده مادرش منیره میثاقیه نیز در آن شعبه محترم مفتوح به رسیدگی می باشد. النهایه 
بلحاظ جلوگیری از تضییع اموال و سوء استفاده جاعلین و سودجویان و با استناد به مواد 5 

و 8 و 11 و 18 آئین نامه نحوه رســیدگی به پرونده های موضوع اصل49 قانون اساسی و 
نظر به مراتب پیش گفته، حکم به ضبط کلیه اموال خانم شهین مودت اعم از آنچه تاکنون 
 شناسائی شــده و در آینده خواهد شد به نفع ســتاد اجرائی فرمان امام)ره( صادر و اعالم 
می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی می باشد. م الف: 223 

دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان )400 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

1/280 شماره دادنامه :9209970351500823 شماره پرونده :9109980351501124 
شماره بایگانی شعبه : 911138 خواهان: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، محمود 
محمود زاده به نشانی اصفهان خیابان هزار جریب ابتدای خیابان آزادی راه و شهرسازی، 
خواندگان: 1- آقای محمد علی شهیدی به نشــانی مجهول المکان 2- شرکت سروش 
آسا و مهدی شهیدی به نشانی خیابان مهرانگیز مجتمع آپارتمانهای مهر انگیز ساختمان 
رز 2، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به طرفیت 1- شرکت سروش 
آسا 2- محمد علی شهیدی به خواسته مطالبه مبلغ وجه چک شماره 167112 به میزان 
چهارصد و بیست و نه میلیون ریال وجه چک شماره 171655 به میزان دویست و چهل و 
هشت میلیون ریال نظر به اینکه مستندات ابرازی خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه دارد و خواندگان دفاعی که برائت ذمه خود یا بی اعتباری 
مســتندات خواهان را ثابت ســازد ارائه ننموده اســت دعوی خواهان مقرون به صحت 
تشخیص و مســتندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را بصورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و پنجاه درصد حق الوکاله نماینده قضایی 
اداره خواهان بر طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم مــی گردد ضمنا دایره اجرا، 
خسارت تاخیر مبلغ خواسته را از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول 
شاخص اعداد تورمی بانک مرکزی محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال 
خواهد نمود. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه 
و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی است. م الف: 222 شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )293 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

1/281 شماره دادنامه :13970021001 شماره پرونده :21/24/96 ح ش  شماره بایگانی 
شعبه : 2496 خواهان: آقای مصطفی قلعه شاهی فرزند عباس به نشانی اصفهان خیابان 
سیمین کوچه 19 پالک 2، خوانده: آقای محمد منتظرالقائم فرزند اکبر به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلــغ 19/000/000 ریال، به انضمام 
خسارات هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه، 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 با استعانت از خداوند منان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای مصطفی قلعه شاهی به طرفیت خوانده آقای 
محمد منتظرالقائم به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 978547/ 78/ الف 
تاریخ سررسید: 83/12/5 عهده موسسه مالی و اعتباری بنیاد، شعبه حکیم نظامی اصفهان 
به مبلغ 19/000/000 ریال، به انضمام خسارات هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه، به شرح 
دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقای اصول مســتندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد علی ایحال، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده و حسب درخواست خواهان برابرماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی، 
وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه تاریخ 96/12/9 تعیین، مراتب در جراید کثیراالنتشار 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی جهت اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به 
شعبه مراجعه نماید متعاقبًا علی رغم ابالغ قانونی وقت دادرسی، خوانده در جلسه دادرسی 
مقرر، حاضر نگردیده و نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی، ایراد و اعتراضی بعمل 
نیاورده و الیحه ای نیز در مقام دفاع ارسال ننموده است، لذا با توجه به اینکه خوانده دلیل 
و مدرکی مبنی بر مغایرت قانونی دعوی خواهان ابراز نداشته اند بنابراین با توجه به نظریه 
مشورتی ا عضای محترم شورا و با توجه به محتویات و اوراق پرونده به اتفاق نظر، دعوی 
خواهان رامحرز و مسلم تشخیص داده و در مورد خسارت تاخیر تادیه نیز با توجه به تاریخ 
واخواست چک و بنا برقاعده اصل و انصاف، اقتضا می کند که خسارت تاخیر تادیه صرفًا 

از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، لغایت زمان کامل اجرای حکم توســط واحد اجرای 
احکام مدنی مورد توجه و محاســبه قرار گیرد و مستند به مواد 2، 198، 520، 296 و 303 
ق.آ مدنی و مواد 198، 221 ق.مدنی و مواد 9، 19 و 29 ق. شــوراهای حل اختالف، رای 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 19/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام 
هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی حقوقی  اصفهان می 
باشد. م الف: 941 شعبه 21 حقوقی مجتمع شــماره یک)زندان( شورای حل اختالف 

اصفهان )467 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ رای

1/282 شماره دادنامه :13970021002 شماره پرونده :21/25/96 ح ش  شماره بایگانی 
شعبه : 2596 خواهان: آقای مصطفی قلعه شاهی فرزند عباس به نشانی اصفهان خیابان 
ســیمین کوچه 19 پالک 2، خوانده: آقای بهمن ایرج فرزند منوچهر به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلــغ 38/000/000 ریال، به انضمام 
خسارات هزینه های دادرســی و تاخیر تادیه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
 ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند منان به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت آقای مصطفی قلعه شــاهی به 
 طرفیــت خوانده آقای بهمن ایــرج به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره
 27/499848/ ش تاریخ سررســید: 96/9/20 عهده بانک سپه شعبه وحید اصفهان) کد 
شعبه 294( به مبلغ 38/000/000 ریال، به انضمام خسارات هزینه های دادرسی و تاخیر 
تادیه، به شرح دادخواســت تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد علی ایحال، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده و حســب درخواســت خواهان برابرماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی، وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه تاریخ 96/12/9 تعیین، مراتب در جراید 
کثیراالنتشار منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی جهت اخذ نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم آن به شعبه مراجعه نماید متعاقبًا علی رغم ابالغ قانونی وقت دادرسی، خوانده در 
جلسه دادرسی مقرر، حاضر نگردیده و نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی، ایراد و 
اعتراضی بعمل نیاورده و الیحه ای نیز در مقام دفاع ارسال ننموده است، لذا با توجه به اینکه 
خوانده دلیل و مدرکی مبنی بر مغایرت قانونی دعوی خواهان ابراز نداشــته اند بنابراین با 
توجه به نظریه مشورتی اعضای محترم شورا و با توجه به محتویات و اوراق پرونده به اتفاق 
نظر، دعوی خواهان را محرز و مسلم تشــخیص داده و در مورد خسارت تاخیر تادیه نیز با 
توجه به تاریخ واخواست چک و بنا برقاعده اصل و انصاف، اقتضا می کند که خسارت تاخیر 
تادیه صرفاً از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، لغایت زمان کامل اجرای حکم توسط واحد 
اجرای احکام مدنی مورد توجه و محاسبه قرار گیرد و مســتند به مواد 3، 2، 14ق. صدور 
چک و مواد 313، 311 و 315 ق. تجارت و مــواد 2، 198، 520، 296 و 303 ق.آ مدنی و 
مواد 198، 221 ق.مدنی و مواد 9، 19 و 29 ق. شوراهای حل اختالف، رای بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  اصفهان می باشد. م الف: 940 

شعبه 21 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )480 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

1/284 در خصوص پرونده کالســه 961571 خواهان نوید دردشتیان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ چهارمیلیون و دویســت هزار تومان به طرفیت مجیــد زارع تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 97/3/12 ســاعت 8/30  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 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 975 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(

اجرايیه
1/285 شماره اجراییه:9610426795900061  شماره پرونده:9609986795900657 
شــماره بایگانی شــعبه:960658 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096795900307 و شماره دادنامه مربوطه 9609976795903130 محکوم علیه 
ولی اله معینی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 160/000/000 
ریال وجه حواله های شماره 282142 مورخ 1396/2/25 و 282143 مورخ 1396/2/11 و 
2/180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
1396/9/7 و نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له رضا رئیسی فرزند فرج ا... به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ معراج خ زرین کوب خ شهید مفتح کوچه مهر بن بست گل 
سرخ پالک 38، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی 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: 1000 
 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )413 کلمه، 

4 کادر(
اجرايیه

1/286 شماره اجراییه:9610426794600084  شماره پرونده:9609986794600113 
شــماره بایگانی شــعبه:960113 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976794600622 محکوم علیه جمشید کاظمی به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 995/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 238289-95/5/31 لغایت اجرای حکــم در حق محکوم له علیرضا صالحی فرزند 
اســفندیار به نشــانی اصفهان فیض جنب کوچه کالنتری 16 پالک 199 با تلفن همراه 
09131267681 کدپســتی 8165995781 با وکالت پویه پروانه فرزند ملک جمشید به 
نشانی اصفهان سه راه حکیم نظامی به سمت فلکه ارتش جنب کاالی ست الکتریک بن 
بست شهید عطایی ساختمان 71 طبقه دوم واحد سوم کدپستی 8175996951 و پرداخت 
نیم عشر در حق اجرای احکام، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 

اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 1032 شعبه 16 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )436 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

1/288 شماره اجراییه:9610426794600083  شماره پرونده:9609986794600114 
شماره بایگانی شعبه:960114 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976794600632 محکوم علیه مهدی کاظمی به نشانی مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 46/800/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/430/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
149949- 95/11/19 و 149950-95/2/22 لغایــت اجرای حکــم در حق محکوم له 
علیرضا صالحی فرزند اسفندیار به نشانی اصفهان فیض جنب کوچه کالنتری 16 پالک 
199 با تلفن همراه 09131267681 کدپســتی 8165995781 بــا وکالت پویه پروانه 
فرزند ملک جمشید به نشانی اصفهان ســه راه حکیم نظامی به سمت فلکه ارتش جنب 
کاالی ست الکتریک بن بست شهید عطایی ساختمان 71 طبقه دوم واحد سوم کدپستی 
8175996951 و پرداخت نیم عشر در حق اجرای احکام، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع 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 باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار 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 نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 1030 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )438 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

1/287 شماره اجراییه:9710426793600015  شماره پرونده:9609986793600776 
شــماره بایگانی شــعبه:960781 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096793601319 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793602303 محکوم 
علیه 1- سید حمید جاللی 2- سید رضا حســینی 3- علیرضا جهان مهر هر سه نشانی 
مجهول المکان محکومند به پرداخت تضامنی به مبلــغ 36/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته و پرداخت مبلغ 1/765/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 120/000 
ریال هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 454271 مورخ 96/03/27 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان بانک قرض الحسنه رسالت به نشانی اصفهان خیابان 
چهارباغ خواجو جنب خیابان منوچهری نبش بن بست حکیم نظامی 24 ساختمان قرض 
الحسنه طبقه سوم با وکالت 1- حســین محمدیان فرزند یداله به نشانی اصفهان خیایان 
شیخ صدوق شمالی ســاختمان بانک تجارت) ارغوان( طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه 
حقوقی نویدبخشان عدالت 2- مهری نمازیان فرزند جواد به نشانی دهاقان گلشن خیابان 
امام حســین)ع( روبروی بانک ملت جنب خانه بهداشــت طبقه فوقانی مغازه یوسفی و 
پرداخت نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(.
 م الف: 1033 شعبه 6 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( 

)473 کلمه، 5 کادر(
اجرايیه

1/289 شماره اجراییه:9710426793700018  شماره پرونده:9609986793701075 
شــماره بایگانی شــعبه:961075 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره  
9710096793700021 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793703617 محکوم علیه 
محمد امین مهربانی نطنزی فرزند مرتضی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 25/600/000 ریال بابت خسارت وارده طبق نظریه کارشناسی و پرداخت 
مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه دســتمزد کارشناس و پرداخت مبلغ 175/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له فضل ا... ماوردی زودانی فرزند امیدعلی به نشانی 
استان اصفهان شهرستان مبارکه شهر زیباشهر روستا زودان خ اصلی ک شهید بهشتی پ 
172 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 

قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی 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: 1003 
 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )408 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

1/283 شماره دادنامه :13970021003 شماره پرونده :21/23/96 ح ش  شماره بایگانی 
شعبه : 2396 خواهان: آقای مصطفی قلعه شاهی فرزند عباس به نشانی اصفهان خیابان 
سیمین کوچه 19 پالک 2، خواندگان: آقای محمد حســین معطریان فرزند غالمعلی و 
آقای محمد منتظر القائم فرزند اکبر هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه یک فقره چک به مبلغ 18/000/000 ریال، به انضمام خسارات هزینه های دادرسی 
و تاخیر تادیه، گردشــکار: 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 با 
استعانت از خداوند منان به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست آقای مصطفی قلعه شاهی به طرفیت خواندگان 1- آقای محمد 
حســین معطریان 2- آقای محمد منتظر القائم به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به 
شماره 563131/ 387/ الف تاریخ سررســید: 96/10/12 عهده بانک ملت، شعبه حافظ 
اصفهان )کد شعبه 91793( به مبلغ 18/000/000 ریال، به انضمام خسارات هزینه های 
دادرسی و تاخیر تادیه، به شرح دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خواندگان داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی 
داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده چک و خوانده 
ردیف دوم به عنوان ظهرنویس دارد  و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد علی 
ایحال، با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان و حسب درخواست خواهان برابرماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی، وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه تاریخ 96/12/9 تعیین، 
مراتب در جراید کثیراالنتشار منتشر تا خواندگان قبل از وقت رسیدگی جهت اخذ نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم آن به شعبه مراجعه نمایند متعاقبًا علی رغم ابالغ قانونی وقت 
دادرسی، خواندگان در جلسه دادرسی مقرر، حاضر نگردیده و نسبت به دعوی خواهان و 
مستندات ابرازی، ایراد و اعتراضی بعمل نیاورده و الیحه ای نیز در مقام دفاع ارسال ننموده 
اند نظر به استعالم بعمل آمده از اداره ثبت احوال شهرستان اصفهان توسط شعبه 6 واحد 
اجرای احکام مجتمع شماره 2 شهرستان اصفهان خوانده ردیف اول دادخواست، فوت کرده 
و طرح دعوی مطروحه در خصوص ایشــان به نحو مذکور قابلیت پذیرش نداشته و بنا به 
تجویز به ماده 105 ق.آ.د.مدنی قرار توقیف دادرسی صادر و اعالم می گردد و در خصوص 
خوانده ردیف دوم دعوی با توجه به ظهرنویسی چک مذکور توسط وی و با توجه به اینکه 
خوانده دلیل و مدرکی مبنی بر مغایرت قانونی دعوی خواهان ابراز نداشته است بنابراین با 
توجه به نظریه مشورتی اعضای محترم شورا و با توجه به محتویات و اوراق پرونده به اتفاق 
نظر، دعوی خواهان در مورد خوانده ردیف دوم  رامحرز و مسلم تشخیص داده و در مورد 
خسارت تاخیر تادیه نیز با توجه به تاریخ واخواست چک و بنا برقاعده اصل و انصاف، اقتضا 
می کند که خســارت تاخیر تادیه صرفًا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، لغایت زمان 
کامل اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام مدنی مورد توجه و محاسبه قرار گیرد و مستند 
به مواد2، 3، 14 و 19 ق. صدور چک و مــواد 314، 313 و 315 ق تجارت و مواد 2، 105، 
198، 520 و 303 ق.آ مدنی و مواد 221، 956 ق.مدنی و مواد 9، 19 و 29 ق. شوراهای حل 
اختالف، رای بر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت قانونی پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه  و تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی  اصفهان می باشد.. م الف: 939 شعبه 21 حقوقی مجتمع شماره 

یک) زندان( شورای حل اختالف اصفهان )500 کلمه، 5 کادر(  
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 فرهنگ زخمی شهر
 با شلوارهای پاره

مدگرایی را می توان با عوامل و زیر ساخت های 
تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و روان 
شناختی مرتبط دانست، اما  سیرتحوالت تاریخی 
در کشورهای درحال توسعه و به خصوص ایران  
دو واژه مدگرایــی و غرب گرایــی را به هم گره 
زده اســت. پیوندی که زاییده مدرنیسم و رشد 
تکنولوژی است و برندهای اروپایی  و آمریکایی 
نیز با  کمک تکنولوژی های ارتباطی و تبلیغاتی 
در ترویج آن موثرهســتند. مدگرایی متعلق به 
دوره خاصی نیست، اما جوانان و نوجوانان بنا بر 
مقتضیات سنی و نیازهای گوناگونی که دارند در 
برخی از قلمروها هم چون لباس و آرایش ظاهری 
بیشتر از دیگران در معرض جریان مد گرایی قرار 

می گیرند . 
از قدیم پوشیدن لباس  های کهنه و پاره  نشانگر 
طبقه اجتماعی افراد بود و از فقر حاکم بر ایشان 
خبر می داد؛ اما امروزه به یمن مدگرایی نوین و به 
مدد تبلیغات و چشم و هم چشمی و بدون توجه 
به فلسفه اصلی آن به یک ارزش و تفاخر در بین 
طبقه های پردرآمد و روشــنفکرنماهای تازه به 

دوران رسیده  تبدیل شده است.
در قرن 19 میالدی شلوار جین  به سبب مقاومت 
پارچه ابتدا مورد توجه ملوانان  و سپس کارگران 
کارخانه ها، معادن و دامداران قرار گرفت اما وقتی 
درقرن بیستم هنرپیشه های هالیوودی در فیلم 
های پرفروش وسترن  شلوارجین به تن کردند، 
این لباس به نماد سرکشــی و یاغی گری نسل 
جوان غرب تبدیل شــد. »لی« که نام یک برند 
بازرگانی شلوارهای جین اســت، از دهه 30 به 
بازارهای ایران وارد شد و پس ازآن با چاپ عکس 
هایی از هنرپیشــه ها و خوانندگان با شلوارهای 
لی پاچه گشــاد روی مجالت آن دوران، این نوع 
پوشش به یک مد پرطرف دار در بین نسل جوان 
ایران مبدل شد. اگرچه  پوشیدن شلوارهای جین 
از ابتدای پیروزی انقــالب در محیط های اداری 
و آموزشی ممنوع شــد اما به تدریج با باز شدن 
درهای بازارهای خارجی انــواع برندهای جین 
بوتیک ها و مغازه های ایران را به تســخیر خود 
درآورد و کــم کم رایج ترین پوشــاک همه رده 

های سنی شد.
امروز اما با گذشت 40سال از آن دوران، پوشیدن 
شــلوار لی های پاره و ریش  شــده چهره شهر 
اصفهان با پیشــینه عمیق فرهنگی را جلوه ای 
کریه بخشیده و میل به خود آرایی  که ریشه در 
کمال جویی و زیبا پسندی فطری انسان دارد با 
غفلت و افراطی گری مروج الابالی گری، بی قیدی 
و بی نظمی در جامعه و تغییر درســبک زندگی 
شده است. دربعد روانی نیز پوشیدن لباس های 

پاره باعث ایجاد افسردگی روحی  می شود. 
در ترویج این ســبک پوشــش نقــش تبلیغات 
رسانه ای و به طور ویژه شــبکه های اجتماعی، 
ســلبریتی ها  و البته واردکننــدگان و تولیدی 
ها را نمی توان نادیده گرفــت. عالقه جوانان به 
مدهای عجیب  غریــب را گاهی می توان نتیجه 
خودنمایــی یا حتی دهن کجی بــه هنجارهای 
جامعه نیز دانست. هنجارشکنی هایی که مقصر 
آن ســاختارهای نامناسب آموزشــی و تربیتی 
خانواده، محیط های آموزشــی و سیاست های 

غلط فرهنگی و اجتماعی است. 
رسول خدا)ص( می فرماید: برای حضور در میان 
برادران دینی، لباس تان را آراسته و لوازم خود را 
به اصالح آرید؛ زیرا خدا زشتی و زشت نمایی را 

دوست ندارد.)علل الشرائع.ص13(.
* کارشناس ارشد ارتباطات

عکس  روز 

امیرعلی و فاطمه؛ در صدر اسامی انتخابی 
سال 96

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: عامل 
تشکیل ۵/۲۵ درصد پرونده های دستگاه قضایی 
ریشه در اقدام های خشونت آمیز افراد در جامعه 

دارد.
علیرضا ســاوری اظهار کرد: ضرب و جرح عمدی 
مانند نــزاع فــردی و جمعی، توهیــن، تهدید و 
تخریب که ۲۵/۵ درصد پرونده های ورودی را به 
خود اختصاص داده است، ریشه در خشونت دارد.

وی تصریح کرد: فرصت بروز خشــونت در حوزه 
پیشــگیری های وضعــی قابل کنترل اســت. با 
ممانعت یا ممنوعیت حمل سالح سرد  می توان 

وقوع این حوادث را کاهش داد.
مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی 
و پیشــگیری از وقوع جرم قــوه قضاییه گفت: با 
استفاده از بانک ژنتیک برای آن دسته از افرادی 
که در بروز جرائم ضرب و جرح، دخیل هســتند 

می توان از بــروز وقوع جرائم غیــر قابل جبران 
جلوگیری کرد.

ســاروی ادامه داد: برخی افراد بیش از سه تا 10 
پرونده ضــرب و جرح در دســتگاه قضایی دارند 
که بایــد شناســایی شــوند. دادن آگاهی های 
عمومی، پیگیری مسائل درمانی افرادی که دارای 
اختالالت روحی و روانی هستند و اقدامات روان 
درمانی می تواند در کاهش این پدیده  موثر باشد.

مدیر کل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه:

بعضی ها بین 3 تا 10 پرونده قضایی دارند
مسئول رشته علوم و معارف اسالمی در شورای عالی 
آموزش و پرورش، در مراســمی با عنوان به ســوی 
تعالی که برای معرفی رشته علوم و معارف اسالمی 
برگزار شــده بود، پیام وزیر آموزش و پرورش را به 

همایش به سوی آرامش قرائت کرد.
در این پیام آمده است: سند تحول آموزش و پرورش 
ســند فرا دســتی و مصوب شــورای عالی انقالب 
فرهنگی از بنیادی ترین اســناد جمهوری اسالمی 
است.اقدام موثر پیرامون سند منوط به جریان سازی 
اجرای آن توسط دست اندرکاران از جمله دلسوزان و 
عالقمندان آموزش و پرورش نسل آینده کشور است.
گرچه تعداد دبیرستان های علوم و معارف اسالمی 
اندک است. اما با مجاهدت افراد صالح تاسیس شده 
اند و عهده دار تعلیم و تربیت تراز جمهوری اسالمی 
هستند و خروجی آن دارای مراتبی از حیات طیبه 
هســتند که مبتنی و مورد تاکید سند تحول است.
انتظار دارم آموزش و پرورش و سایر نهادی مربوط با 

همراهی گام های جدی تر برای توسعه این مدارس 
بردارند.

همچنین حجت االسالم حســینی در این همایش 
گفت: یاد می کنیم از وزیــر آموزش و پرورش وقت 
آقای اکرمی که در تاسیس این رشته اثرگذار بودند.

وی افزود: آیت ا... امامی کاشانی نیز پیشنهاددهنده 
و بانی این رشته بودند و این رشته با استقبال وزارت 

آموزش و پرورش مصوب شد. 

وزیر آموزش و پرورش:

مدارس علوم و معارف اسالمی باید توسعه یابد

با هدف رشد و ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه؛

اجرای طرح آزمایشی ارائه خدمات مشاوره رایگان حقوقی و قضایی در اصفهان

حاشیه نشینی نماینده های 
اصفهان برای زاینده رود

طرح آزمایشی ارائه خدمات مشاوره رایگان حقوقی و قضایی در چهار نقطه کشور از جمله حرم مطهر حضرت معصومه )س(، مسجد مقدس 
جمکران، آستان مقدس امامزاده صالح )ع( و میدان امام اصفهان با هدف رشد و ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه با بیش از ۲۵0 مورد 

مشاوره در این مناطق اجرایی شد.
آشنا کردن مردم با حقوق و وظایف شهروندی، ارتقای فرهنگ قانون گرایی و مقابله با گســترش فرهنگ قانون گریزی و قانون ستیزی، ارتقای فرهنگ نظم و 
انضباط اجتماعی و زمینه سازی برای تحکیم بنیان خانواده و کاهش طالق، ارتقای فرهنگ شناخت و پاسداشت حقوق دیگران، توسعه و ترویج فرهنگ صلح و 
سازش و ارتقای مهارت های حل اختالف و میانجی گری و چگونگی مراجعه به دستگاه قضایی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی از دیگر اهداف این طرح بود.

خبر

سه شکارچی در کاشان 
دستگیر شدند

سرپرســت اداره حفاظــت محیط زیســت 
شهرستان کاشــان گفت: ســه نفر شکارچی 
به دلیل شــکار غیرمجاز و سرپیچی از دستور 
ماموران، از سوی یگان حفاظت محیط زیست 
کاشان شناســایی، دســتگیر و تحویل مقام 

قضایی شدند.
حســین خادمی افزود: با توجه به تخلف های 
صورت گرفته به استناد ماده 4۵۵ قانون آئین 
دادرسی کیفری و ماده 1۲ قانون شکار و صید، 
یک نفر از آنها به هشت ماه حبس و ۲ نفر دیگر 

نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شده اند.
وی همچنیــن از توقیــف ادوات شــکار این 
متخلفان خبــر داد. بــه گفتــه او؛ ۵0 نفر از 
شکارچیان متخلف سال گذشته در شهرستان 
کاشان شناســایی و دستگیر شــدند و شمار 
زیادی ادوات شکار و صید، هفت قبضه اسلحه 
غیرمجاز و 10 قبضه اسلحه مجاز از آنها توقیف 

شد.

 228 پرونده شکار غیر مجاز 
در اصفهان تشکیل شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: ۲۲8 پرونده شکار و صید غیر مجاز سال 
گذشته در این اســتان تشکیل و394 متخلف 

دستگیر شدند.
ســید رحمان دانیالی اظهار کرد: ازمتخلفان 
شــکار در استان اصفهان ســال گذشته 133 
قبضه سالح مجاز، ۵1 قبضه سالح غیر مجاز و 

یک قبضه سالح جنگی کشف شد. 
وی همچنیــن گفت : 398 قطعــه پرنده اعم 
از شــکاری و غیر شــکاری و 18۲ قطعه انواع 
ماهی سال گذشته در اســتان اصفهان کشف 

و ضبط شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
ادامه داد: همچنین هشت خزنده، ۲6 پرنده و 
چهار رأس آهوی زنده دراین استان کشف و به 

مکان امن منتقل شد. 
دانیالی اظهار کرد: ۲13 پســتاندار و پرنده نیز 
که به صــورت غیر مجاز نگهــداری و خرید و 

فروش می شدند، کشف و ضبط شدند. 
وی با اشاره به آتش سوزی های صورت گرفته 
در مناطق تحــت مدیریــت حفاظت محیط 
زیست گفت: 10 فقره آتش سوزی در مناطق 
تحت مدیریت حفاظت محیط زیســت استان 
توســط محیط بانان و همکاری مردم محلی و 
اداره منابع طبیعی شهرستان ها خاموش شد. 

هشدار هواشناسی به 
کشاورزان و باغداران اصفهان

 اداره کل هواشناسی استان اصفهان  با صدور 
اطالعیه ای به باغداران و کشــاورزان اســتان 
اصفهان توصیه کرد که نسبت به استحصال و 
استفاده حداکثری از بارش های رگباری طی 
هفته جاری برنامه ر یزی کنند. هواشناســی 
اســتان اصفهان همچنین از مرتعــداران نیز 
خواست از تردد و چرای دام در مسیر آبراهه ها و 

مسیل های این استان خودداری کنند. 
باتوجه به احتمال جاری شدن روان آب، توصیه 
شده است که سرریز سدها و بندهای خاکی و 
سازه های آبخیزداری بازدید و کنترل شود.  این 
اداره کل از گلخانه داران نیز خواست نسبت به 
استحکام سازه و پوشش گلخانه در برابر بارش 
احتمالی تگرگ اقدام نمایند و باتوجه به کاهش 
بارندگی و افت منابع آبی اســتان اصفهان به 
کشــاورزان توصیه کرد که پــس از اطمینان 
نسبت به تامین آب، اقدام به کشت های بهاره 

کنند. 
هواشناسی استان اصفهان به باغداران مناطق 
غربی نیز توصیه کرد کــه تمهیدات الزم را در 
برابر کاهش دما و ســرمازدگی بهاره درختان 
شــکوفا به عمل آورند و  به دلیل کاهش بارش 
ها، مرتعداران روستایی و عشایری از ورود زود 
هنگام دام به مراتع ییالقی استان قبل از اعالم 
اداره منابع طبیعی شهرستان خودداری کنند. 

محیط زیست

با مسئوالن

نمایندگان استان خطاب به دکتر روحانی نامه ای ارسال کرده 
اند که در بخش از آن آورده شده:» باتوجه به اتمام آب شرب  
پنج میلیون نفر جمعیت اســتان اصفهان در مردادماه سال 
جاری و همچنین استمرار خشــکی زاینده رود و عدم وجود 
آب برای کشاورزان استان خواهشمند است دستور فرمایید 

زمانی جهت تشکیل جلسه اضطراری با حضور نمایندگان استان تعیین و اعالم نمایید« . این نامه به امضای 
همه نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی رسیده است. 

 اســتان اصفهان به همراه اقلیت مذهبی ارامنه در مجموع دارای ۲0 نماینده در مجلس شــورای اســالمی
 است.

زاینده رود به عنوان تنها منبع اصلی تامین آب آشامیدنی و کشاورزی استان اصفهان در دهه های اخیر به علت 
خشکسالی های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش برداشت با خشکی مواجه شده است.

به منظور بررسی مشکل کمبود آب 
استان صورت می گیرد؛

 جلسه اضطراری
 با رییس جمهور

مدیر ســد و نیروگاه زاینده رود گفت: ورودی سد زاینده رود در 
سال گذشــته حدود 1۲7 متر مکعب برثانیه بود که اکنون به 
3۵/۵ متر مکعب بر ثانیه کاهش یافته است و میزان خروجی آن 
نیز 1۲ متر مکعب بر ثانیه برآورد می شود. محمود چیتیان میزان 
آب ذخیره شــده در پشت ســد زاینده رود را 1۵6 میلیون متر 

مکعب اعالم کرد و افزود: سال گذشته در چنین روزهایی، ذخیره آب سد زاینده رود 340 میلیون متر مکعب بود.
وی  با بیان اینکه بر اثر کمبود آب از ابتدای آذر سال گذشــته این نیروگاه از مدار خارج شد گفت: اکنون، آب از 
پایین ترین دریچه سد خارج می شود و این خروجی تنها برای مصرف شــرب مورد استفاده قرار می گیرد برای 
فعال شدن نیروگاه این سد حداقل باید 180 میلیون متر مکعب آب در پشت سد وجود داشته باشد بنابراین در 
حال حاضر میزان آب ذخیره شده در پشت این سد برای راه اندازی نیروگاه آن بسیار کم است و اجازه انجام چنین 

کاری را نمی دهد.

مدیر سد و نیروگاه زاینده رود 
اصفهان:

نیروگاه زاینده رود از 
مدار خارج شد

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: امیرعلی 
و فاطمه پرتعدادترین اسامی در نام گذاری نوزادان 

در سال 1396 بوده اند.
حســین غفرانی به بیان آمار مرگ و میر و والدت 

در سال 96 در اصفهان پرداخت و عنوان کرد: آمار 
تعداد والدت در ســال 1396 به تعداد 80 هزار و 
۵۵8 نفر و آمار تعداد فوت نیز در این سال ۲3 هزار 

و 431 مورد بوده است.

وی همچنیــن به آمــار مرگ و میــر و والدت در 
ایــام تعطیالت نوروز اشــاره داشــت و بیان کرد: 
در 13 روز ابتدای ســال 1397 به تعــداد هزار و 
 833 والدت و ۵89 مــورد فــوت ثبــت شــده 

است.
مدیــرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان در ادامه 
با بیان این کــه امیرعلی و فاطمــه پرتعدادترین 

اســامی در نام گــذاری نوزادان در ســال 1396 
بوده اند، ابراز کرد: در بین اسامی پسران بیشترین 
فراوانی به ترتیب با امیرعلی، علی، امیرحســین، 
حســین و محمدحســین بوده اســت و در بین 
دختران نیز به ترتیب فاطمــه، زهرا، حلما، زینب، 
 نازنین زهرا و فاطمــه زهرا بیشــترین فراوانی را 

داشته اند.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان مطرح کرد:
امیرعلی و فاطمه؛ در صدر اسامی انتخابی سال 96

با اینکه در سال های اخیر از سوی 
مســئوالن امر وعده های فراوانی 
درباره ازدواج آسان و ایجاد شــرایط مناسب برای 
تسهیل ازدواج جوانان مطرح شده است، اما تاکنون 
بسیاری از این وعده ها فقط در حد حرف و حدیث 
 مانــده و هنــوز جنبــه عملی بــه خــود نگرفته 

است. 
در کشــور ما موضوع ازدواج، افزایش سن ازدواج و 
کاهش قابل توجه آن از معضالتی اســت که مکررا 
به عنوان یک زنگ خطر و فراتــر از آن یک بحران 
جدی از سوی برخی مسئوالن و کارشناسان مطرح 
می شود و معضل اشتغال یکی از دالیل اصلی دشوار 

شدن ازدواج است.
تسهیل ازدواج جوانان فقط در حد حرف 

برخــی هــا از ازدواج به عنــوان یک شــوخی در 
شــرایط کنونی اقتصادی یاد می کننــد. جوانانی 
که در صورت برخــورداری از یک شــغل نیم بند، 
باید هفت خوان رســتم را طی کنند تا هزینه های 
کمرشــکن رهن منزل، تهیه لوازم خانه و مراســم 
جشن عروســی را تامین کنند که آن هم به تعبیر 
جوانان باید سال ها با اقســاط گوناگون در اندیشه 
 پاس کردن چک ها و وصول مقروضات خویش به سر

 برند.
بــا اینکه تاکنــون طرح هــای متعــددی مدنظر 
قرارگرفته تا شاید به واسطه آن رفتن به خانه بخت 
تسهیل شــود، اما هر کدام از مصوبات و طرح های 
تعریف شــده به نوعی تنها روی کاغــذ و به صورت 
فرمایشی به تصویب رســیده اند که اگرغیر از این 

بود امروز ازدواج آسان به عبارت و واژه ای نمایشی 
تبدیل نمی شد.

برخــی کارشناســان و جامعه شناســان معتقدند 
نمی توان صرفــا عامل باال رفتن ســن ازدواج را در 
مسائل اقتصادی جست و جو کرد، بلکه تغییر سبک 
زندگی، فراز و نشیب ها و تحوالت فرهنگی جامعه 
در طول دو دهه و به ویژه یــک دهه اخیر آن چنان 
با سرعت و شــتاب همراه بوده که بعضا هضم و باور 

برخی از مســائل همچون ازدواج را از سوی جوانان 
دشوار ساخته است.

توقعات مهارناشــدنی زوج ها، باال رفتن انتظارات 
خانواده ها، رقابت ها و چشــم و هم چشــمی های 
ظاهری مزید بر علت شده تا این اتفاق خجسته را با 
مسیر پر سنگالخی مواجه سازد که بسیاری عطایش 

را به لقایش ببخشند.
 ا ز تفکرات فانتزی تا واقعیت 

مشــکالت ازدواج فقــط در قالــب افزایــش 
ســن ازدواج، عدم دســتیابی به شــرایط مطلوب 
اقتصادی و... خالصه نمی شــود، بلکــه در برخی 
مواقــع وجــود فانتزی های ذهنــی افــراد را در 
 انتخابشــان بــا چالش هــای فــراوان رو بــه رو 

کرده است.
 این در حالی اســت کــه در یک دهه گذشــته در 
فهرست دالیل اصلی طالق زوجین گزینه مشکالت 
جنسی در روابط زوجین کمتر به چشم می خورد، 
اما این روز هــا با نگاهــی به گزارش هــای وکال و 
به ویژه مشــاوران مســتقر در دادگاه های خانواده 
می توان مشــکالت جنســی در روابط زوج ها را به 
 عنوان یکی از دالیل اصلی طالق در سال های اخیر 

برشمرد.
هم اکنون ناتوانی جنســی، اعتیاد، بیکاری، درآمد 
پایین و نپرداختن نفقه از ســوی شوهر علت اصلی 
درخواست های طالق در دادگاه هاست که متاسفانه 
پــس از دو تا چهار ســال زندگی مشــترک میان 
 زوج ها و بیشــتر توســط زوجه مســیر طالق طی

 می شود.
اما در این بین با بررســی پرونده هــای طالق باید 
گفت کــه فقر مهارت هــای ارتباطی علــت 40 تا 
4۵ درصد طالق هاســت. علت دیگر عدم تناســب 
خصوصیات شــخصیتی دختر و پسر است. به طور 
مثال مرد برون گرا نمی تواند با زن درون گرا زندگی 
مناسبی داشته باشد. سومین علت اختالفات بالینی 
افسردگی، اضطراب و وسواس هاست. علت دیگر را 

می توان مشکالت اقتصادی بیان کرد. 

فقر مهارت ارتباطی در زوجین

با بررسی آمار ازدواج در دوره های مختلف باید به این امر اذعان داشت که در هیچ دوره ای 
میزان ازدواج در کشور ما به این شکل کاهش پیدا نکرده است و به همین دلیل مسئوالن باید 

با همکاری کارشناسان و متخصصان امر چاره ای بیندیشند. 

  عامل 45 درصد از طالق ها مشخص شد؛ 

فروغ یزدخواستی*

آقای نخست وزیر، همین حاال 
یهویی!

کافی است نام سعد الحریری را جست وجو کنید. 
انواع سلفی های او را با شــخصیت های مختلف 

سیاسی، فرهنگی و ورزشی پیدا می کنید.

فضای مجازی
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عوارض نشستن بیش از حد را با 8 ترفند از خود 
دور کنید

پیشنهاد سردبیر:

منزل
کافه 

طرزتهیه:
طالبی ١لیوان 

خیار رنده شده ١لیوان  
شکر يک قاشق چايی 

تخم شربتی ١ قاشق چای خوری
 يخ خورده شده نصف پارچ 

طالبی و خیار را با هم مخلوط کرده و شکر را به آن اضافه می کنیم 
و با يخ به مدت چند دقیقه در مخلوط کن مواد را میکس کرده 
و پس از آماده شــدن مواد می توانید آن را با چند اسکوپ 

بستنی وانیلی سرو کنید. 

اسموتى 
طالبى و خیار

 سفر های هوایی برای بانوانی که به تازگی زایمان کرده اند
 خطرناک است

تا چند ماه پس از تولد نوزاد مادر بايد مراقبت ويژه ای از خود و فرزندش به عمل آورد و از انجام کار هايی مانند 
سفر های هوايی که خطر های فراوان دارد، چشم پوشی کند.کارشناسان در جديدترين پژوهش های خود به 
بانوانی که به تازگی زايمان کرده اند توصیه می کنند از انجام سفر های هوايی خودداری کنند.در حالی که هیچ 
محدوديت قانونی برای انجام سفر های هوايی برای مادران و نوزادان وجود ندارد، اما انجام سفر درماه های اولیه 
تولد نوزاد توصیه نمی شود، زيرا می تواند نوزاد را در معرض طیف وسیعی از پاتوژن ها قرار دهد؛ همچنین امکان 
ايجاد لخته خونی در پا و ريه مادران در زمان پرواز با هواپیما وجــود دارد.از جمله مهم ترين خطر ها در زمان 
سوار شدن در يک هواپیمای مسافربری امکان انتقال بیماری از ساير مسافران و دريافت میکروب، باکتری و 
ويرس های محیط است؛ با توجه به سیستم ايمنی ضعیف نوزاد امکان سرايت بسیاری از بیماری ها وجود دارد.

نشستن برای مدت زمان طوالنی، بستن کمربند ايمنی، نشستن روی صندلی های بخش اکونومی هواپیما، 
قرارگرفتن درمعرض تکان های هواپیما و نیروی جاذبه زمین هنگام پرواز يا فرود و حتی استفاده از سرويس 
بهداشتی موجود در هواپیما می تواند ســبب خونريزی داخلی، آســیب ديدن بخیه ها و زخم های جراحی، 

چسبندگی روده و نیز بروز عفونت های مجاری ادراری در مادر شود.

پیری، هزینه های بهداشت و درمان در ایران را افزایش داده است
معاون کل وزارت بهداشت گفت: جمعیت کشور رو به مسن شدن است و از سويی بیماری های غیرواگیر شیوع 
زيادی دارد، يکی از بهترين حوزه ها برای انجام عمل خیر و کمک به رفع هزينه های کمرشکن، حوزه سالمت 
اســت. دکتر ايرج حريرچی، گفت: کل هزينه های ســالمت در تمام دنیا در چند دهه گذشته رو به افزايش 
بوده اســت، هم اکنون ١0/3درصد از کل درآمد ناخالص ملی کشــورهای جهان صرف هزينه های سالمت 
می شــود؛يعنی از هر ١0 دالری که مجموع دولتها و ملتها هزينه می کنند، يــک دالر صرف بهبود يا حفظ 
سالمت مردم می شود.وی در ادامه افزود: سهم هزينه های سالمت از کل هزينه های خانوار در کشور ما بیش 

از 5 درصد است که اين موضوع در همه کشورهای در حال توسعه از 
جمله کشور ما هزينه مربوط به بیماری ها، يکی از عوامل قابل توجه 
ايجاد فقر در جوامع است.معاون کل وزارت بهداشت گفت: عوامل 
متعددی از جمله افزايش متوسط سن جامعه و افزايش تعداد و درصد 

سالمندان، شیوع بیماری های غیرواگیر مثل بیماری های قلبی عروقی، 
ديابت و سرطان، افزايش انتظارات مردم ، ورود دارو و تکنولوژی جديد عوامل 

محرک افزايش هزينه های سالمت در آينده در کشور ما هستند.

80درصد دیسک ها با استفاده از لیزر، درمان می شوند
لیزر در صورت کاربرد صحیح می تواند به عنوان ابزاری مناسب در درمان ديسک های کمر و گردن به کار گرفته 
شود. بیرون زدگی ديسک يا فتق ديسک، بیماری بسیار شايعی است و روش های درمانی متعددی برای درمان 
مبتاليان به اين بیماری پیشنهاد می شود. مجید حیدريان، عضو انجمن درد در اين رابطه عنوان کرد: لیزر در 
صورت کاربرد صحیح می  تواند به عنوان يک ابزار مناســب در درمان ديسک های کمر و گردن به کار گرفته 
شود.حیدريان در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه اغلب بیماران سوال می کنند، چگونه لیزر می تواند جايگزين 
عمل جراحی در درمان ديسک کمر و گردن باشد؟ گفت: وقتی يک ديسک دچار بیرون زدگی می شود، قسمت 
بیرون زده سبب ايجاد فشار روی عصب در ناحیه ستون فقرات و عالئمی مانند درد، بی حسی و ضعف ايجاد 
می شود.وی افزود: در جراحی ديسک قسمتی از ديسک که دچار بیرون زدگی شده، با چاقوی جراحی بريده 
شده و از بدن خارج می شود. ولی در عمل با لیزر فیبر نوری، لیزر با حسی موضعی و بدون نیاز به برش پوست 
به داخل ديسک هدايت می شود.اين فوق تخصص درد بیان داشت: سپس با استفاده از نور لیزر قسمت داخلی 
ديسک شروع به کاهش حجم می کند. در اين حالت بیرون زدگی ديسک با فشار منفی که داخل ديسک ايجاد 
می شــود، به محل طبیعی خود برمی گردد، بدون آنکه نیاز به جراحی و بستری شدن داشته باشد.حیدريان 
تصريح کرد: همه مبتاليان به ديسک کمر و گردن با انجام عمل لیزر قابل درمان نیستند، بیماران می توانند 
جهت بررسی امکان انجام اين عمل به کلینیک های درد مراجعه کنند و تحت معاينه قرار گیرند تا در صورت 

امکان با بهره گیری از اين روش از انجام عمل جراحی باز در آنان جلوگیری شود.

بیماری های قلبى
 نشســتن طوالنی مدت 
با افزايش فشــارخون و 
کلســترول ارتباط دارد. 
اين دو عامــل خطر بروز 
حمله قلبی را باال می بــرد. در عوض، 
فعالیت بدنی عملکرد رگ ها را بهبود 
می بخشــد و باعث تنظیم ضربان قلب 
می شــود که جريان خون در رگ ها را 
سريع تر می کند. هر چه جريان خون 
سريع تر باشد اکسیدنیتريک بیشتری 
از اليه درونــی ديواره رگ ها ترشــح 
می شــود. در نتیجه رگ ها سالم و نرم 
می ماند اما در حالتــی که فرد تحرک 
کمتری دارد بدن بــرای حفظ ضربان 
قلب بايد فشار بیشتری به رگ ها وارد 
کند. اين فشار چربی را به ديواره های 
رگ ها وارد می کند و باعث سفت شدن 
آن می شــود. اين امر مــی تواند خطر 

حمله قلبی را باال ببرد.

عوارض نشستن بیش از حد را با 8 ترفند از خود دور کنید
بی تحرکی، عامل اصلی ابتال به دیابت و افزایش خطر مرگ در اثر بیماری های قلبی عروقی است. حتی اگر بعد از بی تحرکی طوالنی مدت ورزش کنید، باز هم اثرات منفی آن را نمی توانید از بین ببرید.، 

با این حال شما می توانید بعد از یک روز طوالنی بی تحرک ماندن، با اجرای ترفندهایی، عوارض ناشی از نشستن بیش از حد را از خود دور کنید:

کمردرد
 کم تحرکی ستون فقرات، باعث انعطاف پذيری کمتر آن می شود 
و زمینه آسیب ديدگی ستون مهره ها را بر اثر فعالیت های روزانه از 
جمله بستن بند کفش فراهم می کند. ديسک بین مهره ای ماده ای 
نرم است که نشستن طوالنی مدت باعث می شود ديسک آسیب 
ببیند. حرکت های ناگهانی، احتمال ديســک کمر را باال می برد و باعث درد و 
سفتی عضله می شود. با نشستن روی يک صندلی راحت نمی توان مشکل را 
حل کرد. اگر پشت میزنشین هستید، حواستان باشد که صاف بنشینید. نبايد 
گردن تان جلوتر از شانه هايتان باشد. از آويزان نگه داشتن شانه ها بپرهیزيد و 
پاهايتان را روی زمین قرار داده و در پشتتان، يک پشتی مناسب قرار دهید تا 

گودی کمرتان را پر کند.

درد پا
 هنگامــی کــه پاهــا شــانس 

کشــش و حرکت را نداشــته باشند، درد 
عضالت شروع می شود. شــايد تصور کنید که 

استئوآرتريت تنها در افرادی به وجود می آيد که به 
شــدت ورزش می کنند؛ اما محققان می گويند بین نشستن طوالنی مدت 

و بروز استئوآرتريت ارتباط وجود دارد. نداشــتن فعالیت به چاقی مفرط منجر 
می شود و باال رفتن وزن فشار بیشتری روی مفصل ها وارد می کند. از طرفی ضعیف 
شدن عضله ها به علت کم تحرکی باعث می شود هنگام بلند شدن از روی صندلی از 
دست هايتان کمک بگیريد. اين حالت نشانه ضعیف شدن عضالت بزرگ ران است. 
برخی معتقدند که ضعیف شدن عضالت می تواند به اســتئوآرتريت منجر شود. 
هنگامی که در حالت نشسته هستید، پاهای خود را کامال روی زمین قرار دهید 

و ارتفاع صندلی خود را تنظیم کنید به طوری که زانوهايتان کمی باالتر از 
باسن قرار گیرد.

ضعیف شدن استخوان ها
 يکی ديگر از عوارض بی تحرکی، از دست دادن مواد معدنی 
استخوان ها و کاهش توده استخوانی است. برای جبران اين 
روند منفی، غذاهای غنی از کلســیم مانند شــیر و اسفناج و 

 غنی از ويتامین دی مانند تخم مرغ و ماهی
 می توانند مفید باشند.

عدم تمرکز
 بیش از حد نشســتن باعث محدود 
شــدن جريان خــون به مغز شــما 
می شود. بلند شــدن از پشت میز کار 
به دفعات و هــر ۴0 دقیقه يک بار و يا 
تقسیم وظايف کاری با همکارتان، می تواند شما 
را در انجام وظايف خالق تر کند و میزان اکسیژن 

رسانی به مغزتان را افزايش دهد.

اگر شما با کامپیوتر کار مي کنید يا کار اداري فراواني داريد که موجب مي شود ساعات زيادي را 
پشت میز کارتان بگذرانید، احتمال اينکه در پايان روز در ناحیه پشت و گردن احساس گرفتگي 
يا درد داشته باشــید زياد خواهد بود. در صورت امکان برای پیشگیری از گردن درد از وسايل 
ارگونومیک استفاده کنید و در غیر اين بايد از روش هاي مختلف ديگر براي رفع مشکل خود 
استفاده کنید. هنگام کار پشت خود را تا حد امکان صاف نگه داريد. از خم شدن روي صفحه کلید بپرهیزيد و 

سعي کنید صفحه کلید را تا حد امکان باال بیاوريد تا مجبور نباشید ساعات طوالني به پايین نگاه کنید. مدام 
صاف نشستن را به خود ياد آوري کنید. حتی مي توانید يک يادداشت روي صفحه نمايشگر کامپیوتر خود 
نصب کنید و هربار با ديدن آن طرز نشستن خود را تنظیم کنید. به مرور زمان باالخره به صاف نشستن عادت 
خواهید کرد. اگر شما هنگام کار در ساعات طوالني، به درد جدي در ناحیه گردن مبتال مي شويد، شايد به 

جا به جا کردن صفحه نمايشگر نیاز باشد.

گردن درد

مشکالت انسولین
 فقط يک روز بی حرکت ماندن می تواند به طور چشــمگیری منجر به 
کاهش فعالیت انسولین و سخت شدن کنترل قند خون شود. همین روند 
فرد را در معرض خطر ابتال به ديابت نــوع ۲ قرار می دهد. زمانی که قند 
به سلول ها می رسد يک سری واکنش های زنجیره ای رخ می دهد تا به 
قند اجازه ورود به داخل بافت داده شــود. بی تحرکی باعث می شود قابلیت عضله ها 
در دريافت قند از جريان خون کاهش پیدا کند از اين رو در برابر انســولین مقاوم تر 
می شود. حرکت های کوچک و منظم، فعالیت انسولین را در عضله بهبود می بخشد.

افسردگى 
مطالعات نشان داده، زنان میانسالی که 

روزانه بیش از ۷ ســاعت می نشینند، نسبت به 
کسانی که ۴ ساعت يا کمتر بی تحرک هستند، بیشتر 

در معرض خطر افسردگی قرار دارند. به گفته محققان 
نشستن طوالنی مدت با افکار منفی و خطر ابتال به برخی بیماری های 

روانی از جمله افسردگی همراه است. در عوض يک پیاده روی 
30 دقیقــه ای در روز می تواند نتیجــه ای کامال 

برعکس داشته باشد.

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت دعوت میگردد تا در مجمع عمومی عادی شرکت که 

راس ساعت 11 صبح مورخ 1396/12/20 در نشانی اصفهان خیابان بوستان سعدی- ساختمان 

ریف- کدپستی 8175656771 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: انتخاب بازرس اصلی و علی البدل- تعیین روزنامه- تصویب تراز سال مالی 95 

مقام دعوت کننده: هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی در شرکت صنایع شیمیایی پلیمر 
ایران سهامی خاص به شماره ثبت 8933 و شناسه ملی 10260300242 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت دعوت میگردد تا در مجمع عمومی عادی شرکت که 

راس ساعت 9 صبح مورخ 1396/12/20 در نشانی اصفهان خیابان بوستان سعدی- ساختمان 

ریف- کدپستی 8175656771 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: انتخاب بازرس اصلی و علی البدل- تعیین روزنامه- تصویب تراز سال مالی 95 

مقام دعوت کننده: هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی در شرکت  تولیدی و صنعتی خودرنگ  

سهامی خاص به شماره ثبت 3560 و شناسه ملی 10260243777 

خواص درمانى حنا 

يکی از گیاهان محبوب در طب سنتی حنا بوده که از گذشته جايگاه ويژه ای در کشور ما داشته است، بهتر است بدانید حنا به دلیل خواص گوناگون 
همچنان جايگاه خود را در میان گیاهان دارويی حفظ کرده ؛ حنا به دلیل خواص ضد التهابی در درمان ســردر های مزمن اثرگذار اســت، با حنا 
می توان جوش های دهان را به طور کامل از بین برد، همچنین پوست گیاه حنا در درمان اختالالت کبدی فوق العاده موثر است. حنا زدن  به دلیل 

خواص ضد باکتريايی می تواند سطح پوست را از آلودگی ها و باکتری های پوستی پاک کند.

عطارباشى
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مهاجرت معکوس؛ 
بوفون در آرژانتین!

جان لوییجی بوفون می توانــد در پایان فصل 
با بوکاجونیــورز قرارداد 
امضــا کنــد. پس 
از اینکه باشــگاه 
آرژانتینــی اعالم 
کــرد بــه جذب 
دروازه بان یوونتوس 
عالقه مند اســت این 
خبر در سراسر کشور انعکاس داشت. کارلوس 
توس نقش مهمی در این انتقال خواهد داشت 
و می خواهد دروازه بان ایتالیایی را راضی کند 
تا در بوکاجونیورز بازی کند. با این حال هنوز 
بوفون درباره آینده اش تصمیم نگرفته است. او 
نمی داند در پایان فصل بازنشسته خواهد شد یا 
نه؛ همچنین امکان حضورش در فصل بعد در 

یوونتوس وجود دارد.

صعود تاشکندی

پیشنهاد سردبیر:

مربی اسبق اســتقالل با انتشــار متنی در صفحه 
شخصی خود نســبت به شــایعه مذاکره با باشگاه 
سپاهان واکنش نشان داد.پس از خبرهای منتشر 

شــده در فضای مجازی مبنی بر مذاکره باشــگاه 
سپاهان با علیرضا منصوریان، این مربی در صفحه 
شــخصی خود نوشت:متاســفانه در روزهای اخیر 
بارها شاهد بودم شــایعه مذاکره اینجانب با برخی 
تیم ها مطرح شده اســت و در آخرین مورد هم در 
خصوص مذاکره بنده با سپاهان گمانه زنی و شایعه 

پراکنی شــده که از این طریق قویا این شــایعه را 
تکذیب می کنم.اینجانــب معتقدم که نباید فضای 
امن از مربیان گرفته شود و این دست شایعات را ابزار 
افرادی می دانم که در پشــت پرده قصد بر هم زدن 
تمرکز یک مربی در راس کار و ضربه زدن به آن تیم را 
دارند.لذا با همه احترامی که برای تیم سپاهان، مردم 

خوب اصفهان و هواداران این تیم و شخص منصور 
ابراهیم زاده قائل هستم، قویا و صریحا اعالم می دارم 
روح بنده نیز از این شایعات بی خبر بوده  و هرگونه 
خبر از این دست را قویا تکذیب کرده و اعالم می دارم 
هرگونه اخبار موثق در خصوص مذاکرات احتمالی 

و... را از طریق کانال رسمی خودم اعالم می دارم.

منصوریان  به شایعات پایان داد؛
هیچ مذاکره ای با سپاهان نداشتم 

فوتبال جهان

همسر داور رئال مادرید- 
یوونتوس، تهدید به مرگ شد

مایکل اولیور، داور انگلیســی در جریان دیدار 
یوونتوس و رئال مادرید 
با اعالم ضربه پنالتی 
در ثانیه های پایانی 
برای رئال مادرید 
به سوژه رسانه های 
فوتبالی تبدیل شــد. 
این داور بعد از اعالم ضربه 
پنالتی به ســود رئال مادرید، جــان لوییجی 
بوفون دروازه بان و کاپیتان یوونتوس را نیز به 
دلیل اعتراض به داور با کارت قرمز روبه رو کرد.

ساکرنت گزارش داد که هواداران یوونتوس که 
از باخت تیم شــان در این دیدار بسیار ناراحت 
بودند پیام های تهدیدآمیزی را برای همسر این 
داور فرستادند. سخنگوی اتحادیه داوران یوفا 
نیز با انتقاد از این پیام ها اعالم کرد که این نهاد 

از اولیور و همسرش حمایت می کند. 

 واکنش نیمار به قهرمانی
 پاری سن ژرمن

ستاره برزیلی پاری  سن  ژرمن با منتشر کردن 
پستی، قهرمانی تیمش 
در لیگ فرانســه را 

تبریک گفت .
از  نقــل  بــه 
اکیپ؛پاری  ســن  
ژرمن در هفته ســی 
و ســوم رقابت هــای لیگ 
فرانسه جشنواره گل به راه انداخت و توانست 
موناکو، مدافع عنــوان قهرمانــی را با نتیجه  
۷ بر یک شکســت دهد.با این پیــروزی تیم 
پاریســی توانســت قهرمانی خود را در فصل 
جاری لوشــامپیونه پنج هفته باقــی  مانده به 
پایان لیگ به دســت آورد.نیمار که به خاطر 
آســیب دیدگی چنــد هفته ای اســت دور از 
میادین اســت بعد از بازی این پیام را منتشر 
کرد و نوشت: »بسیار دوست داشتم که در کنار 
شما باشم. این قهرمانی را تبریک می گویم«.

خبرهای زیادی دربــاره جدایی نیمار از پاری 
 ســن  ژرمن در تابســتان به گوش می رسد و 
باید دید که این بازیکــن برزیلی در نهایت چه 

تصمیمی خواهد گرفت. 

احمد اسماعیل پور، ستاره تیم ملی ایران و باشگاه گیتی پسند پس 
از اتمام قراردادش با تیم اصفهانی و دریافت رضایت نامه راهی چین 
شد.دلیل جدایی وی از گیتی پسند پیشــنهادهای شگفت انگیز 
چینی ها بوده و تالش های گیتی پسندی ها برای نگاه داشتن این 
بازیکن بی فایده بود تا بازیکن ملی پوش گیتی پســند که سابقه 

کاپیتانی این تیم را هم داشته است، راهی لیگ چین شود.

بازیکن گیتی پسند لژیونر شد

درخشش ســردار آزمون در رقابت های دو هفته اخیر لیگ برتر 10
روسیه یک پیغام مهم برای سایر مهاجمان تیم ملی دارد. 

اینکه آنها باید امیدوار باشند که کی روش بخواهد در جام جهانی 
از 2 مهاجم در ترکیب اصلی اســتفاده کند چرا که اگر او تیمش 
 را با یک مهاجم به میدان بفرســتد، سردار گزینه اصلی او خواهد

 بود. 

پیغام سردار به مهاجمان تیم ملی 
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پارتی بازی درباره آدام؟ راد 
تکذیب کرد

 آدام همتی، هافبک جوان پرسپولیس نوه سعید 
راد، بازیگر معروف و پرسپولیسی است  و خیلی 
ها عقیده دارند که آدام، حضورش در پرسپولیس 
را باید مدیون نام و شهرت پدربزرگش باشد و گرنه 
او به لحاظ فنی در حد و اندازه های پرسپولیس 
نبــوده. موضوعی کــه واکنش ســعید راد را در 
پی داشته و او در گفت وگویی شــایعات درباره 
پارتی بازی در پرسپولیسی شــدن نوه اش را رد 
کرده:»آقای برانکو چه تعلــق خاطری می تواند 
نسبت به من داشته باشد؟ اگر داشته باشد، مگر با 

آبروی خودش بازی می کند؟« 

در حاشیه

جابه جایی رکورد جهانی 
تیراندازی توسط الهه احمدی

نخســتین مرحله رقابت هــای آزاد تیراندازی 
کشور طی روزهای گذشــته در محل سالن 80 
خط مجموعه ورزشــی آزادی برگزار شد. گوران 
ماکسیموویچ ،مربی و قهرمان المپیک که به تازگی 
هدایت تیراندازان ایرانــی را برعهده گرفته هم از 
نزدیک تماشاگر این دوره از رقابت ها بود و عملکرد 

ملی پوشان را مورد بررسی قرار داد.
 در مرحله نخســت مســابقات آزاد تفنگ، الهه 
احمدی در قانون جدید 60 تیر موفق به کســب 
630.3 امتیاز شد و بر سکوی نخست این رقابت ها 

ایستاد.
سون نیگ از چین در مســابقات جهانی مکزیک 
در اسفندماه 96 با کسب 629.5 
امتیازعنــوان قهرمانی جهان 
را از آن خود کــرده بود.بدین 
ترتیب بانوی تیرانــداز ایرانی 
که سابقه 2 دوره حضور در 
المپیــک را هم دارد، 
مســابقات  در 
کشوری موفق به 
شکستن رکورد 

جهان شد.

ورزش بانوان

مائوریسیو ساری:
 خوشحالی، مهم تر از پول 

است
دست های خالی مائوریسیو ساری برای رقابت 
بــا یوونتوس پرســتاره 
و حضــور ناپلی هــا 
دوم  رتبــه  در 
جــدول، آن قدر 
هیجان انگیز بوده 
باشــگاه های  کــه 
اروپایی ســراغ مربی 
ایتالیایی بروند. خبرهای زیادی درباره جدایی 
ساری از ناپولی به گوش می رسد. خود ساری 
درباره احتمال تمدید قراردادش گفت: » تا این 
لحظه صحبتی درباره تمدید قرارداد نشــده 
اســت. به زودی با رییس باشــگاه در این باره 
صحبت خواهیم کرد. مشــکل ما اصال مادی 
نیست. اگر احساس کنم که می توانم همچنان 
هواداران ناپولی را خوشــحال کنم قراردادم را 
تمدید می کنم و در این تیــم می مانم اما اگر 
احســاس کنم که دیگر نمی توانــم هواداران 
ناپولی را خوشحال کنم از تیم جدا خواهم شد 

و این تنها شرط من است.«

بسکتبال
فیالدلفیا - 

ساعت میامی
04:40

سایت 
آنتن

لوکوموتیو فوتبال
ازبکستان 

 -
ذوب آهن

ساعت
18:30

شبکه 
سه

تراکتور فوتبال
سازی - 

الغرافه
ساعت

19

شبکه 
ورزش

بایرلور فوتبال
کوزن -
 بایرن 
مونیخ

ساعت
23:15

شبکه 
ورزش

سلتاویگو فوتبال
ساعت- بارسلونا

23:30

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

سهشنبه 28 

فروردین

پیشخوان

 انقراض یوز
طرح جدید پیراهن تیم ملی 

در جام جهانی: سفید ساده

 یورش ســرخابی ها 
برای حفظ سرگروهی

 الهالل بــای بای کن 
عموشفر ببینه! گود بای 

پارتی!

سرپرست باشگاه سپاهان در مورد تعیین سرمربی فصل 
آینده سپاهان، اظهار کرد: مســابقات لیگ برتر فوتبال، 
هفتم اردیبهشــت  ماه به پایان می رســد که دو مسابقه 
حســاس دیگر تا آن زمان باقی مانده اســت و باید تمام 

تمرکزم را  روی این دو مسابقه بگذارم.
مسعود تابش در پاسخ به این سوال که » آیا با امیر قلعه نویی برای فصل آینده صحبتی کرده اید؟« پاسخ داد: در 

این رابطه هیچ صحبتی با کسی نکرده ایم و در حال حاضر اصال صحبتی در مورد این قضایا ندارم.
سرپرست باشگاه سپاهان ادامه داد: در حال حاضر منصور ابراهیم زاده سرمربی سپاهان است و با تمام قدرت 

از وی حمایت می کنیم.
مسعود تابش تاکید کرد: از هفتم اردیبهشت ماه به بعد، تمام قد در خدمت شما هستم، اما االن در مورد سرمربی 

فصل آینده تیم و انتخاب باشگاه صحبتی ندارم.  

سرپرست باشگاه سپاهان: 

تا هفتم اردیبهشت ماه 
هیچ صحبتی ندارم 

تمدید قرارداد با سید حسین حسینی برای استقالل به 
چالشی تازه در نقل و انتقاالت تبدیل می شود. حسینی 
که در فصل جاری چند مقطع را به عنوان دروازه بان اول 
استقالل ســپری کرد و همه دچار این تصور شدند که 
مهدی رحمتی باید برای فصل آینــده تصمیم تازه ای 

بگیرد، حاال انگار تصمیماتی در سر دارد که استقاللی ها را باید به فکر حفظ رحمتی بیندازد.
حسین حسینی که احتماال یکی از مردان کی روش در جام جهانی روســیه است، دو راهی تازه ای برای 
خود ساخته که مسیر هیچ کدام از آنها استقالل نیست. سپاهان یکی از گزینه های حسین حسینی است 
و البته راه دوم اروپاست. حسینی به بازی در اروپا فکر می کند و می خواهد تجربه های تازه ای داشته باشد، 
تجربه هایی که شاید در آینده بتواند او را به مرد شماره یک تیم ملی تبدیل کند. بازی در اروپا به خصوص 

اگر در لیگ و تیم خوبی باشد، می تواند راه های تازه ای را برای حسین حسینی بگشاید. 

 دو راهی حسین حسینی، 
دروازه بان استقالل؛

 سپاهان یا اروپا؟

تیم ذوب آهن اصفهان در شــرایطی در آخرین هفته از مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا در تاشکند به مصاف تیم لوکوموتیو ازبکستان می رود 
که تنها یک تســاوی نیز می تواند جواز صعود این تیم به مرحله حذفی 

را صادر کند.
سبزپوشان اصفهانی که در این دوره از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در 
دور رفت مرحله گروهی عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشته بود 
و با شکست تیم های الوحده امارات و لوکوموتیو تاشکند و کسب شش 
امتیاز در رده دوم گروه B  این مســابقات قرار گرفته بود با افت ویژه ای 
در دور برگشت روبه رو شد و در اولین بازی  این دور در امارات با سه گل 
مغلوب تیم الوحده این کشور شد که در هفته قبل از آن توانسته بود این 

تیم را با دو گل از سر راه بردارد.
 در دومین دیدار از دور برگشت شــاگردان امیر قلعه نویی در شرایطی 
میزبان تیم قدرتمند الدحیل قطر بودند که با کسب پیروزی در این دیدار 
خانگی می توانســتند خیال خود را از بابت صعود راحت کنند ولی در 
ورزشگاه فوالد شهر تن به شکست یک برصفر دادند تا صعود این تیم به 

هفته آخر کشیده شود.
از آن جایی که در این گروه تیم الدحیل قطر که توانسته تمام بازی 
های خود را در مرحله گروهی با پیروزی پشت سر بگذارد، به عنوان 

صدر نشین صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرده، دیدار شاگردان 
قلعه نویی با نماینده ازبکستان مهم ترین دیدار این این گروه در آخرین 
روز این بازی هاست  و نتیجه این دیدار تکلیف دومین تیم صعود کننده 

به مرحله باالتر گروه B را مشخص می کند. 
ذوب آهن که با کســب شــش امتیاز و با توجه به قانون بازی رو در رو 
باالتر از حریف ازبکستانی اش، توانســته در جایگاه دوم قرار بگیرد در 
آخرین روز از رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در  منطقه 
غرب  در حالی عصر امروز رودرروی  تیــم لوکوموتیو قرار می گیرد که 
شاگردان قلعه نویی برای صعود به مرحله بعد نیاز به پیروزی یا تساوی 
مقابل این تیم دارند و در صورت شکست باید در همین مرحله گروهی با 

این مسابقات خداحافظی کنند. نماینده ایران در بازی رفت با دو گل 
مهمانش را شکست داد و تســاوی در دیدار برگشت برابر 
لوکوموتیو می تواند ذوب آهن را بــا قانون بازی رو در رو 

راهی مرحله بعد کند.

در آن ســوی میدان تیم لوکوموتیو ازبکســتان هنوز شانس صعود به 
مرحله حذفی را دارد و با پیروزی می تواند بــه مرحله بعدی راه یابد  از 
این رو دیدار ســختی در انتظار تیم ذوب آهــن خواهد بود به خصوص 
اینکه حریف ازبکستانی  جنگ روانی علیه تیم ذوب آهن را پیش از بازی 

شروع کرده و با کارشکنی در تمرین 
سبزپوشــان و هم چنین دعوت از 
تماشــاگرانش برای حضورپرشور 
در ورزشگاه ســعی در تضعیف 

روحیه آنها دارد.
قضاوت این بــازی را یک تیم 

داوری از کــره جنوبی بر 
عهده دارد .کو هیونگ 

جین داور وسط کره 
ای ایــن دیــدار 

امــا پیــش از 
ایــن ســابقه قضاوت 
بازی های تیم هــای ایرانی را 

نیز داشته بازی هایی که نتایج آن 
اغلب به ســود نماینده های ایران نبوده 

است ولی این بار ذوب آهنی امیدوارند بتوانند 
 پیروز این میدان لقب بگیرنــد و به مرحله حذفی 

راه یابند. 

جنگ میزبانی

NBA بسکتبال
ساعت: 04:40 زنده از سایت آنتن
ساعت: 18:30 زنده از شبکه سه

ساعت: 19:00 زنده از شبکه ورزش

ساعت: 23:15 زنده از شبکه ورزش
ساعت: 23:30

رییس مستعفی هیئت کشتی استان اصفهان:

استعفای من ربطی به استعفای خادم ندارد
وعده عسگری برای موفقیت تکواندو در آسیا: 

بهترین جایگاه را به دست می آوریم

 رییس هیئت کشتی اصفهان در پاسخ به این سوال که مگر 
استعفای شــما به دلیل استعفای رســول خادم از ریاست 
فدراسیون نبود و با توجه به برگشــت خادم به فدراسیون، 
چرا هنوز اصرار به اســتعفا از ســمت خود دارید، ادامه داد: 
خیر، استعفای من ربطی به اســتعفای خادم ندارد. ماه های 
آخر ریاستم در هیئت کشتی استان اصفهان است و کمتر از 
سه، چهار ماه دیگر باید مجمع انتخاباتی هیئت برگزار شود.

وی در پاسخ به اینکه پس چرا صبر نمی کنید تا این چند ماه 
پایانی هم به اتمام برسد، گفت: خسته شده ام. اگر برای ادامه 

راه، افراد تازه نفس روی کار بیایند بهتر است.

دلیل حضور معروف در فدراسیون والیبال مشخص شد:

معرفی اسپانسر برای همکاری با فدارسیون

تیم ملی تکواندو بعد از برگزاری مسابقات انتخابی این روزها با 
برپایی اردو در تهران زیر نظر فریبرز عسگری خود را برای حضور 
در رقابت های قهرمانی آسیا آماده می کند.فریبرز عسگری درباره 
پیش بینی اش از نتیجه تیم ملی تکواندو در مسابقات قهرمانی 
آســیا افزود: پیش بینی کردن در ورزش به ویژه در تکواندو کار 
سختی است. البته ایران همواره جزو قدرت های برتر تکواندوی 
جهان بوده و هست. با این حال رقابت در سطح آسیا با مسابقه 
دادن در سطح جهان تفاوت چندانی ندارد چون کره جنوبی به 
عنوان قهرمان جهان در آسیا حضور دارد. همچنین کشورهایی 
مثل چین، اردن و چین تایپه هم سرمایه گذاری خوبی کرده اند.

اولین جلسه هیئت رییسه فدراسیون والیبال در سال 9۷ در 
محل این فدراسیون برگزار شد که سعید معروف، کاپیتان تیم 
ملی هم در این جلسه حضور داشت. دلیل حضور معروف در 
این جلسه از سوی محمود افشاردوست، معرفی یک اسپانسر 
برای همکاری با فدراســیون والیبال عنوان شده است. حاال 
باید دید ضیایــی و دیگر اعضای هیئت رییســه تصمیم به 
همکاری با اسپانســری که کاپیتان تیم ملی معرفی کرده، 
می گیرند یا خیر. البته دبیر فدراسیون اعالم کرده قرار نیست 
اسپانسر تغییر کند؛ بلکه فدراســیون به دنبال اضافه کردن 

اسپانسرهای دوم و سوم است.

صعود تاشکندی
 تنها یک امتیاز ذوب آهن را به مرحله 

باالترمی رساند؛
سمیه مصور
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رشد 5 برابری مراجعات جهت اخذ خدمات 
فنی خودرو

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شورا

کافه شهروند

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
صندلی خالی در مسیر 

نگذاریم
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با تاکید 
بر اینکه مسئولیت شــهرداری در اجرای طرح 
هم پیمایی تنهــا طراحی و اجــرای نرم افزار 
اســت، گفت: این طرح عمدتا در مسیرهایی 
 که خط اتوبوس یا مترو وجــود ندارد، اجرایی 

خواهد شد.
فتح ا... معین اظهار کــرد: به منظور بهبود این 
شــرایط و همچنین اســتفاده بهینه از تردد 
خودروها و کاهش آالینده های شــهر اصفهان 
طرح هم پیمایی در دســتور کار شورای شهر 

اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: طرح هم پیمایی در بسیاری از نقاط 
دنیا وجود دارد و افرادی که خودروی شخصی 
دارند در مسیرهایی که تردد می کنند از افراد 
دیگری که مسیرشان با آنها یکسان است دعوت 
می کنند تا با آنها همراه شوند تا صندلی خالی 

در مسیر نداشته باشیم.

سخنگوی شورای اسالمی شهر 
اصفهان: 

استفاده از بطری آب در شورا 
و شهرداری ممنوع شد

مهدی مقدری، سخنگوی شورای اسالمی شهر 
اصفهان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام 
در خصوص تصویب ممنوعیت استفاده از بطری 
آب در شهرداری و شورای شهر نوشت: »طرح 
ممنوعیت اســتفاده از بطری آب بسته بندی 
شده در شورای شهر، شــهرداری، سازمان ها و 
نهادهای وابســته آن با اکثریت آرا به تصویب 

رسید«.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان:

بودجه سازمان فرهنگی 
شهرداری اصفهان مصوب شد

بودجه ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان به عنــوان آخرین بودجه 
بررسی شده سازمان های شهرداری در بیست و 

نهمین جلسه علنی شورا مصوب شد.
فریده روشــن، رییس کمیســیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــورای اســالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه افزایش بودجه ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری باید 
مطابق با افزایش درآمدهای این سازمان انجام 
شود، اظهار کرد: برای این امر ضروری است که 
سالن های در اختیار این سازمان سطح بندی 
شود و بر اساس این سطح بندی برای این مراکز 

سقف درآمدی تعیین شود.

ترک های پل چوبی بیشتر شده است
سالم من یک بازنشسته اداره آموزش و پرورش 
هستم که ســاعاتی در روز را به پیاده روی در 
کنار رودخانه زاینــده رود و گفت و گو با دیگر 
ســالمندان صرف می کنم؛ اما مدتی است که 
بر پیکره پل چوبی که یکی از پل های تاریخی 
اصفهان اســت و به نظر من بــه نوعی مهجور 
مانده، ترک بسیار بزرگی ایجاد شده  که با وجود 
گذشت زمانی طوالنی هنوز رسیدگی صورت 

نگرفته است.
 از مســئولین خواهش می کنم به این موضوع 

رسیدگی کنند.
  احمد باقری – بازنشسته بانک

افزایش اســتفاده از انرژی پاک در 
استان

ســالم، اتفاق خوبی که در ســطح شهر افتاده  
نصب پنل های خورشــیدی در فضا های سبز 
سطح شهر است که این موجب نهادینه شدن  
فرهنگ اســتفاده از انرژی پاک در بین مردم 
می شــود و از شــهرداری و دیگر مســئولین 
خواهشمندم اقدامات این چنینی  که موجب 
باال رفتن فرهنگ مردم می شــود را در سطح 

شهر افزایش دهند. 
رویا احمد زاده - شهروند اصفهانی

خیابان بهار آزادی
سالم من یکی از ســاکنین خیابان بهار آزادی 
واقــع در چهار باغ باال هســتم می خواســتم 
بگویم این خیابان یک طرفه است که متاسفانه 
ســاکنین این موضوع را رعایــت نمی کنند و 
بیشــتر اوقات خالف می آیند که گاهی اوقات 
باعث تصادف می شــود. الزم اســت تدبیری 
اندیشــیده شــود، برای مثال اگر می توانند 
دوربینی نصــب کنند و بــا متخلفین برخورد 

کنند که دیگر چنین مشکالتی ایجاد نشود.
نسیم .م – ساکن خیابان بهار آزادی

مدیرکل راه وشهرسازی استان تاکید کرد:
لزوم توجه به اسناد باالدستی

غالمی، مدیرکل راه وشهرسازی استان با اشاره 
به طرح آمایش ســرزمین و آمایش استان گفت: 
این دو طرح مهم ترین اسناد باالدستی است و به 
اســتناد همین طرح ها، استان اصفهان به عنوان 
یک استان گردشــگری در نظر گرفته شده که 
شاخص ترین محور توسعه آن گردشگری است 
و قاعدتا برای اینکه بتوان اســتان اصفهان را به 
عنوان یک محور گردشگری تصویب کرد، الزمه 
آن فراهم کردن زیرساخت های گردشگری است.

مدیر آموزش، تشکیالت و بهبود 
روش های شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 بررسی پدافند غیرعامل
 در مدیریت شهر

مدیــر آموزش، تشــکیالت و بهبــود روش های 
شــهرداری اصفهان گفت: دوره آموزشی پدافند 
غیرعامل در حوزه شــهری با همکاری دانشــگاه 
مالک اشتر و شهرداری اصفهان در حال برگزاری 
است.مرتضی نصوحی اظهار کرد: پدافند غیرعامل 
یک آمادگی برای مقابله با حوادث و بالیای مختلف 
طبیعی و غیرطبیعی اســت پس لزوم آگاهی در 
مورد آن یک ضرورت اســت.وی افــزود: پدافند 
غیرعامل از مهم ترین رویکردهــا و راهبردها در 

حوزه مدیریت بحران شهری است.

فرمانده بسیج شهرداری اصفهان خبر  داد:
شرکت بیش از هزار نفر در 

اردوهای راهیان نور شهرداری 
فرمانده بسیج شــهرداری اصفهان گفت: بیش 
از هزار نفر از کارکنان شــهرداری و خانواده های 
آنها در اردوهای راهیان نور شــهرداری اصفهان 
شرکت کردند.محمد ســلیمانی در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا اظهــار کرد: بیش از هــزار نفر از 
کارکنان شــهرداری اصفهان در قالب چهارمین 
دوره اردوهــای راهیان نور بــه مناطق عملیاتی 

جنوب کشور اعزام شدند.

شــهردار اصفهان در پاســخ به انتقادهایی که درباره تفاهم نامه 
میان اصفهان و شهر کوچکی در نزدیکی پاریس مطرح شده بود 
گفت: کسانی که تالش به تخریب دارند بهتر است به جای وارونه 
 جلوه دادن حقایق با مراجعه به دیکشــنری، نقد منصفانه تری

 بکنند.
قدرت ا... نوروزی گفت: رویدادی که در پاریس برگزار شد برای 
نخســتین بار در ســطح جهانی رقم خورده بود و مورد استقبال 

جوانان ایرانی مقیم در فرانسه نیز قرار گرفت.

وی ادامه داد: عده ای در این رویداد قصد بر هم زدن آرامش و روند 
برنامه را داشتند که خوشبختانه موفق نشدند. جوانانی که در این 
رویداد حاضر شدند عاشق وطن بوده و برای انجام هر کاری که به 
ایران کمک کند اشتیاق نشان می دادند. به همین خاطر در طول 
این سفر تمام طول روز را به پرسش و پاسخ می گذراندیم.شهردار 
اصفهان با اشــاره به تفاهم نامه منعقد شده میان اصفهان و شهر 
»ال ســی« گفت: برخی از افراد تالش می کنند حقایق را وارونه 
جلوه دهند. بهتر است این افراد به یک دیکشنری مراجعه کنند 

تا بتوانند نقد منصفانه تری داشته باشند. تفاهم نامه مورد مناقشه 
مابین شهرداری منطقه پنج و شهر کوچک »ال سی«منعقد شده 
است تا به این وسیله تبادل گردشگر از میان ارامنه افزایش پیدا 
کند. نوروزی ادامه داد: اقدامات دیپلماتیک رخ داده در این سفر 
خالصه به این موارد نمی شد. برای مثال نماینده ایران در یونسکو 
به اصفهان خواهد آمد. همچنین هتلداران فرانسه نیز به اصفهان 
سفر می کنند تا به کمک آن ها از ظرفیت های گردشگری اصفهان 

استفاده بیشتری بشود.

شهردار اصفهان: 
منتقدین به دیکشنری مراجعه کنند

به نظــر می رســد شــهروندان آن گونه کــه باید 
اســتقبالی از این طرح نداشــته اند که دلیل آن به 
گفته کارشناسان می تواند آماده نبودن زیرساخت ها 
باشد. به خصوص که حاال بعد از سه سال اگرچه تعداد 
ایستگاه ها افزایش داشته اند؛ اما نه تنها ایستگاه ها 
بلکه دوچرخه ها نیز فرسوده شده اند. از طرف دیگر 
نیز فعاالن محیط زیست نگران هستند که شهردار 
فعلی اصفهان از این طرح اســتقبالی نکند و حتی 
دوچرخه های نمادین نصب شــده در سطح شهر را 

جمع آوری کند. 
موضوعی که علیرضا صلواتــی آن را تایید نمی کند 
و می گوید شــاید در زمینه تهیه زیر ســاخت ها و 
فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه آن گونه که باید 
موفق نبوده ایم؛ اما این طرح متوقف نخواهد شــد. 
چه بسا برای رسیدن به چشم انداز اصفهان 1400 
در ســال جاری برنامه های جدیدی برای پیشرفت 
زیرســاخت ها و نهادینه شــدن این فرهنگ درون 

شهروندان در نظر گرفته شده است. 
به گفته صلواتــی؛ در بحث دوچرخه هــا معاونت 
حمل و نقل از همان ابتدا بحث های زیرســاختی و 
فرهنگ سازی را همزمان به پیش برده و در ادامه نیز 
به همین صورت خواهد بود؛ اما بــا توجه به ارزیابی 
های صورت گرفته، اولویت ها در سال جدید تغییر 
کرده است. به این صورت که 100 کیلومتر مصوب 
شده با اولویت مناطق 1، 3، 4، 5 و 6 به پیش خواهد 
و رفت و دلیل آن نیز حفظ پیوستگی و یکپارچگی 

مسیرهاست. 

صلواتی در مــورد تاثیر ورود بخــش خصوصی در 
آماده سازی زیرساخت ها معتقد است که استفاده از 
مشارکت بخش خصوصی در ایستگاه های دوچرخه 
نه تنها به ارائه خدمات بهتر به شهروندان می انجامد 

بلکه سیاستی است در راستای کاهش تصدی گری که 
به شدت مورد تاکید شورای اسالمی شهر و شهرداری 
قرار گرفته اســت؛ اما می گوید این کاری نیست که 
سریعا به نتیجه برسد و شــهرداری آرام آرام به این 

سمت حرکت خواهد کرد تا بتواند خدماتی مناسب را 
به شهروندان ارائه دهد.

 نهایتا می توان با ارتقای کمی و کیفی ایستگاه ها و 
دوچرخه های آن ها، رضایتمندی شهروندان را نیز 
افزایش  داد. زیرا معاونت حمل و نقل شــهرداری بر 
آن اســت که با همکاری بخــش خصوصی عالوه بر 
بهبود کمی و کیفی ایســتگاه های دوچرخه، طرح 
ایستگاه های کامال هوشمند را نیز در شهر پیاده سازی 
کند. به خصوص که قرار است ارتباط دوچرخه ها با 
حمل و نقل عمومی نیز تکمیل شــود تا شهروندان 
بتوانند دوچرخه های خود را در کنار ایســتگاه های 
قطار شهری و اتوبوس ها پارک کرده و مسیر خود را 
ادامه دهند. به گفته صلواتی؛ هم اکنون نیز 50 درصد 
از ایستگاه های قطار شهری به پارک دوچرخه مجهز 

شده اند و مابقی نیز در حال انجام هستند. 
طبق گفته هــای معــاون حمل و نقــل و ترافیک 
شهرداری اصفهان یکی از اقدامات تاثیر گذار در سال 
گذشته بردن سه شنبه های بدون خودرو به محالت 
بوده که امسال نیز قرار اســت به محالت جلفا، نظر، 
رهنان و خوراسگان برده شود تا بتوانند این محالت 

را نیز پوشش دهند. 
برنامه دیگر معاونت حمل نقل برای افزایش ســهم 
دوچرخه ها در سفرهای شهری ادامه طرح »بفرمایید 
دوچرخه« است که به گفته صلواتی قرار است با شروع 
نمایشگاه دوچرخه در محل نمایشگاه های بین المللی 
ادامه پیدا کند. البته این طرحی است که باید از طریق 
همکاری با اتحادیه فروشــندگان دوچرخه در شهر 
انجام شود تا شــهروندان بتوانند راحت تر به خرید 

دوچرخه اقدام کنند. 

زیرساخت ها مناسب سازی شوند

در زمان شهردار پیشین بود که طرح بازگشت اصفهان به »شهر دوچرخه ها« کلید خورد. طرحی 
که چشم انداز آن افزایش سهم سفرهای شهری به 10 درصد در سال 1400 دیده شد. از آن زمان تا 
کنون 3 سالی می گذرد اما آمار اعالم شده از سوی شهرداری پیشرفتی در این طرح نشان نمی دهد. به  

گونه ای که معاون حمل و نقل شهری شهرداری اصفهان این سهم را 4 درصد عنوان می کند.

سهم استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری افزایش نداشته است؛

سرپرست اصفهان کارت شــهرداری اصفهان 
گفت: تاکنون 50 نقطه از ســطح شهر از جمله 
ایستگاه های BRT و اماکن پر رفت و آمد سطح 

شــهر به پایانه های غیر نقدی شارژ 
اصفهان کارت مجهز شده  است.

فرهاد گلــی اظهار کــرد: به منظور 
تامیــن رفــاه شــهروندان، نصب 
پایانه های غیرنقدی شارژ  اصفهان 
کارت در دستور کار مدیریت شهری 
قرار گرفت تا دسترســی شهروندان 
به مکان های شــارژ اصفهان کارت 

افزایش یابد.
وی افــزود: پایانه هــای غیرنقدی، 

دســتگاهی کامال بانکی اســت که شهروندان 
بدون نیاز به اپراتور می تواننــد اصفهان کارت 
خود را شارژ کنند، تاکنون نیز 50 نقطه از سطح 
شهر از جمله ایستگاه های BRT و اماکن پر رفت 
و آمد شهر به پایانه های غیر نقدی شارژ اصفهان 

کارت مجهز شده  است.
سرپرست اصفهان کارت شــهرداری اصفهان 
ادامه داد: در حال حاضر شهروندانی که اصفهان 
کارت هــای دریافــت کرده انــد، می توانند از 
پذیرنده های آن در اتوبوس، مترو، پارکینگ های 
طبقاتی و ایســتگاه های دوچرخــه همچنین 
پارکومتر، شــهر رویاهــا، باغ پرنــدگان، باغ 

خزندگان، تله کابین صفه، باغ گلها و دیگر مراکز 
همچون ورزشگاه نقش جهان و فرهنگسراهای 

شهر استفاده کنند.

گلی خاطرنشان کرد: ۹00 محل شارژ اصفهان 
کارت در شهر اصفهان وجود دارد و شهروندان 
می توانند اســکناس یا مبالغ کارت های بانکی 
خود را در این محل ها بــه اصفهان کارت خود 

انتقال دهند.
وی ادامه داد: از اواخر ســال گذشــته و ابتدای 
امســال ســرویس جدیدی با عنوان »نرم افزار 
اصفهان پارک« برای پارکومتر فعال شــده که 
شــهروندان می توانند با اســتفاده از اصفهان 
کارت از ســرویس های پارکومتر خیابان های 
 وحید، نظر، حکیم نظامی و شــریعتی استفاده 

کنند.

سرپرست اصفهان کارت شهرداری مطرح کرد:

افزایش دسترسی شهروندان به مکان های شارژ اصفهان کارت
نشانیشماره پالک ثبتیردیف

متراژ عرصه  
)متر مربع(

تعداد واحد
قیمت پایه نقدی 

مزایده )ریال(
مبلغ سپرده شرکت 

در مزایده )ریال(

14۹۹۹/217۹1-217۹2
بلوارشهدای صفه اراضی موسوم 

به گل نرگس بلوک 4
14465072,500,000,0002,770,000,000

24۹۹۹/217۹1-217۹2
بلوارشهدای صفه اراضی موسوم 

به گل نرگس بلوک 16
174۹65۹1,000,000,0003,140,000,000

34۹۹۹/217۹1-217۹2
بلوارشهدای صفه اراضی موسوم 

به گل نرگس بلوک 1۹
20436673,۹20,000,0002,7۹8,400,000

44۹۹۹/217۹1-217۹2
بلوارشهدای صفه اراضی موسوم 

به گل نرگس بلوک 32-21
1113454۹,500,000,0002,310,000,000

54۹۹۹/217۹1-217۹2
بلوارشهدای صفه اراضی موسوم 

به گل نرگس بلوک 32-22
23۹5۹1111,020,000,0003,540,400,000

64۹۹۹/217۹1-217۹2
بلوارشهدای صفه اراضی موسوم 

به گل نرگس بلوک 32-1
۹383337,۹50,000,0001,8۹7,500,000

74۹۹۹/217۹1-217۹2
بلوارشهدای صفه اراضی موسوم 

به گل نرگس بلوک 32-2
17466878,200,000,0002,884,000,000

84۹۹۹/217۹1-217۹2
بلوارشهدای صفه اراضی موسوم 

به گل نرگس بلوک 32-3
17306878,200,000,0002,884,000,000

5۹2,2۹0,000,00011,642,۹00,000 486 13160جمع

1. شــرایط پرداخت به صورت "نقد" و "نقد و اقساط" 
می باشــد. )در روش یکجا مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده 11.642.900.000ریال و در روش منفرد به 

شرح جدول زیر می باشد( 
2. برای شــرکت در مزایده ، ارائه ســپرده طبق جدول 
ذیل  به صورت ضمانــت نامه بانکی بنام شــرکت مادر 
تخصصــی عمران و بهســازی شــهری ایران بــا اعتبار 
 ســه ماهه یا واریز وجه نقد به حســاب شــماره شبای

 IR 15 0170 0000  0217   3720 2010   08 
نزد بانک ملی شــعبه مرکــزی اصفهان به نام شــرکت 
 مادر تخصصی عمران و بهسازی شــهری ایران ضروری

 است .
3. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در 
رد یا قبول  یک یا کلیه پیشنهادات مختار است، همچنین 
در شرایط اقساطی اولویت با متقاضی است که بیشترین 

نقدینگی را پرداخت نماید.

4. امالک مورد مزایده فاقد آماده ســازی است  و 
هزینه های مربوط به آماده سازی ونیزهزینه های 

ثبتی و انتقال بعهده خریدارمی باشد .
یــده   5. جزئیــات بیشــتر در بــرگ شــرایط مزا
) کــه در پایــگاه ملي اطالع رســاني مناقصات کشــور 
بــه نشــاني http://iets.mporg.ir  ارائــه مــی 
 شــود ( آورده شــده که الزم اســت به آنها توجه کامل 

شود .

آگهـی مزایـده عمـومـی شماره 97/02/ ز

   گشایش پیشنهاد ها ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ  20 /  1397/02مهلت تحویل پیشنهاد ها تا روز چهارشنبه مورخ 19 /02 /1397                           

روابط عمومي اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهان

نشانی:اصفهان  ـ  خیابان سعادت آباد – چهارراه فرایبورگ      تلفن:36681068- 031

م الف: 163587

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد نسبت به فروش امالک واقع دراراضی 
موسوم به گل نرگس با شرایط" نقد" و " نقد و اقساط") بصورت یکجا و منفرد)  اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت و تحویل مدارک شرکت در مزایده ، تا روز پنجشــنبه مورخ 13۹7/02/06  به پایگاه ملي اطالع رساني 
مناقصات کشور به نشاني http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .  تلفن های 36686010 -031و32121332-031 ، 87572324-021 نیز آماده پاسخگویی 

به سواالت متقاضیان می باشند . 

لیست پالک های ارایه شده در مزایده

نوبت اول

توضیحات : 

هاجر مرادی

رییــس اتحادیه خدمات فنــی خودروهای 
سبک شهرستان اصفهان از رشد ارائه خدمات 
فنی به مردم از ســوی اعضای تحت پوشش 
این صنف در نیمــه نخســت فروردین ماه 

خبر داد.
روح ا... چلونگر اظهار کرد: آمارهای جمع آوری شده از نمایندگی های خودرو و واحدهای کشیک نوروزی 

از رشد ارائه خدمات فنی به مردم و مسافران خبر می دهد.
وی افزود: امسال با برنامه ریزی دقیق و با هماهنگی کامل با استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان، اتاق اصناف و اتحادیه های همگن مانند اتحادیه خدمات فنی سنگین خدمات بهتری از 

سوی اعضای تحت پوشش این صنف لحاظ کمی و کیفی به مشتریان ارائه شده است.
وی خاطرنشان کرد: در نیمه نخســت فروردین ماه جاری به طور میانگین واحدهای تحت پوشش این 

اتحادیه شاهد رشد پنج برابری مراجعات  مردمی در مقایسه با شرایط عادی بودند.
رییس اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک شهرستان اصفهان گفت: پیش بینی های الزم برای ارائه 
خدمات در اتحادیه انجام شده بود و امسال برای نخستین بار همکاران ما، اعزام به محل برای ارائه خدمات 

فنی را در دستور کار قرار دادند که با استقبال مسافران روبرو شد.

رییس اتحادیه خدمات فنی خودروهای 
سبک شهرستان اصفهان مطرح کرد:

رشد 5 برابری مراجعات جهت 
اخذ خدمات فنی خودرو
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پیامبر اکرم  صلی ا... علیه و آله :
مؤمنان ، شايسته است با يكديگر همانند يك تن باشند که هر گاه عضوى 

از بدن او به درد آيد ، ديگر اعضاى بدنش با آن ، همنوايی می کنند.
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افقی
1- فعاليــت خوب صادرات اين كشــور موجب 
افزايش رشــد اقتصادي در اروپا شــده است - 

سمبل - نقاش
2- اهل بهشت - قلعه - باالي چشم

3- فيل دريايي - عبارت از مبالغي است كه يك 
موسسه يا تجارتخانه مديون مي باشد - راكب

4- تصديق انگليسي - فرشته گناهكار - مقابل 
آمد - ديروز

5- حالت بيهوشي - از دو رقمي ها - حاشيه
6- عالمت مصدري - زشت - فوق

7- كفش ورزشي - رفوزه - آهو و غزال
8- بيماري اســهال - علي الظاهــر - از غذاهاي 

ايراني
9- بنــدري در اوكراين - حــرف دهن كجي - 

آيينه ها
10- مــورد اعتماد - امر به كوشــيدن - ســه 

كيلوگرم
11- خداونــدگار مملكت - پســوند محافظت 

- مزار
12- پاسباني - بعيد - تا زماني كه - فرار حيوان

13-  آرزوها - زيارت كننده - بليغ
14- سنگ طلق - بيخودي - حيله گري

15- از نام هاي پروردگار - خطرپذيري - سخن 
گوشه دار
عمودی

1- پنجمين بانك بزرگ سرمايه گذاري جهان كه 
هم اكنون ورشكست شده در اين كشور واقع است 
- از اجزاي اصلي بانك مركزي كه از رييس بانك 
و قائم مقام او و سه نفر معاون تشكيل شده است
2- شلوار جين - زهر - مردان خدا - افسانه گو

3- زدني خودســتا - از قدرت هــاي اقتصادي 

اروپا - خوردن تازي
4- رويه درخت - كرم ابريشــم - مبحث اصلي 

مطرح در بازارهاي فاركس
5- پيمان شكني - نمايش تلويزيوني

6-  از كشورهاي آسيايي كه محصوالت صادراتي 
آن گوشت و لبنيات است - ميدان جنگ

7-  از بين رفته - ثمره درخت - شيمي كربن
8- دوستي - زيبندگي - مخلوط كردن

9- ابزار دست نجار - مركز مالي جهان - كم عرض
10-  در خصوص و پيرامون - كمك رساني

11- مرد درمانده در ســخن - خياباني در شرق 
تهران

12- مســتقيم - از خشــكبار صادراتي ايران - 
بزرگ ترين اهرم اقتصادي انگليــس در دو دهه 

گذشته
13- كوزه - وزير مالي انگليس - صد و يازده

14- بيمارستاني در تهران - شــتر بي كوهان - 
طرف - افزودني برنج

15- اقتصاددان فرانســوي متولد 1911 و برنده 
نوبل اقتصاد - اساس تجارت
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یادداشت

 اين روزها به هر كه می رســی و راجع به كار 
و شــرايط كاری از او ســوال می كنی، همه از 
كارشان و شــرايط آن می نالند، گويی ناليدن 
از شرايط كاری مد اين روزهايمان شده است، 
مشــاغل آزاد از كسادی بازار كار می نالند كه 
البته چندان هم بی راه نمی گويند، كارمندان 
پشت ميز نشين نيز از كم بودن حقوق ماهانه 
و انگيزه هايی كه با ديدن خويشاوندساالری ها 
و رابطه ها و زد و بندهای پشت پرده، در نطفه 
خفه می شوند و  فراموش می شود كه  انگيزه 
كار، بخش مهمی از انجام »كار مؤثر« است. به 
فرمايش امير كالم، امير مومنان علی )ع(، آفت 
دانش به كار نبردن آن و آفت كار، دلبســتگی 
نداشــتن به آن اســت. نظريه های مديريت 
منابع انســــانی نيز می گويند، اگر تحولی در 
نيروی انسانی پديد نيايد، در ســازمان ها هيچ 
تحولی شكل نمی گيرد. نتايج يك بررســی 
آماری تــازه كه در پی گــردآوری اطالعات با 
پرسشــــنامه از سوی يك نهاد خصوصی در 
كشور منتشر شده، بيانگر اين است، تنها 11 
درصد از شــــاغالن بررسی شده، از وضعيت 
كاری خودشــان رضايت دارند و 89 درصد از 
پيشه شان ناخشنود هستند. ناراضی ها گزينه 
های جســــت وجوی كار در شركت جديد، 
بهبود كاری در شــركت كنونــی، راه اندازی 
كسب وكار جديد يا مهاجرت از كشور را برنامه 
اصلی خودشــــان در سال نو اعالم كرده اند. 
اين يافته ها اما بيانگر چه هســــتند؟ اينكه 
همه ما گاليه می كنيم چرا كاری در كشــور 
درســت انجام نمی شــود، علتش آيا خود ما 
 نيســتيم كه كار خودمان را باانگيــزه انجام

 نمی دهيــم؟ اينكه می خواهيــم، همه يك 
شــبه پولدار شــــويم، آيا موجــب رضايت 
كاری می شود؟ آيا شــده، عواملی را كه سبب 
خودانگيختگی در انجام بهتر كار می شــود، 
فهرست كنيم؟ تاكنون فكر كرده ايم چرا كارمان 
را دوســت نداريم؟ چرا تالش نمی كنيم كه 
شــرايط كاری و چيزهايی كه دست خودمان 
اســت را تغيير دهيم تا رضايــت كاريمان نيز 

افزايش يافته و آرامش روان بهتری پيدا كنيم.

تاکنون فکر کرده ایم چرا 
کارمان را دوست نداریم؟

سمیه مصور

جشن آب تایلند یک 
در  محبوب  فستیوال 
تایلند است که همزمان 
با آغاز ســال جدید 
ســنتی تایلند برگزار 
می شود. مردم تایلند 
پاشیدن  که  معتقدند 
آب باعث خوش یمنی 

می شود.

عکس روز

جشن آب؛ فستیوال 
محبوب تایلندی ها

چند ماه پيش دعوت شده بودم يكی از دانشگاه های كشور، جشن فارغ التحصيلی بود و قرار 
بود من برای دانشجويان شعر طنز بخوانم. نشسته بودم رديف جلو كه رييس دانشگاه 

نشست كنارم و در گوشی گفت: خواهش می كنم شعری نخوانيد كه به استادان 
دانشگاه بربخورد. گفتم چشم. چند دقيقه بعد رييس حراست هم نشست كنارم 
و گفت: خواهش می كنم شعری نخوانيد كه به مديران نظام بربخورد. چند 
دقيقه بعد هم رييس دفتر فرهنگ دانشگاه سراغم آمد و مشفقانه گفت: امروز 
بيشتر ميهمانان ما خانواده ها هستند حواســتان باشد شعر بودار نخوانيد 
حساس هستند. از رييس دانشگاه ســوال كردم من االن نمی دانم چه بايد 
بخوانم. رييس دانشگاه گفت: بيشتر با دانشجويان شوخی كنيد مهم نيست! 

پيش خودم گفتم: در اين كشور هر باليی می شود سر دانشجو آورد و جيكش 
هم در نيايد. در نهايت شعری خواندم كه فقط به مذاق دانشجويان خوش آمد!        

***
 يكــی از دوســتان پيامــك زده و عينــا ايــن متــن پيامــك

 اوست:» سالم حسابی گرفتارم ممكن است دو ميليون تومان به 
حساب من واريز كنی؟« و اين هم عينا جواب من: سالم. مدتی 
است در حال بازی در فيلم بی پولی هستم ان شاء ا...دو ماه ديگر.

 آن دوســت بزرگوار كه كال با كنايه و ادبيات و صورخيال و اين 
قصه ها نســبتی ندارد بالفاصله زنگ زده و ذوق زده می گويد: 

تبريك ميگم آقای سوپراستار . باور كن منم بازيم بد نيست. توی 
دبيرستان بازی می كردم ميشه  با كارگردان صحبت كنی يه نقشی 

چيزی هم برای ما جور كنی. نوكرتم.

از افتخارات اصغرفرهادی 
يكی بردن جايزه اسكار و دومی همشهری بودن 

با سعيد بيابانكی است. بيابانكی عالوه بر اينكه اصفهانی 

است، شعر و نثر طنز هم می نويسد. مجری هم هست و مشخصه 

بارزش كم پشت بودن موهايش است. خودش سروده: من شاعری 

جوانم/ منهای گيسوانم؛ البته گول اين بيت را نخوريد، بيابانكی متولد 

1347 است. سنگچين، نامه های كوفی، هی شعر تر انگيزد و ضد 

حاالت از جمله كتاب های چاپ شده بيابانكی می باشند.
)کبریت بی خطر(

 با برخی از حقایق عجیب و غریب تاریخی
 آشنا شوید

 انسان ها نسبت به آنچه در بيشــتر طول تاريخ بوده اند، در 100 سال 
گذشته 50٪ سنگين تر و 4 اينچ بلندتر شده اند.

  در 5 هزار سال تاريخ تمدن بشری فقط يك بيماری ريشه كن شده: آبله
 وقتی كريستف كلمب آمريكا را كشف كرد، همان موقع 90 ميليون نفر 

كه برابر با يك سوم جمعيت جهان می شده در آن قاره ساكن بوده اند.
 Leif Erikson اولين اروپايی ای اســت كه حتی 500 ســال قبل از 

كريستف كلمب وارد شمال آمريكا شد.
 ما در حــال حاضر در صلح آميز ترين قســمت تاريخ بشــريت زندگی 

می كنيم.
 جنگ جهانی اول ششمين جنگ مرگبار در تاريخ دنيا به حساب می آيد.

 جنگ افغانستان طوالنی ترين جنگ تاريخ آمريكا به حساب می آيد.
 در ســال 636 بعد از ميالد، يك ابر گرد و غبار در كل دنيا ايجاد شد كه 
باعث پوشاندن و مسدود شدن خورشيد به مدت يك سال و در نتيجه ايجاد 

قحطی و بيماری در كل دنيا شد.
 در تمام تاريخ بشريت حدود 100 ميليارد نفر مرده اند.

فوران آتشفشان Krakatoa در سال 1883، بلندترين صدايی بود كه 
 در تاريــخ ثبــت شــده كــه تــا 4800 كيلومتــری آن هــم شــنيده 

شده بود.

بریده ها

تو  ســفارت ازم پرسيدن  چيزی هم از ســــوئد می دونی كه ويزاش رو 
 مــی خوای؟گفتــم  20تــا شــنا ش رو بزنــم حله؟بــا لگــد انداختنم 

بيرون!
  امروز امتحان آيلتس داشتم. تا حاال  تو ســطح بين المللی گند نزده بودم كه 

امروزبه اين مهم دست يافتم!
آهنگ اول فلش ماشينم حميدهيراده. هرباراستارت می زنم ماشين روشن 
می شه، يهو می خونه، سريع ماشين رو  خاموش می كنم وپياده می شم وبا 

تاكسی ميرم!
بيشتر خوشی های زندگيم رو مديون اون نصيحت هايی هستم كه هيچ 
 وقت بهشــون   نه گــوش دادم نه عمل كــردم، بلكه خالفشــون رو انجام

 دادم!
يه باربچه بودم رفتم خريد واسه خونه،دوكيلوگوجه دستم بود، يه موتوره 
زدبهم وبه  فنام داد. بيمارســتان بوديم كه بابام اومد عيادتم،آروم ســرش 
روآوردنزديك گوشم،گفت : بابا اون گوجه هايی كه خريده بودی نفهميدی 

چی شد؟
 ولی درســــتش اين بود صبح كه از خواب بيدارمی شيم مثل ماه شب 

چهارده  باشيم نه لولو خورخوره!
 ولی خدايی چطوردلتون مياد  از هيواليی كه شب تا صبح وقتی خوابين 

عاشقانه نگاه تون می كنه بترسين؟!
نيشگون چيست؟نوعی حمله كماندويی زنان  كه بطورناگهانی گوشت بدن 

كودک راگرفته و360درجه می چرخانند تاباعث تسليم او شود .

شبکه های اجتماعی:زنگ تاریخ

از چه چیــز ما خوش شــان 
می آید، چه چیز را مسخره 
می بیننــد؛ تصویر مــا برای 
خودمان بزرگ ترین راز خود 

ماست.
»جاودانگی «
میالن کوندرا

»تصویر ما برای 
خودمان بزرگ ترین 

راز ماست«

هرگز به این پی نخواهیم 
بــرد کــه چــرا مــردم را 
ناراحت می کنیــم، از چه 
چیز ما ناراحت می شــوند، 

 يك زوج انگليســی ادعا می كنند كه با روشــی عجيب و متفاوت و تنها با اتكا
 بر قدرت های ذهنی قادر به برقراری ارتباط و حرف زدن با حيوانات هستند.

آنها می گويند با تحليل چهره حيوانات می توانند ذهنشان را بخوانند و با آنها از 
نظر ذهنی تعامل برقرار كنند. اين زوج »چنز« 50 ساله و »برثيويت« 43 ساله 
ادعا می كنند كه موهبت و اســتعداد حرف زدن و برقراری ارتباط با حيوانات را 
دارند. اين زن می گويد با نگاه كردن به چهره يك اسب توانسته به اندوه او پی ببرد 
و اينكه اسب مورد نظر از بودن در خانه صاحبش غمگين بوده و يا يك سگ از اين 

كه لباس انسان به او پوشانده اند ابراز نارضايتی كرده است.

كمپانی آديداس يكی از فعاالن حفاظت از محيط زيســت و مبارزه با آلودگی های 
پالستيكی در اقيانوس هاست. اين كمپانی نخستين بار در سال 2015 همكاری خود 
را با توليد كفش هايی از جنس زباله های پالستيكی و تورهای ماهيگيری غيرقانونی 
در آفريقای جنوبی شروع كرد كه 95 درصد رويه كفش ها از جنس پالستيك های 
اقيانوسی بود.به دنبال اين موفقيت در ســال 2016 به تعداد 7 هزار جفت و در سال 
2017 يك ميليون جفت كفش از جنس زباله های پالستيكی اقيانوس ها توليد كرد. 

به تازگی مد جديد برای تور لباس عروس موســوم به تور پرنــده، فضای مجازی را 
درنورديده است. استفاده از اين مد عجيب با گذشت چند روز ابعاد تازه ای به خود گرفته 
به طوری كه در تعداد زيادی از مراســم های ازدواج مردم چين از اين تورهای پرنده 
استفاده شده است.تور پرنده با يك سيم نامرئی به سقف آويزان شده و پس از پيچ و تاب 
خوردن و با ايستادن عروس در جايگاه روی سر او جای گذاری می شود. سايت خبری 
شانگهای چين فيلمی را منتشر كرده و روش استفاده از تور عروس پرنده را با جزئيات به 
نمايش گذاشته است. اين فيلم نشان می دهد كه ايده تور پرنده لباس عروس با سرعت 

و دقت بسياری انجام می شود.

زوجی که از طریق ذهن با حیوانات حرف می زنند!تور پرنده؛ مد جدید مراسم عروسی در چین

تولید میلیون ها کفش با زباله های پالستیکی 
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