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 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با حیاتی خواندن شناسایی منابع جدید تامین آب آشامیدنی استان گفت: در تالشیم  دست کم
 2 متر مکعب آب از طریق منابع جایگزین تامین کنیم.

هاشم امینی در جمع مدیران طرح آبرسانی استان اصفهان اظهار کرد: مردم باید بدانند که عالو بر محدود بودن حجم ذخیره سد زاینده رود، تامین 
آب آشامیدنی مردم هم به حجم ذخیره سد زاینده رود بستگی دارد و با تخصیص 5/5 متر مکعب آب آشامیدنی برای 56 شهر و300 روستا، همه 

مردم استان اصفهان باید مصرف خود را تا 30 درصد کاهش دهند.
وی با اشاره به افت فشارآب در مناطق مختلف شهر اصفهان افزود: فقط ساکنان شهر اصفهان نیستند که با افت فشار و قطعی آب در طول شبانه 

روز مواجه می شوند بلکه این امر برای تمام مشترکان 56 شهر و 300 روستا که زیرپوشش طرح آبرسانی استان قرار دارند، به وقوع پیوسته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به روش های تامین آب آشامیدنی در اصفهان گفت: باید همه مدیران طرح آبرسانی اصفهان، 

طرح های جایگزین تامین آب آشامیدنی را با جدیت و سرعت بدون وقفه دنبال کنند.
وی خاطرنشان کرد: عملیات حفر چاه ها در استان اصفهان باید هر چه سریع تر به سرانجام برسد؛ چراکه هیچ مانعی قابل قبول نیست؛ همچنین 

اجاره چاه ها از مردم و دیگر دستگاه ها به ویژه شهرداری باید در دستور کار قرار گیرد.
امینی اجاره چاه ها را بسیار حائز اهمیت خواند و اذعان داشت: حتی اگر شده روزی یک ساعت چاه آب باکیفیت از افرادی که دارای چاه هستند ، 

باید اجاره کرد تا منبع آبی به غیر از آب طرح در نظر گرفته باشیم.
وی با اشاره به کیفیت و سالمت آب آشامیدنی تصریح کرد: چاه هایی که شناسایی می شوند باید از لحاظ شیمیایی و میکروبی مورد تایید قرار گیرد، 

به گونه ای که مقرر شد هرچه سریع تر تجهیزات الزم در این زمینه فراهم شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان شناسایی منابع جایگزین را حیاتی خواند و بیان داشت: در این شرایط یک لیتر بر ثانیه آب هم برای 
ما بسیار ارزشمند است پس تمام تالش ها به صورت شبانه روزی برای شناسایی منابع جدید باید انجام شود تا بتوانیم  دست کم  2 متر مکعب آب 

از طریق منابع جایگزین تامین کنیم.
وی از مردم خواست تا با مدیریت مصرف آب، مسئوالن امر را در تامین آب آشــامیدنی همراهی کنند و بار دیگر تاکید کرد : این روزها مردم باید 
بدانند که عالو بر محدود بودن حجم ذخیره سد زاینده رود، تامین آب آشامیدنی مردم هم به حجم ذخیره سد زاینده رود بستگی دارد؛ پس مردم 

56 شهر و 300 روستا طرح آب رسانی اصفهان باید مصرف آب را مدیریت کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان :

 شناسایی منابع جدید برای تامین آب آشامیدنی
 استان اصفهان ضروری است
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قارچ سمی در بازار اصفهان وجود ندارد
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان:
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11
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فوتبال روی پرده 

 مدیر امور سینماهای حوزه هنری استان اصفهان گفت: سینماهای حوزه هنری استان آماده پخش 
مسابقات جام جهانی فوتبال هستند

 گالیه های فرماندار از صدا و سیمای اصفهان در اولین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان:

منتظرند  مشکل پیش بیاید  و آن را َعَلم کنند!
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 آزادسازی خرمشهر، نقطه عطفی در دوره جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران محســوب می شــود؛ 
پیروزی بزرگ و غرورآفرینی که سبب شد ماشین 
جنگی صدام متوقــف و به عقب رانــده و رویای 
شیرین اشــغال خوزســتان به کابوسی تلخ بدل 
شــود. صدام آمده بود که بماند. ســربازان بعثی 
روی دیوارهای خرمشــهر یادگاری می نوشتند. 
رییس حــزب بعث که حاال کســی نمــی داند 
اســتخوان هایش طعمه کدام جانــور زیرخاکی 
شده و البته شاید هم راست باشد که بدلش را دار 
زدند، قرار بود چای عصرانه اش را زیرپل خرمشهر 
بخورد. شیربچه های این سرزمین اما از رویای فتح 
برای صدام و ســربازانش، کابوسی تلخ ساختند. 
پیروزی در خرمشهر و آزادسازی این شهر عزیز، 
شرایط ایران را در جبهه جنگ و در سطح مجامع 

بین المللی دگرگون کرد.
 رزمنــدگان ایرانی با انهــدام بیش از 2 لشــکر 
نیروهای عراقی، منطقه وســیعی به وسعت پنج 
هزار و 400 کیلومتــر مربع از خاک ایــران را از 
نیروهای اشغالگر پس گرفتند و شهرهای اهواز، 
حمیدیه و سوســنگرد را از بــرد توپخانه عراق 

خارج کردند.
نتیجه روزها دالورمردی، ایثار و جانفشانی های 
بسیجی ها، ســپاهی ها و ارتشــی ها این بود که 
ساعت 2 بعدازظهر ســوم خرداد 1361 در میان 

اشک شوق رزمندگان و شادی و...

روزی که فراموش نمی شود

امیرعلی مرآتی 

ادامه در صفحه 2 از برنامه تولید پیش افتاده ایم
مدیرعامل فوالد مبارکه:
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گرایش به اجناس تقلبی به خاطر قیمت کمتر
جوالن قاچاقچیان در آشفته بازار لوازم آرایشی و بهداشتی اصفهان ادامه دارد؛

روایت فرماندهان اصفهانی که به جشن آزادی  نرسیدند؛

فاتحان آسمانی خرمشهر
»شنوندگان عزیز توجه فرمایید؛ خونین شهر، 
شهر خون آزاد شد.« این صدا هنوز هم در گوش 
کسانی است که سال های حماسه و خون را درک کرده بودند. 
خاطره نوستالژیکی که یادآور یک انقالب عاطفی در بین مردم 

است...
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اظهارنظرهـا متفـاوت و متناقـض اسـت. 
مشـروط کـردن همـکاری اروپایـی هـا در 
بن بسـت برجام بـا پذیـرش FATF، سـوژه 
ایـن روزهـای رسـانه هـای وابسـته بـه دو 
جریان کشـور اسـت. یکـی تایید مـی کند 
و دیگـری تکذیـب. تاییـد اولیـه را »جواد 
کریمـی قدوسـی« نماینـده اصولگـرای 
مجلـس ارائـه داد کـه بـه افشـای محرمانه 
 هـای کمیسـیون های بهارسـتان مشـهور 

است!
 ایـن نماینـده دربـاره جزئیـات جلسـه غیـر علنی 
روز دوشـنبه مجلـس بـا موضـوع برجـام و لوایـح 
مربـوط به لوایـح اصالح قانـون مبارزه با پولشـویی 
و مبـارزه بـا تامیـن مالـی تروریسـم ، گفـت:» 
شـخصا نسـبت بـه فضـای جلسـه و اظهاراتـی 
کـه از سـوی آقـای الریجانـی و شـمخانی مطـرح 
شـد، اعتـراض شـدیدی داشـتم. جلسـه سـران 
سـه قـوه در هفته هـای قبـل و یـا جلسـه غیـر 
علنـی امـروز مجلـس دربـاره برجـام و لوایـح 
FATF  طراحـی شـده بـود تـا نماینـدگان را 
 متقاعد کند بـا عضویـت ایـران در FATF موافقت

 کنند«.
ایـن نماینـده در واقـع مدعـی شـد اروپایی هـا در 

ازای برجـام، تصویـب FATF را خواسـته اند.
در جلسـه ای کـه کریمـی قدوسـی از آن صحبـت 
مـی کـرد، عـالوه برظریـف و عراقچی، شـمخانی، 
دبیـر شـورای عالـی امنیـت ملـی و وزیـر اقتصـاد 
هم حضـور داشـتند. روایتی که رییس کمیسـیون 
عمران مجلـس از این جلسـه داشـته، جالب توجه 
اسـت. »رضـا کوچی« مـی گویـد» ظریـف در این 
جلسـه برجام را بیمار در حال مرگـی خواند که در 
آی سی یو و شـرایط بسـیار سختی اسـت«. ظریف 
همچنیـن گفتـه کـه اگرچـه اروپایی هـا تعهـد 
داده اند منافع ایـران را تضمین کنند؛ اما مشـخص 
نیسـت کـه چقـدر بتواننـد در برابـر تحریم هـای 

آمریـکا مقاومـت کننـد 
و بـه آمریکایـی بـودن 
سـهامداران شـرکت های 
اروپایی اشـاره کرده است. 
به گفته رییس کمیسیون 
عمـران مجلـس؛ ظریـف 
تــاکیــد کــرده اســت 
حتـی مشـخص نیسـت 

شـرکت های اروپایـی تـا چـه مقـدار از سـران 
کشورهایشـان تبعیـت کننـد.

را  برجـام  کشـورمان  وزیرخارجـه  حالـی  در 
بیماردرحـال مـرگ مـی خوانـد کـه طـی روزهای 
گذشـته مسـئوالن تیـم مذاکـره کننـده و رییـس 
جمهـور درباره مانـدن در برجام با همراهـی اروپایی 
هـا سـخن گفتـه بودنـد و گفتـه شـده بـود فرآیند 
مقابله بـا تحریم های ایران در اروپا آغاز شـده اسـت 
. در عیـن حال تحلیـل ها از امـکان جـازدن اروپایی 
ها خبـر مـی داد. احتمالـی که بـا اظهارنظرهـای نه 
چنـدان قاطعانـه سـران اروپایی و شـرط و شـروط 

گذاشـتن هایشـان قـوت هـم گرفته اسـت. 

امـا بـه نظـر مـی رسـد 
واقعیـت چیـز دیگـری 
تــیم  حــتی  و  اسـت 
مذاکـره کننـده هـم بـه 
خوبی می دانـد روی دیوار 
اروپایـی هـا نمـی شـود 
یادگاری نوشـت و در این 
میـان حتـی بـه روسـیه 
و چیـن هـم نمی تـوان اعتمـاد کـرد. آن طـور کـه 
علیرضـا بیگـی، نماینـده مجلـس روایت کـرده در 
جلسـه مذکـور در بهارسـتان ، عبـاس عراقچـی 
از واقعیـت حجـم 450 میلیـارد دالری مـراوده 
اقتصـادی اروپـا و آمریـکا در مقابـل مـراوده 15 
میلیـارد دالری با ایران سـخن گفتـه و تاکید کرده 
بود که مشـخص نیسـت کشـورهای اروپایی تا چه 
انـدازه توانایـی تحمـل هزینـه دارنـد. عالوه بـر آن 
عراقچی معتقد بوده که از نظر سیاسـی بـرای اروپا 
قابـل هضم نیسـت که بتوانـد در کنـار ایرانـی قرار 
بگیرد که روسـیه و چین را پشـت سـر خـود دارد و 

مقابـل اراده آمریـکا ایسـتاده اسـت.

حاال کـه برجام بـرای آمریکا تمام شـده و بـه تعبیر 
رییس جمهور »شـر آمریکا از سـرمان کم شـده« ، 

پـای FATF به میان آمده اسـت. 
به گفتـه علیرضا بیگـی و کوچکی نـژاد، نمایندگان 
حاضـر در جلسـه غیرعلنـی و مهـم روز دوشـنبه 
FATF و  مجلـس، عراقچـی در ایـن جلسـه، 
پذیرش ایـن کنوانسـیون را الزمـه مذاکره بـا اروپا 
خوانـده اسـت و تاکیـد کـرده همه مسـاعدت های 
اروپایی هـا به میـزان زیـادی بسـتگی به ایـن دارد 

کـه مـا FATFرا بپذیریـم.
مجلـس  هیئت رییسـه  سـخنگوی  نعمتـی، 
نماینـدگان امـا چیـز دیگـری مـی گویـد. نعمتی 
گفته از دبیر شـورای عالی امنیت ملـی درخصوص 
ارتبـاط الیحه اصـالح قانون مبـارزه با پولشـویی و 
الیحـه مبارزه بـا تامین مالـی تروریسـم و الحاق به 
FATF پرسـیدند و شـمخانی به طور رسـمی اعالم 
کـرده بـود کـه اصـال بحـث FATF در ایـن میـان 
مطـرح نیسـت و ایـن دو الیحـه مربوط به مسـائل 
داخلـی اسـت. شـمخانی پیـش از ایـن گفتـه بود 
کـه FATF از دسـتور کار نظام جمهوری اسـالمی 

خارج شـده اسـت.
از قـول »ظریـف« امـا ایـن طـور روایـت شـده که 
وزیـر خارجـه تصریـح کـرده در صـورت تصویـب 
پیوسـتن ایـران بـه کنوانسـیون مبـارزه بـا تامین 
مالی تروریسـم بـرای حمایـت از گروه هـای محور 

مقاومـت، مشـکلی ایجـاد نخواهـد شـد.
روز گذشـته عبـاس عراقچـی بـا انتقـاد شـدید از 
کریمی قدوسـی گفت که بازهم صحبت هـا وارونه 
و خـالف واقع منعکـس شـده و اصال بحثـی درباره 
مذاکره ایـران و اروپایـی ها درمیان نیسـت. رییس 
تیـم کارشناسـی مذاکـره بـا اروپـا گفـت: اصـوال 
خـروج بانـک هـای ایرانـی از فهرسـت تحریمـی 
FATF منـوط بـه مسـیرهایی جداگانـه اسـت که 

کامـال جـدا از برجـام و مذاکـرات برجامی اسـت.
FATF ایـن روزهـا حکـم سـند 20:30 را پیـدا 
کرده  و مـا  امیدواریـم بعدترها نشـنویم یواشـکی 

اجـرا شـد!

اخراج کاردار و یک دیپلمات 
آمریکایی از ونزوئال

خبرگــزاری رویترز گــزارش داد که »نیکوالس 
مادورو« رییس جمهــوری ونزوئال، کاردار و یک 
دیپلمات آمریــکا در کاراکاس را به اتهام توطئه 
چینی علیه کشــورش اخراج کرد.مادورو که در 
حاشــیه اعالم رســمی دومین پیروزی خود در 
انتخابات ریاســت جمهوری ونزوئال ســخن می 
گفت، با انتقاد از واشــنگتن افــزود: گفته ام که 
»تاد رابینســون« کاردار آمریــکا در کاراکاس، 
 عنصــر نامطلوبــی اســت و ظرف 48 ســاعت، 
می بایست خاک ونزوئال را ترک کند. وی با بیان 
اینکه شواهد توطئه چینی رابینسون را در زمینه 
های مختلف نظامی، سیاســی و اقتصادی ارائه 
خواهد کرد، افزود: کاردار آمریکا، قانون بین المللی 
را نقض و از آن سوء اســتفاده کرده است. مادورو 
همچنین دستور اخراج »براین نارانجو« دومین 
مقام ارشد هیئت دیپلماتیک آمریکا در کاراکاس 
را صادر کرد. رییس جمهوری ونزوئال، نارانجو را 
متهم کرد که مامور جاسوسی سازمان اطالعات 

مرکزی آمریکا )سیا( در کاراکاس بوده است.

نماینده دمکرات: 
مجلس را بگیریم، ترامپ را 

استیضاح می کنیم
»آل گرین« عضو مجلس نماینــدگان آمریکا از 
طرح دمکرات ها برای استیضاح »دونالد ترامپ« 
رییس جمهوری آمریکا در صــورت پیروزی در 
انتخابات آتی کنگره خبر داد. گرین با اشــاره به 
احتمال مخالفت رهبر اقلیــت دمکرات با طرح 
استیضاح ترامپ افزود: این موضوعی نیست که 
قانون اساســی به رهبر حزب ســپرده باشد. هر 
عضو به تنهایی از چنین حقی برخوردار اســت. 
وی ادامه داد: بعید می دانم که اعضا منتظر کسی 
بمانند که تمایلی به ایــن کار ندارد.این نماینده 
دمکرات هفته گذشــته هم در نطق تندی که در 
صحن مجلس آمریکا ایراد کرده بود، به انتقاد از 
ترامپ پرداخته و سیاست هایی همچون مخالفت 
بــا پناهجویــان را از جمله دالیــل محکم برای 

استیضاح ترامپ دانسته بود.

ارتباطی بین آمریکا و لیست مقتدی صدر 
وجود دارد؟

تکذیب می شود
مسئول دفتر سیاسی مقتدی صدر اخبار رسانه ها 
مبنی بر انجام ارتباطات بین واشــنگتن و اعضای 
لیست»ســائرون« را تکذیب کرد و از رســانه ها 
خواســت در انتقال اخبار دقت به خــرج دهند.

ضیاء االسدی، مســئول دفتر مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر به سومریه نیوز گفت: برخی رسانه ها 
اظهاراتی را به من نســبت داده اند مبنی بر اینکه 
ارتباطاتی میان واشنگتن و اعضای لیست سائرون 
وجود دارد که این اظهارات کامال غلط هستند.وی 
افزود: هیچ کانال ارتباطی بــا آمریکایی ها وجود 
ندارد و آنها میانجی گرانی را نزد ما می فرستند؛ اما 
ما نشستن با آنها و همکاری با آنها را حتی از طریق 

واسطه ها رد می کنیم.

 پاریس میزبان کنفرانسی
 درباره یمن است

فرانسه پایان ماه ژوئن میزبان کنفرانسی پیرامون 
اوضاع انســانی در یمن اســت.امانوئل ماکرون، 
رییس جمهور فرانسه و محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان در تماسی تلفنی برای برگزاری کنفرانس 
پیرامون اوضاع انسانی یمن در اواخر ماه ژوئن در 
پاریس توافق کردند؛ همچنیــن دو طرف درباره 
مسائل مهم دوجانبه، منطقه ای و اصالحات جاری 
در عربســتان بحث و تبادل نظــر کردند. در این 
راســتا، کاخ الیزه در بیانیه ای اعالم کرد، تصمیم 
برگزاری این کنفرانس طی سفر اخیر بن سلمان 

به فرانسه اتخاذ شد.

چه کسی راست می گوید؟

رییس اداره ارشاد مشهد 
برگشت

فرماندار مشهد اعالم کرد رییس اداره ارشاد 
این شــهر به محل کار خود بازگشته است. 
محمدرحیم نوروزیان، فرماندار مشهد درباره 
وضعیت کاری »محمدکاظم دبیری« اظهار 
کرد: معاون اداره کل و رییس اداره ارشــاد 
مشهد بعد از آزادی به محل کار خود بازگشته 
است. نوروزیان تاکید کرد: برای فعالیت اداری 
و کاری آقای دبیری مشکلی ایجاد نشده و او 
همچنان می تواند به کار خود به عنوان رییس 
اداره ارشــاد ادامه دهد. چندی پیش محمد 
کاظم دبیری، معاون مدیرکل و رییس اداره 
ارشاد مشهد بعد از حاشــیه های ایجاد شده 
در برج سلمان این شــهر از سوی دادستانی 

احضار و بازداشت شد.

 اتهامات واهی عربستان 
علیه ایران در سازمان ملل

سخنرانی غالمعلی خوشرو در نشست شورای 
امنیت علیه جنایات سعودی ها که به مذاق 
عربستان خوش نیامد، باعث شد نماینده این 
کشور در ســازمان ملل ادعا هایی ضد ایرانی 
مطرح کند. عبدا... المعلمــی، نماینده دائم 
عربستان در ســازمان ملل متحد با انتقاد از 
اظهارات نماینده ایران درباره مشکالت مردم 
یمن، ادعا کرد که ایران بیشترین سهم را در 

مشکالت مردم یمن دارد.

ترامپ: 
از برجام، هیچ چیز گیرمان 

نیامد
»دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا بار دیگر 
علیه توافق هســته ای با ایران صحبت کرد. 
او که در گردهمایی ســاالنه مرکز ضدسقط 
جنین »سوزان آنتونی« در واشنگتن صحبت 
می کــرد، در بخشــی از ســخنرانی اش به 
برشمردن »دستاوردهای سیاست خارجی« 
دولتش پرداخــت. یکی از مــواردی که به 
آن اشــاره کرد، خروج از برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( بود. ترامپ گفت: »ما توافق 
هسته ای وحشتناک، یک سویه و ترحم برانگیز 
با ایــران را ترک کردیم و تمام شــد. یکی از 
بدترین توافق هایی بود که تا حاال در موردش 
مذاکره کرده بودیم. هیچ چیز گیرمان نیامد، 

هیچ چیز.«

احتمال رفع فیلتر توئیتر
محمــد کاظمــی عضــو کمیتــه تعیین 
مصادیق مجرمانه اعالم کــرد از آنجایی که 
پیشنهاددهندگان رفع فیلتر توئیتر، اکثریت 
را در این کمیته تشکیل می دهند، در صورت 
تشکیل جلسه به نظر می رســد توئیتر رفع 

فیلتر شود.

 عباس سلیمی نمین
 فعال سیاسی اصولگرا:

 فعال سیاســی اصولگرا گفت: » ما در هر سیســتم 
مدیریتی با مسئله فیدبک یا بازخورد مواجه هستیم. 
به نظر من در اداره یک بنگاه اقتصادی یا حتی خانواده 
و هر سطح دیگری نیازمند بازنگری هستیم و سیستم 
مدیریتی بدون توجه به تغییرات شــرایط محیطی، 
امکانات، نقاط قوت و ضعــف یا فرصت ها، تهدیدها، 
تغییر فضای عمومی و ... موفــق نخواهد بود. بر هر 
مدیری الزم است که بازخورد کارها و تصمیمات خود 

را در مقاطع مختلف در نظر بگیرد. «
یحیی آل اســحاق افزود: »جریان اصولگرایی یا هر 
جریان دیگری در حوزه های سیاسی نیز باید بازخورد 
و اقتضائات زمانی و مکانی را در نظر بگیرد. اصولگرایان 

نیز باید این فضا را امتحان، تجربه و مدیریت کنند.«
وی در پاسخ به اینکه آیا نتیجه این بازنگری ها فاصله 
گرفتن از شــیخوخیت و نزدیکی به تفکرات و مشی 
طیف نواصولگراســت، گفت: نمی دانم بر مبنای این 
بازنگری از شیخوخیت فاصله می گیرند یا خیر؛ اما  
این بازنگری ها حتما موجب تقویت احزاب اصولگرا 

خواهد بود.

بازنگری، موجب تقویت 
احزاب اصولگرا می شود

فعال سیاسی اصولگرا:

یادداشت

عکس  روز 

حضور ناطق نوری و رییس دولت 
اصالحات در افطاری عارف

در مقابل آمریکا ، کنار دولت بایستیم

پیشنهاد سردبیر:

یک فعال سیاسی اصولگرا به رسانه ها توصیه 
کرد که عملکرد طیف هــای تندرو در هر دو 
جریان سیاسی را نادیده گرفته و در راستای 

افزایش وحدت حرکت کنند.
عباس سلیمی نمین گفت: چند نفر از نیروهای 
جبهه پایــداری کــه جبهــه اصولگرایان را 
نمایندگی نمی کنند، اگر حرف هایی می زنند 
که ناشی از عدم شناخت زمان است، نباید این 
را به حساب اصولگرایان گذاشت. اتفاقا به نظر 
من کامال برعکس است و اصالح طلبان تندرو 
هســتند که به نوعی مباحث انحرافی را بیان 
می کنند.وی گفت: در این شــرایط هرکسی 
که می تواند باید به دولت برای خنثی کردن 
فشــارهای غیرعادالنه و غیرانســانی آمریکا 
کمک کند. وظیفه ملی ماست  که این کار را 
انجام دهیم. دولت االن باید بیشترین پشتیبان 

را داشته باشد .

 در مقابل آمریکا 
کنار دولت بایستیم

 جهانبخش خانجانی 
فعال سیاسی:

تولیت آســتان قدس رضوی گفت: نباید این کشور 
و ظرفیت های عظیمش را اسیر دست برجام و غیر 
برجام کرد به گونه ای که با یک اخم آمریکا و اروپا جا 

بخوریم و احساس کنیم عرصه بر ما تنگ شده است.
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رییسی در 
مراســم تکریم و معارفه رییس دانشگاه بین المللی 
امام رضا)ع(، اظهار داشت: اگر با دید فرصت محور به 
مسائل نگاه کنیم، حتی اخم و تهدیدهای دشمنان 
و فشــارهای آنان نیز می تواند به فرصت پیشرفت و 
بالندگی کشور تبدیل شود؛ کمااینکه جوانان این ملت 
در بدترین شرایط و تحت بیشترین فشارها، خالقیت 
های عظیمی به نمایش گذاشته و فرصت های بزرگی 
برای کشور خلق کرده اند که پیشــرفت های ما در 
زمینه هایی چون نانوفناوری، هوافضا، ســلول های 

بنیادین، صنایع دفاعی و ... از این قبیل است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: از مشکالت 
ما در کشور این است که دانشگاه رویکرد خودش را 
دارد و صنعت و اقتصاد راه خودشان را می روند، پیوند 

این بخش ها با دانشگاه ضروری است. 

  کشور نباید اسیر برجام 
شود

 سید ابراهیم رییسی:

جهانبخش خانجانی  با اشــاره به اینکه اگر 
بخواهیم در مواجهه با بحران های بین المللی و 
فشارهای خارجی منطقی برخورد کنیم، باید 
یک دیپلماســی قوی و مدرن به کار بگیریم، 
اظهار کرد: باید با روش های مســالمت آمیز 
و گفت وگو با جهــان و دولت هــای مرتبط 
با کشــورمان، دامنه ارتباطات را گســترش 
داده و خود را محدود به یــک رابطه خاصی 
نکنیم. کشورهایی که دیپلماسی قوی دارند و 
ارتباطات خود را بر مبنای منافع ملی طراحی 
می کنند، کشــورهای موفقی هستند. ما اگر 
بخواهیم روابط خود را خارج از منافع ملی یا 
صرفا مبتنی بر ایدئولوژی تعریف کنیم، ممکن 
است دچار چالش هایی شویم؛ بنابراین اولویت 
ما باید حفظ منابع ملی، ارزش های ملی و دفاع 
منطقی از منافع مردم باشد و سپس به سایر 

مسائل بپردازیم.

 اولویت ما حفظ منافع ملی 
و مردم باشد

پیشخوان

بین الملل

  به بهانه تناقض گویی ها درباره FATF؛
تو دهنی ملی به »ســیا« 

بازی وزیر

جاسوس نیستند

کنوانسیون پرمناقشه

»نه« متحــدان آمریکا به 
تهدید »همه یا هیچ«

 روی دیوار اروپایی ها 
نمی شود یادگاری نوشت و 
در این میان حتی به روسیه 

و چین هم نمی توان
 اعتماد کرد

یاوه گویی وزیرخارجه مغرب علیه ایران
وزیر خارجه مغرب در مصاحبه با یک شــبکه خبری تندروی آمریکایی مدعی شد که ایران در پی نفوذ 
در شمال آفریقاست. »ناصر بوریتا« وزیر خارجه مغرب در گفت و گو با شبکه خبری »فاکس نیوز«ضمن 
متهم کردن ایران و حزب ا... به تجهیز »جبهه پولیســاریو«، این گروه را تهدیدی برای امنیت کشورش 

توصیف کرد. 
وی در این مصاحبه مدعی شد که ایران از طریق سفارتخانه خود در الجزایر به پولیساریو کمک های مالی 

ارسال کرده و کاردار فرهنگی ایران در این سفارتخانه مسئول این عملیات بوده است.
بوریتا اظهار داشــت: »فکر می کنم که مداخله ایران در امور داخلی اعراب و کشورهای مسلمان در غرب 
آسیا و کشورهای عرب خلیج فارس متوقف نمی شــود. ایرانی ها به دلیل روابط خوب مراکش با آمریکا و 

اروپا سعی در بی ثبات کردن منطقه دارند!«

تذکر »احسان علیخانی« به وزیر امور خارجه آمریکا
احسان علیخانی در ششمین قسمت برنامه »ماه عسل« میزبان زوج پزشکی بود که در سیستان و بلوچستان به 
درمان بیماران می پردازند. علیخانی در این برنامه پیرامون صحبت های این روزهای مایک پومپئو، وزیر امور 
خارجه آمریکا بیان کرد: به مردم آمریکا احترام می گذارم چراکه انسان هستند؛ این روزها وزیر امور خارجه 
آمریکا یک مجموعه از بایدها را سرازیر کرده است و عجیب اســت که به راحتی اعالم می کنند که ما دوست 
داریم مردم ایران در فشار شدید اقتصادی باشــند. آیا فکر می کنید این مردم قبول می کنند؟ آیا کشورهای 
اروپایی می توانند برای آمریکا تصمیم بگیرند؟ چگونه می توانید به خودتان اجازه دهید برای یک ملت باید و 
نباید معلوم کنید و ما باور کنیم که شما عاشق صلح هستید. درب کارخانه های اسلحه سازی خود را بسته اید و 
 از بحران در خاورمیانه منفعت نمی برید و باید به باید و نبایدهای شما احترام بگذاریم؛ به نظرم مردم ما را نباید

 تهدید کرد.

چهره ها

الهه زین الدین

 روزی که فراموش نمی شود
...ادامه از صفحه اول

شــعف همه ایرانیان، خرمشــهر بــه آغوش 
میهن بازگشت و ســرافرازانه پرچم جمهوری 
اسالمی ایران برفراز مســجد جامع این شهر 
به اهتــزاز درآمد. ســربازان پیر جمــاران به 
شــکرانه این پیروزی بزرگ در مسجد جامع 
خرمشــهر نماز شکر خواندند. شــورای عالی 
انقالب فرهنگی سوم خرداد را در تقویم رسمی 
ایران اسالمی»روز مقاومت، ایثار و پیروزی« 
نام گذاری کرد تا بعدترها نسلی که هیچ خاطره 
ای از جنگ و مقاومت ندارد، بداند و در خاطرش 
بماند روزی روزگاری در این سرزمین چشمه 
ای جاری بوده و عشق را با »خون« می نوشتند 
و »غیرت« نام و نشانی از مردانی دارد که جان 
پناه شدند تا وجبی از این خاک به دست دشمن 
نیفتد. تا ابد مدیون و ممنون شــان هستیم و 
یادشان در دل و جان مان جاری و ساری است.

کافه سیاست
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شمشیر دولبه تحریم ها در بازارهای نفتی

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های 
نفتی استان اصفهان:

نفتکش ها دست از اعتصاب 
کشیدند

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی 
اســتان اصفهان، با بیان اینکه سه شنبه شب، 
برخی جایگاه های ســوخت بنزیــن به دلیل 
اعتصاب نفتکش هــا از مدار سوخت رســانی 
خارج شــدند، گفت: خوشــبختانه با توافقات 
صورت گرفته با کامیون داران، سوخت رسانی به 
جایگاه های بنزین در اصفهان از سر گرفته شد.

»حســین صادقیان« اظهار کرد: این اعتصاب 
به صورت فراگیر درکل کشــور اتفــاق افتاد. 
کامیون هــای نفتکــش چنــدی پیــش از 
کامیون های غیرنفتی در حمل و نقل جاده ای 
حمایت کردنــد، اما با توجه به اینکه مســئله 
صنفی بود، شــرکت پخش فرآورده های نفتی 
به ایــن موضــوع ورود پیدا نکــرد. وی افزود: 
به علت ایــن اعتصابات، کرایــه کامیون داران 
 غیرنفتی جــاده ای بیــن 15 تــا 20 درصد

 افزایش یافت. 
وی با بیان اینکه به دنبال این اتفاق، پنج جایگاه 
بنزین در اصفهان ساعاتی تعطیل شدند، گفت: 
تبعات اجتماعی این گونــه اعتصابات صنفی 
باالست و مردم تصور می کنند واقعا هیچ بنزینی 
وجود ندارد. صادقیان گفت: خوشبختانه طی 
توافقاتی که شرکت پخش فرآورده های نفتی 
اصفهان با همکاری نهادهای سیاســی استان 
با کامیــون داران انجــام داد، جایگاه ها دوباره 

سوخت گیری کردند. 
وی افزود: بعد از اعتصاب سه شنبه شب و توافق 
صورت گرفته، تمام کامیون هــای نفتکش با 
مراجعه برای سوخت گیری، فرآورده های نفتی 
جایگاه های مورد نیاز اســتان را تامین کردند 
و هم اکنــون توازن خوبی در عرضه ســوخت 
داریم و در سطح جایگاه های بنزین نیز کمبود 

سوخت نداریم.

بازار

روغن ترمز

 معاون  پشتیبانی  و ساخت ذوب آهن 
خبر داد: 

خودکفایی ذوب آهن در 
ساخت پروژه های توسعه

 معاون پشتیبانی و ساخت ذوب آهن اعالم کرد: 
این شرکت پویش ســاخت، با بهره گیری از توان 
متخصصان داخلی پروژه های مختلف را در سطح 
شرکت انجام می دهد. »حسن ضیاء«  خاطرنشان 
کرد: بهره گیری از توان و دانش کارکنان همواره 
در این بخش مورد توجه قرار دارد و با تقسیم کار و 
توجه به اصل شایسته ساالری، پروژه های خوبی 
مانند هات شارژ، آبرســانی، بستر نورد، PCI و... 
توسط این معاونت و با همکاری سایر بخش های 
شرکت انجام شده اســت. وی افزود: اکنون کلیه 
ضیاء،  پروژه PCI را یکی از مهم ترین پروژه های 
در دست اقدام ذکر کرد و گفت: پیشرفت پروژه 
PCI به رغم برخی مشــکالت مالی، خوب بوده 
و حتی چینی هــا وقتی میزان پیشــرفت کار را 
دیدند تعجب کردند که در زمان کوتاهی کارگاه 
اصلی مونتاژ شــد. معاون پشــتیبانی و ساخت 
ذوب آهن از چند پروژه دیگر همچون ســاخت 
ماشین های CNC برای تولید ریل، ساخت رمپی 
در کک سازی ، پروژه ای برای بهبود آب شرکت و 
چند طرح کوچک و بزرگ دیگر  نیز نام برد که به 

اتمام رسیده اند.

سازمان حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان: 

گرانی لبنیات تخلف است
درحالی کــه کارخانه هــای لبنــی قیمــت 
محصوالت شــان را 10 تــا 15 درصــد افزایش 
داده اند، ســازمان حمایــت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعالم کــرد: »این کارخانه ها هیچ 
مجوزی برای افزایش قیمت ندارند و با متخلفان 
برخورد می شــود.« با همــه اینها،بازار شــاهد 
بازگرداندن قیمت های غیرقانونی به حالت سابق 
نیســت. درباره قانونی یا غیرقانونی بودن افزایش 
قیمت محصوالت لبنی »علیرضا رستمی« مدیرکل 
نظارت بر محصــوالت کشــاورزی و موادغذایی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
به ایســنا گفت: لبنیات جزو کاالهای گروه یک و 
مشمول قیمت گذاری است و هیچ گونه مصوبه ای 

برای تغییر قیمت این محصوالت ابالغ نکرده ایم.

 مدیر کانون بازنشستگان فرهنگی 
آران و بیدگل:

اعضای صندوق بازنشستگان 
فرهنگی  وام می گیرند

مدیر کانون بازنشستگان فرهنگی آران و بیدگل 
خبرداد: تمام اعضــای صندوق بازنشســتگان 
فرهنگی این شهرستان تا پایان سال وام دریافت 
می کنند. »رحمت ا... مهدی«  اظهار کرد: توزیع 
غذای افطاری در بین بازنشستگان فرهنگی آران و 
بیدگل به مدت شش شب ادامه خواهد داشت. وی 
در ادامه با اشاره به تکریم بازنشستگان به عنوان 
وظیفه اصلی کانون بازنشستگان و همه مسئوالن 
اجرایی در هر ســطحی ابراز داشــت: از ابتدای 
امسال تاکنون 550 میلیون تومان وام یک درصد 
۹ میلیون تومانی به بازنشستگان پرداخت شده 
اســت. مدیر کانون بازنشستگان فرهنگی آران و 
بیدگل با اشاره به افزایش دو میلیون تومانی وام 
بازنشستگان فرهنگی نســبت به سال گذشته، 
گفــت: تا پایان ســال به همه اعضــای صندوق 

بازنشستگان وام پرداخت خواهد شد.
 

رییس اداره صنعت،معدن وتجارت لنجان:
صدور گواهینامه عرضه کاالی 

ایرانی برای اصناف
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 
لنجان اعالم کرد: اصناف عرضــه کننده کاالی 
ایرانــی گواهینامه دریافت کــرده و از پرداخت 
حق عضویت ســاالنه به اتحادیــه و اتاق اصناف 
معاف می شوند. دهقانی با بیان اینکه بیش از یک 
هزار صنف در قالب 27 اتحادیه دراین شهرستان 
فعالیت دارند، گفت: به منظور حمایت از کاالی 
ایرانی، برای اصنافی که فقط کاالی ایرانی عرضه 
می کنند و ســوابق تعزیراتی ندارند، گواهینامه 
صادر می شود. دهقانی با اشاره به بررسی میدانی 
برای شناســایی صنوفی که کاالی ایرانی عرضه 
می کنند، افــزود: این صنــوف از پرداخت حق 
عضویت ساالنه به اتحادیه ها و اتاق اصناف معاف و 
از خدمات تبلیغات رایگان نیز بهره مند می شوند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،016،000
تومان

1،001،000 نیم سکه
تومان

576،700ربع سکه
تومان

356،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

186،760
تومان

      قیمت سکه و طال

روغن ترمز خودرو کاسپين مدل 
Dot 4 حجم 250 ميلی  ليتر

 8,500
تومان

روغن ترمز خودرو توتال مدل 
HBF 4 حجم 500 ميلی ليتر

 20,000
تومان

روغن ترمز خودرو وورث مدل 
Dot 4 حجم 250 ميلی ليتر

 37,000
تومان

تحریم های آمریکا همواره با تبعات اقتصادی زیادی 
برای اروپا و حتــی خود آمریکا در ســطح جهانی 
همراه بوده اســت؛ به دلیل اینکه دایره تحریم های 
ایاالت متحده اغلب اقتصادی است. هرگاه تیر این 
تحریم ها، کشورهای نفتی را نشانه رفته است، سالح 
اســتراتژیکی مانند نفت بازارهای اقتصاد جهانی را 
متزلزل ساخته است. در هفته های اخیر نیز خروج 
آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها بر ونزوئال، فضای 
متشنج اقتصادی را در میان کشورهای عمده خریدار 

نفت اوپک ایجاد کرده است.
آمریکا به دنبال تنظیم بازار نفت

اگرچه منابع نفتی آمریکا قابل مقایســه با بسیاری 
از کشــورهای نفت خیز خلیج فارس بوده است، اما 
هیچگاه تا این حد تولید نفت در این کشور افزایش 
نیافته بود. ذخیره سازی نفت و خرید آن از بازارهای 
جهانی همواره یکی از استراتژی های مهم اقتصادی 
این کشــور در یک قرن اخیر بوده است؛ اما به نظر 
می رسد آمریکا در چند سال گذشته به منظور جبران 
عقب ماندگی اقتصادی ناشــی از رکود و به منظور 
رهاسازی قیمت های نفت از بحران های سیاسی و 
فشار برخی از کشورها مانند ایران و عربستان، تولید 
نفت خود را به بیشــترین میزان در طی چند دهه 

اخیر رسانده و در این زمینه رکورد زده است. 
اگر چه کشــورهای اوپک و روســیه در سال های 
گذشته تالش کردند، این جریان تولید را کند سازند، 
اما بر اساس تحلیل »نیویورک تایمز« استراتژی های 
آنها نتیجه معکــوس داده و درنهایت به نفع صنعت 
نفت آمریکا تمام شده است. طبق پیش بینی آژانس 
بین المللی انرژی، انتظار می رود آمریکا امســال از 
عربستان سعودی سبقت گیرد و با تولید بیش از ده 
میلیون بشکه در روز، برتری روسیه  را در این زمینه 

به چالش بکشد. 
تاثیرات اقتصادی و سیاســی افزایش تولید نفت در 
ایاالت متحده، چشمگیر است؛ کاهش 20 درصدی 

واردات نفــت آمریــکا در 
طول یک دهه اخیر، ارائه 
شــغل هایی با درآمد باال 
درجوامــع روســتایی و 
کاهش ۳7 درصدی قیمت 
مصرف کننده برای بنزین 
داخلی نسبت به اوج قیمت 

در سال 200۸، از جمله این تاثیرات قلمداد می شود.
ایران، نفت و باقی قضایا...

صنعت نفت ایران که درصدر لیست حوزه هایی قرار 
داشت که تحریم های سال های گذشته به آن آسیب 
وارد کرده بود، اکنون با خروج »ترامپ« از برجام و 
اعمال تحریم های مجدد، احتمــاال دوباره در نوک 
پیکان تحریم ها قرار خواهد گرفت. فرسودگی و نبود 
زیرساخت های الزم برای تولید، یکی از اصلی ترین 
چالش هایی است که می تواند به کاهش شدید تولید 

ایران در صورت خروج سرمایه گذاران منجر شود.
تحلیلگــران در نظرســنجی »اس اند پــی گلوبال 
پالتس«پیش بینی کردند، تا ماه نوامبر که تحریم ها 
به اجــرا درمی آید، حدود 500 هزار بشــکه در روز 

از صادرات نفــت ایران به 
بازار جهانی کاهش خواهد 
یافت.عالوه براین، برخی 
از بزرگ ترین مشــتریان 
نفتی ایــران مانند هند و 
کره جنوبی نیــز از ترس 
تحریم های آمریکا، از بازار 

نفتی ایران کنار خواهند کشید. 
هر چند مسئوالن وزارت نفت معتقد هستند که ایران 
مانند چند ســال قبل از تحریم، در بازارهای نفتی 
حضور خواهد داشــت، اما بار روانی فشار تحریم ها 
بر نفت ایران به خصوص در حوزه های قیمتی، تاثیر 

عمده ای خواهد گذاشت.
ونزوئال؛ دشمن نفتی آمریکا

تقابل سیاسی و اقتصادی آمریکا با ونزوئال نیز مانند 
ایران سال هاست ادامه دارد. 

به تازگی، در پی انتخــاب مجدد »نیکالس مادورو« 
به ریاســت جمهوری این کشــور، ترامپ با صدور 
فرمان های اجرایی، شرکت ها و اتباع آمریکایی را از 
هرگونه کمک به دولتمردان ونزوئالیی برای فروش 

اموال این کشور منع کرد؛ زیرا آمریکایی ها مقامات 
ونزوئالیی را به فروش دارایی های دولتی به منظور 

کسب ثروت متهم می کنند. 
با توجه به اقتصاد نفتی این کشور، انتظار می رود در 
صورت عملی شدن تحریم ها جهش ناگهانی قیمت ها 
در بازارهای نفتی ایجاد شود. این باالرفتن قیمت ها 
می تواند روی اقتصاد کشورهای اروپایی و برخی از 
کشورهای در حال رشد آســیایی مانند هند و چین 

تاثیرگذار باشد.
ولع عربستان برای افزایش تولید نفت

اتحاد اســتراتژیک آمریکا و عربستان موجب شده، 
در سال های گذشته عرب ها به حربه ای برای تنظیم 

بازارهای نفتی تبدیل شوند. 
عربســتان با کاهش یا افزایش عرضــه نفت در این 
سال ها توانسته سیاست های موردنظر آمریکا را در 
بازارهای نفتی پیاده سازد؛گرچه عربستان سعودی 
اعالم کرد، اگر تحریم های آمریکا علیه ایران موجب 
کمبود عرضه نفت در بازار های جهانی شود، آماده 
است برای جبران این کمبود، کمک کند. تحلیلگران 
معتقدند عربســتان به دلیل تعهدهــای نفتی خود 
با روســیه، این بار به ســختی قادر خواهد بود جای 
خالی ایران را پرکند. عربســتان و روسیه به تازگی، 
توافقنامه ای در زمینه میزان تولید نفت و عرضه در 
بازار امضا کرده اند و به نظر می رسدآمریکا نمی تواند 
بدون تامین نظر روسیه، میزان عرضه نفت را در بازار 

افزایش دهد.
نفت درموضوع برجام، برای همه طرف ها مســئله 
مهمی اســت؛ با توجه به اینکه سایر شرکای آمریکا 
در توافق هســته ای با این توافق مخالفت کرده اند و 
ایران گفته در برجــام می ماند، تحلیلگران معتقدند 
برخی از کشورها مانند چین از تصمیم آمریکا تبعیت 
نخواهند کرد. تحلیلگران سیاسی و اقتصای معتقدند 
خروج آمریکا از برجام مانند شمشیر دولبه، سیاست 
و اقتصاد آمریکا را هدف قــرار خواهد داد؛ خروجی 
که به همراه خــود میلیاردها دالر ســرمایه نفتی و 
هزینه های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

شمشیر دولبه تحریم ها در بازارهای نفتی
 خروج آمریکا از» برجام« با بازارهای نفتی چه می کند؟

یک مقام مسئول در نظام بانکی از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر صدور اجازه خرید مستقیم ارز از سوی بازرگانان 
در صرافی ها خبر داد و گفت: صرافی های مجاز وارد عملیات معامله ارز شدند. این مقام مسئول  از صدور بخشنامه ای 
از سوی بانک مرکزی خبر داد که بر مبنای آن، تجار وفعاالن اقتصادی دارای کد ثبت سفارش می توانند به صورت 
مستقیم از صرافی ها ارز خریداری نمایند. وی افزود: صرافی های مجاز نیز با ضوابط خاص در کنار سامانه نیما فعال 
می شــوند. به گفته این مقام مســئول بانکی، بانک مرکزی با مکانیزم های خاص نظارتی این اجازه را به صرافی ها 

داده است و البته نرخ هم، همان ۴200 تومان مالک است و هیچ خرید و فروشی خارج از این نرخ انجام نمی شود.

خرید مستقیم ارز
 از صرافی ها آغاز شد

رز
  ا

  عکس روز

 طرح جمع آوری سد معبر
 از خیابان ها ی اصفهان ادامه دارد

مدیرعامل فوالد مبارکه:

از برنامه تولید پیش افتاده ایم
مدیرعامــل فوالد مبارکــه گفت: فــوالد مبارکه یکــی از معدود 
شرکت هایی است که توانســته زنجیره تولید خود را کامل کند. بر 
همین اساس با راه اندازی واحد تولید کنستانتره در سنگان، حلقه 

معدن به زنجیره تولید فوالد مبارکه اضافه می شود.
»بهرام سبحانی« اظهار کرد: درحال حاضر بیش از دو هزار و ۸00 
تامین کننده در زنجیره تولید فوالد مبارکه با این شرکت همکاری 
می کنند که شرکت های خدماتی، تامین کننده قطعه و تامین کننده فرآورده های نسوز را در برمی گیرد. 
وی در ادامه افزود: اکنون فعالیت این شرکت ها در حوزه های مذکور باعث توانمند شدن تولید داخل، 
تامین نیاز فوالد مبارکه از داخل کشور و افزایش قدرت خودکفایی صنعت فوالد شده است. مدیرعامل 
فوالد مبارکه به مشتریان پایین دستی فوالد مبارکه نیز اشاره و تصریح کرد: مشتریان مستقیم فوالد 
مبارکه حدود هزار عدد هستند و این عدد برای مشــتریان غیرمستقیم شرکت برابر با سه هزار است.

سبحانی همچنین تکمیل زنجیره تولید را یکی از راه های خلق ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی 
دانست و خاطرنشان ساخت: فوالد مبارکه یکی از معدود شرکت هایی است که توانسته زنجیره تولید 
خود را کامل کند؛ بر همین اساس با راه اندازی واحد تولید کنستانتره در سنگان، حلقه معدن به زنجیره 
تولید فوالد مبارکه اضافه می شــود و زنجیره تولید در این شرکت از ســنگ آهن خام تا ورق فوالدی 

تکمیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: در زنجیره تولید فوالد مبارکه ظرفیت تولید دوازده میلیون تن گندله و دوازده میلیون 
تن آهن اسفنجی وجود دارد و این شرکت از نظر تولید آهن اسفنجی در رتبه اول جهان جا گرفته است.

رییس اتحادیه دفاتر فروش آهن اصفهان مطرح کرد:
گالیه آهن فروشان از بازار بی مشتری

رییس اتحادیه دفاتر فروش آهن اصفهان با تاکید بر اینکه درحال حاضر فروشــنده ها از رکود، نداشتن 
مشتری و گرانی بازار گالیه دارند، گفت: عامل گالیه های پیش آمده بابت این است که قیمت ها متاثر از 
نرخ ارز افزایش یافته، اما در بازار آهن معامله چندانی صورت نمی گیرد. »اکبر شمشــیری« اظهار کرد: 
البته ماه رمضان نیز رکود حاکم بر بازار را بیشــتر می کند. وی افزود: اگر فردی برای ساخت و ساز خود 
نیاز فوری به آهن و مشتقات آن داشته باشــد یا پروانه ساخت وی در حال باطل شدن باشد، از بازار آهن 
مقداری جزئی خرید انجام می دهد.رییس اتحادیه دفاتر فروش آهن اصفهان، با اشاره به اینکه نخستین 
فروش شمش آهن از کارخانه های تولیدی و قیمت آن در بورس انجام می شود، اظهار کرد: اگر بازار دارای 
رونق باشد، در بورس شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و اگر بازار در شرایط رکود باشد، قیمت ها بدون 

تغییر باقی می ماند.

شهردار اصفهان:
پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان در اولویت شهرداری است

شهردار اصفهان گفت: پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان برخالف برخی شایعات همچنان در اولویت طرح های 
شهرداری است. »قدرت ا... نوروزی« در پاسخ به این پرسش که پروژه ساخت نمایشگاه جدید اصفهان از اولویت 
های شهرداری خارج شده است، اظهار داشت: این موضوع را تکذیب می کنم و این طرح در اولویت پروژه های 
شهرداری است. وی ادامه داد: از زمانی که مدیریت این شرکت تغییر کرده است، براساس اخبار و بازدیدهایی 
که داشتم در توسعه و ساخت و ساز مجموعه جدید فعالیت های خوبی صورت گرفته است. شهردار اصفهان در 
پاسخ به پرسشی درمورد میزان پیشرفت پروژه نمایشگاه اصفهان نیز تصریح کرد: اگر بخواهم درصد پیشرفت 
را مطرح کنم، ممکن است کم و زیاد بگویم. وی ادامه داد: تامین مالی این طرح با چالش هایی مواجه است و 
شرکا باید با یکدیگر تعامل بهتر و حضور فعال تری در پروژه داشته باشند و تعهدات را به موقع انجام دهند تا 

شاهد پیشرفت این طرح باشیم.

شهرستان

مرضیه محب رسول

تحلیلگران معتقدند که عربستان 
به دلیل تعهدهای نفتی خود با 

روسیه، این بار به سختی قادر خواهد 
بود جای خالی ایران را پرکند
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مفاد آراء
2/473 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره 12122 مورخ 96/10/21 هیات اول خانم سوســن طالع دستجردي به 
شناســنامه شــماره 20 كدملي 1288713861 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 146/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
2- رای شماره  13563 مورخ 96/12/22 هیات اول آقاي احمد محمدیان دستجردي به 
شناسنامه شماره 93 كدملي 1288551991 صادره فرزند عبداله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 299/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره219 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شــماره 1677 مورخ 95/01/30 هیات اول آقاي غالمرضا حاج كریمي حسین 
ابادي به شناسنامه شماره 1089 كدملي 1288973055 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
برششدانگ یکباب مغازه به مساحت 11/31 مترمربع مفروزی از پالك4179 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای برات غفار دستگردی خریداری شده است.
4- رای شماره 12120 مورخ 96/10/21 هیات اول آقاي حمید حسن نژاد به شناسنامه 
شماره 23157 كدملي 1282700944 صادره اصفهان فرزند رجبعلي  بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 92/15 مترمربع پالك شماره  4444 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی )سهم االرث 

نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شــماره 12121 مورخ 96/10/21 هیات اول خانم زهره حسن نژاد به شناسنامه 
شماره 24419 كدملي 1282714759 صادره اصفهان فرزند رجبعلي بر  1/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 92/15 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4444 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی )سهم 

االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
6- رای شماره 12119 مورخ 96/10/21 هیات اول خانم صدیقه حسن نژاد به شناسنامه 
شماره 228 كدملي 1291160930 صادره اصفهان فرزند رجبعلي بر 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 92/15 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4444 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی )سهم 

االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شــماره 4009734 مورخ 95/07/28 هیات اول خانم مهرانگیز دل پرستاران به 
شناسنامه شماره 602 كدملي 1816559989 صادره اصفهان فرزند علي اكبر بر ششدانگ 
یکباب مغازه  به مســاحت 25.84 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی 

عباسپور خریداری شده است.
8-  رای شماره 13505 مورخ 96/12/19 هیات اول آقاي  مسعود شهریاري به شناسنامه 
شماره 1049 كدملي 1288847297 صادره مركزي فرزند عزیزاهلل بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 106/10 مترمربع پالك شــماره 94 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

غالمعلی دانشمند دیزیچه خریداری شده است.
9- رای شماره 13485 مورخ 96/12/16 هیات اول آقاي  امیر مسعود عطایي به شناسنامه 
شــماره 1490 كدملي 0041348052 صادره تهران فرزند محمد برســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 28/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 58 فرعي 
از 4484 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی  مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شــماره 13486 مورخ 96/12/16 هیات اول آقاي سعید احمدي به شناسنامه 
شماره 126 كدملي 1110667078 صادره فالورجان فرزند محمد علي  برسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 28/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 58 فرعي 
از 4484 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی  مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11- رای شماره 13301 مورخ 96/12/07 هیات اول آقاي عباسعلي ریحاني به شناسنامه 
شماره 367 كدملي 1288580312 صادره اصفهان فرزند مانده علي ششدانگ یکبابخانه 
مخروبه به مساحت 141 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3398 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
12- رای شــماره 13490 مورخ 96/12/16 هیات اول آقاي محمد عبادي دهاقاني به 
شناسنامه شــماره 321 كدملي 5129617657 صادره دهاقان فرزند بهرام بر ششدانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای سه - بیستم اعیانی آن به مساحت 74/70 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانمها توران و ایران صالحی اشترجانی 

خریداری شده است.
13- رای شــماره 226 مورخ 97/01/21 هیات اول آقاي فرج اله مجیدي دستگردي به 
شناسنامه شماره 100 كدملي 1288594992 صادره اصفهان فرزند اسداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 212.5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 98 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 12807 مورخ 96/11/14 هیات اول آقاي رضا زارعي به شناسنامه شماره 
1227 كدملي 1284610314 صادره اصفهان فرزند اســداله برششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 46/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2664 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 

است.
15- رای شــماره 23 مورخ 97/01/08 هیات اول آقاي علي لطفي به شناسنامه شماره 
23625 كدملي 1282706081 صادره اصفهان فرزند محمود بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 162/92 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای فتح اله 

لطفی خریداری شده است.
16- رای شــماره 77 مورخ 97/01/15 هیات اول آقاي فریدون یگانگي دستگردي به 
شناسنامه شماره 6 كدملي 6339800076 صادره شهركرد فرزند نعمت اهلل بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب كارگاه به مساحت 206/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
151 فرعي از 4483- اصلــي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای ایازاله تشــکر و ورثه ی مرحوم كاووس 

تشکرخریداری شده است.
17- رای شماره 76 مورخ 97/01/15 هیات اول آقاي  ایاز تشکر به شناسنامه شماره 217 
كدملي 2410885330 صادره آباده فرزند علي بر ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
كارگاه  به مساحت 206/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 151 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
18- رای شــماره 13127 مورخ 96/11/26 هیات اول خانم زهرا صابر دســتجردي به 
شناسنامه شــماره 1270642197 كدملي 1270642197 صادره فرزند اكبر بر دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي 
از4373 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شماره 13126 مورخ 96/11/26 هیات اول آقاي علیرضا نامدار دستجردي به 
شناسنامه شماره 5904 كدملي 1292768800 صادره اصفهان فرزند محمد برچهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي 
از4373 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شماره 20789 مورخ 94/12/26 هیات اول  آقاي حمید جوانمردي به شناسنامه 
شــماره 6291 كدملي 1110232896 صادره فالورجان فرزند محمدتقي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 192/60 مترمربع پالك شــماره فرعي 341 از5000- اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
21- رای شماره 18 مورخ 97/01/08 هیات اول آقاي احمدرضا مصدقیان به شناسنامه 
شماره 19449 كدملي 1282663836 صادره اصفهان فرزند عبدالعلي بر سه دانگ مشاع 

از ششدانگ  مغازه و رستوران به استثنای بهای ثمنیه اعیانی سه- بیستم آن به مساحت 
175/64 مترمربع مفروزی از پالك شــماره41 فرعــي از 4999 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
22- رای شماره 17 مورخ97/01/08 هیات اول آقاي محمدرضا مصدقیان به شناسنامه 
شــماره 459 كدملي 1288750641 صادره اصفهان فرزند عبدالعلي بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه و رستوران به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی سه- بیستم آن به 
مســاحت 175/64 مترمربع مفروزی از پالك شــماره41 فرعي از 4999 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
23- رای شــماره 12468 مورخ 96/11/01 هیات اول آقاي محمدرضا نظریان حسین 
آبادي به شناسنامه شماره 1038 كدملي 1288829434 صادره اصفهان فرزند حسین بر 
سه ئانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 142/86 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره3037 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
24- رای شماره 12469 مورخ  96/11/01 هیات اول خانم اكرم جوشقاني حسین آبادي 
به شناسنامه شــماره 592 كدملي 1288897332 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول  بر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه. به مساحت 142/86 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره3037 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
25- رای شماره 11801 مورخ 96/10/13 هیات اول  آقاي ابراهیم شریفیان دستجردي به 
شناسنامه شماره 24264 كدملي 1282711806 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 225/28 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 3564 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
26- رای شماره 13433 مورخ 96/12/14 هیات اول آقاي مرتضي شریفیان دستجردي 
به شناسنامه شماره 35 كدملي 1288699883 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 228/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره  3784 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شــماره 13464 مورخ 96/12/15 هیات اول آقاي  فتح اله كیاني به شناسنامه 
شــماره 2774 كدملي 4621104233 صادره شــهركرد فرزند ســبزعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 78/31 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای سیدمرتضی هاشمی دنبه خریداری شده است.
28- رای شــماره 12686 مورخ 96/11/09 هیات اول آقاي محمد رئیسي دستنائي به 
شناسنامه شماره 21 كدملي 6339643515 صادره فرزند عزیزاهلل بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 106/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقایان جععفر ، رمضان ، محمود و رضا دهقانی خریداری شده است.
29- رای شماره 13592 مورخ 96/12/24 هیات اول آقاي عبدالرسول شاكریان قهفرخي 
به شناسنامه شماره 73 كدملي 4622514680 صادره فرخ شهر فرزند رضا بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت62/80 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4 فرعي از3027 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
30- رای شماره 41 مورخ 97/01/14 هیات اول آقاي احمدرضا محمد علي دستگردي به 
شناسنامه شماره 881 كدملي 1288991533 صادره اصفهان فرزند اسداله بر ششدانگ 
یکباب ساختمان )مغازه و انبار( به مســاحت 147/17 مترمربع مفروزی از پالك شماره   
4345 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
31- رای شــماره 220 مورخ 97/01/21 هیات اول آقاي عباس حســن پورخادمي به 
شناسنامه شماره 45119 كدملي 1280340142 صادره فرزند حبیب اله بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166/94 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3289 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
32- رای شــماره 209 مورخ 97/01/21 هیات اول  آقاي رســول حسن پورخادمي به 
شناسنامه شماره 45120 كدملي 1280340134 صادره اصفهان فرزند حبیب اله بر 2/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166/94 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
3289 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
33- رای شــماره  219 مورخ 97/01/21 هیات اول خانم تهمینه ارغوان به شناســنامه 
شماره 1874 كدملي 1288961731 صادره اصفهان فرزند غالمرضا بر 0/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166/94 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3289 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف  آقای رسول حسن پورخادمي  خریداری شده است.
34- رای شماره 13631 مورخ 96/12/27 هیات اول آقاي غالمعلي سعادت به شناسنامه 
شــماره 116 كدملي 2411220863 صادره صغاد فرزند مصطفي بر ششــدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 72/20 مترمربع مفروزی از  پالك شماره1193 فرعي از5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
35- رای شــماره 3039 مورخ 96/03/31 هیات دوم آقاي  محمدعلي رحمانیان حسین 
آبادي به شناسنامه شماره 1334 كدملي 1288832397 صادره اصفهان فرزند نصراله در 
سه دانگ مشاع باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ یکبابخانه به مساحت118/95 
مترمربع پالك شــماره  3106 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
36- رای شماره 3044 مورخ 96/03/31 هیات اول خانم مریم السادات طباطبائي فخار به 
شناسنامه شماره 23491 كدملي 1282704281 صادره اصفهان فرزند سید محسن در سه 
دانگ مشاع باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/95 
مترمربع پالك شــماره  3106 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
37- رای شــماره 13575 مورخ 96/12/23 هیات اول خانم نسرین محمد علي بیگي به 
شناسنامه شماره 210 كدملي 3051131407 صادره كرمان فرزند عباس بر 0/75 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 194/15 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي 
از 2965 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
38- رای شماره 13574 مورخ 96/12/23 هیات اول خانم سیمین محمد علي بیگي به 
شناسنامه شماره 83 كدملي 2991528974 صادره كرمان فرزند عباس  بر 0/75 دانگ 
مشاع  از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 194/15 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي 
از 2965 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
39- رای شــماره 13573 مورخ 96/12/23 هیات اول خانم فردوس نقوي به شناسنامه 
شــماره 8 كدملي 1249858161 صادره انارك فرزند حبیب اله  بر 0/75 دانگ مشاع  از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 194/15 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2965 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
40- رای شــماره 13572 مورخ 96/12/23 هیات اول اقاي حمید محمدعلي بیگي به 
شناسنامه شماره 72 كدملي 2991407298 صادره كرمان فرزند عباس بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 194/15 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2965 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
41- رای شــماره 13576 مورخ 96/12/23 هیات اول خانم ناهید محمد علي بیگي به 
شناسنامه شماره 228 كدملي 3051147567 صادره رفســنجان فرزند عباس بر 0/75 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 194/15 مترمربع مفروزی از  پالك شماره  
2965 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
42- رای شماره 12825 مورخ 96/11/14 هیات اول آقاي عباسعلي ابراهیمي دستجردي 
به شناسنامه شــماره 18056 كدملي 1292890207 صادره اصفهان فرزند سیف اهلل  بر 
1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175/16 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره103 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  خانم عزت گارماسه دستجردی خریداری شده 

است.
43- رای شماره 12824 مورخ 96/11/14 هیات اول آقاي مهدي ابراهیمي دستجردي 
به شناسنامه شماره 1270756338 كدملي 1270756338 صادره اصفهان فرزند سیف 
اله بر سه دانگ مشاع  از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 175/16 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره103 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  خانم عزت گارماسه دستجردی خریداری 
شده است.

44- رای شماره 12822 مورخ 96/11/14 هیات اول خانم منیر السادات فیاض دستجردي 
به شناسنامه شماره 22077 كدملي 1292138051 صادره اصفهان فرزند سید كمال بر 
1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175/16 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره103 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم عزت گارماسه دستجردی خریداری شده 

است.
45- رای شماره 3085 مورخ 96/04/01 و رای اصالحی شماره 13645 مورخ 96/12/28 
هیات اول آقاي خسرو شفیعي برنجگاني به شناسنامه شماره 350 كدملي 1817839330 
صادره آبادان فرزند محمد قلي بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 232/16 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمد ابراهیم هادیان خریداری 

شده است.
46- رای شــماره 4000433 مــورخ 97/01/29 هیات اول آقاي عباس غبیشــاوي به 
شناسنامه شماره 1250 كدملي 1818071738 صادره فرزند حنون بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 58/73 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

حیدر نظری خریداری شده است.
47- رای شماره 4000442 مورخ 97/01/29 هیات اول خانم زهره صفریان دستجردي 
به شناســنامه شــماره 2213 كدملي 1288925492 صادره اصفهان فرزند تقي  بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 90/88 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
82-83-84 فرعي از 4485 اصلــي واقع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم عصمت مهندس دســتگردی 

خریداری شده است.
48- رای شماره 4000441 مورخ 97/01/29 هیات اول آقاي مرتضي محمد رضائي به 
شناسنامه شماره 34 كدملي 1288789025 صادره اصفهان فرزند علي بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 90/88 مترمربع مفروزی ازپالك شماره 84-83-82 
فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم عصمت مهندس دستگردی خریداری شده است.
49- رای شماره 4000445 مورخ 97/01/29 هیات اول آقاي محسن شکیبا به شناسنامه 
شماره 7426 كدملي 1140636642 صادره درچه فرزند حسین بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 125/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف اقای غفار لطفی 

خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/02/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/03/03

م الف: 3605 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
اخطار اجرایی

3/98 شماره: 491/96 به موجب رای شــماره 574 تاریخ 96/12/2 حوزه 9 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر كه قطعیت یافته است محکوم علیه 1- علی اصغر خطیب 
2- امین رحمتی هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال به انضمام 2/500/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
96/9/28 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له حیدر زبان دان به نشانی درچه خ امام كوی 
عدالت بن بست سلیمان رای صادره غیابی است و پرداخت نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین كه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
كند كه اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:761 شعبه 9 حقوقی مجتمع 

شماره یك شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )182 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرایی

3/99 شماره: 492/96 به موجب رای شماره 558 تاریخ 96/11/30 حوزه 9 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شــهر كه قطعیت یافته است محکوم علیه  علی اصغر خطیب 
محکوم است به پرداخت مبلغ 141/440/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/818/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت اجرای 
حکم در حق محکوم له حیدر زبان دان به نشانی درچه خ امام كوی عدل كوی عدالت بن 
بست سلیمانی رای صادره غیابی و پرداخت نیم عشر دولتی می باشد.  ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین كه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی كند 
كه اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
كند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:762 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره یك 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )179 كلمه، 2 كادر(
ابالغ رای

3/100 كالســه پرونده 663/96 شــماره دادنامه: 106 تاریخ صــدور: 97/2/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: آقای حیدر زبان دان فرزند 
 عبدالحسین به نشــانی درچه خ امام كوی عدل، خواندگان: 1- اعظم قهاری فرزند رضا
 2- انوش تیمــوری فرزند بختیار هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا:در خصوص دادخواست حیدر زبان دان فرزند 
عبدالحســین به طرفیت خواندگان 1- اعظم قهاری فرزند رضا 2- انوش تیموری فرزند 
بختیار به خواسته مطالبه وجه دو فقره چك به شماره های 220316 به مبلغ 69/000/000 
ریال و 220315 به مبلغ 69/000/000 به ترتیب مورخ 96/9/2 و 96/10/2 عهده بانك 
ملی شعبه غدیر ارومیه از جاری 0107808727009 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی 
در ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل و مدركی مبنی بر برایت ذمه خود یا ادای دین در حق 
خواهان ارایه نکرده اند همچنین خوانده ردیــف اول به عنوان متعهد اصلی/ صادر كننده 
چك و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت به صــدور چك فوق نموده اند دعوی 
خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورت 
جلسه مورخه 97/2/8 وبه استناد مواد 519 ، 198، 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 249 و 310 و 313 و 314 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانــون صدور چك حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 138/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/765/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چك 
های موصوف لغایت زمان پرداخت كه در زمان اجرا محاســبه می گردد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای شورا غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی  در 
محاكم عمومی حقوقی شهرستان می باشد.  م الف:763 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

یك شورای حل اختالف خمینی شهر )378 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

3/101 كالســه پرونده 664/96 شــماره دادنامه: 108 تاریخ صــدور: 97/2/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: آقای حیدر زبان دان فرزند 
 عبدالحسین به نشــانی درچه خ امام كوی عدل، خواندگان: 1- اعظم قهاری فرزند رضا
 2- انوش تیمــوری فرزند بختیار هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا:در خصوص دادخواست حیدر زبان دان فرزند 
عبدالحســین به طرفیت خواندگان 1- اعظم قهاری فرزند رضا 2- انوش تیموری فرزند 
بختیار به خواسته مطالبه وجه دو فقره چك به شماره های 220319 به مبلغ 69/000/000 
ریال و 220322 به مبلغ 69/000/000 به ترتیــب مورخ 96/6/2 و 96/3/2 عهده بانك 
ملی شعبه غدیر ارومیه از جاری 0107808727009 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی 
در ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل و مدركی مبنی بر برایت ذمه خود یا ادای دین در حق 
خواهان ارایه نکرده اند همچنین خوانده ردیــف اول به عنوان متعهد اصلی/ صادر كننده 
چك و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت به صــدور چك فوق نموده اند دعوی 
خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورت 
جلسه مورخه 97/2/8 وبه استناد مواد 519 ، 198، 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 249 و 310 و 313 و 314 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانــون صدور چك حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 138/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/765/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چك 
های موصوف لغایت زمان پرداخت كه در زمان اجرا محاســبه می گردد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای شورا غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی  در 
محاكم عمومی حقوقی شهرستان می باشد.  م الف:764 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

یك شورای حل اختالف خمینی شهر )378 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

3/102 كالســه پرونده 662/96 شــماره دادنامه: 109 تاریخ صــدور: 97/2/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: آقای حیدر زبان دان فرزند 
 عبدالحسین به نشــانی درچه خ امام كوی عدل، خواندگان: 1- اعظم قهاری فرزند رضا
 2- انوش تیمــوری فرزند بختیار هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا:در خصوص دادخواست حیدر زبان دان فرزند 
عبدالحســین به طرفیت خواندگان 1- اعظم قهاری فرزند رضا 2- انوش تیموری فرزند 
بختیار به خواسته مطالبه وجه دو فقره چك به شماره های 220324 به مبلغ 69/000/000 
ریال و 220323 به مبلغ 69/000/000 به ترتیــب مورخ 96/1/2 و 96/2/2 عهده بانك 
ملی شعبه غدیر ارومیه از جاری 0107808727009 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی 
در ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل و مدركی مبنی بر برایت ذمه خود یا ادای دین در حق 
خواهان ارایه نکرده اند همچنین خوانده ردیــف اول به عنوان متعهد اصلی/ صادر كننده 
چك و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت به صــدور چك فوق نموده اند دعوی 
خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورت 
جلسه مورخه 97/2/8 وبه استناد مواد 519 ، 198، 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 249 و 310 و 313 و 314 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانــون صدور چك حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 138/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/765/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چك 
های موصوف لغایت زمان پرداخت كه در زمان اجرا محاســبه می گردد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای شورا غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی  در 
محاكم عمومی حقوقی شهرستان می باشد.  م الف:765 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

یك شورای حل اختالف خمینی شهر )378 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

3/103 كالســه پرونده 665/96 شــماره دادنامه: 107 تاریخ صــدور: 97/2/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: آقای حیدر زبان دان فرزند 
 عبدالحسین به نشــانی درچه خ امام كوی عدل، خواندگان: 1- اعظم قهاری فرزند رضا
 2- انوش تیمــوری فرزند بختیار هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا:در خصوص دادخواست حیدر زبان دان فرزند 
عبدالحســین به طرفیت خواندگان 1- اعظم قهاری فرزند رضا 2- انوش تیموری فرزند 
بختیار به خواسته مطالبه وجه دو فقره چك به شماره های 220317 به مبلغ 69/000/000 
ریال و 220318 به مبلغ 69/000/000 به ترتیــب مورخ 96/8/2 و 96/7/2 عهده بانك 
ملی شعبه غدیر ارومیه از جاری 0107808727009 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی 
در ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل و مدركی مبنی بر برایت ذمه خود یا ادای دین در حق 
خواهان ارایه نکرده اند همچنین خوانده ردیــف اول به عنوان متعهد اصلی/ صادر كننده 
چك و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت به صــدور چك فوق نموده اند دعوی 
خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورت 
جلسه مورخه 97/2/8 وبه استناد مواد 519 ، 198، 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 249 و 310 و 313 و 314 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانــون صدور چك حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 138/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/765/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چك 
های موصوف لغایت زمان پرداخت كه در زمان اجرا محاســبه می گردد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای شورا غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی  در 
محاكم عمومی حقوقی شهرستان می باشد.  م الف:766 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

یك شورای حل اختالف خمینی شهر )378 كلمه، 4 كادر(
اخطار اجرایی

3/104 شماره: 1111/96 به موجب رای شماره 1474 تاریخ 96/10/26 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر كه قطعیت یافته است محکوم علیه  1- حاج سیف اله 
مرادی 2- اسماعیل قدری هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه حق وكاله وكیل از زمان 96/7/23 لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم 
عشر دولتی رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم له: جواد عظیمی فرزند حیدر به 
نشانی خمینی شهر دستگرد قداده كوچه امام زاده ابوالحسن كوچه 22 منزل شخصی،  ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین كه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی كند كه اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:775 شعبه 8 حقوقی 

مجتمع شماره یك شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )192 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/105 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، كالسه پرونده 3730/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 6 عصر روز شنبه مورخه 
1397/4/30، مشخصات خواهان احمد شاهین فرزند یداله به نشانی خمینی شهر خیابان 
امام شمالی كوچه شهید امین پور، مشخصات خوانده: پرویز كردی،  خواسته و بهای آن: 
مطالبه، گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یك 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: 774 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یك( )163 كلمه، 2 كادر(
اجراییه

3/89 شماره اجراییه:9710426796300111  شماره پرونده:9609986796300834 
شــماره بایگانی شــعبه:960835 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096796300117 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976796303322 محکوم 
علیه حبیب كیانی هرچگانی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و 1/315/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چك 95/4/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم 
له ربیع خان محمدی خشوئی فرزند خدارحم به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان فلکه 
ارتش خ بهداری لشکر ك شــهید مدنیان پ 58 و پرداخت 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 
كند كه اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف ســی روز كلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی كه به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذكور و كلیه اموالی كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذكور از 
زمان یك سال قبل از طرح دعوای اعســار 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 كامل 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 با انگیزه فرار از ادای دین به نحــوی كه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون كافی 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 ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقــت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی كفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 4291 
 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )404 كلمه، 

4 كادر(



هیچ سرور ایرانی در اختیار تلگرام نیست

اخبار پیشنهاد سردبیر:

مشاور عالی اقتصادی و برنامه ریزی اتاق 
اصناف ایران مطرح کرد:

انتقال تمام فعالیت های صنفی 
به پیام رسان های داخلی

مشاور عالی اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف 
ایران در پاسخ به این ســوال که گفته می شود 
افرادی که در فضای مجازی فعالیت اقتصادی 
می کنند معموال از قشر ضعیف جامعه هستند 
و توانایی اجاره یک واحــد صنفی را ندارند و از 
طرف دیگر پیام رسان های داخلی هنوز به لحاظ 
فنی نتوانستند حجم ورودی کاربران را پوشش 
دهند، اظهار داشت: ما این موضوع را قبول داریم 
ضمن آنکه فضای این پیام رسان ها در اصطالح 
یوزر فرندلی نیســت و هنوز مســیر زیادی تا 
رسیدن به سطح تلگرام در پیش دارد اما به هر 
حال برای منافع ملی باید یک ســری هزینه ها 
را داد و تمام فعالیت هــای صنفی را به این پیام 
رســان ها منتقل کرد.محمد باقر مجتبایی در 
خصوص ممنوعیت هرگونه فعالیت صنفی در 
پیام رسان های خارجی از جمله تلگرام گفت: ما 
باید بپذیریم که کشور ما با یک سری مخاطرات 
در پیام رسان های خارجی مواجه است و منافع 
ملی ما بر هر چیزی ارجحیت دارد؛ بنابراین باید 
برای رسیدن به هر چیزی قدم به قدم جلو رفته 

و انتظارات را بیش از حد باال نبریم.

اطالعیه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات:

هیچ سرور ایرانی در اختیار 
تلگرام نیست

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با توجه به 
انتشار برخی اخبار نادرست درباره نسخه های 
فارسی پیام رســان تلگرام کــه موجب ایجاد 
سردرگمی در بین کاربران شده، اطالعیه ای صادر 

کردکه به شرح زیر است:
۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تاکنون 
هیچ گونه سروری در اختیار تلگرام و یا نسخه های 
غیررسمی آن قرار نداده و آنچه از امکانات وجود 
داشته در اختیار پیام رسان های بومی مجاز قرار 

گرفته است.
۲- مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در گزارشی در بهمن ماه ۹۶، هشدارهای الزم در 
خصوص عدم استفاده از نسخه های غیر رسمی 
تلگرام را منتشر کرده است.در متن هشدار مرکز 
ماهر آمده اســت :» از آنجا که تلگرام برنامه ای 
متن باز است و هر روز چندین نسخه غیررسمی 
از آن ایجاد می شــود و از طرفی شناســایی و 
بررسی همه این نسخه ها کار مشکلی است؛ لذا 
توصیه می شود کاربران از نصب هرگونه نسخه 
غیررســمی و تایید نشــده تلگرام خودداری 

کنند.«
۳- همچنین  در پاســخ به این ســوال که چرا 
محدودیــت بــرای این گونه نســخه ها ایجاد 
نمی شــود، همانگونه که قبلا اعالم شده بود 
مجددا تاکید می شود  وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات تصمیم گیر پاالیش و فیلتر سایت ها و 

نرم افزارها نمی باشد.

فیزیکدان فنالندی برنده نوبل 
فناوری شد

جایزه نوبــل فناوری بــه »تومو ســونتوال« 
فیزیکدان فنالندی برای ابــداع فناوری نوین 
کاهش انــدازه دســتگاه های پیچیــده اعطا 
شــد.او برای ابداع  فناوری نوین کاهش اندازه 
دســتگاه های پیچیده برنده این جایزه شــده 

است.این دانشمند ۷۴ ســاله برنده جایزه ای 
به ارزش یک میلیون یورو شــده اســت.تومو 
ســونتوال در ســال ۱۹۷۴ میالدی موفق به 
ساخت فناوری ALD )رســوب الیه اتمی( در 
مقیاس نانو شــد که اکنون در سراســر جهان 
استفاده می شود. فناوری او در تولید الیه های 
بسیار نازک برای دســتگاه های مختلف مانند 
رایانه، موبایل، میکروپردازشگر و دستگاه های 
حافظه دیجیتالی به کار مــی رود. فیلم های 
بسیار نازک ایزوله سازی یا رسانای  مورد نیاز 
در میکروپردازشگر ها و حافظه رایانه ها را فقط 
می توان با فناوری ALD ســاخت که سونتوال 
Millennium Tech� ابداع کرده است.جایزه 

nology Prize در سال ۲۰۰۴ میالدی ایجاد 
شد و به نوآوری هایی می پردازد که کاربردهای 
عملیاتی دارند و کیفیت زندگی افراد را بهبود 
می دهند. این جایزه در حقیقت معادل جایزه 

نوبل علوم برای فناوری است.

تازه ها

 لپ تاپ های ایسر؛ نخستین 
کامپیوترهای مجهز به الکسا

» ایســر« قصــد دارد بــا انتشــار الکســا برای 
لپ تاپ هــای خود، تجربه  اســتفاده از دســتیار 
 صوتی محبــوب آمــازون را در اختیــار کاربران
 ویندوزی قرار دهد.  بر همین اســاس این شرکت 
اعالم کرده است که نخستین سری لپ تاپ هایی 
که به روزرسانی الکسا را دریافت می کنند، خانواده  
لپ تاپ هــای تبدیل پذیر اســپین ۵ و اســپین 
۳ خواهند بــود و به ترتیب در روزهــای ۲۳ و ۲۶ 
می موفق به دریافت این دســتیار صوتی خواهند 

نخستین سازنده  شــد. ایســر با این اقــدام به 
کامپیوتر که الکسا را ارائه می دهد، تبدیل خواهد 
شد.الکسا همانند دیگر دســتیارهای دیجیتال به 
مصرف کنندگان امکان می دهد تا وضعیت آب وهوا 
را بررســی، برنامه ریزی های خود را به روزرسانی و 
موسیقی پخش کنند. همچنین می توان از الکسا 
برای کنترل محصوالت خانه هوشــمند ســازگار 
استفاده کرد. برای مثال با بهره گیری از این دستیار 
صوتی می توانید تقریبا از هر کجا که بخواهید دمای 
خانه را تنظیم، چراغ ها را روشن یا سیستم امنیتی 

هوشمند را فعال کنید.

 Nokia X6 اتمام موجودی 
تنها در ۱۰ ثانیه!

آن گونه که از شواهد بر می آید، گوشی میان رده  
Nokia X6 در بازار چین روزهای خوبی را سپری 
می کند و اخیرا موجودی فروش آن صرفا در ۱۰ 
ثانیه به اتمام رسیده اســت. این گوشی قرار بود 
برای اولین بار در کشــور چین عرضه شود و حاال 
پس از گذر از اولیــن روز های عرضه این محصول 
خبرهای جالبــی در رابطه با میــزان فروش این 
گوشی به گوش رســیده اســت. با این که هیچ 
اشــاره ای به میزان موجودی اولیه نشــده است؛ 
اما فروش موســوم به Flash Sale این گوشی 
در چین صرفا در ۱۰ ثانیه به پایان رسیده است. 
هم اکنون این گوشی در سه  مدل قیمتی در بازار 
چین فروخته خواهد شــد و دو فروشگاه بزرگ 
اینترنتی چینــی ۷۰۰ هزار واحــد از مدل های 
 مختلف این محصول را ثبت ســفارش کرده اند.

 فروش بعدی این گوشــی در بازار چین۹ خرداد 
خواهد بود.

چینی ها به دنبال نیمه پنهان ماه
چینی ها با پرتاب ماهواره ای به فضا و قرار دادن آن 
بین کره زمین و کاوشگری به نام Chang’e�4 که 
عملیات پرتاب آن در آینده نزدیک اتفاق می افتد، 
در نظر دارند به نیمه پنهان ماه دسترسی پیدا کرده 
 Queqiao و آن را تماشــا کنند. نام این ماهواره
است که رأس ساعت ۵:۲8 صبح )به وقت محلی( 
از مرکز پرتاب بعد از قرارگیــری در محل، حدود 
8 روز به دور سیســتم الگرانژی قرار گرفته میان 
زمین و ماه می چرخد و ایــن میزان، تقریبا ۴۵۵ 
هزار کیلومتر برآورد شده است. این اولین بار است 
که یک ماهواره تبادل اطالعــات در این مدار قرار 

می گیرد.

اینستاگرام قرار است قابلیت جدیدی را به پلتفرم خود اضافه کند که به کاربران اعالم می کند تمامی پست های 
۴8 ساعت گذشته را تماشا کرده اند.اینســتاگرام در پیامی تحت عنوان » You’re All Caught Up « به 
کاربرانش اعالن می کند که تمامی پست ها، تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در این پلتفرم را مشاهده کرده اند 
و دیگر نیازی نیست که بارها به بررســی صفحه اصلی )news feed( بپردازند.این شبکه اجتماعی در ماه 
سپتامبر سال گذشته ۲۰۱۷ میالدی به رکوردی بی سابقه در میان شبکه های اجتماعی دست یافت و آن هم 

جای دادن بیش از 8۰۰ میلیون کاربر فعال در ماه بود.  

قابلیت جدید اینستاگرام 
و اطمینان از مشاهده 

تمامی تصاویر

زی
جا

ی م
ضا

ف

با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، 
مردم به سمت کسب و کارهای جدید و نوین 
سوق می یابند؛ چرا که هم به لحاظ اقتصادی و 
هم به لحاظ  ســرعت و کیفیت مناســب تر 
هســتند.از طرفی مقوله کار آفرینی در این 
حوزه، از اهمیت بیشــتری برخوردار است  و 
ورود بــه عرصه کســب و کارهایی همانند 
استارت آپ ها نیازمند اطالعات کافی و برنامه 
ریزی مدونی است؛ از این رو اگر به استارت 
آپ های موفق دنیــا نگاهی بیندازیم عوامل 
موفقیت را در آگاهــی و برنامه ریزی خوب، 

خواهیم یافت.
در کشور ما نیز اینگونه کسب و کارها به سمت کسب 
جایگاه مناســب تری در حال پیشروی هستند. هر 
چند بسیاری از کارآفرینان فکر می کنند اگر ایده ای 
خوب و رفتاری اخالقی داشته باشند، دست به عمل 
بزنند و شرکتی تاسیس کنند، می توانند به درآمدی 

فوق العاده دست پیدا کنند.
از این جهــت در ادامه نــگاه ســایر فرهنگ های 
کشــورهای مختلف را به کســب و کارهای نوین 

آورده ایم تا نکات جالبی یاد بگیریم؛
آلمان

در کشــور صنعتی آلمان فرهنگ کاری بر اساس 
اخالقیات شکل گرفته اســت به طوری که مردم به 
شدت روی این موضوع تعهد دارند؛ با این حال شاید 
راه اندازی یک کســب و کار نوین در آلمان از دیگر 
کشورها سخت تر باشد. از همین رو،  بانک جهانی 
این کشــور را به لحاظ ســهولت در شروع کسب و 

کارها در رتبــه ۱۱۳ قرار 
داده است.دلیل اصلی این 
امر اولویت داشــتن شغل 
هــای دولتــی در آلمان 
است؛ چرا که نیروهای کار 
بیشتر تالش می کنند تا به 
منظور افزایش اعتبار خود 

در سازمان های دولتی یا شرکت های بزرگ شغلی 
به دست آورند. نتیجه این اتفاق این است که فرصت 
های کارآفرینی در آلمان کمتر از کشورهای دیگر 
مورد اســتقبال قرار می گیرد؛ البته آلمان به لطف 
مهاجران خود که ارزش های کارآفرینی بیشــتر با 

خود به ارمغان آورده اند، 
امروزه از نرخ کار آفرینی 

مناسبی برخوردار است.
نیوزلند

طبق آخرین آمــار بانک 
جهانی، کشــور نیوزلند 
به عنوان برترین کشــور 
به لحاظ ســهولت شروع کســب و کارهاست. نکته 
جالبــی در فرهنگ این کشــور وجــود دارد که به 
عنــوان بزرگ ترین چالش کســب و کارهای نوین 
محسوب می شــود؛ بر این اســاس چالش خاصی 
برای کارآفرینان بومی به وجود می آید که اصطالحا 

سندروم خشخاش بلند یا TPS خوانده می شود. این 
پدیده به معنی این است که افراد موفق مورد انتقاد 
همتایان خود قرار می گیرند و در بیشتر مواقع ارزش 

کار آنها نادیده گرفته می شود.
چین

در چند دهه گذشــته بی شک چین قطب تولیدی 
جهان محسوب می شود؛ امروزه این کشور در حال 
تالش اســت تا خود را به عنوان یکی از نوآوران در 
حال رشــد دنیای تکنولوژی مطرح کند و در کنار 
این موضوع، مزایا و شایســتگی های کارآفرینی نیز 
رنگ دیگری به خود گرفته است.دولت چین برای 
اینکه میزان کار آفرینی را افزایش دهد برنامه های 
متعددی را به مرحله اجرا رســانده اســت از جمله 
تخصیص بودجه ۳۳8 میلیارد دالری به شرکت های 
تکنولوژی که از سرمایه های دولتی کمک می گیرند.

همین نکته باعث می شود چین در عرصه کسب و 
کارهای نویــن و اینترنتی نیــز وضعیت بهتری در 
آینده کســب کند. از طرفی افزایش درآمد و پول 
نقد در دسترس برای فعالیت های کار آفرینی باعث 
می شود مردم چین بیشتر از گذشته به سمت کار 
آفرینی، مخصوصا استارت آپ بروند.یکی از نکات 
مهم در این کشــور عالوه بر حمایــت های مالی، 
ترویج رقابت میــان کارآفرینان اســت. در نتیجه 
شهروندان چینی برای سبقت گرفتن در پیشرفت و 
نو آوری حاظر هستند دست به ریسک های بزرگی 
بزنند. شاید به همین دلیل باشد که امروز استارت 
اپ های چینی ســریع تر از دیگر کشورها در حال 

رشد هستند.

جایگاه کسب و کارهای نوین در کشورهای مختلف جهان چگونه است؟

»الکســاندر وندیکتوف« مشاور دبیر شــورای امنیت روسیه در 
مصاحبه با خبرگزاری »تاس« گفت: مسکو از آخرین تمهیدات و 
فناوری های خود برای تامین امنیت رقابت های جام جهانی ۲۰۱8 
در کنفرانس امنیتی سوچی رونمایی خواهد کرد.یکی از خالقیت 
های امنیتی روسیه در رقابت های پیش رو، صدور کارت شناسایی 
هواداری )FAN�ID( اجباری برای طرفداران تیم هاســت. این 

کارت ها برای نخستین بار در رقابت های جام کنفدراسیون ها در 
سال ۲۰۱۷ که به میزبانی روســیه برگزار شد، مورد استفاده قرار 
گرفت و با اســتقبال قابل توجه هیئت های اجرایی فوتبال مواجه 
شد.کارت شناسایی هواداری برای ورود هواداران به ورزشگاه ها 
اجباری است و از ســوی دیگر برای بازدیدکنندگان خارجی این 
رقابت ها به عنوان روادید ورود به کشور مورد استفاده قرار می گیرد 

و از این رو نقش مهمی را در تامین امنیت رقابت های جام جهانی 
ایفا می کند. شهر سوچی در سال ۲۰۱۴ میزبانی بازی های المپیک 
و پارالمپیک زمستانی را برعهده داشت و براساس اظهارات مقامات 
بین المللی ورزشی، ورزشــکاران و بازدیدکنندگان در باالترین 
ســطح ممکن برنامه ریزی شــده و با به روزترین زیرساخت های 

امنیتی تجهیز شده بود.

رونمایی از جدیدترین فناوری های امنیتی جام جهانی 2۰۱8

 آلمان به لطف مهاجران خود که 
ارزش های کارآفرینی بیشتر با خود 
به ارمغان آورده اند، امروزه از نرخ 
کار آفرینی مناسبی برخوردار است

اپلیکیشن معنی یاب گریه کودکان ساخته شد
محققان اپلیکیشــنی ســاخته اند که قابلیت درک معنی گریه کــودکان را دارد.گروهــی از محققان 
دانشــگاه UCLA اپلیکیشــنی نوین ســاخته اند که می تواند گریه کودک را شناســایی و همزمان به 
والدین کمــک کند معنــی آن را دریابند. محققــان برای این اپلیکیشــن الگوریتمی ســاخته اند که 
گریه های کودک را به ســه دســته درد، گرســنگی و عصبانیت تقســیم می کند. اپلیکیشن مذکور 
Chatterbaby نام گرفته و درحقیقت برای کمک به والدین ناشــنوا ســاخته شــده تا بتوانند گریه 
فرزندشــان را متوجه شــوند.محققان پس از آزمایش الگوریتم های مختلف روی بیش از ۲ هزار نمونه 
از گریه کودکان، سیستمی ســاختند که در نهایت می توانســت در ۹۰ درصد مواقع گریه ناشی از درد 
 کودک را تشــخیص دهد؛ البته این سیســتم برای تمایز دادن میان گریه های عصبانیت و گرســنگی

 با مشکالتی روبه رو شد.

کشف جدیدترین نسخه آسیب پذیری امنیتی
اینتل، گوگل و مایکروسافت اعالم کرده اند نسخه دیگری از آسیب پذیری امنیتی Spectre در کشف کرده اند 
که Variant۴ نام گرفته است. آسیب پذیری امنیتی اسکپتر در تراشه هایی وجود داشت که در میلیون ها رایانه، 
لپ تاپ و دستگاه موبایل به کار رفته است.آسیب پذیری امنیتی جدید اطالعات حساس فرد را از طریق یک کانال 
فرعی در معرض خطر قرار می دهد. این حمله به طور معمول در مرورگرهای وب مشاهده می شود؛ هرچند اینتل 
تاکنون شواهدی از این امر پیدا نکرده است.این نمونه هم مانند آسیب پذیری های قبلی، روی ساختار تراشه های 
مدرن از جمله بسیاری از CPUهای اینتل مربوط به سال های گذشته را شامل می شود؛ البته خبر خوب آنجاست 
که بسیاری از وصله هایی که برای نسخه های قبلی Spectre و Meltdown به کار رفته در این مورد هم کارآمد 
خواهد بود؛ اما احتمال وجود آسیب پذیری های امنیتی جدیدی نیز وجود دارد به همین دلیل اینتل و شرکایش 

در ماه آتی بسته های نرم افزاری و BIOS برای برطرف کردن آن ارائه خواهند کرد.

یکی از شــرکت های دانش بنیان موفق به 
 تولید و طراحی دســتگاه بیهوشی شده 
که پس از ۲۵ ســال در کشور ساخته شده 

است.
ساخت محصوالت ایرانی برای کشور اهمیت 
بســیار زیادی دارد به مخصوص اگر این 
محصول در حوزه پزشکی باشد ، اهمیت آن 
دوچندان می شود؛ زیرا محصوالت پزشکی 
به طور مستقیم با ســالمت جان انسان ها 

ارتباط دارند.
مدیر این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه 
این دستگاه عالئم حیاتی بیمار را در تمام 
طول عمل مــورد بررســی و ارزیابی قرار 
می دهد، اظهار کرد: دستگاه های بیهوشی 
باید بسیار قوی باشــند زیرا در طول عمل 
تمام عالئم حیاتی فرد را از جمله تنفس 

چک می کنــد و به همین دلیل اســت که 
 باید با دانش بســیار قوی ساخته و طراحی

 شوند.
دستگاه های بیهوشی دانش بنیان 

نصف قیمت نمونه خارجی

 مدیر این شــرکت دانش بنیان با اشــاره 
به اینکه در حال حاضر چندین بیمارستان 
 از این دستگاه اســتفاده می کنند، گفت:  
 خط تولید دستگاه بیهوشــی را ه اندازی
 شــده و تا به امــروز ۵0 نمونــه از این 

 دستگاه تجاری سازی شده است.
 وی در خصــوص قیمــت این دســتگاه 
 بیهوشــی، اظهــار کرد: نمونــه خارجی

 دستگاه بیهوشی با قیمتی بسیار گران در 
کشور وارد می شــود؛ اما دستگاهی که ما 
تولید کرده ایم نصف قیمت نمونه خارجی 

را دارد. 
مدیر این شــرکت دانش بنیان یادآور شد: 
در حال حاضر دستگاه های بیهوشی که در 
بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرند 
بسیار قدیمی هستند و عمر برخی از آنها 
حتی به ۲۵ ســال هم می رسد؛ کاری که ما 
انجام دادیم این بود که در صنعت پزشکی 
نوآوری به وجود آوریم و دســتگاه هایی با 
کیفیت بسیار باال و ساخت کشور را بسازیم.

به همت  مخترعان ایرانی؛

ساخت دستگاه های بیهوشی ایرانی پس از 2۵ سال محقق شد

استارت آپ

عکس  روز

 گلدان های شارژی
 برای  تلفن همراه

به تازگی یکی از شــرکت های دوستدار محیط 
زیست گلدانی را تولید کرده به کمک آن می توان 
تلفن همراه خود را شــارژ کرد. در زیر این گلدان 
یک الیه مس و الکتــرود قرار دارد و همچنین در 
جداره گلدان هم کنترلر و اکسیژن ساز قرار داده 

شده است.
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مزایده
پرونــده:  شــماره   9709003623300051 صورتمجلــس:  شــماره   3 /76
9609983623100189 شماره بایگانی شعبه: 960256 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 960256 مدنی 
که به موجب آن آقای هادی رستم آبادی فرزند ماشــااله محکوم است به پرداخت مبلغ 
51/369/564 ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
در حق محکوم له خانم فریبا نیکنام فرزند حسینقلی. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا 
درصدد اجرای مفاد اجرائیه برنیامده است فلذا اموال مشــارالیه را به شرح ذیل از طریق 
مزایده به فروش می رساند: تعداد 4 عدد ماشــین موزر برقی هر عدد 137/000 تومان، 
تعداد 6 عدد سشــوار هر عدد 150/000 تومان، تعداد 50 عدد کــرم ضد آفتاب هر عدد 
45/000 تومان، تعداد 9 عدد اتو مو با مارکهای مختلف جمعا به مبلغ 1/395/000 تومان، 
متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از 
تاریخ مزایده اموالی را که  آگهی شــده مالحظه نمایند. اموال فوق به شخصی واگذار می 
گردد که باالترین پیشــنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده بایستی کل بها را به عنوان سپرده 
به قسمت اجرا تسلیم نماید تا نســبت به تحویل مورد مزایده موفق مقررات اقدام گردد. 
تاریخ مزایده: 1397/03/20 روز یکشنبه ساعت 9 صبح، مکان مزایده: واحد اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان اردستان.  م الف: 67 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان اردستان )226 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/77 شــماره:1397/04/492479-1397/2/26 نظر به اینکه خانم مهدیه ســلمانپور 
فرزند رضا با ارائه درخواستی بوارده 970407061665663-1397/02/18 منضم به دو 
برگ استشهادیه به شماره 8227 مورخ 1397/02/18 که امضا شهود آن به تایید دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 13 نطنز رسیده مدعی مفقود شدن سند مالکیت شش دانگ عرصه و 
اعیان آپارتمان به مساحت 106/71 متر مربع قطعه پنج واقع در طبقه یک به شماره پالک 
1940 فرعی مفروز و مجزی از 1934 فرعی از شــماره 51 اصلی واقع در بخش 9 حوزه 
ثبتی نطنز که ذیل ثبت 13530 صفحه 475 دفتر 154 تحت شماره چاپی 664553 سری 
د سال 91 به نام مهدیه سلمانپور صادر و تسلیم گردیده است و برابر سند رهنی 64368-

1394/11/28 دفتر 26 کاشان در قبال مبلغ 846/000/000 ریال به مدت ده سال در رهن 
بانک کارآفرین شعبه بلوار کشاورز می باشد و نامبرده اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم 
در اثر اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه 
سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و لذا بدین وسیله به آن دفترخانه ابالغ تا مراتب 
را در دفتر مخصوص یادداشت و چنانچه سند مالکیت مرقوم به آن دفتر ارائه شود ا خذ و به 
این اداره ارسال فرمائید مقتضی است انجام هر گونه معامله به استناد سند مالکیت المثنی 
 که بعد از طی مراحل قانونی صادر خواهد شد موکول به اســتعالم از این اداره می باشد. 

م الف: 101 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)211 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/78 شــماره صادره : 1397/42/492096-1397/2/25 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 4483/3934 مجزی شده از پالک 131 فرعی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام شهبانو ربیعی صادق 
آبادی فرزند علیقلی 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 چهارشنبه مورخ 1397/03/30 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف: 4704 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان)148 کلمه، 

1 کادر(
مزایده

3/79 اجرای احکام حقوقی شعبه 11 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 962055 ج /11 له خانم زینب ســازنده و علیــه آقای مرتضی 
احســانی فر مبنی بر مطالبه مبلغ 14 ســکه بهار آزادی و 30 مثقال طال که ارزش آن بر 
مبلغ 492/758/930 ریال ارزیابی گردیده اســت بابت محکوم به و هزینه های اجرایی  
و حق االجرای دولتــی در تاریخ 97/3/30 ســاعت 8/5 صبح در محــل اجرای احکام 
دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 37/278 متر مربع)سهم( با 

اعیانی منصوب ملکی فاقد پالک ثبتی با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناســی که 
ذیال درج شده است ملکی آقای مرتضی احســانی فر و اکنون در تصرف مالکانه محکوم 
علیه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز 
قبل ازجلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه 
مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک 
مورد مزایده پس از پرداخت تمامی بهای آن صــورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی 
برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: احتراما بازگشت به نامه شماره 
1396009000857381 مورخ 96/9/25 و نامه شماره 962055 ج 11 مورخ 96/10/12 
و عطف ابالغ شــماره 156/25494/00 مورخ 96/10/10 کانون کارشــناس رســمی 
دادگستری اصفهان در خصوص پرونده کالسه 962055 مبنی بر ارزیابی منزل مسکونی 
به آدرس خیابان رباط فردوان کوچه ســپاس پالک 120 در معیت محکوم له خانم زینب 
ســازنده از محل و منزل بازدید به عمل آمد و پس از بررسی های الزم به شرح زیر اعالم 
نظر می گردد. ملک فوق فاقد سند و پالک ثبتی بوده و مساحت عرصه آن 183 متر مربع 
و مساحت اعیانی حدود 165 متر مربع است و دارای زیر زمین با کاربردی انبار که دیواره 
های آن پالستر سیمان سفید و کف آن موزاییک است و طبقه همکف آن دارای  آشپزخانه 
با کابینت فلزی و سرویس های بهداشتی که دیوارها و کف آنها از کاشی و سرامیک است 
و همچنین دارای یک اطاق روی پارکینگ است کف ها همگی موزاییک و دیوارها نیزاز 
گچ و دربهای داخلی نئوپان و دربهای خارجی از آهن و آلومینیوم اســت فاقد نما سازی و 
اسکلت ساختمان آجری و سقف آن نیز طاق ضربی با قدمت ساخت بیش از 35 سال است و 
دارای مشترکات برق، آب و فاضالب و گاز و تلفن است. لذا با در نظر گرفتن جمیع جهات و 
نوع و قدمت بنا و بررسی قیمت روز منطقه ارزش شش دانگ ملک فوق جهت پایه مزایده 
216/000/000 ریال )دویست و شانزده میلیون تومان( و ارزش چهار دانگ آن یکصد و 
چهل و چهار میلیون تومان 144/000/000 ارزیابی می گردد. در نتیجه ارزش 37/278 
مترمربع)ســهم( آن با اعیانی منصوب بر مبلغ 440/000/000 ریال ارزیابی می گردد و 
 این اجرا تعهد در خصــوص انتقال آن با توجه به اینکه فاقد پالک ثبتی می باشــد ندارد. 
 م الف: 2194 اجرای احکام  حقوقی شــعبه 11 دادگســتری اصفهــان)507 کلمه، 

5 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

3/80 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 963050 ج /2 لــه آقای رجبعلی حدادی نهودی علیه شــرکت 
پارس مشــعل مبنی بر مطالبه مبلغ 369/697/149 ریال بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتــی در تاریخ 97/3/29 ســاعت 10/5 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که توسط 
کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانی اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خ 26 شرکت پارس محل نزد حافظ اموال 
آقای حمید حاجی شفیعی مراجعه و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت نمایند. 
پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از 
پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینــه های اجرایی برعهده محکوم علیه 
می باشد.لیست اموال مورد مزایده: شــرح: وضعیت موجود: 1- یک دستگاه مشعل تک 
ســوخت گاز مدولیت )تدریجی( مدل PM 7 PGM -513 /S به صورت وضعیت نیمه 
مونتاژی شامل قطعات ذیل: موتور دپرهوا، uv مارک زیمنس، شیر پروانه ای گاز، اکران 
مد، شعله پخش کن، ترانس جرقه خارجی، شعله پوش، تابلو ترینال، پره دمیر اولیه و ثانویه، 
محظه فن، الکترموتور زیمنس kwat 15، استراکچر، پالک مشخصات و شماره سریال 
و کلیه ملزومات مربوط به مشعل فوق به طور کامل قطعاتش موجود بوده و در حال مونتاژ 
می باشد. 2- تابلو مربوط به مشعل موجود نبود و قطعات آن نیز موجود نبود. 3- خط گاز 
فقط به صورت قطعات موجود در  انبار به صورت ناقص می باشــد که به شرح ذیل اعالم 
می گردد: از کل خط گاز قطعات Automatic solenoid مدل EVFDN 50 و 
shut off valve مدل EV DN 50 موجــود نبود و بقیه قطعات در انبار موجود بود. 
نتیجه کارشناسي: 1- با توجه به ناقص بودن قطعات خط گاز که قطعات ناقصي از قطعات 
اصلي خط گاز مي باشــند و بقیه به صورت قطعات نو در انبار مي باشــد خط گازي عماًل 

وجود ندارد و ارزش گذاري نمي شود)تصویر نقشه ارائه شــده توسط کارخانه به پیوست 
مي باشد( 2- تابلو برق موجود نیســت و ارزش گذاري نمي شود 3- در زمان بازدید اول 
مورخ 96/12/10 فقط استراکچر دســتگاه موجود بود و در بازدید دوم مورخ 96/12/20 
دستگاه مشعل تک سوخت گاز مذکور به صورت نیمه مونتاژ شده بوده و در حال مونتاژ بود 
که ارزش گذاري فوق بر اساس مونتاژ کامل اظهار نظر مي گردد )قسمت و مونتاژ مربوط 
به محفظه فن و موتور مربوطه است( ارزش یک دستگاه مشعل تک سوخت گاز مدولیت 
)تدریجي(  PM7PGM -513/S نو نسبت به قیمت پایه در این مقطع از زمان به مبلغ 
230/000/000 ریال تعیین و برآورد و اعالم نظر مي گردد.  م الف: 2182 اجرای احکام  

حقوقی شعبه دوم دادگستری اصفهان)482 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/81 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 49/97 حل 8 ، وقت رسیدگی ســاعت 6 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخه 
1397/4/26، مشخصات خواهان : امید حاج کرمی فرزند ابراهیم به نشانی خمینی شهر 
منظریه فاز 3 کوچه بهارستان 5، مشخصات خوانده: امیر حسینی زاهد فرزند علی محمد، 
خواســته و بهای آن:  مطالبه یک فقره چک به مبلــغ 80/000/000 ریال، 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 کثیراالنتشــار 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: 757 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/82 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 48/97 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 4/30 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخه 
1397/4/26، مشخصات خواهان : امید حاج کرمی فرزند ابراهیم به نشانی خمینی شهر 
منظریه فاز 3 کوچه بهارستان 5، مشــخصات خوانده: مریم سپوری کیا فرزند حجت اله، 
خواسته و بهای آن:  مطالبه تقاضای 83/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارت، 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: 758 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/97 آقای عباسعلی نجفی فرزند عبدالعلی دارای شناسنامه شماره 9-245132-126به 
شرح دادخواست به کالســه 51/97  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان عذرا کریمیان فرزند غالمحسین متولد 1316/11/4 
بشناســنامه 9-2402141-126 در تاریخ 96/11/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- آقای عباســعلی نجفی فرزند 
عبدالعلی دارای شماره 13 به عنوان پســر، 2- آقای غالمحسین نجفی فرزند عبدالعلی 
دارای شــماره شناســنامه 1262460522 به عنوان پســر، 3- آقای علی نجفی فرزند 
عبدالعلی دارای شماره شناســنامه 1262471745  به عنوان پسر،4- خانم عزت نجفی 
فرزند عبدالعلی دارای شــماره شناســنامه 58 به عنوان دختــر ، 5- خانم حمیده نجفی 
فرزند عبدالعلی دارای شماره شناسنامه 9 به عنوان دختر  ، 6- خانم فاطمه نجفی  فرزند 
عبدالعلی دارای شماره شناسنامه 2183 به عنوان دختر، 7- خانم خانم زهرا نجفی فرزند 
عبدالعلی به عنوان دختر، 8- خانم می طال نجفی فرزند عبدالعلی دارای شماره شناسنامه 
4-246308-126 به عنوان دختر، مرحومه دارای ســه فرزند پسر و پنج فرزند دختر می 
باشد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر  نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 

م الف: 112  رئیس شعبه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل)228 
کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
3/95 چون نبی اله انصاری پور فرزند ولی اله با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 55 اصفهان رسیده مدعی شده که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 15201/1396 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به شــماره چاپی 796860 در صفحه 239 و دفتر 792 امالک جنوب به نام نامبرده فوق 
سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده  و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشت نبوده و 
بدوا در ثبت و صفحه مذکور به نام دولت  جمهوری اسالمی سابقه ثبت داشته که به موجب 
سند شماره 23355 مورخ 1383/12/22 دفترخانه 55 اصفهان سه دانگ مشاع از ششدانگ 
به نبی اله انصاری پور منتقل گردیده است و به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده 
است و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 5240 شبان رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )251 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/96 چون آقای هاشم تقی دســتجردی به وکالت از طرف محمد رفیعی فرزند جاسم به 
موجب وکالتنامه شماره 93881 مورخ 1392/7/14 دفترخانه 60 اصفهان با تسلیم 2 برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رســما گواهی شده و به تایید دفتر 253 اصفهان 
رسیده مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ پالک 15190/8425 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که در صفحات 506 و 584 دفاتر 70 خروجی و 533 ذیل ثبت 41336 و 107153 
به شماره چاپی 704513 و 704514 به نام علی طیب زاده فرزند هوشنگ و مسعود گلی 
پزوه فرزند عباسعلی هر کدام سه دانگ مشاع ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده است و 
به موجب سند 93878 مورخ 1392/2/18 دفتر 60 اصفهان به محمد رفیعی ششدانگ از 
طرف نامبردگان انتقال قطعی گردیده است طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشت 
نمی باشد به علت جابجایی سند مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده اســت 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 انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 5306 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  

)267 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/83 شــماره صادره: 970720671674942 - 97/2/31 خانم زهرا عظیمی باســتناد 
یکبرگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شــهود رسما گواهی شــده مدعی است که 
ســند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب آپارتمان مسکونی پالک شماره 
170/9078 واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 467 دفتر 666 
امالک ذیل ثبت 141921 بنام نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب ســند 
8912-1393/12/9 دفترخانه 405 شهر تیران در رهن بانک کشاورزی می باشد نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن بعلت جابجایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند 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: 755 نبی اله یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )217 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
3/69 شــماره صادره : 1397/42/492679-1397/2/27 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4483/3931 مجزی شــده از پالک 131 فرعی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام رضا احمدی و غیره 
فرزند شکراله 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 چهارشــنبه مورخ 1397/03/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف: 5305 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان)148 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ رای

3/107 کالسه پرونده: 960757 شماره دادنامه: 96/12/21-9609976795101955 
مرجع رسیدگی: شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: زهرا مرادی خولنجانی 
به نشانی خ هشت بهشت مجتمع میالد نور ط دوم واحد 206، خوانده: مسعود حیدری به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
خانم زهرا مرادی خولنجانی به طرفیت آقای مســعود حیدری به خواســته مطالبه مبلغ 
10/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 431/390306-94/12/20 عهده 
بانک صادرات به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مالحظه اصول مســتندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به 
عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را دارند علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 519، 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
و مواد 315، 310، 309، 249، 307 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 305/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/12/20 لغایت زمان وصول آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم حقوقی اصفهان خواهد بود. م الف:3264 شــعبه 26 شورای حل اختالف 

اصفهان ) 267 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/108 کالسه پرونده 961179شــماره دادنامه: 96/11/30-9609976793804534 
مرجع رسیدگی: شــعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عزت زارع به نشانی 
اصفهان خوراسگان خ 22 بهمن کوچه شهید حســن زمانی، خوانده: رسول محمدی به 
نشانی مجهول المکان و رضا نجفی به نشانی تهران ولنجک خ 21 پالک 29 واحد 342 
،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:  در خصوص دعوی خانم عزت زارع به 
طرفیت آقای رسول محمدی فرزند علی و رضا نجفی فرزند سید عبدالعزیز به خواسته الزام 
خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رســمی جهت انتقال سند رسمی یک دستگاه 
پراید به شماره انتظامی 653 ص 46 ایران 11 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت 
به محتویات پرونده و اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک 
خودرو و حضور مالک رسمی خودرو )خوانده ردیف دوم( و اظهارات ایشان مبنی بر اینکه 
حاضر به انتقال سند رسمی می باشــد و عدم حضور خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگی 
با وصف ابالغ قانونی شورا به اســتناد ماده 198 و 202 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225  قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رســمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت 
مبلغ 662/500 ریال هزینه نشر آگهی و دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 

رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشــد و در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به اینکه در 
استعالم به عمل آمده از سوی راهور مالکیتی برای ایشان محرز نمی باشد شورا طبق بند 4 
ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می دارد قرار صادره ظرف 
 مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:3271 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) 348 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/109 شماره ابالغنامه: 9710100369300400 شماره پرونده: 9409986825200271 
شماره بایگانی شــعبه: 960160 تجدیدنظرخواه: آقای هادی اسکندری جهمانی فرزند 
الیاس با وکالت آقای ابراهیم اسکندری جهمانی فرزند محمد حسین به نشانی زرین شهر 
میدان مرکزی ساختمان گلریز ط 2 واحد 1، تجدیدنظرخواندگان: 1- آقای فرامرز نامدارپور 
فرزند محمد علی به نشانی اصفهان خ ســلمان فارس خ مهر خ مهران بلوار مهر شمالی 
پ یک ط اول ، 2- آقای محمد شــهبازی به نشانی مجهول المکان، تجدیدنظرخواسته: 
تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1322-94/10/24 شعبه 30 دادگاه حقوقی اصفهان، 
گردشکار: دادگاه با بررســی محتویات پرونده و انجام مشــاوره ختم رسیدگی را اعالم 
و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشــا رای می نماید. رای دادگاه: 
تجدیدنظرخواهی آقای هادی اســکندری با وکالت  آقای ابراهیم اسکندری به طرفیت 
آقایان فرامرز نامدارپور و محمد شهبازی نسبت به دادنامه شماره 94/10/24-9401322 
شــعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که متضمن محکومیــت تجدیدنظرخواه به 
پرداخت مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته دو فقره چک به شماره های 
895259-208 مورخ 92/5/31 به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و 208-8952591 
مورخ 92/4/30 به مبلغ صد و بیست میلیون ریال هر دو چک برعهده بانک توسعه تعاون 
و مبلغ هشــت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم که محاسبه آن برعهده اجرای احکام 
مدنی می باشد در حق آقای فرامرز نامدارپور و حکم به رد جلب ثالث در قسمت محکومیت 
تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، تجدیدنظرخواهی 
وارد نیست زیرا با توجه به چکهای ارائه شــده و گواهیهای عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه و وجود چک در ید تجدیدنظرخوانده آقای فرامرز نامدارپور همگی ظهور 
در اشتغال ذمه تجدیدنظرخواه نسبت به تجدیدنظرخوانده مذکور دارد و تجدیدنظرخواه 
دلیلی بر نقض رای ارائه نداده لذا مســتند به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن 
رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواســته در قســمت مذکور تائید می گردد و در 
قسمت حکم به رد دعوی جلب ثالث، تجدیدنظرخواهی وارد می باشد زیرا تجدیدنظرخواه 
مدعی است چک در ید آقای محمد شهبازی به صورت امانت بوده و بابت آن به مشارالیه 
دینی نداشته اســت و به موجب دادنامه قطعیت یافته 9401753-94/11/4 آقای محمد 
شهبازی به دلیل خیانت در امانت نسبت به دو فقره چک موضوع دعوی با شکایت آقای 
هادی اسکندری به تحمل دو فقره مجازات هر کدام سه سال حبس محکوم شده است که 
با توجه به اینکه مشارالیه چکها را به صورت امانت در ید خود داشته و به ضرر صادرکننده 
به آقای فرامرز نامدارپور تحویل داده اســت و مشارالیه نیز چون دارنده با حسن نیت بوده 
می تواند وجه آن را از صادرکننده مطالبه نماید لذا مستند به مواد 198 و 358 و 519 قانون 
آئین  دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از رای موصوف حکم به محکومیت مجلوب 
ثالث آقای محمد شهبازی به پرداخت دویست و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت هزینه دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل مطابق در حق تجدیدنظرخواه صادر و 
اعالم می گردد رای صادره نسبت به آقای محمد شهبازی ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در این دادگاه و نسبت به بقیه قطعی است. م الف: 3329 شعبه 11 دادگاه تجدید نظر 

استان اصفهان ) 525 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ رای

3/110 کالسه پرونده 961414  مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: اسماعیل کاظمی به نشــانی اصفهان خ جی مهدیه سه راهی کلمان رو به روی 
سنگفروشی شاهزید بن پردیس پ 2، خوانده: مهدی شیردل به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بابت یک فقره فاکتور به انضمام مطلق خسارات 

قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:  در 
خصوص دعوی آقای اسماعیل کاظمی فرزند رمضانعلی به طرفیت آقای مهدی شیردل به 
خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بابت یک فقره فاکتور به انضمام مطلق خسارات 
قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه نظر به بررسی محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی 
خواهان و مدارک ابرازی از جمله کپی مصدق یک فقره فاکتور به شماره 1609 که به نام 
خوانده صادر گردید و با توجه به اظهارات شهود تعرفه شده خواهان که موید ادعای خواهان 
مبنی بر تحویل جنس به خوانده و عدم پرداخت وجه آن می باشــد و نظر به عدم حضور 
خوانده در محضر شورا و عدم ارائه دلیل مدرک محکمه پسندی مبنی بر رد دعوی خواهان 
یا برائت ذمه خود لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 1312 
قانون مدنی و 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/530/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی با احتساب اجرا و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت مورخ 1396/10/18 لغایت زمان اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان میباشد. م الف:3325 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان ) 329 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/111 کالسه پرونده: 961062 دادنامه:9609976793903312-1396/10/16 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عبدالرزاق علی بابایی چریانی 
به نشانی اصفهان خیابان آتشــگاه پل گورتان کوچه ولیعصر بن بست بهشتی، خوانده: 
احسان شیاسی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 43/000/000 ریال وجه 
دو فقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا ی محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای عبدالرزاق علی 
بابایی چریانی به طرفیت آقای احسان شیاسی به خواسته مطالبه مبلغ چهل و سه میلیون 
ریال بابت وجه چک به شماره 716892 و 716888 به عهده بانک ملت شعبه بازار نجف 
آباد به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهی 
عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و با عنایت به وصف تجریدی بودن چک موصوف 
بقای اصول مستندات در یدخواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه 
دادرسی شــرکت ننموده هیچگونه الیحه دفاعیه ای مبنی برعدم دین و برائت ذمه خود 
ارسال و ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و ششصد 
و نود و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرســی و یکصد و بیســت هزار ریال بابت 
هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف  716892-96/8/5 به مبلغ بیست و سه میلیون ریال و 716888-96/7/15 به 
مبلغ بیست میلیون ریال لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. 
رای صادره غیابی محســوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و 
 20 روز پس از  آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکــم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:3324 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) 357 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

3/112 شماره دادنامه: 9709976797900014 شماره پرونده: 9609986797901600 
شماره بایگانی شــعبه: 961613 خواهان: آقای مرتضی عباسی جندانی فرزند رمضان به 
نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان روبه روی انرژی اتمی زردنجان خ شهید رجایی پ 
240، خوانده: خانم مریم نمد فروش فرزند رضا به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
مرتضی عباســی جندانی فرزند رمضان به طرفیت خانم مریم نمد فروش فرزند رضا به 
خواسته مطالبه مبلغ 51/000/000 ریال وجه چک شماره 537119 به عهده بانک سپه به 
انضمام مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی، تصویر 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن، بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده 
باوصف ابالغ در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه 
ننموده لذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 51/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/807/500 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 96/10/5 تا تاریخ وصول که محاســبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
 ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:3322 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( 

) 298 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/113 کالسه پرونده: 1361/95 شماره دادنامه:9609976794700679 مرجع رسیدگی: 
شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر کریمی به نشانی اصفهان خ کاوه خ 
فالطوری کوچه 45 بن الله پ 15، خوانده: سعید حسن زاده قلی بگلو کدخدالو به نشانی 
مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای اصغر کریمی به طرفیت آقای سعید حسن زاده قلی بگلو کدخدالو 
به خواســته مطالبه مبلغ 38/700/000 ریال وجه چک به شماره 94/12/20-373945 
به عهده بانک قرض الحســنه مهر ایران به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به 
دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 38/700/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/862/500 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )94/12/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:3320 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 290 کلمه، 3 کادر(  
حصر وراثت

3/123  خانم زهرا خانم کاظم رضی دارای شناســنامه شــماره 5 به شرح دادخواست به 
کالسه  84/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان امیر کاظم رضی به شناســنامه 181 در تاریخ 1397/2/13 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا خانم کاظم 
رضی فرزند امیر به شــماره شناسنامه 5 دختر متوفی 2- شــهربانو زینلی نوغان علیایی 
فرزند سلمان به شماره شناسنامه 42 همسر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 105 شعبه 
 اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان نطنز )مجتمع شــماره یک( )145 کلمه، 

2 کادر(
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اجراييه
3/85 شماره اجراییه:9710426797100049  شماره پرونده:9609986797100227 
شــماره بایگانی شــعبه:960227 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096797100014 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976797100841 محكوم 
علیه اســماعیل امینی باغبادارانی فرزند نعمت اله به نشــانی مجهــول المكان محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت چكها و مبلــغ 1/305/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها به شماره 991442 مورخ 
1390/08/20 و 991441 مورخ 1390/07/20 تا زمان اجرای حكم بر اســاس آخرین 
شــاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حق خواهان ســیف اله محمد بلند دهقی 
فرزند محمد علی به نشانی استان اصفهان شهرستان لنجان شهر فوالدشهر مسكن مهر 
خ عطرت ســاختمان رازی طبقه دوم واحد 7  بانضمام نیم عشر حق االجرا. محكوم علیه 
مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانكها و موسســات 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 فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحــوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از 
زندان منوط به موافقــت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 4297 
 شعبه 41 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شــهید حججی( )425 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

3/86 شماره اجراییه:9710426805200024  شماره پرونده:9609986805201053 
شماره بایگانی شعبه:961053 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976805201840 محكوم علیه زینب صادقی بابا احمدی به نشانی 
مجهول المكان محكوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال خودرو پژو پارس 
636 ج 88 ایران 43 و پرداخت مبلغ 1/625/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق محكوم له مجید محمودی چالبطانی فرزند جمعه به 
نشانی استان اصفهان شهر بهارستان اردیبهشت خ والیت ک وحدت 2 پ 265،  محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 

به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 4306 شعبه 52 حقوقی  شورای 

حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره سه( )399 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

3/87 شماره اجراییه:9710426793600088  شماره پرونده:9609986793601093 
شــماره بایگانی شــعبه:961100 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096793600086 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976793603786 خواندگان 
1- داریوش مولوی چوبینی 2- شیرین جهانیان دهكردی هر دو به نشانی مجهول المكان 
به صورت تضامنی محكوم اند به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/945/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و 
خسارت تاخیر تادیه در مورد چک به مبلغ 150/000/000 ریال به شماره 041414 مورخ 
1389/09/15 از تاریخ سررســید چک تا تاریخ اجرای حكم در حــق خواهان اصغر بنی 
نجاریان فرزند محمود به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ فرایبورگ نبش کوچه 
بیستم پ 43 ط دوم کدپســتی 8168784984 همراه 09131029726 با احتساب نیم 
عشر دولتی.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 4296 
 شــعبه 6 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شــهید حججی( )431 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

3/88 شماره اجراییه:9710420352400048  شماره پرونده:9609980352400292 
شماره بایگانی شعبه:960323 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره دادنامه 
مربوطــه 9609970352401131 محكوم علیه 1- عباســعلی اکبری فرزند حســین 
2- غضنفر یادگاری دهنوی فرزند یداله 3- قربانعلی زارعتكار فرزند قنبرعلی 4- قاســم 
محمدی فرزند محمد علی 5- کریم نقدی دهنوی فرزند عباس همگی به نشانی مجهول 
المكان محكومند به 1- مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 230 قانون مدنی و مواد 403 
و 404 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنا 
به پرداخت ســیصد و نه میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت 6/783/000 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/3/18 لغایت 96/7/27 
به ماخذ روزانه 51000 ریال و پرداخت 12/116/560 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
8/634/024 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان بانک ملت به نشــانی اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالی مدیریت شــعب بانک ملت استان اصفهان محكوم می نماید 
ضمنا واحد اجرای احكام مكلف است خســارت تاخیر را از تاریخ 96/7/27 لغایت وصول 

محكوم به به ماخذ روزانه 51000 ریال متضامنا از خواندگان وصول و به خواهان ایصال 
نماید رای صادره غیابی اســت 2- پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق صندوق دولت 
19/537/550 ریال، محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 4282 
شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )519 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ اجراييه

3/84 شماره ابالغنامه:9710100352401346  شماره پرونده:9509980352400554 
شماره بایگانی شعبه:950697 محكوم له: حسین نیک دوستی، محكوم علیه: سید سروش 
پیامی، پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به ســید سروش پیامی که مجهول 
المكان می باشد ابالغ می شــود طبق اجرائیه صادره 9710420352400043 از شعبه 
24 دادگاه حقوقی اصفهان در پرونده کالسه 9509980352400554 به موجب دادنامه 
9609970352401442 محكوم علیه محكوم به پرداخــت مبلغ 630/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خســارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 95/07/05 
لغایت زمان اجرای حكم و پرداخت مبلغ 11/327/000 ریال بابت خسارات ناشی از هزینه 
دادرســی در مرحله بدوی در حق محكوم له می باشــد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز 
هزینه های اجرائی  بر عهده محكوم علیه می باشــد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن 
حكم، اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناســب از محكوم 
له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محكوم علیه می باشــد. لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در 
 اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احكام مدنی در یكی از جراید کثیراالنتشار درج 
می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در 
غیر این صورت واحد اجرای احكام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 
هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.)آدرس: اصفهان کنار گذر اتوبان شهید خرازی حد فاصل 
خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی(  م الف: 4281 شعبه 
 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )244 کلمه، 

2 کادر(
اجراييه

3/90 شماره اجراییه:9710426794100022  شماره پرونده:9609986794100852 
شــماره بایگانی شــعبه:960853 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096794100019 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794104288 محكوم علیه 
سامان بیات به نشانی مجهول المكان محكوم است به انتقال سند یک خط تلفن همراه به 
شماره 09133140730 و پرداخت مبلغ 103/750 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی در حق خواهان سید امیر حســین میر افضلی فرزند سید باقر به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ صمدیه ک شهید فاضل 2 بن بست خرداد پ 103 و نیم 
عشر حق االجرا در حق اجرای احكام. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی 

برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم 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 بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. م الف: 4292 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )405 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

3/93 شماره اجراییه:9710420350700050  شماره پرونده:9609980350700542 
شماره بایگانی شعبه:960645 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه و شماره دادنامه 
9609970350701590 محكــوم علیهم 1- محمد طراوت فرزنــد محمود 2- ایمان 
آقاخانی فرزند عیسی 3- محمد علی سروش نجف آبادی فرزند غالمرضا همگی به نشانی 
مجهول المــكان متضامنا محكومند به پرداخت مبلــغ 270/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه وجه از تاریخ سررسید چک 1396/2/7 تا زمان پرداخت اصل 
خواسته بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و همچنین 
پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه به مبلغ 7/680/000 ریال و هزینه دادرسی به مبلغ 
9/010/000 ریال در حق محكوم له مهدی عسگرزاده شیرازی فرزند قربانعلی به نشانی 
استان اصفهان شهرستان برخوار شهر دولت آباد منطقه صنعتی دولت آباد ک اجر شاهین 
اجر مرجان با وکالت آناهیتا جلیلی ســه بردان فرزند خدادوست به نشانی استان اصفهان 
شهر اصفهان خ کاوه خ بابلدشت پ 196 و نیز پرداخت حق االجرای دولت در حق صندوق 
دولت )رای غیابی می باشد(. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 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 بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 
 1394(. م الف: 4263 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )467 کلمه،

 5 کادر(

ابالغ رای
3/114 کالسه پرونده: 960207 شماره دادنامه:9609976794700689 مرجع رسیدگی: 
شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر کریمی به نشانی اصفهان خ کاوه خ 
فالطوری کوچه 45 بن الله پ 15، خوانده: مهدی رضائی به نشانی مجهول المكان، شورا 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
آقای اصغر کریمی به طرفیت آقای مهدی رضائی به خواسته مطالبه مبلغ 19/000/000 
ریال وجه چک به شماره 668755 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محكمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حكم بر محكومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 19/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/342/500 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف )95/3/25(  تا تاریخ اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:3319 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 280 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/115 کالسه پرونده: 961468 شــماره دادنامه:97/1/29-9709976793800072 
مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای غالمرضا جانقربان 
فرزند محمد علی به نشانی اصفهان خ ارباب جنب بانک کشاورزی پالک 18، خواندگان: 
1- آقای روح اله نوروزی فرزند عزیزاله 2- آقای مهرداد دادخواه هر دو به نشانی مجهول 
المكان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی آقای غالمرضا جانقربان فرزند محمد علی به طرفیت آقایان 1- روح اله نوروزی 
فرزند عزیزاله 2- مهرداد دادخواه به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک 
به شماره 2381/867239-94/7/30 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محكمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رســد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حكم بر 
محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
1/560/000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت120/000 ریال بابت نشر آگهی و  خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )94/7/30(  تا تاریخ اجرای حكم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:3288 شعبه 8 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) 301 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/116 شماره دادنامه: 9709976794300059 شماره پرونده: 9609986794301499 
شماره بایگانی شــعبه: 961501 خواهان: آقای غالمرضا جانقربان فرزند محمد علی به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان سه راه ســیمین کوچه دنارت پالک 280 کدپستی 
8176957353 کدملی 1291155201 تلفن همراه 09138089064، خواندگان: 1- آقای 
صمد یعقوبی 2- آقای ابراهیم گودرزی همگی به نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه 
وجه بابت ... پرونده کالسه 9609986794301499 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان)مجتمع شهید حججی( تصمیم نهایی شماره 9709976794300059، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای غالمرضا 
جانقربان به طرفیت آقایان صمد یعقوبی و ابراهیم گودرزی به خواسته مطالبه یک فقره 
چک به شــماره 022715 مورخ 95/07/02 و به مبلــغ 50/000/000 ریال و به انضمام 
مطلق خسارت قانونی  با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در 
جلســه حضور ندارند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محكمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده و این لذا دعوی خواهان علیه 
خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستند به مواد 249 و 212 و 214 قانون تجارت و 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حكم به محكومیت خواندگان به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/665/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی با احتساب اجرای احكام و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک 95/7/2 موصوف لغایت اجرای حكم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین 
 مرجع است و ظرف 20 روز پس از آن اختیارات محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  
م الف:3287 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( 

) 329 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/117 کالسه پرونده: 95-891 شماره دادنامه: 9609976794500647 تاریخ دادنامه: 
96/5/29 مرجع رسیدگی: شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: خلیل اله جوانی 
به نشانی اصفهان خ رباط کوی استاد شــهریار گلشن 5 سمت چپ درب دوم، خواندگان: 
 1- کمال )مشــهوربه جمال( امینی به نشانی اصفهان خ ابن ســینا علوم پزشكی شهدا 
2- غالمعلی مرادی به نشانی مجهول المكان، خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خلیل اله جوانی به طرفیت 
1- کمال)مشــهور به جمال( امینــی 2- غالمعلی مــرادی به خواســته مطالبه مبلغ 
70/000/000 ریال موضــوع یک فقره چک به شــماره 814271 مورخ 95/9/5 عهده 
بانک تجارت شعبه شیراز کریم به انضمام مطلق خسا رات قانونی با عنایت به محتویات 
پرونده و  بقاء اصول اســناد و مدارک در ید خواهان که داللت بر اســتقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبــه وجه آن دارد و نیز عــدم حضور خواندگان 
در جلسه رســیدگی و اینكه مشــارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر 
برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نكرده است شــورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجــارت و تبصره الحاقی به مــاده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنــی حكم بر محكومیت 
خوانده به صورت تضامنی بــه پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 2/580/000 ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک لغایت زمان وصول محكوم بــه طبق آخرین شــاخص بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران در حق  خواهان صادر واعالم می نماید.رای صادره نسبت به 
خوانده ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد و نســبت به خوانده ردیف اول حضوری 
 و ظرف مدت 20 روز پــس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشــد. م الف:3286 شعبه 15 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان ) 350 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/118 شماره دادنامه: 9609970354002089 شماره پرونده: 9609980362201029 
شماره بایگانی شعبه: 961452 شاکی: آقای فریدون قاسمی قلعه شوری فرزند نیازعلی به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ حكیم نظامی خ قزلباش جنب خشک شویی هما 
پ 49 ک.پ: 8173933171 ک.م: 1282690965 ش.ه:  09386133514، متهم: خانم 
نیلوفر مرتضوی به نشانی اصفهان بلوار شــفق کوه نور مجتمع نیكان واحد 8، اتهام ها: 
1- توهین به اشخاص عادی 2- آبروریزی در مالءعام، گردشكار: دادگاه با بررسی اوراق 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام خانم نیلوفر مرتضوی فاقد مشخصات بیشتر مبنی بر توهین نسبت به آقای 

فریدون قاسمی قلعه شوری موضوع کیفرخواســت صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان دادگاه با عنایت به شكایت شاکی و اظهارات گواه و تحقیقات محلی انجام شده از 
سوی مامورین انتظامی و اظهارات مامور ابالغ و عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه جهت 
دفاع از خود لذا اتهام مشارالیها محرز و مستندا به ماده 608 قانون مجازات اسالمی بخش 
تعزیرات مصوب 1375 متهم را به تحمل پنجاه ضربه شالق تعزیری محكوم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل اعتــراض واخواهی در این دادگاه و پس 
از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف:3283 شــعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) مجتمع 

شهید بهشتی( ) 224 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

3/119 کالسه پرونده:960595 شــماره دادنامه:96/9/14-9609976797201054 
مرجع رسیدگی: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: احمد محمودی به نشانی 
خ زینبیه توحید بهار پالک 113، خوانده: سید هادی محمدی به نشانی مجهول المكان، 
خواســته: مطالبه چهار میلیون ریال وجه یک فقره چک، با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای احمد محمودی فرزند موالقلی به طرفیت آقای ســید هــادی محمدی فرزند ولی 
اله به خواســته مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال وجه یک چک به شماره 258762 مورخه 
94/11/20 به عهده بانک ملی شعبه زینبیه به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به 
مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حكم بر محكومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یكصد هزار ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )1394/11/2 ( تا تاریخ اجرای حكم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
 مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:3268 شــعبه 42 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان ) 303 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای اصالحی

3/120 کالســه پرونده: 960706 شــماره دادنامــه: 9609976793303714 تاریخ 
رسیدگی: 96/10/6 مرجع رسیدگی: شــعبه سوم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
نسرین حسینی به نشــانی اصفهان خ زینبیه جنوبی مجتمع مسكونی الله کوچه اطلس 
بن بست نرگس پالک 84، خوانده:  حسین صفری  فرزند صفر به نشانی مجهول المكان، 
خواسته: مطالبه نفقه زوجه و فرزند مشترک، گردشكار: 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی خواهان خانم نسرین حسینی به طرفیت خوانده آقای حسین صفری 
به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 96/4/8 لغایت صدور حكم و نفقه فرزند مشترک از تاریخ 
96/8/27 )تقدیم دادخواست( به صورت مستمر به انضمام کلیه خسارات دادرسی با جلب 
نظر کارشناس مقوم به مبلغ 90/000/000 ریال با بررسی مدارک و محتویات پرونده رابطه 
زوجیت و نسبت پدر و فرزندی محرز می باشد با توجه به خواسته خواهان و صورت جلسه 
تنظیمی مورخ 96/10/6 و استماع اظهارات طرفین و اینكه خوانده ضمن حضور در جلسه 
دفاع موثری بعمل نیاورده و با عنایت به اینكه نفقه اوالد به عهده پدر می باشــد لذا شورا 
دعوی مطروحه را ثابت دانسته و به استناد مواد 1106-1107-1111-1199-1204 ق 
.مدنی و مادتین 515-519 ق.آ.د.م طبق گزارش کارشناس مضبوط که مصون از اعتراض 
مانده خوانده را به پرداخت مبلغ ســه میلیون و پنجاه و پنج هزار تومان بابت نفقه زوجه از 
تاریخ 96/4/8 لغایت 96/11/30 )صدور حكم( و بابت نفقه فرزند ماهانه مبلغ ســیصد و 
نود هزار تومان از تاریخ 96/8/27 )تقدیم دادخواست( به صورت مستمر به انضمام مبلغ 
صدو شانزده هزار و پانصد تومان هزینه دادرســی و مبلغ صد و پنجاه هزار تومان هزینه 

کارشناسی در حق خواهان محكوم می نماید و اعالم می دارد رای صادره  بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. رای اصالحی: 
شــماره دادنامه:9709976793300027-97/2/1 رای قاضی شــورا) رای اصالحی(: 
پیرو دادنامه 9609976793303714 مورخ 96/10/6 نظر بــه اینكه در دادنامه صادره 
در مبلغ محكوم به نفقه ماهانه فرزند مشــترک سهوا اشــتباه صورت گرفته لذا به استناد 
ماده 32 قانون شوراها و ماده 309 ق.آ.د.م مبلغ محكوم به را که ماهانه سیصد و نود هزار 
تومان می باشــد را به مبلغ ماهانه دویســت و  هفتاد هزار تومان بابت نفقه فرزاد صفری 
اصالح گردید و اعالم می دارد ابالغ رای بدون رای اصلی ممنوع می باشــد رای صادره 
 ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:3266 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 419 

کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

3/121 شماره دادنامه: 9709970354200126 شماره پرونده: 9509980359501673 
شماره بایگانی شعبه: 961458 شاکی:  آقای محمودچیتیان فرزند علی به نشانی اصفهان خ 
هشت بهشت غربی که شهید بهرام مصری پ 10، متهمین: 1- آقای سید میالد موسوی 
فرزند سید احمد به نشانی کرمانشاه مسكن خ 4 ک 17، 2- آقای حسین صفائی شایگان 
فرزند احمد علی به نشانی تهران باقرآباد قشالق اول ک ش قندی پ 68، اتهام: مشارکت 
در کالهبرداری، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقایان 1- سید میالد موسوی فرزند ســید احمد 2- حسین صفایی شایگانی فرزند احمد 
علی هر دو دائر بر مشارکت در کالهبرداری به مبلغ 77/900/780 ریال موضوع شكایت 
شــاکی آقای محمود چیتیان نظر به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان و شكایت شاکی خصوصی، مالحظه پرینت حساب بانكی شاکی، 
پاسخ استعالم های انجام شده از شرکت مخابرات و بانک مربوطه متواری بودن متهمین 
و عدم حضور جهت دفاع علی رغم ابالغ های مكرر و نظر به سایر قرائن و امارات موجود 
در پرونده به نظر دادگاه بزهكاری نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستندا به 
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء ، اختالس و کالهبرداری و رعایت ماده 
125 قانون مجازات اسالمی حكم به محكومیت نامبردگان هر یک به پرداخت مبلغ مذکور 
در حق شاکی و هر یک پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی 
وهر کدام به تحمل یک ســال حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی 
تلقی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.  م الف:3211 شعبه 116 
دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان) 116 جزایی سابق( 

) 289 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/122 شماره دادنامه: 9709970354200123 شماره پرونده: 9609980359501053 
شماره بایگانی شعبه: 961419 شاکی: خانم فخری امینی پزوه فرزند قاسم به نشانی مشتاق 
دوم خیابان بلوار الله غربی کوچه علیخانی آرایشگاه ماه رویان کدپستی 8158975393 
همراه 09399400654 ، متهم: آقای عادل حســن علیزاده به نشانی خ عباس آباد بعد از 
چهار راه آذر ک شــماره 11 انتهای ک درب چوبی پ 11، اتهام: هتک حیثیت رایانه ای، 
گردشكار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای عادل حســن علیزاده فرزند 
محمد حســین که در حال حاضر مجهول المكان اســت دایر بر هتک حیثیت رایانه ای 
موضوع شكایت خانم فخری امینی پزوه با توجه به محتویات پرونده،کیفرخواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، شكایت شاکیه، گزارش پلیس فتا استان اصفهان، 
تحقیقات به عمل آمده توسط آن پلیس، مســتندات تهیه شده از اعمال مجرمانه متهم و 
عدم حضور متهم در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی جهت دفاع از بزه انتسابی وسایر قراین 
و امارات موجود در پرونده بزهكاری متهم محرز اســت دادگاه مستندا به ماده 745 فصل 
سی ام قانون مجازات اسالمی مربوط به جرایم رایانه ای حكم به محكومیت متهم نامبرده 
به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی تلقی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  م الف:3213 شعبه 
116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 116 جزایی 

سابق( ) 256 کلمه، 3 کادر( 
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فرمانده انتظامی خمینی شهر:
 سارق و مالخر اموال مسروقه 

در دام پلیس افتادند
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: در 
پی شکایت مالباختگان مبنی بر سرقت از منازل 
نیمه ساز در این شهرستان، پیگیری موضوع در 

دستور کار کارآگاهان انتظامی قرار گرفت.
ســرهنگ »علي جعفــري نژاد« با بیــان اینکه 
ماموران پلیس با تحقیقــات تخصصی موفق به 
شناسایی و دستگیری این ســارق شدند، افزود: 
این ســارق در بازجویی های خود به سرقت600 
میلیون ریال اموال مسروقه شامل میلگرد آهني، 
شیرآالت، در های آلومینیومي و فروش این اموال  

به مالخر اعتراف کرد.  
وی گفت: پرونده مالخر اموال مسروقه نیز پس از 
دستگیری، همراه  با سارق برای بررسی بیشتر به 

مراجع قضایی تحویل داده شد. 
شهرستان خمینی شهر در 12کیلومتری غرب 

اصفهان واقع شده است.

بخشدار بخش بن رود:
4 کودک مورد حمله سگ ها 

قرار گرفتند
بخشــدار بخش بن رود اعالم کرد: شب گذشته 
چهارکودک در شــهر ورزنه مــورد گازگرفتگی 

قرارگرفتند.
»احمد صادقی«  افزود: ناحیه چشم یکی از این 
کودکان و دســت و پای بقیه آنها دچار آســیب 
شده است که با اعزام شــان به اصفهان، در حال 

درمان هستند.
بخشــدار بخش بن رود تصریح کــرد: در همین 
رابطه جلسه  اضطراری با حضور شهردار، شواری 
شــهر، محیط زیست، مرکز بهداشــت، بسیج و 

برخی از مسئوالن دیگر برگزار شد.
وی خاطرنشــان کرد: در این جلســه قرار شد 
سگ های گله توسط دامپزشــکی مورد معاینه 
قرار گیرند، واکســن های الزم به آنها زده شود، 
برای شــان شناســنامه و پالک صادر شــود و 
جهادکشاورزی اطالع رســانی کند که صاحبان 
ســگ ها به هیچ عنوان نباید ســگ خود را آزاد 

کنند.
صادقی با اشاره به سگ های ولگرد گفت: نیاز است 
مسئوالن محیط زیست، بهداشت و شهرداری ها 
تصمیم کارشناسی بگیرند تا حقوق حیوانات در 
نظر گرفته شــود و از طرف دیگر، برای مردم نیز 

مشکلی ایجاد نشود.

فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه:
 کشف 54کیلو مواد افیونی

 در مبارکه
فرمانده انتظامی شهرســتان مبارکه، از کشــف 
مقدار 54 کیلو و 650 گرم تریاک و حشیش در 

بازرسی از یک دستگاه سواری تیبا خبر داد.
سرهنگ »احمد نیکبخت« اظهار داشت : ماموران 
انتظامی شهرستان مبارکه حین کنترل یکی از 
محورهای این شهرستان به یک دستگاه سواری 

تیبا مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افــزود: در بازرســی از این خــودرو مقدار 
26کیلوگرم تریــاک و مقدار 28کیلو و650 گرم 
حشیش که زیر صندلی های خودرو جاساز شده 

بود، کشف شد.
سرهنگ نیکبخت بیان داشت : در این رابطه یک 
سوداگر مرگ دستگیر و برای اقدامات قانونی به 

مراجع قضائی تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان مبارکــه در پایان 
خاطرنشــان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران 
مرگ و قاچاقچیان مــواد افیونی برخورد قاطع و 
قانونی می کند و هرگز اجازه جوالن و سرکشی به 

آنان نخواهد داد.

محموله عدس خارجی قاچاق 
در نایین کشف و توقیف شد

 فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت:ماموران 
انتظامي ایست و بازرسي شــهید شرافت نائین 
حین کنترل خودروهاي عبوري، به یک دستگاه 
کامیون کشنده ولوو که از جنوب کشور به مقصد 
تهران درحرکت بود، مشــکوک و آن را متوقف 
کردند. ســرهنگ صادق زاده افزود: در بازرسی 
از این خودرو 555 کیسه عدس خارجی به وزن 
24 تن و 800 کیلوگرم که بدون مدارک گمرکی 

بود، کشف شد.
وی با اشــاره به اینکه کارشناســان ارزش این 
محموله را یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعالم 
کرده اند، گفــت: راننده این خودرو دســتگیر و 

تحویل مراجع قضایی شد.

عکس  روز 

گرایش به اجناس تقلبی به خاطر قیمت کمتر

پیشنهاد سردبیر:

 حوادث

زوج جوانــی که پــس از ازدواج صاحب فرزند 
نشــده بودند، اقدام به ربودن کودک 1.5 ساله 
در حرم امام رضا )ع(کردند که 48 ساعت بعد 
به دام قانون افتادند وکودک به آغوش خانواده 

خود بازگشت.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
آران و بیدگل:

 300 کیلوگرم چوب قاچاق در 
آران و بیدگل کشف شد

رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
آران و بیدگل گفت: مامــوران یگان حفاظت 
منابع طبیعی، پس از گــزارش مردمی مبنی 
بر =قطع گســترده درختان تــاغ در محدوده 
 کنارگــذر آران و بیــدگل به منطقــه اعزام 
شدند. »رضا شــفیعی« افزود: شخص متخلف 
که در حال قطع درختان تــاغ بود، با آگاهی از 
حضور ماموران یگان حفاظت و نیروی انتظامی 
از محل متواری شــد اما پــس از 20 کیلومتر 
در محدوده کاشان دســتگیر و محموله چوب 
قاچاق به همراه یک دســتگاه خودروی پیکان 

نیز توقیف شد.
وی با اشــاره به افزایش جریمه قطع درختان 
برای قاچاقچیــان چوب بیان کــرد: افزایش 
جریمه قطــع هر اصله درخــت، از دو میلیون 
تا 30 میلیون ریال اســت. افزایش گشت های 
منابع طبیعی و متالشــی شــدن چند گروه 
ســابقه دار، ســال گذشــته موجــب کاهش 
 چشــمگیر قاچاق چوب در این شهرســتان

 شد. شفیعی افزود: ســودجویان به دلیل دوام 
آتش و گران بــودن زغال چوب تاغ، نســبت 
به قطــع درختان در تاغزارها اقــدام می کنند 
و این امر عامــل اصلی تخریــب جنگل های 
 دســت کاشــت شهرســتان آران و بیــدگل

 است. شفیعی با اشــاره به اقلیم کویری آران و 
بیدگل، بر اهمیت نگه داری از جنگل های دست 
کاشت جهت جلوگیری از هجوم شن های روان 
تاکید کرد و گفت: وسعت زمین های بیابانی این 
شهرســتان 384 هزارهکتار و نتیجه عملیات 
بیابان زدایی و نهالکاری از سال 1349 تاکنون 
ایجاد 120 هزار هکتار جنگل دســت کاشت 

بیابانی است.

متخلفان محیط زیست تیران و 
کرون جریمه شدند

سرپرست واحد حفاظت محیط زیست تیران و 
کرون از صدور احکام جریمه برای مسئول یک 
واحد معدنی شن و دو تخریب کننده رستني ها 

در این شهرستان خبر داد.
»مهدی صادقی« در این باره گفت: مسئول یک 
واحد معدنی شــن در این شهرستان به دلیل 
رعایت نکردن الزامات زیست محیطي به رغم 
دریافت اخطارهاي مکــرر و بي توجهي به این 

اخطارها، به مراجع قضایي معرفي شد.
وی گفت: دادگاه، مسئول این واحد معدنی را 
به دلیل آلوده کردن محیط زیست، به پرداخت 
یک میلیون و هشــتصد هزار تومــان در حق 

صندوق دولت محکوم کرد.
بر اســاس ماده 688 قانون مجازات اســالمی 
اقدام علیه بهداشــت عمومی و محیط زیست، 
جرم محســوب می شــود. صادقی گفت: دو 
متخلف دیگر که اقدام به تخریب رســتنی ها 
و بوته کنی در منطقه حفاظت شــده داالنکوه 
 کــرده بودند نیز بــه مراجع قضایــی معرفي

 شدند.سرپرست واحد حفاظت محیط زیست 
تیران و کرون افزود: هر یک از این متخلفان به 
پرداخت پنج میلیون ریــال جزاي نقدي بدل 
از حبس محکوم شــدند.منطقه حفاظت شده 
داالنکوه و دریاچه ســد زاینده رود در شمال 
غربی استان اصفهان واقع اســت. این منطقه 
رویشــگاه انواع گیاهان دارویی شامل، کتیرا، 
کنگر، موسیر، گل بنفشه، تره کوهی و ریواس، 
همچنین زیستگاه گونه هاي مختلف حیوانات 

و پرندگان است.
شهرســتان تیران و کرون با بیش از ۷1 هزار 
نفر جمعیــت در 45 کیلومتری غرب اصفهان 

قرار دارد.

اخبار

نوین محمدی

جلسه ســتاد ســاماندهی متکدیان و کودکان 
خیابانی با حضور جمعی از مســئوالن استانی و 
مدیرعامل موسســه خیریه »پایان کارتن خوابی 

امید« برگزار شد.
»محســن انصاری« مدیرعامل موسســه خیریه 
پایان کارتن خوابی امید، درابتدای این جلســه 

هدف این موسسه خیریه را حمایت مادی، معنوی 
و درمانی و آموزشــی افراد بی بضاعت، متکدیان 
و کارت خواب ها عنوان کرد و گفت:  شــهرداری  
در خصوص پاکســازی شــهر، متکدیان و کارت 
خواب ها  را از سطح شــهر جمع آوری و با  معرفی 
به ما، شناســایی و ثبت می شوند، سپس به مدت 
60 روز  از آنان نگه داری می کنیم.  موسســه امید  
دارای یک سامانه شناسایی است که تحت نظارت 
وزارت کشور فعالیت می کند. در این خصوص طی 
یک ماه گذشته 350 فرد کارتن خواب آسیب دیده 
شناسایی و ثبت شــدند که از این میان، 101نفر 
زن، 189 نفر مرد و 8 نفر نوجوان 12 تا 18 ســال 
بوده اند که پنج  نفرآنان را به اتباع افغان دادیم و سه 
نفر دیگر به مرکزی در بهزیستی که هفته  آینده 

راه اندازی خواهد شد، ارجاع داده می شوند.
وی گفــت: حداقل هزار کارتن خــواب مرد و صد 
کارتن خواب زن در اصفهان داریم که الزم اســت 
با همــکاری دســتگاهای مربوطه شناســایی و 

ساماندهی شوند.
انصاری از مشکالت دیگراین مر کز سخن گفت و 
افزود: متاسفانه برای داشتن مکانی جهت نگه داری 
و درمــان متکدیان و کارتن خواب ها، به ســختی 
توانســتیم مکانی با قدمت 300 الی 400 سال از 
میراث فرهنگی بگیریم که اجــازه هیچ نصب یا 
تامین امکانات و  تجهیزاتــی را در آن نداریم. ما با 
هزینه های خیریه، بدون حمایت  دســتگاه های 
دولتی  نگه داری وتامین خوراک، پوشاک ، ترک 
اعتیاد و گاه درمان آنان با متادون رابه مدت دو ماه  

انجام می دهیم.
»محمود ابراهیمی« مدیرکل دفتر امور اجتماعی 
اســتانداری نیــز  در این جلســه گفــت: طبق 
دستورالعمل شورای عالی ادرای، سیزده دستگاه 
اجرایی موظف به همکاری با این خیریه در بحث 
ساماندهی متکدیان و کودکان خیابانی هستند که 
در حال حاضر بهزیستی و شهرداری همکاری الزم 
را دارند ولی متاسفانه همکاری دستگاه های دیگر 

بسیار ضعیف است؛ انتظار می رود این دستگاه ها 
همکاری خود را به نحوه شایســته با این خیریه 
در بحث ســاماندهی متکدیان و معتادان و دیگر 

آسیب دیدگان اجتماعی نشان دهند.
»مرضیه فرشــاد« مدیرکل بهزیستی  استان هم 
ضمن تشکر از زحمات این موسسه خیریه، تصریح 
کرد: باید این موسســه محل غربالگری باشد نه 
محلی برای نگه داری؛ یعنی در 5 - 6 ســاعت اول 
ورود متکدی یا کارتن خواب، با شناسایی فرد باید  
وی به دســتگاه مربوطه تحویل داده شــود. تنها 
اشخاص سالمند یا کودکان زیر دوازده سال باید  
به بهزیستی تحویل داده شوند؛ فرد مجرم و فراری 
به زندان و دستگاه قضایی و بیمار روانی به دانشگاه 
علوم پزشکی باید سپرده شود.»کوروش محمدی« 
عضو شورای اسالمی هم اذعان کرد: دستگاه های 
اجرایی مربوطه باید به وظایف خود عمل کنند و 
این وظیفه را انسانی، نه سازمانی انجام دهند؛ زیرا 
کرامت انسانی افراد آسیب دیده باید حفظ شود.   

در ستاد ساماندهی متکدیان و کودکان تاکید شد؛

13 دستگاه اجرایی مربوطه باید وارد عمل شوند

فرماندار سمیرم در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان گفت: با تغییر نظام آموزشی به شش، سه، 
سه، 114 معلم در مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه مقطع متوسطه کمبود داریم.

»محمد جعفر زاده« افزود: 36واحد آموزشــی تخریبی در شهرســتان وجود دارد که با زلزله های اخیر در 
بخش دنا کوه، شش مدرســه به مدارس تخریبی شهرستان اضافه شــد و تعداد مدارس فرسوده و تخریبی 
 به 40 مدرســه افزایش یافت. یازده هزار دانش آموز در 168واحد آموزشــی در ســمیرم مشغول تحصیل

 هستند.

کمبود 114معلم در 
مقاطع مختلف تحصیلی 

سمیرم

فرماندار سمیرم :

ش
ور
وپر

ش
وز
آم

بهزیستی

زهرا هادیان

سیل مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور ایران 
باعث شــده، قاقچیان با خیالی آســوده در بازارهای 
اصفهان جوالن دهنــد و میلیاردها تومان ســود به 

جیب بزنند. 
فروش کاالهای آرایشی و بهداشــتی قاچاق در بازار 
اصفهان، موضوعی اســت که بیشــتر به کودتا علیه 
تولید ملی و ســالمت مردم شبیه شده است؛ فروشی 
که در بازار آشفته بی نظارتی ها، دیگر مکان و تخصص 
نمی شناسد و نقل و نبات هر مغازه و فروشگاهی شده 

است. 
برخی مغازه ها در کنار فروش پوشاک، کیف و کفش 
و... میزی را مقابل مغازه خود گذاشته و مملو از لوازم 
آرایشی مختلف و جذاب کرده اند؛ طوری که چشم هر 

بانوی ایرانی را به خود جلب می کند. 
از رنگ و لعاب این کاالها که بگذریم، انواع مارک های 
معروف نیز در بین آنها دیده می شود؛ مارک هایی که 
اگر بخواهی اصل آن را تهیه کنی مسلما چندین برابر 

باید هزینه کنی. 
سیل مصرف لوازم آرایشــی بهداشتی موجب شده ما 
ایرانیان در میان کشورهای غرب آسیا رتبه دوم مصرف 

این مواد را داشته باشیم.
با وجود اینکه توان مالی افــراد این روزها پایین آمده 
است، تعداد انگشت  شــماری توان خرید جنس اصل 
یا همان اورجینال را دارند و همین موضوع باعث شده 
جنس های تقلبی و قاچاق با قیمت های بسیار پایین، 

بازار داغ و پررونقی داشته باشند.
درحال حاضرحجــم بــاالی قاچاق لوازم آرایشــی و 
بهداشتی وارد استان اصفهان می شود و نبود نظارت   
کافی بر بــازار توزیــع و عرضه، موجب شــده حتی 
عمده فروشان به راحتی این کاالها را در سطح وسیع 
عرضه کنند. با توجه به اینکه آمار گمرک نشان می دهد 
در استان اصفهان واردات لوازم آرایشی و بهداشتی صفر 
است، این سوال پیش می آید که این حجم باالی لوازم 

آرایشی و بهداشتی چگونه وارد کشور می شود؟!
رییس اتاق اصناف استان اصفهان در این باره می گوید: 
متاسفانه قاچاق معزلی است که کمر اقتصاد کشور را 

شکسته و چند سال است باعث شده، حمایت از تولید 
ملی و ایجاد اشتغال در حد شعار باقی بماند؛ از این رو، 
برای اینکه شعار امسال تحقق یابد، همه دستگاه ها باید 

وارد عمل شوند.
»رســول جهانگیــری« ارائــه برخی گــزارش ها، 
تعرفه ها و توجه نکردن به اینکه بعضــی اقالم نیاز به 
ســختگیری های گمرکی ندارد را موجب تشویق در 
قاچاق آنها دانســته اســت که در این زمینه نیز وارد 
شدن به این مهم توسط برخی دولتمردان و مسئوالن 

اقتصادی به شدت احساس می شود.
رییس اتاق اصناف استان خاطر نشان کرد: ساالنه در 

اصفهان با ورود دو میلیارد دالر لوازم آرایشــی مواجه 
هستیم که متاسفانه بیشتر این کاال ها قاچاق هستند.

جهانگیری بــا عنوان این مطلب که اکثــر این کاالها 
فاکتور خرید از فروشندگان تهرانی را دارند گفت: تنها 
20 درصد از این کاالها تولید داخل هســتند و مابقی 
کاالهای وارداتی هستند که باعث خروج ارز از کشور می 
شود. البته فروشندگان هم نظرات قابل توجهی دارند؛ 
آنها می گویند: قیمت اجناس و کاالهایی که برچسب 
اصالت و ســالمت دارند، چند برابر کاالهایی است که 
این برچســب را ندارند؛ برای همین گاهی مشتریان 
می گویند این که همان جنس است، چرا به خاطر یک 
برچسب هزینه بیشتری بپردازیم و همین موضوع باعث 
می شود تا خریداران هم به دلیل نداشتن توان مالی نه 
چندان خوب، به اجناس تقلبی گرایش پیدا کنند. با 
توجه به اینکه در زمینه لوازم آرایشــی و به خصوص 
بهداشتی کشورمان تولیدات خوب و با کیفیتی دارد، 
اگر دولت حمایت های الزم از تولیدکنندگان و تبلیغات 
مناســب از کیفیت خوب آنها داشته باشد، دیگر رواج 
کاالهای بی کیفیت قاچاق را نخواهیم داشت. البته اگر 
هزینه های تمام شده برای وارد کننده از مبادی رسمی 
و هزینه دریافت برچسب اصالت و سالمت پایین تر تمام 
شــود،  دیگر نیازی به ورود قاچاق و به خطر انداختن 

سالمت مردم نیست.
اگر مدیران و مسئوالن در جلسات خود، تنها به سخن 
گفتن صرف از مبارزه با کاالهای قاچاق و عرضه آن در 
بازار  اکتفا کنند ولی در عمل اقدامی نداشــته باشند، 

وضعیت کنونی، هیچ  بهبود نمی یابد.

گرایش به اجناس تقلبی به خاطر قیمت کمتر 

رییس هیئــت مدیره خیریه امام حســن مجتبــی)ع( گفت: با 
فرا رســیدن ماه مبارک رمضان، تعداد 1500 ســبد ارزاق بین 

مستمندان توزیع شد که ارزش هر سبد یک میلیون ریال است.
حجت االسالم »محمد جمشیدی« اظهار کرد: خیریه امام حسن 
مجتبی)ع( حدود 28 سال است در چهار محور درمان، مسکن، 
اطعام و جهیزیه فعالیت می کند و هر ساله فعالیت این خیریه با 

حضور خیران بیشتر می شود.   
وی افزود: با توجه به اینکه یک هزار و 800 خانوار در جرقویه تحت 
حمایت کمیته امداد هستند و نسبت به جمعیت این منطقه تعداد 
افراد مستمند قابل مالحظه است، با همکاری نهادهای حمایتی 
مثل کمیته امداد، بهزیستی و خیریه ها باید در منطقه شغل های 

پایدار با در آمد پایدار ایجاد کنیم.

رییس هیئت مدیره خیریه امام حسن مجتبی)ع(با اشاره به اینکه 
باید هدف ما ریشه کنی فقر در شــهرها و روستاها باشد، گفت: 
کمک مســتقیم نهادهای حمایتی، فقر را به طــور موقت از بین 
می برد و یک آرامبخش جزئی به حســاب می آید؛ ولی می توان 
با همکاری و همفکری دیگر نهادهــا، راهی صحیح و پایدار برای 

ریشه کنی فقر ایجاد کرد.

رییس هیئت مدیره خیریه امام حسن مجتبی)ع( اعالم کرد:

توزیع 1500 سبد کاالی ارزاق بین نیازمندان شرق اصفهان

جوالن قاچاقچیان در آشفته بازار لوازم آرایشی و بهداشتی اصفهان ادامه دارد؛

استاندار اصفهان:
هالل احمر کاهش آسیب های اجتماعی را دنبال کند

استاندار اصفهان در دیدار با مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان بیان کرد: با توجه به اینکه هالل احمر از 
مقبولیت باالیی در بین آحاد جامعه برخوردار است، می تواند از این ظرفیت استفاده کند و با توسعه فعالیت 
های فرهنگی و اجتماعی خود از طریق شــبکه های ارتباطاتی جوانان و گسترش آن در سطح جامعه، در 
راستای کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگ سازی در تمام زمینه های زندگی سالم  گام بردارد. »محسن 
مهرعلیزاده« گفت: جمعیت هالل احمر اصفهان از دایره گسترده ای از توانمندی ها برخوردار است و با توجه 
به عملکرد مثبت در حوادث گذشته می تواند در عرصه منطقه ای و بین المللی نقش آفرینی کند و جایگاه 
باالیی داشته باشد. وی افزود: در میان همه سازمان ها، هالل احمردر بیشتر زمینه ها از جمله امداد و نجات 

درسوانح، کمک به آسیب دیدگان و محرومان فعالیت می کند که یک نقش بی بدیل است. 

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان:
تحقق جامعه ایمن در برابر سوانح در دستورکار هالل احمر قرار دارد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان اظهار کرد: آموزش امداد و نجات و توســعه آموزش های همگانی در 
سطح جامعه به منظور تحقق جامعه ایمن و تاب آور در برابر سوانح، از وظایفی است که برعهده جمعیت هالل 
احمر گذاشته شده است و امیدواریم بتوانیم در این مسیر گام های مفید و موثری برداریم. »محسن مومنی« 
بیان داشت: پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مخاطرات فرهنگی با هدف کاهش آثار سوء این آسیب ها و 
مخاطرات، در دســتور کار هالل احمر به اجرا در می آید. وی اعالم کرد: ایجاد جامعه تاب آور و آماده، کاهش 
آسیب ها و گسترش مشــارکت مردم و جوانان در فعالیت ها، از اهداف و استراتژی های جمعیت هالل احمر 
استان به شمار می رود. وی با بیان اینکه هالل احمر یک سازمان با کارکرد ملی و بین المللی است، افزود: اعضای 
این جمعیت اعم از داوطلبان، نجاتگران، جوانان و امدادگران در فعالیت های این نهاد مردمی در عرصه های 

بشردوستانه، عام المنفعه و امدادی به صورت داوطلبانه همکاری می کنند و این برای ما بسیار با ارزش است.

دستگیری آدم ربا ها و پیداشدن 
 کودک ربوده شده در حرم

 امام رضا )ع(
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پایداری  وقتیرهبریسیاسیموجبفتحالمبینمیشود
پیشنهاد سردبیر:

طی دو   قرن اخیر، چهار جنگ بزرگ به سرزمین پهناور ایران تحمیل شده 
است. جنگ هایی بس سرنوشت ساز که هر یک به  مانند سایر تحوالت و 
بحران های بزرگ اجتماعی، آثار عظیم و قابل تاملی بر آینده  ایرانیان و اوضاع اجتماعی، 
سیاســی،  اقتصادی و فرهنگی این مرز و بوم بر جای نهاده اند. همه  این وقایع عظیم، از 
جنگ های10 ساله  ایران و روسیه )در دوره   نخست( و ایران و روسیه )در دوره  دوم( تا جنگ 
ایران و انگلیس و مهم تر و عظیم تر از همه  آنها، جنگ تحمیلی عراق علیه  ایران در سالیان 
پرفرازو نشیب پس از پیروزی انقالب اسالمی، هر کدام در دوره ای خاص و بحرانی، تمامیت 
ارضی ایران را با  مخاطراتی بزرگ و هولناک رو به رو کرده و در نتیجه، رهبران وقت کشور 

و عاشقان راستین میهن را به چالش هایی جدی  فراخوانده اند. 
   با مروری هر چند گذرا بر رویدادهای عمده  دو قرن اخیر، خاصه پس از کشــته شــدن 
نخستین پادشاه سلسله  قاجار »آغامحمد  خان« در ســال 1211 هجری و به سلطنت 
رسیدن فتحعلی شاه تا به امروز، بحران های اجتماعی مهم و سرنوشت سازی را  مشاهده 
خواهیم کــرد؛ بحران هایی که بی تردید اهمیــت و تاثیر هیچ کــدام از آنها را بر حیات 
سیاسی- اجتماعی امروز کشور  نمی توان از نظر دور داشت، لیکن در مجموع و به گواهی 
اغلب مورخان و کارشناسان عرصه  سیاست، پر اهمیت ترین و  تاثیرگذارترین این وقایع را 
می باید در سیمای هراس انگیز این جنگ های بزرگ جســت وجو کرد: 1ـ دوره  نخست 
جنگ های ایران و  روسیه  2ـ جنگ دوم ایران و روسیه   3ـ جنگ ایران و انگلیس 4ـ جنگ 

تحمیلی عراق علیه ایران.
 ایران در جنگ با روس و انگلیس نه تنها سرزمین های وسیعی را در شمال و شرق از دست 
داد، بلکه با پذیرش معاهدات  گلســتان، ترکمانچای و پاریس نفوذ سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی غرب برای   نخســتین بار در کشور نهادینه شــد. روحیه  خودکم بینی و ترس 
از بیگانه بر روح و جان رهبران سیاسی مستولی شــد و مردم را  نیز تحت تاثیر قرار داد؛ 
درحالی که در جنگ با عراق، کشور مهاجم به هیچ یک از اهداف اعالم شده  خود مبنی بر 
جدایی  اروندرود و ایجاد کشور عربی در خوزستان و در نهایت، تجزیه و انهدام نظام اسالمی 
دست نیافت و بر خالف سه جنگ زمان  قاجار، هیچ معاهده  ذلت باری به ایران تحمیل نشد.

اگر چه ایران در آن جنگ ها، سرزمین هایی مانند گنجه را ازدست داد؛ ولی با فتحی که 
در آزادسازی خرمشهر به دست آورد، آن شــکاف بزرگ تاریخی را که بین ملت ایران و 
گذشته اش به وجود  آمده بود ترمیم کرد و روح زخم خورده  ایرانی را پس از دویست سال 

تحقیر شدن به دست بیگانه، التیام بخشید. 
حال این سوال مطرح می شود که چرا سه جنگ زمان قاجار نتیجه  مشابهی دارند، اما جنگ 
 چهارم )جنگ با عراق( نتیجه ای متفاوت از سه جنگ گذشته به بار آورده است؟ »گرانیگاه 
موفقیت ایران در جنگ با عراق و عدم موفقیت در  جنگ با روس و انگلیس کجاست؟« به 
عبارت دیگر، در میدان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در قیاس با جنگ های سه گانه  
 پیشین، رزمندگان ایرانی به مدد کدام امتیاز ویژه توانستند به محافظت از تمامیت ارضی 
کشورشــان نایل آیند و بر خالف  جنگ های گذشــته- خاصه جنگ های10 ساله  ایران 
و روسیه- حتی کوچک ترین امتیازی به قوای دشــمن ندهند؟ »با اینکه در  جنگ های 
پیشین، سراسر قفقاز که در طول تاریخ جزیی از ایران بود، منتزع شد؛ افغانستان که بخشی 
از خراسان بزرگ بود،  با فشار انگلیس از ایران جدا شد، حق کاپیتوالسیون برای نخستین 

بار به ایران تحمیل شد و کشــور قدرتمند ایران مجبور شد به  تجارت تحمیلی با شرایط 
دشمنان تن دهد و عالوه بر چشم پوشــی از مناطق وسیعی از خاک خود، نفوذ سیاسی، 
فرهنگی و  اقتصادی فاتحان را بپذیرد. اما در پایان جنگ هشت ساله با عراق، به رغم حمایت 

همه جانبه  شرق و غرب، هیچ یک از مسائل  فوق تکرار نشد.
آن تحلیلی که بیشتر می توان روی آن تکیه کرد، بررسی نقش رهبری سیاسی در پیروزی 
و شکست هاست؛ چرا که تنها مسئله  مهم و متفاوت این دو مقطع زمانی،  رهبری سیاسی 
ایران و نتایج تفکرات، جهان بینی ها و اعمال و رفتار کلی و جزئی این نهاد است که دو نتیجه  
متفاوت را  علی رغم نابرابری موجود در جنگ با عراق و برابری نســبی و گاه برتر ایران در 

مقابل روس و انگلیس به بار آورده است. 
رهبرمعظم انقالب درباره نقش امام خمینی در آزادسازی خرمشهر می فرماید: »پیوندی 
بین سوم خرداد و فتح خرمشهر با شخصیت امام خمینی)ره( وجود دارد. روزی که امام 
فرمودند خرمشهر باید آزاد شــود، بنده در همان نواحی بودم؛ شاید بعضی از شما هم در 
آن جا بودید. فاصله  بین آزادی خرمشهر و وضعیتی که آن روز ما آنجا داشتیم، یک فاصله  
ناپیمودنی بود. دشمن به منطقه  غرب اهواز و شمال غربی و جنوب غربی آمده بود؛ تمام 
منطقه را از نیروها و لشکرهای زبده اش پر کرده و محکم در زمین فرو رفته بود؛ نمی شد او را 
تکان داد. از کارون هم عبور کرده و نیم دایره  نسبتا کاملی را درست کرده بود؛ به طوری که 
افراد ما وقتی می خواستند از اهواز به طرف آبادان بروند - که آبادان آن وقت دست دشمن 
نبود و می شد رفت - از جاده  معمولی نمی شد بروند؛ از جاده  غیرمعمول هم که آن طرف 
رودخانه بود، نمی شد بروند؛ از جاده  ماهشهر هم نمی شد بروند؛ باید مسیر مثلثی را طی 

می کردند تا به خرمشهر بروند! از داخل دریا با »لنج«.
 مسافتی می رفتند و خود را به نقطه ای از جزیره  آبادان می رساندند و آنجا پیاده می شدند. 
در این شرایط، نیروهای ما معدود بودند و تیپ زرهی ما که حداقل باید صدوپنجاه دستگاه 
تانک می داشت، حدود بیست دستگاه تانک داشت. بچه های سپاه و بقیه  نیروهای داوطلب 
هم وقتی به آنجا می آمدند، با زحمت زیاد، بنــده را ببین، مرحوم »چمران« را ببین، این 
طرف بدو، آن طرف بدو، تا دو سه دستگاه خمپاره انداز به دست می آوردند و از آنها استفاده 

می کردند.
 همیشه حمله کردن سخت تر از دفاع کردن است. اگر نیرویی بخواهد حمله کند، بر اساس 
روش های نظامی، توان آن باید سه برابر نیرویی باشد که مورد حمله قرار می گیرد. ما باید 
سه برابر نیروهای عراقی توان و نیرو می داشتیم تا می توانستیم حمله کنیم و خرمشهر را از 
دست آنها نجات دهیم. آن موقع نیروی ما اصال قابل مقایسه با آنها نبود؛ یک برابر، نیم برابر 

و یک سوِم برابر هم نبود. در این شرایط، امام)ره( گفتند: خرمشهر باید آزاد شود. 
این سخن حقیقت عجیبی را در خودش دارد که باید روی آن فکر و مطالعه کرد؛ با گفتن و 
تشریح زبانی هم به دست نمی آید. چقدر اعتماد به نفس، توکل، عزم راسخ در تصمیم و امید 
و خوشبینی به نیروهای پنهانی -که ما آنها را کشف نکردیم- باید در آن دل بزرگ و نورانی 
به نور الهی و نور ایمان حقیقی متمرکز باشد، تا آن طور قرص و محکم بگویند: خرمشهر 
باید آزاد شود. امام  سخنی به زبان نمی آوردند که تحقق پیدا نکند. انسان حرفی را که بداند 
زمین می افتد، به زبان نمی آورد؛ آن هم به این قرصی. می گفتند و می دانستند این حرف 

زمین نخواهد افتاد و زمین نیفتاد، تحقق پیدا کرد و خرمشهر آزاد شد.

از سقوط »گنجه« تا فتح »خرمشهر«

وقتیرهبریسیاسیموجبفتحالمبینمیشود

»شنوندگان عزیز توجه فرمایید؛ خونین شهر، شهر خون آزاد شد.« این صدا هنوز هم در گوش کسانی است که سال های حماسه و خون را درک کرده بودند. خاطره نوستالژیکی که یادآور یک انقالب عاطفی در 
بین مردم است. 

صدام وقتی خرمشهر را اشغال کرد، می گفت: دیگر پای هیچ ایرانی به خرمشهر نخواهد رسید. اما دالورمردان ایرانی تمام سد ها و موانع رژیم بعثی تا بن دندان مسلح را در هم شکستند. صدامیان پس از 1۹ ماه اشغال خرمشهر با 
16۵00کشته و 1۹ هزار اسیر پا به فرار گذاشتند. اکنون یعنی 36 سال بعد، بار دیگر ایامی را پشت سر می گذاریم که سلحشوران سپاهی و ارتشی  سنگر به سنگر، کانال به کانال میادین مین را پشت سرگذاشتند و به اهداف واالی 
خود رسیدند. آمار دقیق شهدای عملیات دفاع مقدس معموال اعالم نمی شد؛ البته تمام نیروهای نظامی دنیا هم چنین رویه ای دارند به طوری که حاال که نزدیک به سه دهه از پایان جنگ تحمیلی می گذرد، آمار دقیقی از شهدای 
عملیات منتشر نشده است. »هاشمی رفسنجانی« که به خاطره نویسی عالقه زیادی داشت، در خاطرات سال 1361 سه روز پس از آزادی خرمشهر، در مورخ پنجشنبه، ششم خرداد ماه نوشته است:» ... ساعت ده صبح ، شورای عالی 
دفاع در دفتر امام تشکیل شد. آقایان علی صیاد شیرازی و محسن رضایی گزارش جبهه ها را دادند و گفتند: در عملیات بیت المقدس، ما شش هزار شهید داشته ایم.« شش هزار شهیدی که بیشترین تعداد آنها از استان اصفهان 
بودند. استان اصفهان در عملیات بیت المقدس که منجر به آزادی سازی خرمشهر شد، یک هزار و 423 شهید و یک هزار جانباز شهید تقدیم انقالب اسالمی کرد تا برگ زرین دیگری در تاریخ دیار زاینده رود ثبت شود. در گزارش 

پیش رو نگاهی خواهیم داشت به دو فرمانده اصفهانی که نقش چشمگیری در آزاد سازی خرمشهر داشتند ولی پیش از چشیدن طعم شیرین پیروزی آسمانی شدند.

روایت فرماندهان اصفهانی که به جشن آزادی  نرسیدند؛

فاتحان آسمانی خرمشهر

شهید »محمود شـهبازی« فرمانده سـپاه همدان و جانشـین فرمانده تیپ 27 محمد رسـول ا...)ص(بود که 
با مدیریت منحصـر به فردش بـر رزمندگان تیـپ، تا دروازه های خرمشـهر پیـش آمد و در حیـن فرماندهی 
نیروهـا مشـغول کمـک به یـک بسـیجی مجـروح بـود کـه بـه شـهادت رسـید و فرصـت نکـرد در شـادی 

 رزمنـدگان بعد از فتح خرمشـهر مشـارکت داشـته و در کنارشـان حضور جسـمانی 
داشته باشد.

»جعفـر جهروتـی زاده« نحـوه شـهادت او را بـه طـور کامـل شـرح داده، می گویـد: 
عملیـات بیـت المقـدس شـروع شـد؛ از همـان اوایـل شـروع نبـرد، دشـمن آتـش 
سـنگینی روی منطقـه خیـن می ریخـت. سـاعت چند بـود، نمی دانـم؛ ولـی آفتاب 

خیلـی بـاال آمـده بود. 
در حین پیشـروی سـتون نیروهای مـا، بر اثـر انفجـار گلولـه خمپاره دشـمن، یکی 
از بسـیجی ها مجروح شـد و بچه هـای دیگر چـون در حال پیشـروی بودنـد، فرصت 

رسـیدگی به او را پیـدا نکردند.
 حاج محمود کـه در همان جا مسـتقر بـود و عملیـات را هدایت می کرد، با شـنیدن 
ناله آن بسـیجی مجـروح از سـنگر خـارج شـد و از خاکریز جلـو رفت تـا آن مجروح 
را به عقـب بیـاورد کـه ناگهـان... موشـک کاتیوشـایی در کنـارش به زمیـن اصابت 

کـرد و منفجر شـد. 
بـه ایـن ترتیـب مهنـدس »محمـود شهبازی دسـتجردی« بـا چشـمانی دوختـه 
شـده بـه گلدسـته های مسـجد جامـع خرمشـهر بـه آسـمان  پـر کشـید و 

نـگار صـدای پرشـور او همچنـان در  جسـم مطهـرش در کنـار خاکریـز جبهـه خیـن آرام گرفـت. ا
ر مـی داد و می گفـت:  ز بـود کـه رزمنـدگان تیـپ را مخاطـب قـرا نـدا  نخلسـتان های خیـن طنین ا
 . . لمؤمنیـن)ع( یـاور شـما اسـت. میرا . ا . لمؤمنیـن)ع( بـا شماسـت. میرا . ا . . پیـش برویـد. .  بتازیـد.

باکی نداشته باشید... ما اصل مان بر شهادت است و برای شهادت آمده ایم؛ پس به پیش.

چه کسی فکرش را می کرد »حسین قجه ای « که صبح عاشورای سال 1337 در زرین شهر اصفهان در دستان خسته 
پدر کشاورزش جاي گرفت و در سایه تربیت عالمانه پدر رشــد کرد، روزی فرمانده گردانی باشد که سرنوشت کل 

عملیات »الی بیت المقدس« و آزادسازی »خرمشهر« را تعیین کند.
گردان ســلمان به فرماندهی حســین قچــه ای،  از ظهــر روز اول عملیات »الی 
بیت المقدس« ) 10 اردیبهشت 61(  وظیفه پدافند در منتها الیه سمت چپ مواضع 
تیپ 27 در حاشیه جاده اهوازـ  خرمشهر را به عهده گرفته بود و بارها با پاتک های 
واحدهای زرهی دشمن دســت و پنجه نرم کرده بود.  سردار شهید حسین قجه ای 
دوشادوش رزمندگان بسیجی تحت امرش جنگیده بود، به جای هر آر.پی.جی  زن 
شهید، قبضه موشک انداز را بر دوش گرفته ،  تانک می زد،  پشت تیربار گرینوف قرار 
می گرفت و شلیک می کرد و چهار شبانه روز بدون آنکه حتی دقیقه ای خفته باشد، 

 جنگیده بود.
»گل علی  بابایی« در بخشی از کتاب »بیســت و هفت در 27« که روایتی از زندگی 
فرماندهان شهید لشکر محمدرسول ا... )ص(  را بیان می کند، آورده است: » گردان 
سلمان فارسی در مرحله اول عملیات از سمت چپ اصال پوشش نداشت؛ طوری که 
نیروهای دشمن در پنج متری جاده آسفالت اهوازـ  خرمشهر حضور داشتند و به آنها 
ضربه می زدند. وضعیت طوری شده بود که خود حسین قجه ای، فرمانده گردان از 

بس که آر. پی. جی زده بود، چرک و خون از گوش او بیرون می آمد.
در آن گرداب آتش، رزمنده های ما حتی خاکریز هم نداشــتند تا در پشت آن پناه 
بگیرند، طوری که با پرتاب هر نارنجک تفنگی عراقی ها، چهار، پنج نفر از بچه های گردان ســلمان فارسی به زمین 
می افتادند؛ اما بقیه همچنان مقاومت می کردند. و باالخره حسین، در 1۵ اردیبهشت ماه در حالی که با نیروهایش 
در محاصره دشمن قرار گرفته بود، آنها را تنها نگذاشــت و آنقدر مقاومت کرد که همه شهید شدند ولی نگذاشتند 

وجبی از خاک جاده خرمشهر به دست بعثیان بیفتد.

سردار شهید حسین قجه ای:سردارشهید محمود شهبازی:
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 گاف امری؛

 قرارداد با آرسنال لو رفت!
ســایت اینترنتی منتســب به اونــای امری 
نیمه شب چهارشــنبه پیش از معرفی رسمی 
این مربی اســپانیایی به عنوان 
سرمربی آرسنال، خبر 
عقد قــرارداد او با 
توپچی های لندن 
را فاش کــرد. از 
چنــد روز پیــش 
اخباری در خصوص 
تغییر موضع مدیران 
آرسنال برای اســتخدام میکل آرتتا، کاپیتان 
ســابق این تیم و دســتیار پپ گواردیوال در 
منچسترســیتی و معطوف شدن توجه آنها به 
امری منتشر شده بود. امری در پایان فصل اخیر 
به همکاری اش با پاری سن ژرمن پایان و جای 
خود را به توماس توخل داد. انتظار می رفت که 
در دو سه روز آینده باشگاه آرسنال عقد قرارداد 
با امری ۴۶ساله را به صورت رسمی اعالم کند؛ 
اما این مرد اسپانیایی با پیش دستی در سایت 

اینترنتی خود زودتر این خبر را اعالم کرد. 

نام »مسی« در قله اورست! 
»دان ژنگ لوبو« پس از فتح قله اورست پیراهن 
لیونل مســی را به نمایش گذاشــت.به نقل از 
آس؛ لیونل مســی قله اورست 
را فتح کرد. نام مهاجم 
بارســلونا به لطف 
یک کوهنورد، در 
قله بلندترین کوه 
جهان بــه اهتزار 
در آمد. نام ســتاره 
فوتبــال جهــان بــا 
پیراهن تیم   ملی آرژانتین به نمایش درآمد.دان 
ژنگ لوبو توانست به بلندترین قله جهان صعود 
کند و در آنجا با پیراهن مســی عکس گرفت. 
بازیکن شماره ۱۰ آلبی سلسته به این موضوع 
واکنش نشــان داد. او در صفحه خود در فیس 
بوک از ژنگ لوبو تشکر کرد که پیراهنش را با 
نام او و تیم   ملی آرژانتین در اورست به نمایش 
گذاشته است.مســی نوشــت:» به ژنگ لوبو 
تبریک می گویم که توانســت اورست را فتح 
کند. چالش بــاور نکردنی بــود! از او به خاطر 
 این که پیراهنم را در آنجا به نمایش گذاشــت 

تشکر می کنم«.

رقم نجومی برای فروش 
بازیکن صربستانی التزیو

باشــگاه التزیو، رقــم نجومی را برای دســت 
کشیدن از ســتاره صربســتانی خود در نظر 
گرفتــه اســت.به نقل 
از فوتبــال ایتالیا؛ 
التزیــو در فصلی 
که گذشت نتایج 
خوبی به دســت 
آورد و بــا قــرار 
گرفتن در رده پنجم 
جدول رده بندی به کار خــود پایان داد. یکی 
از بهترین های التزیو، سرگئی میلینکویچ بود 
که توانست ۱۴ گل به ثمر برساند و ۶ پاس گل 

هم بدهد.
این بازیکن صربســتانی مشتریان زیادی پیدا 
کرده اســت. روزنامه مارکا از رئال مادرید به 
عنوان یکی از مشــتریان میلینکویچ ســخن 
به میان آورد و ســایت فوتبــال ایتالیا هم از 
منچســتریونایتد و یوونتــوس بــه عنــوان 
 مشــتریان جــدی ایــن بازیکن صــرب یاد 
کرد.باشــگاه التزیو رقم باالیی را برای دست 
کشیدن از ســتاره خود در نظر گرفته است تا 
جایی که اعالم کرد رقم فروش میلینکویچ ۱۵۰ 
میلیون یورو است و هر باشگاهی که این بازیکن 
 را می خواهــد باید چنین رقمــی را پرداخت

 کند.

»رونالدو« باز هم محبوب ترین 
ورزشکار جهان شد

»کریستیانو رونالدو « یکی از بهترین بازیکنان 
تاریخ فوتبال جهان است. این بازیکن پرتغالی 
پنج بــار توانســته توپ 
طالی فوتبال جهان 

را به دست آورد.
رونالــدو بــرای 
ســال  ســومین 
عنــوان  پیاپــی 
محبوب ترین ورزشکار 
جهان را به دســت آورد. این عنوان بر اساس 
تعداد طرفداران در صفحــات مجازی به یک 
ورزشــکار داده می شــود و اینکه نام رونالدو 
در بین ورزشکاران سراســر جهان بیشترین 
 بار در گوگل و موتورهای جســت وجو ســرچ 

شده است.

باخدامعاملهکردم!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مرتضی تبریزی یکی از بازیکنانی اســت که هم اســتقالل او را 
می خواهد هم پرسپولیس و نام این بازیکن در فهرست خرید برانکو 
و شفر دیده می شود؛ اما باشــگاه ذوب آهن که پیش از این اعالم 
کرده بود مهاجمش را به هیچ باشگاه لیگ برتری نمی دهد قصد 
ترانســفر او را دارد.  تبریزی مورد  توجه چند تیم قطری هم قرار 

گرفته و به زودی برای مذاکره راهی دوحه خواهد شد. 

تبریزی از ذوب آهن جدا می شود

ســردار آزمون که در سن ۱8 ســالگی با پیوســتن به روبین کازان 11
ماجراجویی اش در فوتبال روسیه را آغاز کرد، در گفت وگو با مجله »اونزه 
موندیال« فرانســه گفت: »ما برای بازی به روسیه می رویم، جایی که 
کشور دوم من است و فوتبالم را پس از ترک ایران در آنجا دنبال کردم. 
ایران از هیچ تیمی نمی ترسد. چرا باید از رقبای خود بترسیم؟ کسانی 
که به خودشان زیان می رسانند، تاوانش را از جانب خدا می ببینند«. 

ایران از هیچ تیمی نمی ترسد
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تقلبی در کار نبود

قرعه کشــی مرحله یــک چهــارم نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا در مالزی برگزار شد و تیم های 
حاضر، حریفان خــود را شــناختند. نکته قابل 
توجه در این قرعه کشی اقدام مسئوالن »ای اف 
سی« برای جلوگیری از تقلب بود. بعد از حرف و 
حدیث هایی که پیرامون سرد و گرم شدن گوی ها 
در مراسم های قرعه کشی زیر نظر فیفا و ای اف 
سی به وجود آمد مسئوالن کنفدراسیون فوتبال 
آســیا برای جلوگیری از هرگونه شــائبه تقلب، 
گوی های مرحله یک چهارم نهایی را در آب قرار 
دادند! آنها در گلدان های شرق و غرب آسیا، آب 
ریختند و در هر گلدان ۴ گوی قــرار دادند. این 
اقدام باعث شد که دمای همه گوی ها یکسان باشد 

و شائبه ای درباره تقلب به وجود نیاید.

در حاشیه

پیشخوان

قدوس : کی روش مرا قانع 
کرد تا ایران را انتخاب کنم در مهم ترین اتفاق فصل نقل و انتقاالت تابستانی پیش از آغاز لیگ 

هجدهم، امیر قلعه نویی هدایت تیم فوتبال سپاهان را بر عهده گرفت و 
بار دیگر سرمربی طالیی پوشان اصفهانی شد. قلعه نویی که موفق ترین 
سرمربی ایرانی تاریخ لیگ است، در فصلی که گذشت نیز نتایج خوبی 
با ذوب آهن کسب کرد و در شرایطی که تیمش از لحاظ مهره به اندازه 
استقالل و سپاهان ســال های قبل پرقدرت نبود، با عملکردی قابل 

قبول عنوان نایب قهرمانی لیگ را به دست آورد. حاال او از ذوب نایب 
قهرمان به تیمی می رود که در همان شــهر، جایگاه چهاردهم لیگ 
را به دست آورد و می خواهد دیگر تیم اصفهانی را دوباره به روزهای 
خوب برگرداند.در حال حاضر با این اتفاق، روزهای حســاس برای 
ذوبی ها آغاز شده و آنها باید ماموریت سخت خود یعنی یافتن جانشین 
مناسب برای امیر قلعه نویی را به انجام برسانند. سرمربی بعدی ذوب 

از حیث اینکه سال آینده با این تیم اصفهانی در لیگ قهرمانان آسیا 
حضور دارد، خوش شانس خواهد بود؛ البته در کنار این موضوع، مسائل 
دیگری نیز وجود دارد از جمله اینکه پر کردن جای امیر قلعه نویی در 
هیچ تیمی برای هیچ مربی ای آسان نبوده و همچنین تکرار عنوان 
شایســته ای مثل نایب قهرمانی در فصل آینده کار را برای سکاندار 

بعدی ذوب سخت تر هم خواهد کرد.

چالش مهم سبزها قبل از شروع فصل؛
ماموریت ویژه در دوران پسا قلعه! 

ســرانجام اتفاقی که از مدت ها پیش حرفش بود رخ 
داد و امیر قلعه نویی هدایت سپاهان را بر عهده گرفت. 
او در لیگ هفدهم سرمربی ذوب آهن بود و این تیم 
را به نایب قهرمانی لیگ برتر رســاند. حرف و حدیث 
درباره این انتقال زیاد بود و به همین دلیل قلعه نویی 
طی  گفت وگویی رادیویی در این باره توضیحاتی داد:

 اختالف مالی میان پیشــنهاد ذوب آهن و 
سپاهان زیاد نبود

از آذری، مدیرعامل ذوب آهن که واقعا به من محبت 
داشت، تشــکر می کنم. من این چند روز واقعا تحت 
فشــار روحی قرار داشــتم. می خواهم بگویم آمدن 
من به سپاهان،  فقط به خاطر دل مردم است. وقتی 
به گذشــته فکر می کردم به روزهــای اول حضورم 
در سپاهان می رســیدم. روزهایی که شروع خوبی 
در این تیم نداشــتم؛ اما مردم از من حمایت کردند. 
من هر وقت با تیمی به اصفهان آمــدم مردم به من 
لطف داشــتند. اختالف مالی میان پیشــنهاد ذوب 
آهن و ســپاهان زیاد نبود. باید بگویــم در واقع من 
تیم دوم لیگ را تحویل دادم و تیم چهاردهم جدول 
رده بندی را گرفتم. تیمی که می تواند در آسیا بازی 
 کند اما من با خدا معامله کرده ام و ان شاء ا... که خدا و

 اهل بیت )ع( به من کمک کند.
به خاطر مردم به سپاهان رفتم

من آدم رو راستی هستم و از هیچ کسی ترسی ندارم. 
همه آن چیزی که ما از باشــگاه ذوب آهن برای خود 
باشگاه خواسته بودیم صورت پذیرفت. تا قبل از بازی 

با استقالل همه بندهای قرارداد که فقط مختص به 
من نبود، انجام شد. باز هم می گویم من فقط به خاطر 
مردم به ســپاهان رفتم. مردم می گفتند شرایط تیم 
ما )سپاهان( خوب نیســت و از من کمک خواستند. 
ان شاء ا... من لیاقت مردم اصفهان، طرفداران سپاهان 
و ذوب آهن را داشته باشم. در تیم ذوب آهن هم آقای 
آذری بیشتر از توان خودش انرژی گذاشت. به  هر حال 
ذوب آهن راه خودش را پیدا کرده و سختی سپاهان 

بیشتر است.
بهترین سرمربیان دنیا مثل گواردیوال، کونته، آنچلوتی 

و ... همگی هافبک های بازی ســاز بودند. من به شما 
می گویم علی کریمی یک روز بهترین مربی می شود. 
در مورد نویدکیا هم شرایط به همین صورت است. هر 
جا می روم می خواهم اثرگذار باشم. در ذهن من این 
بود که محرم را به عرصه مربیگــری بیاورم. من او را 
می شناسم و او انسان با اخالقی است. ما یک پیشنهاد 

دادیم و دیگر همه چیز بستگی به خودش دارد.
خسرو نمی خواست برای مظلومی بازی کند

من سال اولی که از استقالل به ســپاهان رفتم، چه 
بازیکنانی را با خودم بردم؟ شــما بگویید. خســرو 

حیدری و جانواریو به ســپاهان آمدند. حیدری که 
در سال دوم به ســپاهان آمد. آن هم در شرایطی که 
نمی خواست با آقای مظلومی بازی کند و می خواست 
به جایی برود که اصال برای او خــوب نبود. او به من 
گفت  اگر من را به سپاهان نبری به آنجا می روم. وقتی 
بازیکنی آزاد محسوب می شود آیا ما اجازه نداریم آن 
را جذب کنیم؟ در ضمن مــا کار حرفه ای می کنیم 
و اگر بازیکنی با باشــگاهش قرارداد داشــته باشد با 
باشــگاهش صحبت می کنیم. مثل کاری که در نیم 
فصل با باشــگاه پارس جنوبی جم کردیم. ما به آنها 
برای جذب بازیکن شــان درخواست دادیم که به  هر 
حال با آن موافقت نشــد. نباید به نسل جوان دروغ 
بگویم. عده ای هســتند که نه خانواده  دارند و نه دین 
دارند و در فضای مجازی اطالعــات دروغ به جوانان 
می دهند. زمانی که من به تراکتورسازی رفتم آندو و 
 کرار توسط استقالل خریداری شدند. آیا من یک کلمه

 اعتراض کردم؟ 
 می دانستم استقالل برنده می شود

استقالل و پرسپولیس به خاطر شرایط سیاسی فعلی 
جامعه تبدیل به فیلترهای جامعه شــده اند. این دو 
تیم همیشه باید باال باشــند تا از آسیب ها جلوگیری 
شود. روزی که 8۰ هزار نفر برای بازی ما و استقالل 
به ورزشگاه آمدند، می توانستند هر کار دیگری انجام 
 بدهند. در بــازی ذوب آهن و اســتقالل وقتی من
  داور را دیــدم یقیــن پیــدا کــردم که مــا برنده 

نمی شویم.

باخدامعاملهکردم!
 قلعه نویی در سپاهان؛  

  عکس روز

تندیس و لوح اهدایی AFC به پرسپولیس

»ژوزف گری گوریان« که به تازگی مســئولیت کمیته راگبی اســتان اصفهان را بر عهده گرفته است،  
اظهار کرد: راگبی اصفهان در چند سال گذشته با رکود وحشــتناکی روبه رو بوده؛ البته چون مدتی به 
دلیل مسائل شخصی، از میادین ورزشی دور بودم، نمی دانم چرا شــریط اینگونه رقم خورده است ولی 
 با توجه به شــنیده هایی که از برخی بازیکنان راگبی داشــتم می دانم در حال حاضر باید از صفر شروع

 کرد.
گری گوریان با بیان اینکه باید به گونه ای فکر کرد که قرار است راگبی اصفهان از نو شروع به کار  کند، تصریح 
کرد: روی بازیکنان و مربیان قدیمی این رشته حســاب می کنیم و به کارگیری تجربیات تمام نیروهای 

موجود، جزو برنامه هایم برای توسعه این رشته در اصفهان است.
رییس کمیته راگبی اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: زمانی که در این رشــته فعالیــت می کردم 
مشکالتی با رؤســای وقت هیئت داشــتیم که حمایت کامل و همه جانبه ای از راگبی نمی کردند؛ اما با 
 قول حمایت همه جانبه رییس هیئت انجمن های ورزشی اســتان، قصد داریم راگبی اصفهان را به اوج

 برسانیم. وی اضافه کرد: نمی توان از فدراسیون انجمن های ورزشی، انتظار حمایت مالی داشت چون منابع 
مالی و درآمدی زیادی ندارند و سعی می کنیم با کمک هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان و جذب 

اسپانسر و حامیان مالی، مخارج این رشته را تامین کنیم تا در تمامی مسابقات حضور فعال داشته باشیم.
رییس کمیته راگبی استان اصفهان در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه راگبی اصفهان در رکود به 
سر می برد، آیا تیم استان اصفهان قدرت حضور در مسابقات کشوری را دارد یا نه؟ اظهار کرد: تا تیمی 
وارد میدان نشود و بازی نکند نمی توان در مورد سطح کیفی آن  نظر داد؛ اما بازیکنان اصفهان باتجربه  

هستند و برای حضور در مسابقات کشوری حرفی برای گفتن دارند.

رییس کمیته راگبی استان:

راگبی اصفهان در رکود به سر می برد
کنفدراسیون فوتبال آســیا در اقدامی جالب، لوح یادبود حضور در جمع 8 تیم برتر سال 

2۰۱8 آسیا و تندیسی از نشان مسابقات را به نمایندگان باشگاه پرسپولیس اهدا کرد.

تکلیف »محرم« چه می شود؟
حاال که امیر قلعه نویی سرمربی سپاهان شده هواداران این تیم در انتظار روشن شدن تکلیف محرم نویدکیا 
هستند. طی روزهای گذشته اخبار متفاوتی درباره بازیکن محبوب اصفهانی ها منتشر شد. ابتدا گفته شد 
که او قرار است به عنوان مدیر ورزشی سپاهان به این تیم برگردد. روز دیگر این حرف درباره محرم به گوش 
رسید که  از طرف باشگاه سپاهان مامور شده تا موانع موجود در راه بازگشت امیر به این تیم را از بین ببرد. 
روز دیگر از او به عنوان دستیار قلعه نویی در سپاهان نام بردند و اخیرا هم که خبرگزاری ایلنا مدعی شده 
بود در صورتی که قلعه نویی به سپاهان نیاید شاید محرم سرمربی این تیم شود. حاال که تکلیف نیمکت 
سپاهان مشخص شده باید دید وضعیت محرم چه خواهد شــد و آیا او اصال در تیم امیر،  سمتی خواهد 
گرفت یا نه. تابش، مدیرعامل سپاهان تصمیم گیری درباره محرم را به عهده قلعه نویی گذاشته و گفته 

سرمربی جدید تیم باید درباره نویدکیا تصمیم بگیرد.

واکنش کلهر به قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا
پیشکسوت سرخ پوشــان در مورد قرعه کشــی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، اظهار داشت: 
پرسپولیس اگر به السد برخورد می کرد، بهتر بود. به دلیل اینکه الدحیل یک تیم منسجم و قدرتمندی است، 

ولی این دلیل نمی شود که پرسپولیس از این مرحله باال نیاید.
محمود کلهر افزود: با توجه به اینکه پرسپولیس شرایط و بازیکنان بسیار خوبی در اختیار دارد و از کادرفنی 
خوبی برخوردار است، می تواند از نقطه ضعف الدحیل یعنی خط دفاعی اش استفاده کند. اگر برانکو بازیکنانش 

را در ترکیب ۱۱ نفره خوب مهره چینی کند، می تواند برنده بازی باشد.
پیشکسوت پرسپولیس همچنین درخصوص مصاف دیگر نماینده کشورمان یعنی استقالل مقابل السد قطر 
گفت: استقالل شرایط بسیار خوبی دارد. خیلی روان و خوب بازی می کند و دو بازیکن خارجی بسیار خوب و 

تاثیرگذار مثل جباروف و مامه تیام در اختیار دارد. 

کنایه فنی شــفربه   
کی روش، مدافع راســت 

بدون میل 

زنان نباید تاوان حرف های 
زشت مردان در ورزشگاه ها را 

بدهند

رفتگری که در جام جهانی 
۲۰۱۸ روسیه قضاوت می کند

جهان فوتبال پر از اتفاق هیجان انگیز و باور 
نکردنی اســت. یکی از آنها داستان گابریل 
ویکتوریاســت. کمــک داور پانامایــی باید 
برای حضور در جام جهانی 2۰۱8 روســیه 
برای مدتی شــغل دوم خود یعنی رفتگری 
را کنار بگذارد.ویکتوریا یــک داور حرفه ای 
در پاناماست. با این حال دســتمزد او برای 
چرخاندن یــک خانواده  کافی نیســت و به 
همین خاطر در شــهرداری به عنوان رفتگر 
نیز مشــغول به کار است.او 2۵ سال است در 
شهرداری پاناما کار می کند و این شغل مانع 
نشده است تا به حرفه اش به عنوان کمک داور 
ادامه  دهد.ویکتوریا پیش از این در رقابت های 
بزرگی همچــون جام جهانی زیر 2۰ ســال 
نیوزیلند در ســال 2۰۱۵، جــام جهانی زیر 
۱۷ سال هند در سال 2۰۱۷ و کوپا آمه ریکا 
2۰۱۶ حضور داشت.او از دو شغل خود لذت 
می برد و خیلی خوشحال است چون عالوه بر 
اینکه می تواند در روسیه حضور داشته باشد، 
تیم   ملی کشــورش نیز برای نخستین بار در 

جام جهانی به رقابت خواهد پرداخت.

جام جهانی

 بلیت  های مراکش
 در جام جهانی

رســانه هــای مراکشــی بلیت بــازی های 
کشورشــان در جام جهانی را منتشر کردند.

تیم ملی مراکش در جام جهانی 2۰۱8 روسیه 
با تیم های ایران، اســپانیا و پرتغال همگروه 
 است و سه بازی ســخت در این جام تجربه 
می کند. رسانه های خبری مراکش با انتشار 
بلیت های بازی تیم ملی کشورشــان، قصد 
ترغیب کردن هواداران برای حضور در روسیه 
را دارند، این رســانه ها در توئیت های خود 

نوشته اند: در روسیه شما را می بینیم!

 هزینه تور جام جهانی
 ۷ تا ۵۰میلیون تومان

از یکــی  فــروش  مدیــر  گفتــه   بــه 
 آژانس های خوشــنام؛ قیمت تورهاي جام 
جهاني مجموعه او از ۷ تا ۵۰ میلیون تومان 
متغیر است. بســته به اینکه مسافر بخواهد 
فقط بلیت یک بــازي را خریداري کند یا هر 
ســه بازي را، این قیمت ها متفاوت اســت. 
نوع بلیت هم مورد دیگري اســت که قیمت 
تور را تعییــن مي کند، بلیــت بازي ها در ۶ 
دسته بندي مختلف در ســایت فیفا تقسیم 
 شــده و از ۱۰۰ تــا ۶۰۰ دالر قیمت گذاري

 شده است. 
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مرحله اول طرح ایمن سازی سی وسه پل آغاز شد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خبر 
داد:

 ۲۵ بقعه متبرکه اصفهان
 میزبان محفل انس با قرآن 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
از برپایی محفل انس با قرآن همزمان با ســوم 
خردادماه)امروز(، روز ملــی مقاومت و ایثار در 
۲۵ بقعه شاخص استان اصفهان خبر داد.حجت 
االسالم رضا صادقی اظهار کرد: فرزندان برومند 
روح ا... با اقتدا به ولی امر زمان خویش، در 8 سال 
دفاع مقدس به ویژه با خلق حماســه بی بدیل 
آزادسازی خرمشــهر در سوم خرداد سال 61 از 
امتحان الهی سرافراز سر برآوردند تا امروز نسل 
جوان ایران اسالمی با الگوبرداری و تأسی از آن 
همه ایثار و جان فشــانی در دفاع از حرم مطهر 
حضرت زینب )س( از هم ســبقت بگیرند و با 
تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری در پاسداری 
از انقالب اسالمی بکوشند و صالبت و اقتدار امروز 
ایران اسالمی را شهره آفاق گردانند.وی افزود: 
اداره اوقاف و امور خیریه به منظور گرامیداشت 
یاد و خاطره شهیدان، جانبازان و رزمندگان آن 
حماسه همیشه جاوید و برای ماندگاری فرهنگ 
ایثار و شــهادت که همیشــه مورد تاکید مقام 
معظم رهبری بوده است و همچنین تبیین نقش 
بصیرت و وحدت در مقابل استکبار و تکفیری ها 
که یکی از راهبردهای اصلی برگزاری مراســم 
گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر است، 
اقدام به برگزاری ویژه برنامه هایی به مناسبت 
بزرگداشــت این روز بزرگ در سراســر استان 

کرده است.

 مدیر امور سینماهای حوزه هنری استان 
اصفهان گفت: سینماهای حوزه هنری 

استان اصفهان آماده پخش مسابقات جام 
جهانی فوتبال هستند
فوتبال روی پرده

مدیر امور سینماهای حوزه هنری استان اصفهان 
گفت: ســینماهای حوزه هنری استان اصفهان 
آماده پخش مســابقات جام جهانــی فوتبال 
هستند.سیدمصطفی حسینی در خصوص پخش 
مســابقات فوتبال جام جهانی در ســینماهای 
اصفهــان، اظهار کرد: از پخش مســابقات جام 
جهانی در ســینماهای حوزه هنری در استان 
اصفهان اســتقبال می کنیم و برای این موضوع 
درخواست خود را نیز ارائه کرده ایم.وی افزود: این 
درخواست به ارشاد ارسال شده و منتظر پاسخ 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
هستیم. حسینی در خصوص نیم بها بودن بلیت 
سینماها در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: شورای 
صنفی نمایش در کل کشور تصمیم گرفته است 
که بلیت های سانس های صبح تا ساعت 16:30 
بعد از ظهر در ماه مبارک رمضان به صورت نیم 
بها ارائه شود و سینماهای حوزه هنری در استان 
اصفهان نیز بلیت های خود را به صورت نیم بها 

ارائه می کنند.

رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی 
شهر:

نقشه های استاندارد، مراجعه به 
شهرداری را کاهش می دهد

رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: تهیه نقشــه های استاندارد برای 
ساخت و ساز مراجعات شهروندان به شهرداری 
برای طی فرآیندهای قانونی صدور گواهی پایان 
کار را کاهش می دهد.شــیرین طغیانی اظهار 
کرد: نقشــه های تفکیکی آپارتمــان فرآیندی 
بســیار طوالنی  دارد به این دلیــل که آنچه در 
طراحی اولیه ساختمان درج شده بعضا با آنچه 
که در نهایت ساخته شده است تفاوت هایی دارد 
واز این رو روند دریافــت گواهی پایان کار برای 
ســاختمان ها طوالنی می شود.وی در خصوص 
تهیه نقشه مجدد و مراجعات مکرر به شهرداری 
برای تایید و بی نتیجه ماندن کار افزود: نقشــه 
جدید را بعد از پایان کار تهیه و به شــهرداری و 
اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه می کنند که در 
گام نخست در بازدید اولیه مامور شهرداری و در 
گام دوم مامور ثبت اسناد و امالک از ساختمان 
بازدید کرده و در نهایت در صورت تایید هر دو 
نهاد، گواهی پایان کار برای ســاختمان صادر 
می شــود.وی تصریح کرد: ضروری اســت که 
برای تســریع در اجرای این طرح تفاهم نامه ای 
بین شهرداری، اداره ثبت اسناد و امالک و نظام 
مهندسی امضا شــود و بر اساس این تفاهم نامه 
طرح تســهیل در فرایند تهیه نقشــه اعیانی و 
تفکیکی آپارتمان ها اجرایی شود.طغیانی افزود: 
همچنین در نظر داریم سایر فرآیندهای موجود 
را نیزتا حــدی که امــکان دارد کوتاه تر کنیم و 
تســهیالتی ایجاد کنیم که شــهروندان کمتر 
مجبور به مراجعه به شهرداری باشند.وی ادامه 
داد: مــردم باید به جای مراجعه به مهندســان 
متفرقه در ابتدا از مهندسان نقشه بردار مورد تایید 

نهادهای ذی ربط بهره ببرند .

مدیرکل میراث فرهنگی استان:
مرحله اول طرح ایمن سازی 

سی وسه پل آغاز شد
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت: 
مرحله اول طرح ایمن سازی سی و سه پل روی 
یک دهنه از ۲00 دهنه این پــل تاریخی انجام 
شــد.فریدون  الهیاری اظهار داشت: طرح نهایی 
ایمن سازی ســی و سه پل شــامل ایمن سازی 
رواق ها و مسیر تردد گردشگران در سال گذشته 
مورد تصویب قرار گرفت و استفاده از حفاظ های 
کابلی با روکشی از چوب به تایید رسید به نوعی 
که این کابل ها به پایه و کف پل به شکل پیچ شده 
وصل می شود.وی افزود: این تصمیم با توجه به 
بازدیدهای میدانی از کف پل انجام شد؛ چرا که 
مطالعات انجام شده نشان  می دهد در مرمت های 
دهه ۵0 شمسی، کف سازی دهانه ها  با بتن انجام 
شده است و بر این اساس اجرای این طرح مداخله 
ای در اصل بنا ایجــاد نمی کند.مدیر کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
اصفهان با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که 
در ارتباط با سی و سه پل طرحی تصویب شد که 
الحاقی بودن نرده ها مشخص باشد، بیان داشت: 
در این طرح از کابل های فلزی اســتفاده  شــده 
است تا از فاصله های دور قابل رؤیت نباشد و این 
کابل ها دارای رویه و روکش چوبی خواهد بود تا از 
منظر نزدیک نیز در چشم گردشگران زیبا جلوه 
کند.وی گفت: با توجه به اینکه امکان اتصال این 
حفاظ ها به دیواره های تاریخی پل وجود نداشت 
قرار بر این شــد که این کابل ها به پایه و کف پل 
به شکل پیچ شده وصل شود.الهیاری با تاکید بر 
اینکه طرح ایمن سازیسی و سه پل بیش از سه ماه 
مورد مطالعه و بررســی قرار گرفته است، تاکید 
کرد: پیشنهادات دوستداران میراث فرهنگی را 

نیز پذیرا هستیم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان:

»برلیانس« به نصف جهان رسید
ثبت نام خرید تاکسی برلیانس در شهر اصفهان 
از آغاز شــد. بر این اســاس، برلیانس جایگزین 
تاکســی های فرســوده با عمر باالی 10 ســال 
می شود.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: تسهیالت الزم برای نوسازی 
و تعویض تاکسی های فرسوده با عمر باالی 10 
سال با تاکسی های برلیانس در نظر گرفته شده 
است. این خودرو دارای استاندارد یورو ۵ است و 
مصرف ســوخت پایینی دارد.حسین جعفری با 
بیان اینکه نزدیک به سه هزار تاکسی فرسوده در 
شهر اصفهان تردد می کند، گفت: در نظر داریم با 
اجرای طرح نوسازی، این تاکسی ها را از ناوگان 
حمل و نقل شــهر خارج کنیم تا سرویس دهی 

مناسبی به شهروندان انجام شود.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان:
 قارچ سمی

 در بازار اصفهان وجود ندارد
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: طی بازرســی های ویژه ماه رمضان از سوی 
بازرسان بهداشــت محیط، هیچگونه قارچ سمی 
در بازار اصفهان یافت نشد.حسین صفاری اظهار 
داشت:  منشأ قارچ های سمی که در سطح کشور 
خبر ساز شد از کرمانشاه بود و در بازرسی هایی که 
از سطح بازار اصفهان صورت گرفت تاکنون شاهد 

فروش قارچ سمی در بازار نبودیم.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
 هدف از طرح ترافیک 

کسب درآمد نیست
نایب رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در 
مورد اهداف طــرح ترافیــک در اصفهان گفت: 
قطعا هدف ما از اجرا کردن طرح ترافیک درآمد 
نیســت، هزینه ای که از مردم گرفته می شــود 
برای مقابلــه با آالینده ها و نیز هوشمندســازی 
حمل و نقــل عمومی اختصاص پیــدا می کند.

علیرضا نصراصفهانی اظهار کرد: ترافیک، کمبود 
جای پارک و مشــکالتی از این دست از یک سو 
و آلودگی هوا از ســوی دیگر دو ضرورتی اســت 
که ما را ملزم به بهبود شــرایط ترافیکی می کند.

نایب رییس شورای اســالمی اصفهان ادامه داد: 
رفتار حمل و نقلی شــهروندان بایــد تغییر کند 
و از حمل و نقل عمومی بیشــتر اســتفاده شود.

وی افزود: در این طرح کســانی که برای حضور 
در مرکز شــهر ضرورت دارند بایــد مبلغی را به 
عنوان عوارض پرداخت کنند و قرار اســت تا دو 
 ماه آینده اطالع رسانی الزم در خصوص این طرح 

انجام شود.

اعظم محمدی

اولین جلسه شــورای آموزش و پرورش شهرستان 
اصفهان در سال 97  حول دو محور اصلی برنامه ریزی 
و تصمیم گیری در خصوص نــرخ ارائه خدمات فوق 
برنامه و برنامه ریزی جهت نظارت بر ثبت نام مدارس 
و اتخاذ تدابیر مناســب جهت بر طرف کردن نقاط 
ضعف، درســالن کنفرانس آموزش و پرورش ناحیه 

6 برگزار شد.
در ابتدای جلســه، حجت االســالم رضا فراهینی، 
نماینده امــام جمعه اصفهان در شــورای آموزش و 
پرورش شهرستان اصفهان به بیان مباحث معنوی و 
اسالمی پرداخت و گفت: ماه مبارک رمضان فرصتی 
اســت برای بهره بردن از لحظه لحظه آن در تهذیب 
نفس و اینکه در این ماه غیــر از جوارح بدن باید فکر 

و اندیشه انسان هم از هر آلودگی پاک و منزه باشد. 
وی یاد آور شد: 1400 ســال است که کالس درس 
رمضان برگزار می شود و همه باید در این کالس درس 
شرکت کنیم و با شرکت در صفوف نماز جماعت درس 
یکرنگی و بی توجهی  به دنیای مادی را یاد بگیریم و 
بر ما واجب است که آینده سازان این کشور را با این 
صفوف و شرکت در نماز جماعت آشنا کنیم. همچنین 
ماه مبارک رمضان ، ماه خودسازی است، ماه خواندن 
قرآن؛ فعل خدواند است. همان طور که طبیعت فعل 
خداوند است و هر چه به جلوتر می رویم اسرارنهفته 

طبیعت آشکارتر می شود.
علیرضا اعتباریان، رییس آموزش و پرورش ناحیه 6 

هم با توجه به رشد صعودی جمعیت دانش آموزی این 
ناحیه  که طی چهارسال گذشته با افزایش جمعیتی 
بالغ بر ۵هــزار نفرهمراه بود ه اســت، کمبود فضای 
آموزشی را مشکل اصلی ناحیه 6 عنوان کرد و گفت: 
چهار سال گذشته جمعیت آماری دانش آموزان ناحیه 
6 بالغ بر ۲9 هزار نفر بود که بعد از گذشت چهار سال 
به 34 هزار نفر رســید که پیش بینی فضا برای ادامه 
این روند در ناحیه 6 بســیار مشکل است.  اعتباریان 
افزود: ســال گذشــته به همت خیرین مدرسه ساز 
و مشــارکت اداره کل تجهیزات مدارس استان، 1۲ 
فضای آموزشی در ناحیه 6 ساخته شد ولی همچنان 

با کمبود فضای آموزشی دولتی مواجهیم تا جایی که 
همه مدارس ناحیه 6  )40 مدرسه( از جمله حصه، دو 

نوبته برگزار می شود.  
در ادامه این جلســه با در نظر گرفتــن میانگین هر 
کالس فوق برنامه که ۲0 نفر باشد، نخستین دستور 
کار در خصوص نرخ ارائه خدمات فوق برنامه با افزایش 
30 الی 3۵ درصدی هزینه  برای هر ســاعت کالس 
فوق برنامه درکل مقاطع تحصیلی به شرح ذیل اعالم 
شــد: به ازای هر ســاعت کالس فوق برنامه در پایه 
دبستان مبلغ 1800 تومان، دوره اول متوسطه ۲۵00 
تومان، دوره دوم متوسطه و هنرستان 3۵00 تومان، 

کالس کنکور 4۵00 تومان، کالس های تابستانی ۲4 
هزار تومان و کالس های جبرانی دوره اول متوسطه 

۲۲00 تومان از دانش آموزان دریافت شود.
همچنین آخرین دســتور کار اولین جلسه شورای 
آموزش و پرورش شهرســتان اصفهان، برنامه ریزی 
جهت نظــارت بر ثبت نــام مدارس و اتخــاذ تدابیر 
مناســب جهت برطرف کردن نقاط ضعــف بود که 
فرماندار در این جلســه بیان داشــت: طبق قانون؛ 
تحصیل درمدارس نمونه دولتی و عادی  بدون دریافت 
شهریه و هزینه است ولی به دلیل مشکالت بودجه ای 
در برخی مدارس، مدیران  می توانند با تدبیر و درایت 
مشارکت دانش آموزان را جذب کنند؛ البته تاکید می 
شود این مشارکت از روی اجبار نباشد بلکه مدیران با 
درایت ، مشارکت دانش آموزان جهت پرداخت هزینه 

را جذب کنند.
وی با بیان این که با یک نگاه ویــژه کمبود مدارس 
ناحیه 6 حل خواهد شــد، خاطرنشــان کرد: با این 
وضعیت نمی توان مــدارس را اداره کــرد و به دلیل 
مســائل از این نوع، کار ما این شده است که هر چند 
روز یکبار به دیوان محاسبات باید برویم، در خصوص 
وضعیت آب نیز در یک شــرایط ویژه هستیم و البته 
غافل نشویم که مردم نســبت به صرفه جویی کمر 
همت را بستند؛ اما هنوز هم هستند کسانی که بدون 

توجه به کمبود آب، مصرف بی رویه دارند.
فرماندار اصفهان در پایان گفت: صدا و سیما منتظر 
است تا مشــکلی پیش بیاید و آن را َعلَم کند و همه 

خدمات را زیر سوال ببرند!

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: دولتخانه  
صفوی حد فاصل میدان امــام)ره( تا محور چهارباغ 
یکی از نقــاط کنونی محور تاریخی فرهنگی شــهر 
اصفهان است که پیاده راه سازی چهارباغ در راستای 
احیای آن انجام می شود.حسین کارگر اظهارکرد: از 
اوایل سال گذشــته عملیات اجرایی پیاده راه سازی 
بخش شرقی چهارباغ عباسی که در محدوده منطقه 
سه قرار دارد، آغاز شد و تاکنون 9۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است.وی با بیان اینکه پیاده راه سازی 

شرق چهارباغ عباسی در محدوده شهرداری منطقه 
یک هم آغاز شده است، افزود: پیش بینی می شود تا 
سه ماه آینده پیاده راه سازی شرق چهارباغ به نتیجه 
برسد و در اختیار شهروندان قرار گیرد.مدیرمنطقه 
سه شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در فاز سوم 
اجرای پیاده راه سازی چهارباغ، وسط چهارباغ عباسی 
حوض  و آبنماهای قدیمی احداث و محور گردشگری 
چهارباغ عباسی در چند فاز اجرایی به شکل قدیمی 
خود احیا می شود.وی ادامه داد: سال گذشته چهار 

میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه هزینه شــد و 
امسال نیز چهار میلیارد تومان اعتبار در نظرگرفته 
شده است.کارگر با بیان اینکه دولتخانه صفوی حد 
فاصل میدان امام)ره( تا محور چهارباغ یکی از نقاط 
کنونی محور تاریخی فرهنگی شهر اصفهان است که 
پیاده راه سازی چهارباغ در راستای احیای آن انجام 
می شــود، خاطرنشــان کرد: محور چهارباغ عباسی 
برای همیشــه به عنوان یک معبر گردشگری برای 

گردشگران داخلی و خارجی تبدیل می شود.

منتظرند مشکل پیش بیاید و آن را َعَلم کنند!

مسئول هماهنگی و جابه جایی تاسیسات شهری سازمان قطار 
شــهری اصفهان گفت: جابه جایی تاسیســات شهری در اجرای 
پروژه های عمرانی از جمله پروژه مترو سخت ترین مرحله است و 
هزینه زیادی نیز در بردارد.علیرضا کمالی کیا اظهار کرد:  با توجه 
به اینکه تاسیسات شهری، مورد نیاز مردم شهر است و اگر یک روز 
خدمات قطع شود مردم با مشکالت زیادی روبه رو می شوند، این 

جابه جایی ها باید با دقت و ســرعت باالیی انجام شود.وی افزود: 
این جابه جایی بسیار مشــکل و زمان بر بود، زیرا با ترافیک شهر 
و تردد مواجه بودیم.وی ادامه داد: در خط یک مترو حدود 3۵ تا 
40 کیلومتر از تاسیسات شهری اعم از آب و فاضالب، کابل های 
برق، گاز و فیبر نوری جابه جا شده است.کمالی کیا تصریح کرد: 
جابه جایی تاسیسات گاز در این خط معادل ۵.۵ کیلومتر بوده که 

این میزان در نوع خود قابل توجه اســت.وی خاطرنشان کرد: در 
جابه جایی تاسیسات شهری نیاز به هماهنگی و دریافت مجوز از 
سازمان و نهادهای مختلف اعم از سازمان پارک ها، شهرداری های 
مناطق، پلیس راهــور و ... بود که با توجه بــه محدودیت زمان 
 در اجــرای پروژه ها نیــاز بود که ایــن هماهنگی ها ســریع تر 

انجام شود.

مسئول هماهنگی و جابه جایی تاسیسات شهری سازمان قطار شهری اصفهان مطرح کرد:
جابه جایی تاسیسات، سخت ترین مرحله احداث مترو

 گالیه های فرماندار از صدا و سیمای اصفهان در اولین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان:

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان:

دولتخانه صفوی احیا می شود

اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه اصفهان باید 
به عنوان نخستین شهر هوشمند در کشور معرفی 
شود، افزود: باید با تلفیقی از امکانات و تجربیات 
و سواد علمی که در شــهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان وجــود دارد به این ســمت 
حرکت کنیم.محســن مهرعلیزاده 
اظهارداشــت: ایران جزو کشورهای 
پیشتاز و پیشگام در زمینه های علمی 
و فناوری بوده و هســت و مدیریت 
اســتان آماده هرگونــه همکاری در 
جهت ارتقا و تقویت بیشتر زیرساخت 
های ارتباطی در اســتان اســت.وی 
با تاکیــد بر مکانیزه کــردن فعالیت 

ها، دولت الکترونیک و تســهیل تجارت علمی 
اظهارداشــت: در خصوص تجهیز کردن کسب 
و کار بــه فنــاوری و ایجاد شــهر هوشــمند ، 
زیرساخت های الزم موجود اســت و باید با یک 
همت عالی در جهت تحقق ایــن امر اقدام کرد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه استان به سمت 
توسعه گردشگری در حال حرکت است، تصریح 
کرد: هرچه به اســتانداردهای جهانی نزدیک تر 
شویم و ســرعت و کیفیت باالتری داشته باشیم 
، یک برتری برای استان به شــمار می رود ؛ چرا 
که برای گردشــگران خارجی امکانات ارتباطی 
و اینترنت اهمیــت باالیــی دارد.مهرعلیزاده با 
اشــاره به تاکید مدیریت اســتان بــر افزایش 
ســرمایه گذاری در بخش هتل ســازی، توسعه 

فرودگاه و ...، افزود: باید شرایطی فراهم شود که 
گردشگران از استانداردهای ارتباطی و اینترنتی 
برخوردار باشــند.وی با تاکید بر اینکه اصفهان 
باید به عنوان نخستین شهر هوشمند در کشور 

معرفی شــود، افزود: باید با تلفیقــی از امکانات 
و تجربیات و ســواد علمی که در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان وجود دارد به این ســمت 
حرکت کنیم.استانداراصفهان با بیان اینکه نباید 
نقطه کور ارتباطی و عدم پوشش شبکه در شهر 
اصفهان وجود داشــته باشــد، تصریح کرد: اگر 
در این خصوص درخواســت هایی وجود داشته 
باشد ، استانداری آماده همکاری و هماهنگی با 
دیگر دستگاه هاست.محمد علی شجاعی معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
اصفهان نیز اظهار داشت: استان اصفهان در زمینه 
زیرساخت های فناوری جزو استان های پیشرو 
است و این زیرساخت ها می تواند خواسته های ما 

را در استان برآورده کند.

استاندار اصفهان:

اصفهان نخستین شهر هوشمند کشور می شود
واکنش ها نســبت به تغییر نام 
خیابان سید ابوالحسن اصفهانی 
همچنان ادامه دارد و موجی از تاییدها و تکذیب ها 
از سوی مدیران شهری و اســتانی در این زمینه 

مطرح می شــود. در حالی که  کمالی کیا، عضو 
شــورای نام گذاری معابر و اماکن شهر اصفهان از 
وجود چندین مرحله برای تغییر نام یک خیابان 
صحبت کرده و تاکید کرده اســت کــه تغییر نام 
خیابان سید ابوالحســن اصفهانی، در نخستین 
مرحله از این مراحل قــرار دارد و تغییر آن هنوز 
قطعی نشده است و این تغییر نام در قالب الیحه به 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر تقدیم شده و در 
صورت تایید برای اخذ رای نهایی به صحن علنی 
شورا ارائه می شود؛ اما فریده روشن، یکی از اعضای 
شورای شهر اصفهان اعالم کرده است که تصمیم 
تغییر نام خیابان سید ابوالحسن اصفهانی بدون رای 
فرمانداری و صحن علنی شورا فاقد اعتبار است. وی 
با اشــاره به اینکه این طرح تا هفته آتی به صحن 

علنی شورا خواهد رفت، ابراز کرد: اگر این طرح در 
شورا رای بیاورد به فرمانداری می رود و فرمانداری 
طی 1۵ روز نظــرش را اعالم می کنــد که البته 
فرمانداری می تواند آن را رد یا تایید کند؛ اما در یک 
موضع گیری غیر مدیریتی؛ جانشــین 
مدیر حوزه علمیه اصفهان در مورد اقدام 
اخیر شورای شــهر مبنی بر تغییر نام 
خیابان آیت ا... سید ابوالحسن اصفهانی 
گفت: اقدامات اخیر شهرداری و شورای 
شهر اصفهان موجب جریحه دار شدن 
قلب مردم انقالبی اصفهان و علما شده 
اســت.علیرضا باطنی درباره تغییر نام 
خیابان هایی که نام عالمان بزرگ دینی 
همچون آیت ا... سیدابوالحسن اصفهانی بر آن قرار 
دارد، ضمن گالیه از اقدامات شهرداری و شورای 
شهر اصفهان در چند ماه گذشــته تصریح کرد: 
اقدامات اخیر شورای شهر موجب جریحه دار شدن 
قلب مردم انقالبی اصفهان و علما شده است.محمد 
عمومی، مدرس حوزه علمیه قم نیز در رابطه با این 
تغییر نام گفت: پدیده تغییر نام، یک پوسته و ظاهر 
است که ما مشاهده می کنیم و قطعا این امر ریشه 
هایی دارد و باید دقت کرد که چه باورهایی پشت 
تغییر نام است. وی با بیان اینکه شخصیت آیت ا... 
سید ابوالحسن اصفهانی، سرمایه عظیم در اصفهان 
است افزود: افرادی که درصدد تغییراتی هستند 
باید اولویت ها را مدنظر داشته باشند که دچار خطا 

نشوند.

عضو شورای نام گذاری معابر و اماکن شهر اصفهان:

تغییر نام خیابان سید ابوالحسن اصفهانی هنوز قطعی نشده است
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   پیامبراکرم )ص(:
   از هدايت خدا پیروى کنید تا به راه راست 

برويد. هدايت او، هدايت من است و هدايت 
من، هدايت على بن ابى طالب است.
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افقی:
1- اسپانسر باشگاه سپاهان - انجير

2- غذاي طبــي - از دانشــمندان بزرگ 
رياضي-االغ

3- شهر عرب - خجالت
4- همدم پروانه-جانور چسبنده-روز نيست
5- جميع - اندازه ســرما و گرما - بازيکن 

بارسا
6- عالمت جمع - نظافت چي شهر - نيمه 

گرم
7- الزمه فوتبال - حقوق آن بايد حفظ شود 

-ضمير غايب
8- از وسايل حمام - هميشه

9- قلب - جهان سوم از آن رنج مي برد-بدنه
10- اسم دختر - علم رفيق اوست - مساوي

11- کوچک - چيز بد و زشت -شهري در 
فارس

12- داس بي سر - شوخي نيست - حروف 
الفبا

13- نپخته - شناخته

14- دريا - نام قديمي بندر ترکمن - طاقت
15- عبا - نويسنده برتر گينس، خالق خانم 

مارپل و ...
عمودی:

1- طالــع - جواب تــک - از پادشــاهان 
هخامنشي

2- خوش و زيبا - محبوب ترين فوتباليست 
نصف جهان – کشيدن

3- خواهر پدر- بعد از زلزله
4- صداي درد - از خلفاي سني - پياله

5- اول نيست - ذهن - انسان
6- بهشت زير پايش - درک کردني - کيسه 

انگليسي
7- بي عيب - واحد اندازه گيري - مي نوازند 

– آنجا که حاجيان قرباني کنند
8- روســتايي اطــراف تهــران - زمزمه 
 درويــش - کوچک تــر از مينــي بوس -

 بازگرداندن
9- گله - روســتايي اطراف ســنندج - در 

هنگام غم مي آيد -خانه،  مکان 
10- کدام وقت - به کسي که از ناحيه کمر 

درد مي کشد - از لوازم نوزادان 
11- ورزش آبي - موي گردن اسب -حيواني 

خزنده
12- صداي شير - مطيع - دائم ، هميشه

13- زمان به دنيا آمدن - محاسن
14- آب منجمد -پوششــي که با چوب يا 

حلب بسازند - الفباي موسيقي
15-پلکانــي متحــرک - زيبــا چهره - 

خداحافظي انگليسي
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يتيم نوازى، اطعام نيازمندان، آشــكار 
كردن سالم و همنشينى با خوبان

بخش اول دعا، ســفارش به يتيم نوازى و مهربانی نســبت به 
يتيمان دارد که درآيات و روايات هم نســبت به حفظ حقوق 
آنها سفارش شده و داســتان هايی از برخورد پيامبر و ائمه با 
يتيمان نقل شده است که درحقيقت آموزش سبک برخورد با 
آنهاست. درقــرآن داريم »فاما اليتيم فال تقهر«؛ هرگز يتيمی 
را ميازار. يا در روايت داريم چنانکــه اميرمؤمنان )ع( فرمود: 
خدا را! خدا را! دربــاره يتيمان؛ نکند که آنان گاه ســير و گاه 
گرسنه بمانند و حقوق شان ضايع شــود! فراز  واطعام الطعام 
و به عبارتی درخواســت توفيق افطارى دادن يا غذا دادن به 
فقيران و نيازمندان هم مورد سفارش اسالم است؛ می توان با 
سفره ميهمانی ساده يا اطعام فقيران، مستمندان و روزه داران 
ثواب بسيارى را در جهت کســب رضايت الهی به دست آورد. 
درخواست توفيق براى» افشاءالســالم « يعنی آشکار کردن 
سالم را با روايت امام باقر )ع( روشن می کنيم که فرمود:خداوند 
عزوجل آشکارا سالم کردن را دوست می دارد. اهميت سالم 
کردن اينجاست که کلمه سالم بيش از چهل بار در قرآن کريم 
به کار رفته و سفارش به آن شده و در روايات و تفاسير تفصيل 
آن بيان شده اســت. توفيق  »و صحبته الکرام« را در اين دعا 
درخواســــت می کنيم؛ همنشينی انسان با ديگران و رفت 
وآمد با آنها سبب خو گرفتن به اخالق و رفتار ايشان میشود 
از آنجاست که سفارش شده از همنشين بد بپرهيزيد که مبادا 
چنين شويد و حتی اگر تاثير نگيريم نيز در انظار عموم همچون 
آنها جلوه میکنيم؛ بنابراين پســنديده نيســت با کسانی که 

داراى خو و اخالق و رفتار ناپسند هستند، همنشينی کنيم. 
در اين دعا از خدا می خواهيم توفيق همنشــينی با خوبان و 
افراد با کرامت را به ما بدهد تا اگر قرار به تاثيرپذيرى است از 
اخالق نيکو و پسنديده آنها اثر گرفته و راه و رسم زندگی را در 

هم کالمی و همنشينی با ايشان بياموزيم.

حجت االسالم مشیری

شرح دعای روز هشتم ماه مبارك رمضان 

97/03/03 تاریخ   
اذان صبح       04:24:20  
طلوع آفتاب   05:59:36

13:00:09 اذان ظهر    
20:00:60 غروب آفتاب  

20:20:32 اذان مغرب    
نیمه شب شرعی   00:12:40

معرفی کتاب

در کتاب »صفاى رمضان« که دومين جلد از مجموعه  برنامه تلويزيونی 
»معرفت« است، با ديدگاه هاى دکتر »غالمحسين ابراهيمی دينانی« 
دربــاره رابطه علــم و عبــادت، رابطه شــب قدر با واليــت حضرت 
اميرالمومنين)ع(،  قدِر »شــب« و شــِب قدر و ارتبــاط آن با روابط 
اجتماعی و حق الناس، چيستی زمان و مکان، وابستگی و وارستگی و 

راه رسيدن به معرفت آشنا می شويم.
در بخشی از اين کتاب آمده است: »اهل خلوت، الفتی با »شب« دارند و 
اهل عزلت نيز. »عزلت« به معنی دورى جستن از غوغاى خلق و زمانه، 
هميشه مطلوب نيست بلکه در برهه اى از زمان براى هر سالکی تجربه 
آن الزم است. اما »خلوت«، جدايی گزيدن از خود است؛ يعنی دورى 
گزيدن از مشــتهيات، آرزوها، تمنيات و تصوراتی که در ذهن ما بافته 
می شود؛ يا شخصيتی که انسان با خيال براى خود ساخته است و گاه 
با شخصيت واقعی او بســيار فاصله دارد و در خلوت گزينی اين فاصله 

برداشته می شود. 

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

سفره هاى رنگارنگ افطار در »بنگالدش«صفاى رمضان
دربنگالدش هم طیف گسترده ای از غذاها در سفره افطار بنگال ها قرار دارد.

با نان و نمک افطار مى كرديم
در طول هشت ســال دفاع مقدس در جبهه هاى غرب و جنوب کشور 
فعال بودم. بچه هاى ارتش در ماه مبارک رمضان بر مبناى اســطوره 
اصلی، آقا امير المومنين )ع( با نان و نمک افطار می کردند و اين سنت در 
تمام گروهان ها، گردان ها و تيپ ها رواج داشت.يکی از بچه ها در محور 
پيرانشهر در سردشت به دســت کومله ها اسير شده بود. بعد از آزادى 
تعريف می کرد که در ماه رمضان شکنجه را بيشتر می کردند. نيروهاى 
عراقی پرسيده بودند: چرا روزه می گيرى؟ پاســخ داده بود: روزه يک 
تکليف الهی است؛ همانطور که جهاد در راه خدا براى ما تکيف است، 

روزه و معنويت هم يک تکليف است.
                                                                       

رزمندگان با غذاى بسيار کم روزه می گرفتند. آب آشاميدنی را با بشکه 
براى مان می آوردند و هفته ها تجديد نمی شــد. با اين شــرايط روزه 
می گرفتيم و با نان خشــک افطار می کرديم. مردم و دولت هم کمک 
می کردند ولی از غذايی که در منزل می خورديم، خبرى نبود. بچه ها با 
عشق روزه می گرفتند. امروز ساعت کارى با فرا رسيدن ماه رمضان تغيير 
می کند؛ يک ساعت زودتر می آيند و دو ساعت زودترمی روند. در جبهه 
اما سر و کارمان با ترکش و گلوله بود. ساعت کارى مان تغيير نمی کرد؛ 

نمی شد به عراقی ها بگوييم کرکره جنگ را بکشيد پايين و تعطيل!

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خیر و برکتش فرا رسیده است؛ اما 
شاید گرمی هوا و روزهای طوالنی آن، این ماه را سخت  
کرده باشد. ســال ها پیش در این سرزمین جوانانی 
بودند که بسیار سخت تر از ما برای اجرای امر خداوند 
قیام کردند و نه تنها بی هیچ شــکایتی بلکه در اوج 
لذت در نمایش مباهات معشوق درخشیدند. مردانی 
که گرمی هوا، آتش گلوله دشمن، کمی غذا، روزهای 
سخت اســارت و... آنان را از اجرای فرمان الهی باز 
نمی داشت. با خاطرات شان همراه می شویم بدان امید 

که در لذت خلوص شان شریک مان کنند.

اصل وجود ارزش است و عدم و نبودن ارزش نيست 
و خلق چيزي اهميت آن را نشان مي دهد. انسان 
پس از آنکه موجود شــد ارزش پيدا کرد و خداوند 
انســان را خلق کرد تا او به درجات عاليه برسد که 
حتي از اکثر مخلوقات خداوند نيز با ارزش تر شود. 
يک مثال مي زنم شايد موضوع روشن شود. انساني 
را تصور کنيد که داراي رتبه باالي علمي اســت و 
همه علوم را به خوبي مي شناســد و منبعي به غير 
از او وجود ندارد؛ اين استاد مي خواهد ديگران نيز 
برخي از علوم او را داشــته باشند تا در زمان نياز به 

فرياد آنها برسد. دانشگاهي درست کرده، شروع 
به گرفتن دانشــجو مي کند و بــراي همه آزمون 
قرار مي دهد؛ حتی ممکن اســت سال ها اين کار 
را انجــام دهد ولي در نهايت از هر کالســي تعداد 
انگشت شــماري به درجه نهايي برسند و اکثر در 
مراحل عالــي و حتي ابتدايي و متوســطه مردود 
شوند. اين کار اســتاد، نهايت خيرخواهي را نشان 
مي دهد و کســي به او ايراد نخواهد گرفت؛ بلکه 
ايراد متوجه دانشجويان است که از اين منبع غافل 
شده و به کارهاي بيهوده سرگرم شده اند و چنين 

گوهري را از دست داده اند. 
دنيايي کــه خداوند خلق کرده نيــز مانند همين 
دانشگاه است خداوند مانند گنجي است که خواسته 
ما آن را به دست آوريم و از آن بهره مند شويم؛ البته 
دســتيابي به اين گنج بدون رنج و سختي ميسر 
نيست چون دســتيابي به چنين گنجي لزوما بايد 
داراي سختي هاي زياد باشد. خلق انسان ها نشان 
مي دهد که خداوند دوســت دارد شناخته شود و 
بندگي شــود، تا از کنار اين بندگي انسان ارزش 

پيدا کند.

عکس روز

 
تبليــغ ديــن جــزو نخســتين و 
مهم تريــن پروســه هايی اســت که 
طلبه ها براى زکات علــم خود به آن 
مشغول می شــوند؛ حاال اگر طلبه اى 
خــوش ذوق باشــد و زبــان ديگرى 
هــم بداند، مســير ديگــرى برايش 
گشوده شــده و فرصت هم کالمی با 
غيرمســلمانانی را پيــدا می کند که 
فرســنگ ها فاصله ذهنی بــا آيين 
محمدى دارند و می تواند با بهره گيرى 
از اين فرصت ناب، تصوير درســتی از 
اسالم را به آنها ارائه کند؛ مانند کارى 
که حجت االسالم »زمانی« درمدرسه 
علميه»ناصريه«انجــام می دهــد. 
واکنش هاى جالب گردشگران خارجی 
به آيين هــاى ماه مبــارک رمضان و 
پرســش هايی که درباره به اين ماه و 
روزه گرفتن می پرســند، بهانه اى شد 
تا به مناسبت فرارسيدن ماه ميهمانی 

خدا با خاطرات او همراه شويم. 

سمیه مصور 
خداوند دوست دارد بندگى شود تا انسان  ارزش پيدا كند

پاداش روزه خود خداوند است
رييس حوزه علميه اصفهان در جلســه اخالق خود در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد : همه اديان 
توحيدى براى نزديک شــدن به خدا داراى روزه بوده اند »لعلکم تتقــون« چراکه حکمت روزه 
پرهيزگارى وسپس رستگارى اســت. وى بيان کرد:  اگر کســی در ماه رمضان غيبت کند يعنی 
صحبت کردن پشت سر کسی که آن حرف را در مقابل او نمی توانی بگويی، به مثابه خوردن گوشت 
مرده برادر است و افرادى که متقی باشند اين امر مذموم را حس می کنند و می ببينند.آيت ا...مظاهرى 
خاطرنشان کرد: کسی که در حال روزه از گناهان اخالقی اجتناب نکند، روزه اش قبول نمی شود و 
اين روزه، بدون روح  است و حس خوبی ندارد. وى يادآور شد: اين هم به خاطر اين است که در روايت 
آمده است» الصوم لی و انا اجزا به« يعنی کسی که روزه صحيح گرفت، پاداش آن خود خداوند است و 
مونس آن خدا می شود و درمانده نمی شود. اين مرجع عاليقدر با توصيه به ضرورت دورى از صفات 
رذيله، تصريح کرد: دورى از صفات زشت مشکل است؛ اما بايد به جايی برسيم که صفات رذيله 
مانند حسادت نداشته باشيم. حضرت آيت ا ... مظاهرى با بيان اينکه غيبت ها، تهمت ها و آبروريزى 
ها از حس رياست طلبی سرچشمه می گيرد، اذعان کرد: انسان بايد به جايی برسد که رياست 
طلب نباشد.  آيت ا... مظاهرى با بيان اينکه در سوره »شمس« خداوند يازده بار قسم ياد کرده، بيان  

کرد: خداوند بعد از يازده  قسم گفته رستگارى فقط از آن کسی است که صفات رذيله نداشته باشد.

در محضر بزرگان
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