
 ظهور انسانیت؛ 

عالی ترین وجه انسانی
موسویان با اشاره به اینکه یک حدیث 70 سال 
پیش طور دیگری تفسیر می شد اظهار کرد: 
ظهور  تاریخ  با  متناسب  واژه هایی  است  الزم 
کند، پس باید متناسب با ضمیر جامعه و نه 
غرب به دنبال آن گشت؛ مثال اربعین ضمیرش برای خودمان است و شهید 
حججی از خودگذشتگی تاریخی کربال را برای همه زنده کرد. وی در ادامه 
تصریح کرد: قرآن به پیامبر)ص( می گوید تو باید بر عهد الهی پافشاری کنی و 
از تو میثاق گرفتیم؛ در واقع از همه ما میثاق گرفته شده است که کاری کنیم 
تا انسانیت متجلی شود. پس باید از هرچه رنگ تعلق بگیرد آزاد شویم. این 
حقیقت عالی ترین وجه انسانی است و این موضوع در اربعین محقق می شود 
و آرمانی نیست. استاد طرح تربیت مربی رو به دریا با اشاره به اینکه قرآن بر 
کلمه »هجرت« تاکید کرده است، گفت: انقالب اسالمی با هجرت معنا پیدا 
کرده و شهید حججی عالی ترین نمونه هجرت است، تمام مدافعین حرم بعد 
از یک بار رفتن، دوباره اصرار می کردند تا بروند. الزم است نوجوان امروز با 
برنامه ریزی مناسبی که مسئوالن فرهنگی می توانند تهیه کنند همگام شود 
و مسئوالن بتوانند با درک خواسته های جوانان امروز خود را مطابقت دهند. 
برجسته سازی الگوهای مذهبی برای جوانان ما که تشنه دانستن حقیقت های 
ناب اسالمی و ایرانی هستند، می تواند نقطه عطف دیگری برای حماسه سازی 

آن در عرصه جهاد علمی و اقتصادی باشد.

الگوسازی مناسب از شخصیت های مذهبی در نهادهای فرهنگی و هنری، می تواند زمینه ای برای تبیین راه زندگی 
نوجوانان امروز باشد. نوجوانی دنیایی سرشار از سرزندگی و ایده پردازی وشور، شوق و نشاط است؛ نوجوانی کیمیایی 
است که بسیاری آن را می جویند و در حسرت جوانی افسوس می خورند؛ بخشی از عمر گرانبها که باید فرصت ها را در 
آن مغتنم شمرد. آنچه می تواند یک نوجوان را به شور بیاورد، دیدن حماسه آفرینی های کسی است که به او یا کردار و 
رفتارش عالقه مند می شود. نشست مربیان رو به دریا با موضوع »معرفت النفس« توسط دفتر تخصصی نوجوان سازمان 

فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، در گلزار شهدای نجف آباد کنار مزار شهید حججی برگزار شد.

شیعه دنبال نشانه تغییرات بگردد
موسویان، استاد طرح تربیت مربی رو به دریا در نجف آباد 
گفت: خصوصیت عاقل این است که زمانه اش را بشناسد، 
به آن حساس باشد و وظیفه  خود را درخصوص زمانه اش 

به خوبی انجام دهد.
شیعه  کرد:  اظهار  شیعه  خصوصیت های  به  بااشاره  وی 
در  را  تقدیری  چه  است  قرار  خدا  بفهمد  اینکه  برای 
تاریخش محقق کند، به دنبال نشانه می گردد؛ حتی امامان 
معصوم)ع( نیز همین خصوصیت را داشتند، با اینکه نسبت 
به همه زمانه علم دارند. این استاد با طرح این سوال که آیا 

شرح  با  است،  شده  عوض  زمانه 
یک مثال گفت: در طرح های روبه 
نوجوانان  شاید  گذشته  دریای 
جذب  راهکار  یک  به  زیادی 
با  االن  که  درحالی  می شدند؛ 
همان راهکار این اتفاق نمی افتد؛ 
است  آن  شیعه  خصوصیت  پس 

که دنبال نشانه تغییرات بگردد.

کربال، گشایش تاریخی است
موسویان با اشاره به اینکه تاریخ با نشانه ها ظهور می کند، خاطرنشان کرد: فرهنگ 
شیعه، فرهنگ نشانه شناسی است؛ درصورتی که خصوصیت فیلسوفان، خبر دادن 
از دهانه آتشفشان خانه  به قول نیچه، فیلسوفان  بر زمانه است و  از روح حاکم 
می سازند، اما اولیای الهی نه تنها از زمانه حاکم خبر می دهند بلکه تاریخ جدیدی را 
هم باز می کنند؛ مثال کربال گشایش تاریخی است که مردم از فرهنگی وارد فرهنگ 
دیگر می شوند. وی ادامه داد: خداوند در خلقت هر انسانی رجوع به حقیقت را 
قرار داده است و انسان  چند وقت یک بار باید به تنظیمات اولیه برگردد؛ در واقع 
هر از گاهی تاریخ نیاز دارد به حقیقت خودش بازگردد. استاد طرح تربیت مربی 
بحران جدی  با  نهایت خود می رسد،  به  تمدنی  وقتی  اینکه  بیان  با  دریا،  به  رو 
زندگی  تاریخی  در  گفت:  می شود،  روبه رو 
می کنیم که غرب به نهایت خودش تبدیل 
می شود؛ در واقع تمدن های ظلمانی وقتی 
نورانی شوند نشانه  انقالب  می خواهند وارد 

دارند؛ مثال انقالب اسالمی نشانه است.

 مواجه شدن قرن جدید

با فقر تئوری!
موسویان افزود: فوکویاما در یکی 
از کتاب هایش، قرن جدید را قرن 

فقر تئوری می داند که به واسطه آن بتوان مردم را در همان فضا نگه 
داشت؛ مثال وقتی کاریکاتور پیامبر)ص( را می کشند و قرآن را آتش 
می زنند، یعنی نمی توانند در برابر اسالم منطقی حرف بزنند. وی با 
بیان سخنان مقام معظم رهبری اظهار کرد: اگر نگاه مردم جامع و 
کالن باشد می فهمند در کجای تاریخ واقع شده اند و چه باید بکنند 
اما مردم هنوز نمی دانند کجای تاریخ قرار دارند؛ اگر می دانستند 
این همه آشفتگی فرهنگی وجود نداشت. در واقع باتوجه به حوادث 
موجود در منطقه، می توان فهمید که مدیریت غربی حاکم بر عالم 
فکری  تمدن جایگزین  اگر درخصوص  است پس  تغییر  در حال 

نشود، جامعه به بی عقلی تاریخی دچار می شود.
استاد طرح تربیت مربی رو به دریا با انتقاد از اینکه دامنه جلسات 
نتوانسته گسترش پیدا کند، ابراز کرد: در جلسات با موضوع خاص، 
همیشه طیف خاصی از افراد مذهبی وجود دارند و متاسفانه افراد 
دیگر جذب نشده اند؛ ولی شهید حججی همه را مخاطب قرار داد 
و ورای همه جریانات سیاسی بود. این شهید بوی صلح کل می داد.

در نشست معرفت النفس مربیان طرح رو به دریا مطرح شد:

زمانه شناسی؛ مهم ترین خصوصیت شیعه
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واکنش

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه اروپا و 
آمریکا برای فشار آوردن بر ایران تقسیم کار کرده اند، گفت: 

مسئوالن مراقب هماهنگی بین فرانسه و آمریکا باشند.
 محمد جــواد جمالی  ضمن انتقــاد از اظهــارات اخیر

امانوئل ماکــرون، رییس جمهور فرانســه مبنی محدود 
کردن برنامه  موشکی ایران، گفت: کشور فرانسه بیشترین 

همسویی را با رژیم صهیونیستی دارد.
 وی ادامه داد: فرانسه در زمان روند مذاکرات برجام، بدترین 
مواضع را اتخاذ می کرد و نقش پلیــس بد را ایفا می کرد.  
عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید 
بر اینکه فرانسه مأمن منافقین است که بیش از 17 هزار 
نفر از هموطنان ما را به شهادت رسانده، گفت: مسئوالن 
کشورهایی مانند فرانســه و به ویژه انگلیس قابل اعتماد 
نیستند. وی با بیان اینکه آمریکا، کانادا و اروپا برای تحت 
 فشار قرار دادن ایران تقســیم کار کرده اند، تصریح کرد:

 بر اساس همین تقسیم  کار همواره فشار آوردن بر ایران 
در مورد مباحث حقوق بشری بر عهده کاناداست و احتماال 
درباره برنامه موشکی نیز وظیفه بر عهده فرانسه گذاشته 

شده است.

نشست فراکسیون والیی مجلس صبح روز گذشته با حضور 
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع بررسی 
شرایط اشتغال در کشور برگزار شد. در این نشست ربیعی با 
اشاره به اینکه بررسی شرایط اشتغال کشور و بحث بیکاری 
در قالب یک جلســه امکان پذیر نیســت، گفت: پیگیری 
مباحث مربوط به صندوق های بازنشســتگی اولویت این 
وزارتخانه است که در جلســه غیرعلنی مجلس، مسائلی 
در این حوزه به سمع و نظر نمایندگان رسید. به طورحتم 
رفع مشکالت صندوق ها نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت 
است؛ زیرا مباحثی درخصوص ادغام و انحالل صندوق ها 
وجود دارد، ضمن اینکه درحال حاضر حدود 6 میلیون فرد 
فاقد بیمه نیز در جامعه وجود دارد که باید به مشــکالت 
آنها نیز توجه کرد. ربیعی با بیان اینکه موضوع آسیب های 
اجتماعی و اشتغال هم از برنامه های مهم دیگر این وزارتخانه 
است، گفت:  همانطور که پیش تر نیز مطرح شد هیچ وزیر 
کاری تاکنون در تاریخ مجلس اســتیضاح نشده است، اما 
وزیر رفاه به طور دائم تحت فشــار قرار داشته زیرا ظرفیت 
شرکت های اقتصادی در وزارت رفاه درمعرض یک قضاوت 

عمومی است.

نمایندهمجلسخطاببهفرانسویها:

 برنامه موشکی ایران
 قابل مذاکره نیست

وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی:

  ۶میلیون نفر در کشور
 فاقد بیمه هستند

قالیباف:

 می خواهم  صدای تغییر
 در جریان اصولگرایی باشم

عضو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، یکی از 
ویژگی هــای نواصولگرایی را تاکید بــر همگرایی و به 
رسمیت شناختن اختالف ســلیقه ها نام برد و گفت: 
خودم را محور نواصولگرایی نمی دانم، اما تالش می کنم 

صدای این تغییر باشم.
محمدباقر قالیباف، عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، با اشــاره به ضرورت آسیب شناسی جریان های 
سیاسی کشور، گفت: باید تحلیل های واقع بینانه داشته 
باشیم تا چاره اندیشی کنیم. نباید به دنبال قدرت طلبی 

رفته و با کلمات بازی کنیم.
وی ادامه داد: جریــان اصولگرایی در بیــان، اهداف، 
برنامه ریزی ها و حرف هایــی که زده مبتنی بر مکتب 
امام)ره( است و خود را به این امر پایبند می داند. وقتی از 
این اصول فاصله می گیریم ولی قرار است این گفتمان را 
به نوعی پیاده کنیم که همه مردم این مسائل را در تمام 
زندگی خود ببینند، مشاهده می کنیم که کارنامه قابل 
دفاعی برای این جریان نیز وجود ندارد و حتی در ابزار و 
روش ها هم بدسلیقگی وجود دارد. جریان اصولگرایی 
موفق نشد منافع نظام و خواسته های مردم را با هم در 

کشور پیاده سازی کند.

آمریکا، لو رفتن بازی »تاج و تخت« 
را به گردن ایران انداخت!

وزارت دادگستری دولت آمریکا در راستای افزایش فشار بر کنگره 
آمریکا، برای وضع تحریم های تازه علیه ایران به قصد برهم خوردن 
برجام، برخی پرونده های تازه را که گمان می رود، پای ایرانی ها در 
آنها مطرح باشد، مطرح کرده که عجیب ترین این ادعاها، هک شبکه 
اچ بی او و سرقت حجم چشمگیری از اطالعات این شبکه از جمله 

قسمت های سریال بازی »تاج و تخت« است!
دونالد ترامپ قصد دارد با اعمال تحریم های تازه از سوی کنگره، 
عمال برجام را نقض و این توافق بین المللی را برهم بزند. با این حال 
نمایندگان کنگره هنوز همراهی جدی بــا رییس جمهور آمریکا 
برای پذیرش هزینه های بین المللی بر هم زدن برجام نداشته اند و 
به همین دلیل، رییس جمهور آمریکا تحرکات تازه ای برای تحت 

فشار گذاشتن اعضای کنگره داشته است.

 یاوه گویی های  سعدحریری
 علیه ایران

سعد حریری، نخست وزیر لبنان که از ریاض اعالم استعفا کرد، در 
گفت وگو با مجله »الرجل«، بار دیگر به بدگویی از ایران و به ستایش 
عربستان پرداخت. حریری گفت: زمانی که ایرانی ها با جان و دل از 
بشار اسد، رییس جمهوری سوریه دفاع می کردند، روسیه مداخله 
کرد. اگر روسیه نبود اسد ســقوط می کرد.به گزارش ایسنا، سعد 
حریری در اظهارات خود علیه ایران مدعی شد که حسن روحانی 
کسی نیست که برای ما تصمیم بگیرد. ایران تالش می کند قدرت 
خود را در منطقه نشان دهد و تبلیغاتی که ایرانی ها می کنند و خود 
را کسانی نشان می دهند که در سوریه قدرت دارند، بخشی از این 

موضوع است، اما این »تحکم« کجاست.

الریجانی، عازم ترکیه شد
علی الریجانی، رییس مجلس شــورای اسالمی صبح روز گذشته 
جهت شرکت در دهمین مجمع عمومی مجمع مجالس آسیایی 
در رأس هیئتی تهران را به مقصد استانبول ترک کرد.الزم به ذکر 
اســت، محســن کوهکن، فاطمه ذوالقدر، هاجر چنارانی، جلیل 
رحیمی جهان آبادی و علی کاظمی باباحیدری رییس مجلس را در 

این سفر همراهی می کنند.

دیدار ضد ایرانی نتانیاهو و ماکرون
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی گفته در هفته های آینده برای 
بررسی امکان اتخاذ مواضع مشــترک علیه ایران با رییس جمهور 
فرانسه دیدار خواهد کرد. »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی گفته در هفته های آینده بــا »امانوئل ماکرون«، 
رییس جمهور فرانسه دیدار و درباره ایران و حزب ا... لبنان گفت وگو 
خواهد کرد.  وبگاه »لوکال فرانس« با استناد به یک بیانیه عبری از 
دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی درباره گفت وگوی تلفنی 
ماکرون و نتانیاهو نوشــت: »رییس جمهور ماکرون، نخست  وزیر 
نتانیاهو را در جریان اقدامات انجام شــده درباره بحران لبنان قرار 
داد.« طبق گزارش آسوشیتدپرس، نتانیاهو روز دوشنبه در دیدار 
با اعضای حزب لیکود گفت که با ماکــرون، درباره تهدیدها علیه 
اســرائیل از جانب حزب ا... و ایران مفصل گفت وگو کرده است. او 
گفت با ماکرون توافق کرده که ماه دسامبر باهم دیدار داشته باشند 
و امکان »اتحاذ مواضع مشترک درباره این تهدید و توافق هسته ای 

ایران« را بررسی کند.

»جیبوتی« ایران را تهدید کرد
 اجالس اتحادیه عرب دربــاره ایران با صــدور قطعنامه ای علیه

 حزب ا... لبنان و ایران به پایان رســید. محمد علی یوسف، وزیر 
خارجه جیبوتی، ریاست این اجالس را برعهده داشت.

وزیر خارجه جیبوتی در این اجالس گفته: »برای کشورهای عربی، 
ســطح تهدید ایران به نقطه بی بازگشتی رسیده است. ما تصمیم 
گرفتیم که بر ارســال نامه ای به شــورای امنیت و گوشزد کردن 

خطرات موشک های بالستیک ایران تمرکز کنیم.«
محمد علی یوسف ضمن دعوت ایران به توقف »دخالت هایش در 
منطقه«، خواستار اتخاذ موضع جمعی توسط عرب ها برای مقابله 
با ایران شد. وی افزود که »دخالت های« ایران در منطقه برای همه 
آشکار شده اســت. رییس دستگاه دیپلماســی جیبوتی با تاکید 
بر لزوم وجود یک مکانیزم برای اقدام کردن در شــورای امنیت، 
اعالم کرد که برای بررسی این مســئله با کشورهای عربی تماس 

خواهد گرفت. 

»خاوری« را نمی شود حبس کرد
جلسه رسیدگی به پرونده »محمودرضا خاوری« مدیرعامل وقت 
بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی، 

صبح روز گذشته برگزار شد.
محسنی اژه ای در خصوص اینکه چرا رسیدگی به پرونده خاوری 
با تاخیر انجام می شود و اینکه آیا قوه قضائیه ابزارهای الزم را برای 
محاکمه این فرد دارد؟ گفت: فرض کنید این فرد محکوم به حبس 
شــود، قطعا نمی توان او را حبس کرد؛ زیرا دست ما نیست. یکی 
از دالیلی که منجر به طوالنی شــدن محاکمه شده این است که 
تالش کردیم این فرد را از کشورهایی که در آنجا استقرار داشت، 
برگردانیم. گفتیم مسئله او مالی اســت، تحویلش دهید، اما اگر 
 در خصوص این فرد حکــم توقیف اموال باشــد، اقدامات قانونی

 صورت می گیرد.

درحاشیهســفررهبرمعظمانقالببهمناطقزلزلهزده
استانکرمانشاه

عکسروز

کافهسیاست

بینالملل

کرملین:

 »پوتین« و »اسد« 
دیدار کردند

کاخ کرملین اعالم کــرد که »والدیمیــر پوتین« 
رییس جمهوری روسیه و »بشار اسد« رییس جمهور 
سوریه در سوچی دیدار و گفت وگو کردند. بر اساس 
این گزارش، رؤسای جمهور دو کشور توافق کردند 
که عملیات نظامی در سوریه به مرحله پایانی نزدیک 
می شود. سران دو کشــور همچنین بر ضرورت آغاز 

فرآیند سیاسی در سوریه تاکید کردند.
رؤسای جمهور دو کشور عالوه بر این گفتند که مبارزه 
علیه تروریسم در سوریه به پایان کار نزدیک می شود.

سخنگویجنبشانصارا...:

 خطر امارات و عربستان
 از اسرائیل کمتر نیست

ســخنگوی جنبش انصارا... تصریح کرد که خطر 
امارات و عربستان سعودی از خطر دشمن امت عربی 
کمتر نیست. به گزارش المیادین، محمد عبدالسالم، 
ســخنگوی جنبش انصارا... یمن اظهار کرد: اینکه 
اسرائیل عربستان و امارات را می ستاید، کافی است 

تا عربی گرایی از امارات و عربستان ستانده شود.
وی خاطرنشان کرد: خطر امارات و عربستان کمتر 

از خطر دشمن امت عربی نیست.
ســخنگوی جنبش انصارا... همچنین تاکید کرد: 
هیچ قانونی نیست که از طرف های متجاوز در مقابل 

موشک های ما حمایت کند.

 درخواست کاخ سفید
 از دادگاه عالی آمریکا

کاخ سفید از دادگاه عالی آمریکا درخواست کرده 
تا اجازه دهد فرمــان مهاجرتی رییس جمهور این 

کشور به طور کامل اجرا شود.
این درخواســت در حالی انجام می شود که هفته 
گذشته دادگاه تجدید نظر ایالت کالیفرنیا رأی به 

اجرای بخشی از این فرمان مهاجرتی داده است.
دولــت آمریــکا می گوید کــه دادگاه اســتیناف 
سانفرانسیســکو از برخی بخش هــای این فرمان 
مهاجرتی حمایت کرده، اما این احتمال وجود دارد 
که دادگاه عالی بخش هایی از این فرمان مهاجرتی 

را تغییر دهد.

سردار قاسم سلیمانی 30 شهریورماه سال جاری بود که وعده 
نابودی داعش در سه ماه آینده را داد و امروز در کمتر از سه 

ماه خبر نابودی داعش را شنیدیم.
این پیروزی بزرگ نه تنها برای ایران، عراق و ســوریه بلکه 
برای تمام کشورهای منطقه خبر بسیار مهم و با ارزشی است. 
با اعالم این خبر در دو روز گذشــته، ابتدا سردار سلیمانی، 
فرمانده سپاه قدس در پیامی این اتفاق مهم را به رهبر معظم 

انقالب تبریک گفت.
در قسمتی از این پیام آمده اســت:» حقیر به عنوان سرباز 
مکلف شــده از جانب حضرتعالــی در این میــدان، با اتمام 
عملیات آزادســازی ابوکمال، آخرین قلعــه داعش با پایین 
کشیدن پرچم این گروه آمریکایی- صهیونیستی و برافراشتن 
پرچم سوریه، پایان سیطره این شجره خبیثه ملعونه را اعالم 
می کنم و به نمایندگی از کلیه فرماندهان و مجاهدین گمنام 
این صحنه و هزاران شهید و جانباز مدافع حرم ایرانی، عراقی، 
سوری، لبنانی، افغانستانی و پاکستانی که برای دفاع از جان و 
نوامیس مسلمانان و مقدسات آنان جان خود را فدا کردند این 
پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت ساز را به حضرتعالی و ملت 

بزرگوار ایران اسالمی و ملت های مظلوم عراق و سوریه و دیگر 
مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نمایم و پیشانی 
شکر را در مقابل پیشــگاه خداوند قادر متعال به شکرانه این 

پیروزی بزرگ بر زمین می ساییم.«
پس از صدور این پیــام مقامات مختلف کشــوری از جمله 
رییس جمهو ر و رییس مجلس این اتفاق مهم را طی سخنانی 
تبریک گفتنــد. رییس جمهــور نابودی بنیــان داعش در 
ســوریه را به رهبر معظم انقالب، نیروهای مسلح و به ویژه 
ســردار ســلیمانی تبریک گفت و تاکید کرد: آن زمانی که 
 مردم سوریه را در حلب ســر می بریدند، اتحادیه عرب کجا 
بود. واقعا جای تاســف و تاثر اســت، یک عده ای که خود را 
مسلمان و عرب می نامند دور هم جمع بشوند و اظهار تاسف 
کنند که یک ملت مظلوم توانسته پاسخ دندان شکن بدهد. 
تمام تاسف آنها این است که ارتش و مبارزین یمن، چرا موفق 
شده اند برد موشک اســکاتی که در انبارهایشان داشته اند، 

افزایش دهند. تمام غصه این اتحادیه همین است.
روحانی گفت: بــا عنایات پــروردگار و مجاهدت ملت های 
منطقه امروز می توانیم بگوییم که این شــر، از ســر مردم 

برداشته شده یا بسیار کم شده است. 
رییس مجلس شــورای اســالمی نیز در این باره اظهاراتی 
را بیان کرد. الریجانی در این باره گفــت:» امروز می توانیم 
بگوییم تروریست ها نفس های آخر خود را در عراق و سوریه 
می کشند که این موضوع دستاورد بزرگی است و ایران در 5 
الی 6 سال گذشته در برخی مقاطع به تنهایی این مسئولیت 
را به دوش کشــیده اســت. داعش تقریبا از صحنه عراق و 
 سوریه حذف شده و این روز بزرگی برای ملت ایران محسوب 

می شود.«
در همین باره آیت ا...ســید احمد خاتمی، امام جمعه موقت 
تهران به مناسبت نابودی گروهک تروریستی داعش گفت: 
»آمریکا و اروپــا نه تنها انگیزه  مبارزه با داعش را نداشــته و 
ندارند بلکه داعشــی که در مشت آنها باشد، می خواهند نگه 

دارند.«
علی اکبر والیتی نیز در گفت و گو با بخش خبری ساعت ۲1 
شبکه یک ســیما ضمن تبریک پیروزی اسالم در البوکمال  
گفت: »بعضی ها می گویند چرا هزینه ها در داخل نمی شود 
و در پاسخ به آنها باید گفت، هزینه پیشگیری همیشه کمتر از 
درمان است. طرح آنها ارتقای یک آرمان کاذب است و داعش 
برای تضعیف اسالم بود تا چیزی از کشورهای اسالمی باقی 

نماند.«
سید حسن نصرا...، دبیرکل حزب ا... لبنان نیز در سخنرانی 
دوشنبه شب خود که به صورت ویدئو کنفرانس برگزارشد، 
با اشاره به نابودی داعش در ســخنانی افشاگرانه گفت:»در 
بوکمال آمریکا هر آنچه توانست به داعش کمک کرده است 
و فقط به طور مستقیم به ســوی کسانی که با داعش مبارزه 
می کردند، شلیک نکرد.« سید حسن نصرا... افزود:» آمریکا 

پوشــش هــوای داعش را 
تامین می کرد و تروریست ها 
به طور علنی تحرک داشتند 
و هواپیماهای آمریکایی آنها 

را بمباران نمی کردند.«
ظریــف،  محمدجــواد 
وزیــر امور خارجــه ایران، 
نوبخــت  محمدباقــر 
ســخنگوی دولت،محسن 
رضایــی، دبیــر مجمــع 
تشــخیص مصلحت نظام 
و... این موفقیــت بزرگ را 
به رهبر معظم انقالب و تمام 

ملت ایران تبریک گفتند.
تمامــی ایــن پیام هــا به 
خصوص پیام قاسم سلیمانی 
در اکثر رســانه های بزرگ 
جهان به ویژه رســانه های 

عرب زبان  اعم از شبکه المیادین، پایگاه العهد، شبکه المنار، 
پایگاه النشــره، پایگاه العرب نیوز و ... بازتاب محســوس و 

وسیعی داشت.

دوماهپسازوعدهسردارسلیمانی،فرماندهنیرویقدسسپاهمبنیبرنابودیکامل حمیدوکیلی
داعش،حکومتخودخواندهتروریســتیبهپایانخودرسید.ششسالقبلفتنهای
خطرناکشکلگرفتکهبهتعبیرسردار؛شبیهفتنههایزمانامیرالمومنین)ع(بودوفرصتوحالوتدرک
حقیقیاسالمنابمحمدی)ص(راازمســلمانانســلبکردواینباراینفتنهپیچیدهوآغشتهبهسم

صهیونیسمواستکبارهمچونطوفانیویرانگر،عالماسالمیرابانامگروهتروریستیداعشدرنوردید.

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی دولت 
دهم صبح  روز گذشته،  در شــعبه 1057 دادگاه رسیدگی به جرایم 
 کارکنان دولت مســتقر در ساختمان شــماره ۲ قوه قضائیه تشکیل 
شد. در این جلســه باز هم حمید بقایی همانند جلسه قبل در دادگاه 

حضور نیافت.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده، استعالماتی را به عمل آورده که پس 

از اخذ جواب استعالمات، پرونده آماده صدور رای است.
بر اساس این گزارش، ۲۴ آبان ماه سومین جلسه رسیدگی به پرونده 
حمید بقایی با حضور عادل حیدری، وکیل مدافع وی در شعبه 1057 
دادگاه کارکنان دولت برگزار شد و حمید بقایی در جلسه دادگاه حضور 
نیافت.دومین جلسه رسیدگی به پرونده بقایی نیز 30 مهرماه برگزار 

شد که با حواشی زیادی همراه بود.

»بقایی« باز هم  به دادگاه 
نرفت!

بستهشدنپروندهداعشدرمنطقهباُمهر»سلیمانی«؛

پایان فـتنه

وزرای دولت هم برای ارائه گزارش از کارهایی که انجام می دهند و حفظ 
ارتباطشان با مردم وارد فضای مجازی شده اند. پرچمدار این حرکت را باید 
محمدجواد ظریف دانست، وزیر امور خارجه ای که گویا به جز دیپلماسی 
خارجی به دیپلماســی داخلی هم اعتقاد زیادی دارد. آن زمان که هنوز 
هیج وزیری وارد این عرصه نشده بود، در همان اوایل روی کار آمدن دولت 
یازدهم، صفحه فیس بوک ظریف فعال تر از روابط عمومی دولت بود و 
حتی در بزنگاه مذاکرات گزارشاتی از روند امور ارائه می کرد. محمد جواد 
ظریف با بیش از 655 هزار طرفدار یا follower  در اینستاگرام بیشترین 
محبوبیت را دارد و در گام بعدی مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان 
قرار دارد. سپس حسن قاضی زاده هاشمی در پلکان سوم ایستاده است. 
در مقابل محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش که چندماهی است ردای 

وزارت به تن کرده با follower 950 در ردیف آخر قرار دارد.  

کدام وزیر بیشترین 
فالوور و الیک را دارد؟

کابینهدیدگاه
رحمانیفضلی:

 کمترین سرقت را در زلزله 
کرمانشاه داشتیم

عبدالرضا رحمانی فضلی،وزیر کشــور گفت: معتقدم 
بحران زلزله بســیار خوب مدیریت شده؛ زیرا شدت 
و وسعت زلزله بســیار باال بوده و برای همه نهادهایی 
 که در این زمینه کمک می کردند تعیین مســئولیت 

شده بود.
وزیر کشور با بیان اینکه بنابر گزارش نیروی انتظامی 
در زلزله اخیر استان کرمانشاه کمترین میزان سرقت را 
داشته ایم، بیان کرد: بنده به عنوان اولین نفر مصاحبه 
و موضوع راهزنی در منطقه زلزله زده را تکذیب کردم. 
در ثالث باباجانی به عنوان شهری که بر سر مسیر قرار 
دارد، امکاناتی نیاز بود که مردم این منطقه خود را به 
نزدیکی جاده رساندند تا از خودروهای کمکی، امکانات 
الزم را دریافت کنند؛ البته برخی شایعات مطرح شد که 
دولت ابتدا قصد دارد امکانات را به مردم سرپل ذهاب 
بدهد و بعد به ثالث باباجانی توجه شود که این موضوع 

به هیچ وجه درست نبود.
 وی افزود: نقش این فضا حدود 80 درصد مثبت بود و 
در برخی موارد نیز به تقویت شایعات و اعتماد عمومی 
نســبت به دولت را خدشــه دار کرد ولی در مجموع 

ارزیابی ما مثبت است.

خبر

امروزمیتوانیم
بگوییم

تروریستها
نفسهایآخرخود
رادرعراقوسوریه
میکشندکهاین
موضوعدستاورد

بزرگیاست
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کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
13،550،000 ریال)طرح جدید(

7،230،000 ریالنیم سکه

4,127,000 ریالربع سکه

2,660,000 ریالسکه یک گرمی

1،254،210 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

دیدگاه

مدیر خانه کارگر اصفهان:

  تضعیف تشکل های کارگری
 سبب افت تولید می شود

مدیر اجرایی خانــه کارگر اصفهان گفت: تضعیف تشــکل های 
کارگری نه تنها به سود کارگران نیست، بلکه به افت تولید و افزایش 

مشکالت اقتصادی منجر می شود.
ابراهیم فتحیان در نشستی خبری به مناسبت روز تصویب قانون کار 
افزود: فضای کار در کشور باید به گونه ای باشد که تشکل ها روز به 
روز بیشتر، تخصصی تر و به دنبال احقاق حقوق کارگران باشند،در 
غیر این صورت انتظار برای اعتالی نیروی انسانی و رشد اقتصادی 
نیز بیهوده است.وی اضافه کرد: در سال های ابتدایی دهه۷۰ افزون 
بر۳۰۰ شورای کار و کارگری در استان اصفهان فعالیت می کرد، اما 

این آمار در حال حاضر به ۳۰ شورا کاهش یافته است.
مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان ادامه داد: تشــکل های کارگری 
یکی از سه بخش مورد تاکید در قانون کار یعنی دولت، کارگران و 
کارفرمایان به شمار می رود؛ بنابراین تضعیف آن کل مجموعه کار و 

تولید را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
همچنین نایب رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان 
اصفهان در این نشست گفت:حفظ اتحاد میان تشکل های کارگری 

به اندازه ساز و کار تشکل های صنفی اهمیت دارد.
محمدعلی آزاد گفت: موارد بسیاری دیده شده است که تفرقه بین 
تشکل ها و نبود انسجام الزم، در پیشــبرد اهداف آنها خلل ایجاد 
کرده و در نهایت کارگران متضرر شده اند.رییس مجمع کارگران 
اســتان اصفهان نیز در این نشســت، واگذاری های غیراصولی به 
بخش غیردولتی و خصوصی سازی ناکارآمد و ناعاقالنه را از دالیل 
افت تولید و بروز مشــکالت در واحدهای صنعتی بزرگ اســتان 
اصفهان برشمرد.مجتبی مولیانی خاطرنشان کرد: خصوصی سازی 
صحیح به معنای واگذاری واحدهای صنعتی به افراد یا ســازمان 
 های مدبر و کارآمد است درغیراین صورت نمی توان انتظار تولید و 

بهره برداری را از آنهان داشت.

سکه و طال

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان مطرح کرد:

 صادرات محوری؛ راهکاری 

برای توسعه بازار  فروش
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان با بیان ضرورت بهره مندی مدیران واحدهای 
صنعتی و تولیدی از اطالعات و علوم روز به منظور 
مدیریت و راهبری مناســب واحدهای تولیدی در 
فضای رقابتی و پر چالش امروزی، جایگزینی تفکر 
سیستمی با تفکر ســنتی به منظور پیشرفت بنگاه 
های صنعتی را ضروری دانســت. محمد جواد بگی 
برگزاری دوره هــای تخصصی آمــوزش مدیران و 
کارکنان واحدهای صنعتــی و همچنین تورهای 
صنعتی و نمایشــگاهی برای این واحدها را یکی از 
اقدامات مهم و اولویت هــای اصلی معاونت صنایع 
کوچک و متوسط این شرکت به منظور حمایت از 
صنایع استان در به روز رسانی فناوری های تولیدی 
به ویژه ارتقای فناوری های مدیریتی این شرکت ها 
دانست.وی با اشاره به مشکالت فروش و تقاضای بازار 
بخش عمده صنایع استان و کشور، صادرات محوری 
و ایجاد بازارهای صادراتی را یکی از راهکارهای الزم 
برای توسعه بازار  فروش و همچنین از پیش شرط 

های بقای این واحدهای تولیدی دانست.

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه:

 حقوق اغنیای حقوق بگیر 

تصاعدی افزایش می یابد 
عضو کمیسیون برنامه  و بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی گفت: یکی از آسیب های بودجه سال 
9۷ کشور این است که درحالی که عموم حقوق بگیران 
با افزایش ناچیز ســالیانه حقوق و دســتمزد مواجه 
خواهند شــد، اغنیای حقوق بگیر، افزایش تصاعدی 

خواهند داشت.
حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: اگر از افزایش 
حقوق کارکنان دولت  که بیــش از ۷ میلیون تومان 
دریافت ماهانه دارند، جلوگیری شــود تا ۳۰ درصد 

بودجه های جاری کشور صرفه جویی می شود.
نماینده مردم برخوار شاهین شهر و میمه در مجلس 
خاطرنشان کرد: دولت در سه سال گذشته برخی از 
اسناد خزانه را پیش فروش کرده است، این رویه دولت 
را مقروض تر کرده است، به طوری که دولت ۳ میلیارد 
دالر به وزارت نفت و 5 هزار میلیارد تومان در سازمان 

برنامه  و بودجه بدهی دارد.

این افزایش قیمت به شرط ارتقای کیفیت در نظر گرفته شده بود 
که عمال با گذشت چند سال از این ماجرا، تغییری حاصل نشد و 
از طرف دیگر بحث یکسان سازی نرخ آرد با تصویب طرح جامع 
گندم، آرد و نان در کارگروه ملی گندم و آرد و نان در دست بررسی 
است و در حال نهایی شدن است که بعد از تصویب دولت اتخاذ 
خواهد شد. به هر حال از آخرین روزهای هفته گذشته زمزمه های 
افزایش قیمت نان سنتی به گوش می رسید و باالخره تغییرات از 
اعمال شد. با این وجود از چند سو این تغییرات قیمتی بر جامعه 

تاثیرگذار بود.
از یک ســو نانوایان به عنوان مهم ترین صنفی که با این موضوع 
دست به گریبان هســتند در ابتدا بر افزایش قیمت نان تاکید 
داشتند. این در حالی بود که برای جبران هزینه های تحمیلی 
و تورم طی هر ســال و در مقابل ثبات قیمت چند ســاله نان، 
 مجبور به تعدیل نیرو و حتی کاهش وزن چانه های نان شدند.
در حالی که درقیمت نان و فرآورده های گندم، عوامل مختلفی 
نظیر مواد اولیه،هزینه کارگری، خدمات آب و برق و اجاره ملک 

دخیل هستند.
در این بین اما حاج رحیم صفوی، نانوای یکی از محالت اصفهان 
افزایش قیمت 1۰ تا 15 درصدی قیمت نان بعد از ســه سال را 
چندان مناســب نمی داند و عنوان می کند که طی این سال ها، 
قیمت نان با رکود روبه رو بود و تمام حامل های انرژی و دستمزد 
و بیمه متناســب با تورم افزایش یافت، حتی مواد اولیه تشکیل 
دهنده نان از جمله آرد، آب، نمک و کنجد و... این تغییر قیمت را 

داشته اند، اما نان عمال بدون تغییر قیمت باقی ماند .
وی در خصوص کیفیت نداشتن برخی از نان ها عنوان می کند: 
 وقتی آرد، با کیفیتی مناســب در اختیار نانوایی هــا قرار داده
 نمی دهند، چگونه می توان انتظار داشــت نــان مرغوب ارائه 
 شود؟ این در حالی است که 8۰ درصد آرد به صورت یارانه ای و

 2۰ درصد آزاد در اختیار نانوایان قرار می گیرد.
چندی پیش اما زراعت کار، مدیرعامل اتحادیه نانوایی های سنتی 
کشور در روز ملی نان عنوان کرده بود که بخشی از گندم ها باید 
خوراک دام شــود، اما به علت نبود مدیریت صحیح به مصرف 
انسانی می رسد. این در حالی است که برنامه خودکفایی گندم 
داریم، اما بر کیفیت گندم مصرفی کار نکرده ایم. اکنون ۳5 درصد 
گندم تولیدی کشور درجه یک، ۳5 درصد درجه دو و ۳۰ درصد 

درجه سه است.
از ســوی دیگر نیز مردم هم از این افزایش قیمت دل خوشــی 
ندارند؛ چرا که آن را عامل و یا شــروع موج افزایش قیمت سایر 
اقالم می دانند. نان، جزء اصلی سفره ایرانی ها به حساب می آید 
در شرایطی که از نظر کیفیت تغییری را ندیده ایم و می گویند 

چرا شرایط اقتصادی مردم در نظر گرفته نمی شود ؟
مســئوالن و نمایندگان مردم در مجلس هم نظرات متفاوتی 
نسبت به این افزایش قیمت داشته اند که می توان به اظهارات 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اشــاره کرد که ابراز داشته به 
طور قطع گرانی نــان و آرد در عمل موجب افزایش کیفیت نان 
نمی شود و مردم از این بابت ضرر می کنند. مصرف نان در ایران 
دو برابر کشورهایی با جمعیت مشابه کشورمان است و به طور 
میانگین از هر ۳ نان خریداری شده کمتر از 2 نان مصرف و بقیه 
دور ریخته می شود.سیدناصر موسوی الرگانی عامل این دورریز 
نان را پایین بودن قیمت نان می داند! اظهار نظری که بســیار 

جالب توجه به نظر می رسد.
به هر حال باید منتظر ماند و دید روزهــای آینده این افزایش 

قیمت چه روندی را طی خواهد کرد.

فاطمه کاویانی     طی 6 سال گذشته به بهانه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، شاهد افزایش قیمت 
 بسیاری از حامل های انرژی و به دنبال آن افزایش قیمت کاالهای اساسی بوده ایم. 
در این بین کاالهایی همچون نان، جزء جدانشدنی  سبد غذایی هر خانواده است که دستخوش این تغییر و 

تحول قیمتی قرار گرفت، اما از آذرماه سال 93 این کاال با ثبات قیمت روبه رو شد.

رییس کمیســیون اقتصادی اتاق اصناف استان اصفهان گفت: 
حدود یک چهارم از اتحادیه های صنفی ما وابســته به مسکن 
هســتند و رونق این بخش در رونق سایر مشاغل وابسته، بسیار 

موثر است.
روح ا... چلونگر در خصوص رونق بازار مســکن، اظهار داشت: به 
اعتقاد بنده امروز بازار اصفهان اشباع شــده، اما یکی از راه های 

توسعه بازار حضور در نمایشگاه های تخصصی است.
 به گفته وی، حضور بخش های مختلف مســکن در نمایشگاه

 می تواند برای اصناف مختلف و رونق آنها گره گشا باشد.
رییس کمیســیون اقتصادی اتاق اصناف استان اصفهان افزود: 
حدود یک چهارم از اتحادیه های صنفی ما وابســته به مسکن 
هستند و رونق این بخش در رونق ســایر مشاغل وابسته بسیار 

موثر است.
وی افزود: در گذشــته ارتباط اصناف با شرکت نمایشگاه های 
اصفهان کمرنگ بود، اما امیدواریم با حضور هیئت رییسه جدید 
و مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاه شــاهد تعامالت و تقویت 

بهتراین دو نهاد باشیم.
چلونگر با تاکید بر ضرورت برگزاری جلسات مختلف کمیسیون 
اقتصادی اتاق اصناف و نمایشــگاه اصفهان در راستای افزایش 
رشد اقتصادی استان، تصریح کرد: به طور قطع تعامل این دو نهاد 

موجب پیشرفت استان و بهبود زندگی مردم می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف استان اصفهان عنوان کرد:

وابستگی یک چهارم اتحادیه های صنفی به بخش مسکن

طی چند سال گذشته  سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان، عالوه برایجاد بازارهای روز به منظورعرضه و فروش 
انواع تولیدات کشاورزی)میوه وتره بار(، فرآورده های لبنی، محصوالت 
پروتئینی و سایر نیازهای ضروری مردم، به ایجاد بازار گل و گیاه اقدام 
کرده؛ بازاری که در مدت فعالیت خود، بــه یکی از بازارهای پر رونق 

شهر تبدیل شده است.
فعالیــت ایــن بــازار از خردادمــاه ســال 1۳8۷ با حضــور هفت 
تولید کننده آغاز شــد و در حال حاضر تعداد بهره بــرداران از هفت 
نفر در زمان افتتــاح، بــه 1۰5 تولیدکننده و 154 غرفه در ســال 
96 رســیده و بجز  تولیدکننــدگان اصفهانــی، تولیدکنندگانی از 
استان های تهران، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، مرکزی، مازندران 
 و گیــالن نیــز در بــازار گل و گیاه اصفهان مشــغول بــه  فعالیت

 هستند.
ایجاد بازارگل و گیاه  سبب شده تا با حذف واسطه های اضافی و ارتباط 
بدون واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، قیمت ها واقعی تر 
شده و درآمد حاصل از فروش، مستقیما نصیب  تولیدکنندگان شود؛ 
درآمدی که از ســوی تولیدکننده در جهت  تقویت، توسعه و ارتقای 

کیفیت و تولید مجدد هزینه می شود.
تنوع محصــوالت موجود در بــازار، انواع گل هــای گلدانی، فصلی، 
باغچه ای، آپارتمانی، کاکتوس، انواع گل های شاخه بریده، درختان 
و درختچه های مثمر و غیرمثمر، گل های خشــک، کود، ســم، بذر، 
ادوات باغبانی، ابزار آالت تزئین، انواع گلدان، خاک برگ و... را شامل  
می شود که به لحاظ رقابتی بودن فضا، محصوالت با  باالترین کیفیت 
در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. حضور مستقیم تولیدکننده در 
بازار فروش، سبب شده تا تولیدکنندگان نسبت به نیاز بازار به عرضه 
و تقاضای محصول اطالعات درست داشــته باشند و با آگاهی کامل 

نسبت به تولید برنامه ریزی کنند.
اکنون بــازار گل و گیاه اصفهان بخش قابل توجهــی از نیاز بازار گل 
استان های جنوبی کشــور را تامین می کند؛ به طوری که درخواست 

برای خرید، بیش از تولید استان است. 
بی شــک یکی از مهم ترین علل  این رشــد در فعالیت گلخانه های 
اصفهان، ایجاد بازار گل و گیاه و فراهم آمدن شــرایط مناسب برای 

فعالیت در این زمینه بوده است.
این بازار  عالوه بر جلوگیــری از نابودی یک صنعــت رو به افول در 
استان، موجب توانمندسازی آن شــده و خوشبختانه در حال حاضر 
تولید کنندگان  فعال در این بازار در حال توســعه ســطح زیر کشت 

گلخانه های خود و اشتغال زایی روز افزون هستند.
در حال حاضر،  ایــن بازار با برگزاری 25 جشــنواره مداوم در جهت  
فرهنگ سازی در مقاطع مختلف اعم از آموزش و پرورش)در سنین 
پایه(، خانواده ها و عموم مردم، گل را که به عنوان یک کاالی لوکس 
در ذهن مردم شناخته می شود،یکی از کاالهای ضروری سبد خانوار 
معرفی کرده که این امر نتیجه فرهنگ سازی و برگزاری جشنواره های 

متعدد است.

بیست و ششمین جشنواره گل و گیاه در اصفهان آغاز به کار کرد
مجموعه ماهی های زینتی

ســازمان با ایجاد مجموعه ماهیان زینتی  به عنوان اولین مجموعه 
رسمی در کشور با حمایت از  بهره برداران توانمند در عرصه تولید و 
پرورش انواع ماهیان آب شیرین و آب شور توانسته نقش چشمگیری 
در جلوگیری از سوء استفاده واســطه ها ایفا کند و با عرضه مستقیم  
این ماهی ها و نیز ارائه  ابزار و تجهیزات مرتبط با نگهداری و پرورش 
آنان، در جهت حمایت از تولیدکنندگان و کاهش قیمت عرضه ایفای 

نقش نماید.

مجموعه مشاغل خانگی 
امروزه کســب و کارهای خانگی، راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال 
و درآمد در سراسر جهان محسوب می شــوند. قابلیت انجام این نوع 
کسب و کار در »منزل« ســبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلین 
آنها می شــود که از آن جمله می توان به ایجاد توازن بین مسئولیت 
خانوادگی زنان و اشــتغال آنان، حذف هزینه های مربوط به خرید، 
رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای 
خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب ازطریق 
آموزش غیررسمی به شیوه استاد- شاگردی بین اعضای خانواده و... 

اشاره کرد.
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شــهری، به منظور ساماندهی 
مشــاغل خانگی و حمایت از زنان سرپرســت خانوار بــا ایجاد بازار 
مشاغل خانگی، توانسته است زمینه اشــتغال مستقیم  بیش از 6۰ 
نفر از تولیدکنندگان مشاغل خانگی )که بیشتر آنها از زنان سرپرست 
خانوار هستند( را فراهم آورد که در این راستا توانسته اند با استفاده از 
خالقیت و تالش خود و تلفیق آن با هنرهای دستی، محصوالتی زیبا 
در راســتای امرار معاش تولید کرده و به فروش آنها با قیمت مناسب 
اقدام کنند که خوشبختانه این امر با اســتقبال مناسب شهروندان 
روبه رو شده اســت. در این مجموعه، محصوالتي همچون مینیاتور، 
تذهیب، گل هــاي مصنوعي، انواع چــرم، تابلوهاي نقاشــي، انواع 
سفره هاي هفت سین، نقاشي روي پارچه، انواع بافت و... به شهروندان 

ارائه مي شود.
هر ساله همزمان با بازگشایی مدارس، به منظور ایجاد روحیه نشاط 
و شــادابي در بین دانش آموزان و خانواده های آنها، افزایش فرهنگ 
استفاده از گل و گیاه و آشنایی با  مزایای آن و تاثیرات روحی و روانی 
استفاده از این منبع خدادادی که تاثیر بسزایی در سالمت روح و روان 
خانواده ها دارد و همچنین حمایت از تولیدکننــدگان گل و گیاه و 
ماهیان زینتي و مشاغل خانگی، جشنواره ای در محل بازار گل و گیاه 

شهرداری اصفهان برگزار می شود.
در این جشــنواره تولیدکننــده و پرورش دهنــدگان گل و گیاه از 
استان های مختلف کشور حضور داشته و جدیدترین تولیدات خود را 
در معرض دید عموم قرار می دهند. حضور تولیدکنندگان ماهی های 
زینتی  و همچنین تولیدکنندگان مشــاغل خانگی که عموما از زنان 
سرپرست خانوار هستند، از نقاط برجســته این جشنواره محسوب 

می شود. 
فرهنگ سازی و آشنایی با کاشــت و تولید گل  و گیاه از سنین پایه، 
آشــنایی و حمایت از مشــاغل خانگی و همچنین تولیدکنندگان 

ماهی های زینتی، از اهداف مهم برگزاری این  جشنواره است.
 در بیست و ششمین جشنواره گل و گیاه، انواع گل های شاخه بریده 
و آپارتمانی، کاکتوس، درختان و درختچه هــای مثمر و غیر مثمر، 
گل های فصلی، بذر و انواع گلدان های سفالی و پالستیکی عرضه شده 
اســت. همچنین کاالهایی مانند گل های خشک، ظروف میناکاری 
شده، چرم های طراحی و نقاشی شده و دیگر اقالم مربوط به مشاغل 
خانگی و  انواع ماهی های زینتی و صنایع وابســته آن در معرض دید 

شهروندان قرار می گیرد.
ازجمله برنامه های جنبی در این جشنواره، عالوه بر عرضه مستقیم و 
بدون واسطه تولیدات تولیدکنندگان، این است که ازطریق نمایشی 
کردن و اجرای تئاتر با موضوع نگهداری گل و گیاه و آشنایی با انواع 
گل ها  و خواص آنها  برای دانش آموزان  و کودکان شرکت کننده در 
جشنواره، سعی شده برای ســنین پایین فرهنگ سازی الزم صورت 
گیرد که  تاثیرات مثبتی بر آنها خواهد داشــت. از ویژگی خاص این 
جشنواره می توان به فضا سازی محیط بازار با المان های گل آرایی شده  

مرتبط با کودکان و نوجوانان اشاره کرد. 
همچنین اهدای 2۰هزار گلــدان از انواع گل های آپارتمانی به دانش 
آموزان به همراه بروشور روش نگهداری، اهدای 1۰هزار بسته کارت 
مشاغل به منظور معرفی و آموزش ۳5 رشته از مشاغل خانگی، انجام 
مشاوره و معرفی قسمت های مختلف بخش مشاغل خانگی همراه با 
توضیحات کامل توسط کارشناس این مشاغل، از دیگر  فعالیت های 

جنبی این جشنواره است.
با توجه به اینکه  جشنواره بیست و ششم در راستای فرهنگ سازی 
استفاده از گل و گیاه در میان کودکان و نوجوانان برگزار می شود، پیرو 
هماهنگی صــورت گرفته با اداره کل آموزش و پرورش در راســتای 
حضور دانش آموزان در محل برگزاری جشنواره و حضور در محل بازار 
گل و گیاه به عنوان بخشی از ساعات آموزشی و تفریحی، 12 دستگاه 
اتوبوس گل آرایی شده جهت انتقال دانش آموزان از نقاط مختلف شهر 

به محل برگزاری جشنواره تدارک دیده شده است.
نکته مهم و خاص در برگزاری این جشــنواره، حضــور فعال بخش 
خصوصی و تولیدکنندگان گل و گیاه اســت؛ به گونه ای که تمامی 
هزینه های این جشــنواره به عهده بخش خصوصی بوده و ســازمان 

میادین به عنوان متولی این جشنواره نقش حمایتی و نظارتی دارد.
در این جشنواره 16۰ غرفه  در ارتباط با گل و گیاه،۳5 غرفه مشاغل 

خانگی و 1۰ غرفه ماهی زینتی به فعالیت می پردازند.
این جشنواره از تاریخ 29 آبان ماه آغاز شده و به مدت 2۰ روز در محل 
بازار گل و گیاه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان واقع در خیابان جی، خیابان همدانیان ادامه خواهد داشت. 
شهروندان محترم می توانند از ســاعت 8 الی 1۳ و 14 الی 2۰ جهت 

بازدید به این بازار مراجعه کنند.

تنور افزایش قیمت روشن شد؛

 غِم نان!
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در جشنواره بین المللی فیلم هند

شش کارگردان ایرانی، امسال فیلم های خود را در جزیره گوآ به 
نمایش می گذارند. در افتتاحیه این دوره از جشنواره، »ورای ابرها« 
ســاخته مجید مجیدی، به عنوان فیلم آغازکننــده نمایش داده 
می شود. »نفس« نرگس آبیار، فیلم »لرد« ساخته محمد رسول اف، 
»بدون تاریخ، بدون امضا« ساخته وحید جلیلوند، »ناپدید شدن« 
ساخته علی عسگری و »ماجرای نیمروز« ساخته محمد حسین 

مهدویان نیز در بخش سینمای جهان به نمایش در می آیند.
 از میان این اســامی، فیلم نرگس آبیار و محمد حسین مهدویان، 
هم در داخل و هم در خارج از کشور اکران داشته اند. »بدون تاریخ 
بدون امضا« هنوز اکران داخلی نداشته و »ناپدید شدن« فیلمی به 

کارگردانی علی عسگری، محصول سال ۱۳۹۶ است.
لِرد )به معنــی ُدرد یا ته نشســِت مایعات( فیلم ســینمایی به 
نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی محمد رسول اف، محصول 
ســال ۱۳۹۵ اســت. این فیلم ششمین فیلم ســینمایی محمد 
رسول اف بوده و از تولیدات رسمی سینمای ایران، زمستان ۱۳۹۵ با 
دریافت پروانه ساخت است. چهل و هشتمین جشنواره بین المللی 
فیلم هند از روز گذشته آغاز شده و تا ٧ آذر) ٢٠ تا ٢٨ نوامبر( در 

جزیره گوآ ادامه خواهد یافت.

جشنواره 

در شهر

تجلیل از استاد تعزیه خوان 
در هنرسرای خورشید 

هنرســرای خورشید ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان، در راســتای تجلیل از مقام 
هنرمندان اصفهان، امروز به بررسی کارنامه هنری 

عباس جواهری می پردازد. 
به گــزارش روابط عمومــی ســازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان، اســتاد جواهری از 
سن ٧ سالگی شروع به تعزیه خوانی کرده که درآن 
زمان پدربزرگ وپــدرش خواننده بوده اند و دقیقا 
اولین تعزیه نام برده، »شــاهزاده عبداله« بوده که 
برای پدرش که نقش امام حســین)ع( را داشته 

خوانده است. 
درسن ۱۹سالگی شروع به شهادت خوانی کرده و 
در اجرای تعزیه از سبک مرحوم مرتضی سلیمانی 
و گیوی تفرشی پیروی کرده و در محضراستادان 
بزرگ تعزیه ایــران همچون سیدحســن خوش 
ضمیر، ترابی بزرگ، ترابــی کوچک، علی محمد 
حجــازی، نورانی، مرحوم هاشــم فیــاض، رضا 
مخلصی و استادان معاصرکسب فیض نموده است.
هنرســرای  خورشــید به عنوان دفتر تخصصی 
موســیقی ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان نیــز در همین راســتا در نظــر دارد در 
پانزدهمین برنامه کارنامه، به مرور کارنامه هنری 

استاد تعزیه خوان بپردازد.
بر همین اســاس و به منظور اجرایی کردن طرح 
بســته ارمغان ویژه تکریم اهالی هنــر اصفهان، 
امروز کارنامه استاد عباس جواهری در هنرسرای 

خورشید تحلیل و بررسی می شود.
عالقه مندان برای شــرکت در جلســه تحلیل و 
بررســی کارنامه این اســتاد بزرگوار، می توانند 
رأس ساعت ۱٨:۳٠ به هنرســرای خورشید واقع 
در پل شهید چمران، کوی آفتاب، جنب شهرداری 

منطقه ٧ مراجعه کنند.

اینستاگردی

بازیگر ایرانی در فیلم هاي ورزشِي 
میالن

ملیکا شریفی نیا با انتشار عکســی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
فیلم هاي ورزشي میالن برگزار شد و فیلم ما، »عشق نیکان«، در بخش 
بهترین فیلم بلند داســتاني مورد تقدیر قرار گرفت. به طور کل جوایز 
این جشنواره در بخش هاي مختلف، تنها شامل بهترین فیلم و بهترین 
کارگرداني مي شــود. عکس ها به صورت آلبوم هســتند، ورق بزنید. 
همراهاِن دلم  بي کیفیتِي عکس ها رو ، به »باکیفیتي« خودتون ببخشید؛ 
هم نور خیلي کم بود، هم وقت! با تمام خستگي و سرما، کلي ایستادگي 
کردیم تا همین چندتا عکس رو گرفتیم؛ درنتیجه ژست ها همه مثل هم 

شد و قیافه ها َدرهم !
موسیقی

روز جمعه ۳ آذرماه، از نخستین گاهنامه تخصصی موسیقی 
اصفهان، در حضور حســین علیزاده و فرید قاسمی رونمایی 
می شود. این مراسم به همت دفتر تخصصی موسیقی اصفهان 
وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری، در فرهنگسرای 
خورشــید واقع در خیابان کاوه پل چمران، جنب شهرداری 
منطقه ٧ و در سالن اجتماعات فرهنگسرا، ساعت ۱٨:۳٠ برگزار 
می شود. این رویداد فرهنگی می تواند سر آغاز فصل جدیدی 
برای اشاعه و رشد موســیقی اصفهان باشد چرا که اصفهان از 
دیرباز در تربیت استادان و همچنین تولید محتوای موسیقایی و 
حضور در مکتب موسیقی سنتی ایران زمین ید طوالیی داشته 
است. حســین علیزاده، ردیف دان، آهنگ ســاز، پژوهشگر و 
نوازنده تار و سه تار ایرانی و نامزد دریافت ۳ جایزه گرمی بوده و از 
چهره های تحسین شده موسیقی فیلم در ایران به شمار می آید. 

از سید فرید قاسمی نیز با عناوین »حافظه مطبوعات ایرانی« و 
»آبروی حرفه روزنامه نگاری« ایران یاد می شود.

با حضور دو استاد موسیقی صورت می گیرد؛

رونمایی از نخستین گاهنامه تخصصی موسیقی اصفهان

کتابگردی

به نقل از روابط عمومی خانه کتــاب، دومین طرح پاییزه 
کتاب با تخفیــف ٢٠ تــا ٢۵ درصدی، همزمــان با روز 
کتاب گردی در کتاب فروشی های عضو طرح سراسر کشور 
آغاز می شود که کتاب فروشان در اولین روز از این طرح به 
مناســبت روز کتاب گردی کتاب های خود را با ۱٠درصد 
تخفیف بیشتر )تخفیف ۳٠ تا ۳۵درصدی( عرضه می کنند. 
بر اساس این گزارش، کتاب فروشی ها می توانند با مراجعه 
به سایت خانه کتاب به نشانی ketab.ir در دومین طرح 
»پاییزه کتــاب« ثبت نام کنند. این طــرح از دوم آذر ماه 
همزمان با روز کتاب گردی در کتاب فروشــی های عضو 
طرح، آغاز و تا ٢٢ آذر ماه در مراکز اســتان ها و ٢ دی در 
شهرستان ها اجرا می شود. در این طرح  خریداران می توانند 
در چند نوبت و از چند کتاب فروشی عضو طرح، کتاب های 

عمومی را با ٢٠ درصــد و کتاب های کودک و نوجوان را با 
٢۵درصد تخفیف خریداری کنند.

در سراسر کشور صورت می گیرد؛

آغاز تخفیف ۲۰ تا ۲۵درصدی خرید کتاب 

اکران مستند زندگی سه خواهر 
ووشوکار سمیرمی

 مستند »صفر تا سکو« که روایتگر زندگی شخصی و حرفه ای الهه، 
شهربانو و سهیال منصوریان، ســه خواهر ووشوکار سمیرمی است، 
از امروز ســاعت ٢٠ در ســینماهای تهران اکران می شود.پردیس 
سینمایی کورش، پردیس سینما آزادی، پردیس سینمایی مگامال، 
موزه سینما، سینما فرهنگ، پردیس ســینمایی چارسو و سینما 
سپیده تهران از امروز مستند »صفر تا سکو« را اکران خواهند کرد.
این مستند را سحر مصیبی کارگردانی کرده و مهتاب کرامتی و طهورا 
ابوالقاسمی تهیه کنندگی آن را بر عهده داشته اند. گفتنی است برنامه 

اکران این فیلم در سینماهای اصفهان هنوز اعالم نشده است.

»رادیو شب« به شبکه شما می آید
منصور ضابطیــان و محمد صوفی »رادیو شــب« را برای شــبکه 
»شما« می ســازند. هنوز خبر موثقی از ترکیب مجریان و قسمت 
های مختلف این برنامه در دست نیست؛ اما با توجه به سابقه برنامه 
سازی ضابطیان در شــبکه چهار و آموزش، می توان انتظار داشت 
»رادیو شب« برنامه ای موسیقی محور و ادبی باشد. رادیو هفتی ها 
قرار بود از ابتدای مهر ماه سال ۹۵ »رادیو شب« را در شبکه »شما« 
اجرا کنند که به دالیلی بعد از تولید چند آیتم، اجازه این کار را پیدا 
نکردند؛ اما این بار رادیو شب وارد مرحله فیلم برداری شده و پخش 

آن قطعی است.

مستند

رادیو

 رییس کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان در خصوص طــرح نذر کتاب در 
کتابخانه مرکزی اظهار کرد: در بیرون این کتابخانه سازه ای را طراحی کردیم که 
در طول شبانه روز پذیرای کتاب های مردم با هر عنوان و موضوعی است و مردم 
هم کتاب هایی را که نیاز ندارند نذر می کنند. سید حمیدرضا میرپویا افزود: بعد 
از آن کتاب ها به لحاظ موضوع و محتوا جداســازی شده و برای تجهیز و تامین 
بخشی از منابع ارگان ها و دستگاه های مختلف طبقه بندی می شوند؛ سپس به 
فراخور نیازشان به آنها اهدا می شود که تا کنون موفقیت خوبی داشته و سازمان و 
انجمن های مختلفی از آن بهره برده اند. بخش دیگری از این کتاب ها هم به مراکز 
اطراف شهر اصفهان منتقل می شود تا از منابعی که مردم به کتابخانه مرکزی هدیه 

کرده اند، استفاده کنند.

در خانه هم می توانید کتاب نذر کنید
وی با اشــاره به صحافی مجدد برخی از کتاب های فرسوده موجود در این طرح 
تصریح کرد: اگر کتابی قابل استفاده و مطالعه باشد، به بخش صحافی انتقال یافته و 
بعد از اصالح وارد چرخه نذر کتاب می شود. در طرح نذر کتاب، کتاب های درسی و 
کمک آموزشی هم اهدا می شود که به شیوه های مختلف به دست کسانی که به آن 
نیاز دارند خواهد رسید. میرپویا ادامه داد: در طرح نذر کتاب اگر افرادی کتاب های 
زیادی برای اهدا داشته یا امکان مراجعه حضوری به کتابخانه مرکزی را نداشته 
باشند، می توانند از طریق تماس با کتابخانه مرکزی به شماره ۳٢٢۳۹۹۳۵ و ذکر 
اسم و نشانی منزل، کتاب های اهدایی خود را به پیک رایگان کتابخانه تحویل داده 

و در این طرح شرکت کنند.

  بشارت پیکی برای دانایان خانه نشین
رییس کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان در خصــوص دیگر طرح های این 
کتابخانه خاطرنشان کرد: طرح پیک دانایی برای ســالمندان باالی ۶٠ سال، 

معلوالن، جانبازان و بازنشستگان برنامه ریزی شده است.
 کتاب مبادله کنید

وی اضافه کرد: طرح مبادله کتاب نیز از دیگر طرح های کتابخانه مرکزی شهرداری 
اصفهان است تا افرادی که کتاب های خود را مطالعه کرده اند و دیگر جذابیتی 
برای آنها ندارد، بتوانند کتاب های خود را با کتاب های دیگری جابه جا کرده و از 
کتاب های جدیدی استفاده کنند. شرکت در این طرح برای عموم آزاد است و نیاز 

به عضویت ندارد.

رییس کتابخانه مرکزی شهرداری خبرداد:

اجرای سه طرح نذر کتاب در کتابخانه مرکزی

مجید کیمیایی پــور تصریح کــرد: دومین نمایش مینی مالیســتی به نام »عروســک های دوست داشــتنی من« بــه همت خانه 
 شــهروند در زمان تصدی مدیریتی محمدرضا رهبری تولید شــد و در جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان نیز شرکت 

کرد.
وی در پاسخ به این ســوال که ایده اولیه اجرای نمایش پدرچوبی در چه ســالی ایجاد شد، اذعان داشــت: این نمایش چهارمین تولید 

مینی مالیستی من است و ایده اولیه آن سال ۱۳۹٢، در مرکز ملی اسیتژ توسط گروه تئاتر آفرینش مطرح شد.
این کارگردان اصفهانی تصریح کرد: پدرچوبی شامل سه گروه سنی »الف«، »ب و ج« و »کودک و نوجوان« بود و از ۱۴ تا ٢۳آبان ماه، در 
اصفهان روی صحنه رفت. کیمیایی پور در مورد جزئیات آن ادامه داد: »پدر چوب« یک نمایش پازلی چوبی است که به شیوه عروسکی و 

بااستفاده از وسایلی که در حضور تماشاگران شکل عروسک می گرفت به اجرا در آمد.
وی تاکید کرد: موسیقی این کار نیز از چوب و به عبارت دیگر نقشی که چوب در زندگی ما دارد، آماده شده است.

این کارگردان تئاتر در پاسخ به ســوالی در مورد محتوای این نمایش اذعان داشت: محتوای نمایش»پدر چوب«، محیط زیست است و به 
کودکان آموزش می دهد که چگونه باید از محیط حیات و زیست خود محافظت کنند.

کیمیایی پور، بازخوردهای این نمایش را بسیارخوب توصیف کرد و دلیل این امر را پر شدن ســالن اجرا و دو سانس شدن آن در دو شب 
پایانی دانست.

وی در پاسخ به ســوال خبرنگار روزنامه زاینده رود با این مضمون که اجرای بعدی شــما در ایران، در کدام شهر است، گفت: بجز اجرای 

» پدرچوب «با کمترین هزینه، پیام خود را به تماشاگر القا کرد
کارگردان اصفهانی با اشاره به اینکه  ایده اجرای نمایش مینی مالیستی  برای اولین بار در سال 1391 مطرح شد، اظهار داشت: در جهت  اعظم حاجی رضازاده

اجرای نمایش هایی با این مضمون به عنوان یک واحد درسی با ابتدایی ترین وسایل و سرکالس تالش زیادی انجام دادیم؛ اما بدون حمایت 
آموزش و پرورش نتیجه ای نداشت.

نمایــش در تهران که قطعی شــده، تا این 
لحظه مذاکرات در هیچ کدام از شهرها به نتیجه 

نرسیده است.
کارگــردان نمایش پدرچوب در مــورد اجرا در 
خارج از کشــور، به شهرهای ســن پترزبورگ 

روسیه و ایالت پوتاک هندوستان اشاره کرد.
کیمیایی پور تاثیر اجــرای نمایش هایی با این 
مضمون را نه تنها در کودکان بلکه در بزرگساالن 
دانست و گفت: این تاثیر به اندازه ای بود که یکی 
از تماشاچیان در حالی که اشک در چشمانشان 
حلقه زده بود، به من می گفت: باعث تاسف است 
که ما ناآگاهانه در نابودی محیط زیســت قدم 

برمی داریم.
وی با اشــاره به اینکــه امروزه شــاهد اجرای 
نمایش هایــی با هزینه های گزاف هســتیم که 
تاثیری بر مخاطب ندارد، گفــت: این نمایش با 
کمترین هزینه و ابتدایی ترین وسایل، توانست 

پیام خود را به مخاطب القا کند.
کارگردان اصفهانی در پاســخ به این سوال که 
آیا در آینده نمایش هایی با این مضمون را اجرا 
می کنید، گفت: به خاطر اینکه نمایش پدرچوب، 
یک پیام جهانی را به شــکل متفــاوت مطرح 
می کند، نمایــش بعدی خودم را طــوری اجرا 

می کنم که تماشاگر همراه نمایش حرکت کند.
به گفته کیمیایی پور این نمایش روی میزی در 
ابعاد ۶٠متر و با ۴٠ عروسک چوبی اجرا می شود.
کارگــردان اصفهانی در مــورد موضوع نمایش 
آینده خود خاطرنشان ســاخت: مضمون آن به 
حقوق کودکان در کنوانســیون حقوق کودکان  
برمی گردد که چند کشور طی تعهدی، آن را امضا 

و خود را ملزم به رعایت آن کردند.
وی افزود: تمریــن این کار در اصفهــان انجام 
می شــود. در مورد اجرای آن هم باید بگویم این 
موضوع به حمایت مسئوالن بســتگی دارد؛ اما 
تمایل شــخصی من به اجرای ایــن نمایش در 

اصفهان است.

کارگردان اصفهانی:

در ویژه برنامه  ای با عنوان اصفهان-لهستان، از کتابی با موضوع اصفهان به نام »تو به اصفهان باز خواهی گشت« نوشته مصطفی انصافی رونمایی خواهد شد و این 
کتاب مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. این داستان با جنگ جهانی دوم و وروِد تاریخِی اسرای لهستانی از خاک شوروی به ایران آغاز می شود و توجه ویژه به 
ا ین برهه تاریخی دارد. در جریان جنگ جهانی دوم، ایران یکی از مقاصد پناه جویان آواره لهستانی بود که برای عبور از ایران و اسکان در اردوگاه های آوارگان در 
فلسطین و آفریقا وارد ایران می شدند و بعضا در همین جا اقامت می کردند. در سوم شهریور 1320 همراه با نیروهای کمکی لهستانی بیش از 150 هزار زن و کودک و 
سالمند آواره وارد خاک کشور شدند. از ابتدای ورود به ایران، تعداد زیادی از مردان لهستانی به ارتش آزادی بخش لهستان پیوسته و ایران را ترک کردند؛ اما جمع 
زیادی از غیرنظامیان نیز در اردوگاه هایی اقامت گزیدند که از سوی وزارت کشور در شهرهایی مثل تهران، اصفهان و مشهد دایر شده بود. برخی از زنان لهستانی 

در ایران ماندگار شدند و زندگی جدیدی را آغاز کردند. 
هم زمان با هفتادوپنجمین سالگرد ورود لهســتانی ها به ایران، ویژه برنامه ای تحت عنوان »اصفهان-لهستان« برگزار می شود که بخشی از آن به برنامه »عصری با 
داستان« اختصاص دارد. در این نشست از کتاب »تو به اصفهان بازخواهی گشت«، نوشته مصطفی انصافی رونمایی می شود. این رمان به ماجرای زندگی چند نسل 
از لهستانی ها و ایرانیانی که با آنها در ارتباط بودند، می پردازد و به زندگی و گذشته بعضی از این آدم ها نظر دارد. برنامه عصری با داستان، امروز ساعت 16 در موزه 

عصارخانه شاهی نقش جهان در اصفهان برگزار می شود و نویسندگانی چون علی خدایی در آن حضور خواهند داشت. ت
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 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396
 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

8/8 به موجب ماده 11- قانون ثبت اسناد و ماده 59 - اصالحی آیین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم سال 1396 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات محترم 
نظارت ثبت ، آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک شهرضا را به 

شرح زیر آگهی می نماید :
ردیف الف(امالکی که در ســه ماهه دوم 1396 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 

شده است :
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

715- فردوس جلی فرزند نعمت اله  : تمامت پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه

3204- مجید اسالمی شهرضا  فرزند رمضانعلی نسبت به چهار دانگ مشاع 
و اعظم همتی فرزند حیدر علی نسبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت یکصد و هشتاد و دو متر مربع
3554- موقوفه شاه بابا بویه به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه موقوفه به مساحت سه متر و هفتاد و یک 

صدم متر مربع
3675- مرتضی طحانی فرزند غالمحسین : ششــدانگ یک باب مغازه با 
ساختمان فوقانی آن به مساحت ســی و یک متر و بیست و شش صدم متر 

مربع
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

16006- جواد خرم نیا فرزند عنایت : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
یکصد و شصت متر مربع

16026- حمید رضا حیدری فرزند سهراب : ششــدانگ یک قطعه زمین 
محل گذر متروکه به مساحت چهار متر و پنجاه و هشت صدم متر مربع که 
به انضمام ششــدانگ پالک 16041 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را 

داده است
16056- زاد علی شیبانی امیرآبادی فرزند علی : ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 11326 فرعی به مساحت یکصد و یک متر مربع
16064- محسن صفدریان کرویه فرزند مختار : ششدانگ یک باب خانه 
که قباًل پالک 11326 فرعی باقیمانده بوده است به مساحت یکصد متر و 

بیست و یک صدم متر مربع
16073- مسعود جعفری فرزند الیاس : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

یکصد و پنجاه و شش متر و چهل صدم متر مربع
16074- ناز بانو سنائی استوار فرزند حســین : ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت یکصد و پنجاه و شش متر و هشتاد و سه صدم متر مربع
16083- مجتبی موســیلی فرزند اسفندیار : ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور مجزی شده از پالک 1137 فرعی به مساحت یکصد و سی و نه متر 

و پنج صدم متر مربع
16086- مهدی بهرامی فرزند بهرام و افروز قجری پور فرزند ایاز بالسویه : 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد و چهل متر مربع
16087- علی قرقانی فرزند قباد : ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به 

مساحت یکصد و نود و هشت متر و چهار صدم متر مربع
16100- ماهتاب وزیری نره ء فرزند سهراب : ششدانگ یک باب مغازه به 

مساحت یکصد و چهار متر و سی صدم متر مربع
16105- علی اکبر قره قانی فرزند جهانبخش : ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت یکصد و بیست و چهار متر و سی و هشت صدم متر مربع
16106- نعمت اله دهقان فرزند محمد علــی و زهرا برهان ولندانی فرزند 
حمزه بالسویه : ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 8168 فرعی 

به مساحت یکصد و پنجاه متر مربع
16112- شاهرخ حمزوی فرزند سیامرز : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

یکصد و شصت و هفت متر و سی و دو صدم متر مربع
16154- همه ناز نره گرجی فرزند لهراســب : ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت یکصد و سی و یک متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
16157- دالور قرقانی فرزند قباد : ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

یکصد و چهل و هفت متر مربع
16174- مهدیه کامیابی فرزند حیدر علی : ششدانگ یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 1665 فرعی به مساحت یکصد و بیست و شش متر و پانزده 

صدم متر مربع
16175- جهانشیر کریمی فرزند ایرج و بهتر نادری دره شوری فرزند خسرو 
بالسویه : ششدانگ یک باب خانه به مســاحت یکصد و پنجاه و پنج متر و 

هشتاد و هفت صدم متر مربع
16181- شهریار قره قانی فرزند عبدالرضا : ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت یکصد و چهل و چهار متر و شصت و شش صدم متر مربع
16182- محمد رضا طاهر فرزند حبیب اله : ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور مجزی شده از پالک 1003 فرعی به مساحت چهار صد و هشتاد و 

دو متر و چهل و شش صدم متر مربع
16185- همتعلی احسان بخش فرزند لطف اله نسبت به چهار دانگ مشاع 
و نرگس خاتون ابوالفتحی فرزند وفادار نسبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت یکصد و پنجاه و سه متر و چهل و دو صدم متر مربع

16187- محمد حســن نادری دره شوری فرزند حســین : ششدانگ یک 
باب خانه نیمه تمام به مساحت یکصد و شصت و نه متر و ده صدم متر مربع

16188- ابراهیــم کدخدائی فرزند ابوالفتح : ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت یکصد و پنجاه و چهار متر و بیست و پنج صدم متر مربع

سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان
490- محمد رضا اســماعیلی فرزند عبدالحســین و بتول سبزواری فرزند 
عباس بالسویه : ششــدانگ یک باب خانه که پالکهای 2182 الی 2184 

فرعی از آن مجزی شده به مساحت سیصد و هشتاد و دو متر مربع
5498- محمد جواد شبانی فرزند ولی اله نسبت به چهار دانگ و نیم مشاع 
و هما طاهری فرزند طاهر نسبت به یک دانگ و نیم مشاع : ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 1334 فرعی به مســاحت یکصد و بیست متر و 

هفتاد صدم متر مربع
5506- محمد صادق کاویانی فرزند ایرج : ششــدانگ قسمتی از یک باب 
خانه که قباًل قسمتی از پالک 444 فرعی بوده به مساحت یکصد و هفده متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک 1738 و 4075 فرعی جمعاً تشکیل یک 

باب خانه را داده است
5527- احســان نصیریان فرزند عبدالرسول : ششــدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 970 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد و چهار متر و چهل 
صدم متر مربع

5530- حجت اله شیرپور فرزند حسین : ششدانگ یک باب خانه که قباًل 
قسمتی از پالک 1298 فرعی بوده است به مساحت یکصد و نود و پنج متر 

مربع
چهارم : شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد

352- عبدالرسول قدسی فرزند محمد حسین : ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت پانصد و سی و دو متر و هفتاد صدم متر مربع

370- عبدالرسول قدسی فرزند محمد حسین : تمامت هشت قفیز مشاع از 
قطعه زمین بیست قفیزی

970- قدراله ایالن قشقائی فرزند صفر : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
دویست و چهل و شش متر و پنج صدم متر مربع

1534- غالم مهدوی فــر  فرزند نصیب اله : ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت یکصد و سی و چهار متر و سی و پنج صدم متر مربع

1969- سید محمد عمادی فرزند سید عبدالخالق : ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت یکصد و نود و چهار متر و چهل و دو صدم متر مربع

2374- سید محمد عمادی فرزند سید حسین : ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت یکصد و چهل و پنج متر و پنجاه صدم متر مربع

2525- مهدی فخار فرزند حبیب اله : ششدانگ چهار دهنه مغازه با قطعه 
زمین متصله به مساحت ششصد و نوزده متر و نود و یک صدم متر مربع

2739- عطاء کاویانی دره شوری فرزند فضل اله : ششدانگ یک باب خانه 
نیمه تمام به مساحت دویست و هفت متر و پنجاه صدم متر مربع

2753- نوش آفرین خسروی شهید فرزند صیدی خان : ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت دویست و یازده متر مربع

2756- موقوفه باقر شبانی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا : ششدانگ یک قطعه زمین موقوفه به مساحت یکصد و سیزده متر 

و چهل صدم متر مربع
2757- موقوفه باقر شبانی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا : ششدانگ یک قطعه زمین موقوفه به مساحت یکصد و سی و هشت 

متر و هفتاد و سه صدم متر مربع
2758- موقوفه باقر شبانی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا : ششــدانگ یک قطعه زمین محصور موقوفه به مساحت یکصد و 

پنجاه و شش متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
2759- موقوفه باقر شبانی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا : ششــدانگ یک قطعه زمین محصور موقوفه به مساحت یکصد و 

پنجاه و شش متر و سی و چهار صدم متر مربع
2760- موقوفه باقر شبانی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا : ششــدانگ یک قطعه زمین محصور موقوفه به مساحت یکصد و 

چهل و نه متر و پانزده صدم متر مربع
2761- موقوفه باقر شبانی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا : ششــدانگ یک قطعه زمین محصور موقوفه به مساحت یکصد و 

چهل و شش متر و نود و پنج صدم متر مربع
پنجم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

2914- جواد خراجی منوچهرآبادی فرزند حبیب اله : ششدانگ یک قطعه 
زمین مجزی شده از پالک 434 فرعی به مساحت دویست و یازده متر و سی 

و هشت صدم متر مربع
2924- سید حسن سجادیان فرزند سید حبیب اله : ششدانگ یک باب خانه 
مجزی شده از پالک 353 فرعی به مساحت نود و شش متر و شصت و سه 

صدم متر مربع
ششم : شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

323 باقیمانده- ناصر ســفید کار فرزند یداله نســبت به سه دانگ مشاع و 
صدیقه آقائی فرزند علی اکبر نسبت به دو دانگ مشاع و لیال سفید کار فرزند 
ناصر نسبت به یک دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه که پالکهای 779 
و 2351 فرعی از آن مجزی شده به مســاحت یکصد و هشتاد و پنج متر و 

پانزده صدم متر مربع
2832- صدیقه حجتی فرزند علی اصغر : ششدانگ یک باب خانه مجزی 

شده از پالک 84  فرعی به مساحت یکصد و نود و چهار متر مربع
2853- سیف اله قدیمی شهرضا فرزند اسماعیل : ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور مفروزی از پالک 1294 فرعی به مساحت دویست و سی و پنج متر 

و سی و سه صدم متر مربع
2855- اکرم بهرامیان فرزند رضا : ششــدانگ یــک قطعه زمین محصور 
مفروزی از پالک 117 فرعی به مساحت هشــتصد و پنجاه متر و شصت و 

پنج صدم متر مربع
هفتم : شماره های فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

1422- موقوفه صغری باباربیع به نسبت شش و نیم سهم مشاع و موقوفه 
حاج غالمعلی و هاجره خانم به نسبت چهار ســهم و سیصد و هفتاد و پنج 
هزارم سهم مشاع و موقوفه آقاجان به نسبت یک سهم و هفتاد و پنج صدم 
سهم مشاع و موقوفه حاج هادی به نسبت دو سهم مشاع و موقوفه احمد به 
نسبت یک و نیم سهم مشاع و موقوفه ســید ابوالقاسم نواب به نسبت یک 
سهم و هفتاد و پنج صدم سهم مشاع و موقوفه حاج رمضانعلی به نسبت یک 
و نیم سهم مشاع و موقوفه عباس آقا به نسبت یک سهم و هفتاد و پنج صدم 
سهم مشاع و موقوفه حاج تقی به نســبت یک سهم و سیصد و هفتاد و پنج 
هزارم سهم مشاع و موقوفه علی به نسبت یک سهم مشاع و موقوفه عبدالعلی 
کاشی پز به نسبت یک سهم مشاع و موقوفه علی اکبر هاشمیان به نسبت 
نیم سهم مشاع از بیست و پنج سهم ششدانگ هفتاد و دو حبه به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه 
موقوفه که به انضمام ششدانگ پالک 1319 فرعی موقوفه جمعًا تشکیل 
یک باب مغازه موقوفه با زیرزمین احداثی و فوقانی احداثی به مساحت پنجاه 

و هشت متر و بیست و پنج صدم متر مربع
هشتم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

2629- مرضیه عسگریان فرزند زالی : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به 
مساحت یکصد و سی و هفت متر و شانزده صدم متر مربع

2636- محمد بیغم فرزند حســین : ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 162 فرعی به مساحت یکصد و شــصت و چهار متر و شصت و پنج 

صدم متر مربع
2640- شکراله صادقی فرزند غالمرضا : ششــدانگ یک باب خانه نیمه 
تمام مفروزی از پالک 190 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و سه متر مربع

نهم : شماره های فرعی از 72- اصلی مزرعه دامزاد
497- سکینه حیدری فرزند شهریار : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

یکصد و شصت و پنج متر مربع
دهم : شماره های فرعی از 106- اصلی مزرعه ارش آباد

522- مرتضی گالبی فرزند احمد : ششــدانگ یک بــاب خانه نیمه تمام 
مجزی شده از پالک 127 فرعی به مساحت نود و هشت متر و هفده صدم 

متر مربع
یازدهم : شماره های فرعی از 176- اصلی اسالم آباد

817- قربان صفری تنها فرزند کهزاد : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
یکصد و هشتاد و هفت متر مربع

994- ناصر صادقی فرزند احمد : ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
744 فرعی به مساحت دویست و هفده متر و بیست و پنج صدم متر مربع

دوازدهم : شماره 244- اصلی واقع در منطقه چغاد
امیر محمد مهدوی فرزند نوراله : ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با چاه 
موتوری ، استخر و اشجار و سایر تاسیســات موجود به مساحت ششصد و 

هفتاد و شش هزار و یکصد و بیست و نه متر مربع
سیزدهم : شماره 245- اصلی واقع در منطقه چغاد

امیر محمد مهدوی فرزند نوراله : ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی با 
قدرالســهم از چاه موتوری ، استخر و سایر تاسیســات واقع در پالک 244 
اصلی به مساحت دویســت و هفت هزار و پانصد و نود و چهار متر و پنجاه 

صدم متر مربع
چهاردهم : شماره 246- اصلی واقع در منطقه چغاد

امیر محمد مهدوی فرزند نوراله : ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی با 
قدرالسهم از چاه موتوری و استخر و سایر تاسیسات موجود در پالک 244 

اصلی به مساحت یکصد و سی و نه هزار و هفتصد و چهل و هفت متر مربع
 به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کســی نســبت به امالک و رقبات 
مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهی نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده ظرف مدت90روز دادخواست 
واخواهی خود را به این اداره ارائه و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض می بایســت ظرف مدت 30 
روز از تاریخ تســلیم اعتراض خود به این اداره گواهی تقدیم دادخواســت 
را از مراجع ذیصالح قضائی اخذ و به این اداره تســلیم نماید در صورتی که 
قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شــده باشد طرف دعوا باید گواهی دادگاه 
را مشعر بر جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید . اعتراضات یا گواهی 
طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل شــود بال اثر است و مطابق قسمت 
اخیر ماده 16 و تبصــره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد . ضمنًا طبق ماده 
56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقــع تعیین حدود در صورت 
مجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی مطابق مــاده 20 قانون ثبت و تبصره 2 مــاده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت پذیرفته خواهد شــد . این آگهی در دو 
 نوبت به فاصله 30روز در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشــر

 می گردد.
تاریخ انتشار نوبت یکم : روز  دو شنبه    1396/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهارشنبه  1396/09/01

م الف: 639 سید اسداله موسوی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرضا )2522 کلمه(

 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان امالک واقع در 

 قسمتی از بخش5
 ثبت اصفهان

8/9  به موجب ماده 11- قانون ثبت اســناد و امالک وماده 59- اصالحی 
آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم سال 1396- تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شماره هایی که از قلم افتاده و نیز آنچه طبق 
آراء هیات محترم نظارت آگهی ثبت آنها تجدید گردیده است به شرح ذیل 

آگهی می شود.
 امالکی است که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض نسبت به 

آنها از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 90 روز می باشد.
3/2484- آقای عباس زارعی زفره فرزند نصراله ششدانگ یکباب اطاق به 
مساحت 87/39 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که بعداً می بایست 

با پالک 2/2484 تجمیع گردد.
32/2966- آقای سید منصور حسینی دزکی فرزند سید اصغر نسبت به چهار 
دانگ مشاع و آقای ابوالقاسم کریمی وردنجانی فرزند اسکندر نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ قســمتی از گل انداز جوی به مساحت 12/10 متر 
مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که بعداً می بایســت با پالک 7/2966 

تجمیع گردد.
3/4310- آقای مهدی خان دائی دســتجردی فرزند حسین و خانم احترام 
دستگردی حسن زاده فرزند صادق ) بالمناصفه( ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 72/136 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
3716/4483- خانــم مرضیه ســعیدی زاده اصفهانی فرزند حســینعلی 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 151 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان مجزی شده از 119 فرعی از 4483- اصلی.
3774/4483- آقای بهزاد ابدالی فرزند حسین ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 20/103 متر مربع احداثی بر روی مستثنیات پالک 178/4483 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
3775/4483 -آقای علی داد شیخی قلعه ســردی فرزند علی ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 05/212 متر مربع مجزی شده از 178/4483 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان.
206/4485- آقای شکراله حسینی فرزند حجت اله ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 20/96 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
1518/4485- آقای مرتضی غفار دستگردی فرزند علی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 15/116 متر مربع مجزی شــده از 203 فرعی از 4485- 

اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
1542/4485- آقای امیر حسین شــهریاری فرزند عزیزقلی و آقای قدرت 
اله شفیعی دســتگردی فرزند حیدرقلی )بالسویه( ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 62/105 متر مربع مجزی شده از 506 فرعی از 4485- اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان.
1567/4485- آقای حسن حسینیان دســتجردی فرزند محمد ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 187 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
357/4502- آ قای مصطفی سخنی دســتجردی فرزند حسن ششدانگ 
یکباب خانه به مســا حت 09/225 متر مربع به عنوان قطعه از قلم افتاده از 

پالک 2/4502 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
358/4502- آقای مرتضی سخنی دستجردی فرزند حسن ششدانگ قطعه 
زمین محصور به مساحت 225 متر مربع به عنوان قطعه از قلم افتاده از پالک 

2/4502 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان. 
359/4502-خانم مریم سخنی دستجردی فرزند حسن ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 95/75 متر مربع به عنوان قسمتی از قطعه از قلم افتاده 

از پالک 2/4502 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
1474/4839- آقای مهدی اوقانیان فرزند عباس و خانم فرشته اخوان طباخ 
فرزند محمد )بالسویه( ششــدانگ قطعه زمین )کوچه متروکه( به مساحت 

02/55 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
5502/5000- آقای یداله قنبری قلعه شوری فرزند محمد علی ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 80/119 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
5622/5000- خانم زهرا خضری قهه فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 90/82 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
8309/5000- آقای ولی اله ذوالفقاری فرزند عباسعلی و خانم ربابه نادعلی 
عطاآبادی فرزند محمد اسماعیل )بالمناصفه( ششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 46/102 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
8371/5000- آقای عباس اســماعیلی اراضی فرزند ناصرقلی ششدانگ 
 یکباب خانــه به مســاحت 44/67 متــر مربــع واقع در بخــش 5  ثبت

 اصفهان.
11056/5000- آقای حجت اله شــاه وردی دهاقانی فرزند محمد و خانم 
فردوس سعیدی دهاقانی فرزند نصراله ) بالمناصفه( ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 03/99 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
18435/5000- آقای رضا ناطقــی فرزند عباس و خانم اشــرف ناطقی 
عطاآبادی فرزند عباس و خانم زهرا ناطقی فرزنــد عباس )بالمناصفه( هر 
کدام نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 60/105 

متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
20185/5000- آقای خیراله جانقربان فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 15/274 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
24213/5000- آقای محمد نورالهی فرزند عباسعلی ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 97/112 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
24980/5000- آقای مرتضی صالحی فرزند ملک ابراهیم ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 50/147 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
24986/5000- آقای مهدی کریمی فرزند رحیم ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 23/196 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
24988/5000- آقای احمد باقری اســفه فرزند محمد علی و خانم سکینه 
خاتون کاظمی فرزند عوض )بالسویه( ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

02/177 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
براهیــم و اســماعیل و غالمرضــا و  24996- آقایــان ا /5000 
خانــم هــا ســهیال و خدیجــه و زهــرا شــهرت همگــی عیوضــی 
محمودآبــادی فرزنــدان جمشــید و خانــم گلنــاز عیوضــی فرزنــد 
حســین ) ابراهیــم و اســماعیل هــر کــدام نســبت بــه 6/12 حبــه 
 مشــاع و غالمرضــا نســبت بــه 9/18 حبــه مشــاع و گلناز نســبت

 به 9 حبه مشاع و خانم ها زهرا و خدیجه و سهیال هر کدام نسبت به 3/6 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 26/105 متر مربع واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان.
24997/5000- آقایان ابراهیم و اسماعیل و غالمرضا و خانم ها سهیال و 
خدیجه و زهرا شهرت همگی عیوضی محمودآبادی فرزندان جمشید و خانم 
گلناز عیوضی فرزند حسین ) ابراهیم و اســماعیل هر کدام نسبت به 6/12 
حبه مشاع و غالمرضا نسبت به 9/18 حبه مشــاع و گلناز نسبت به 9 حبه 
مشاع و خانم ها زهرا و خدیجه و سهیال هر کدام نسبت به 3/6  حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 54/201 متر مربع واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان.
25002/5000- آقای رجبعلی رســتمی عطاآبادی فرزند عبدالحســین 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 22/85 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان.
25009/5000- آقای ابراهیم چلمقانی فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 01/76 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
25016/5000- آقای محمد علی باقری اسفه فرزند عبدالرحیم ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 27/70 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
25030/5000- آقــای محمدرضــا شــاهمرادی فرزنــد اســکندر و 
خانم فاطمــه صغــرا کمالی فرزنــد رضاقلــی) بالمناصفه( ششــدانگ 
قســمتی از گذر بــه مســاحت 10/5 متــر مربع کــه بعداً می بایســت 
 بــا پــالک 4902/5000 تجمیــع گــردد واقــع در بخــش 5 ثبــت

 اصفهان.
16 قانــون ثبــت اســناد وامــالک   لــذا بــه موجــب مــاده 
چنانچه کســی نســبت به امالک مندرج در این آگهی  اعتراضی داشــته 
 باشــد باید نســبت به تقاضاهای مندرج از تاریــخ انتشــار اولین آگهی

 نوبتــی تــا 90 روز اعتراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نمایند. در 
صورتــی که قبــل از انتشــار ایــن آگهــی دعوائی اقامه شــده باشــد 
طرف دعــوی بایــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهــی نوبتی تــا 90 روز 
گواهــی دادگاه را در مشــعر بــه جریــان دعوی بــه اداره ثبت تســلیم 
 نمایــد اعتراضــات یا گواهــی طرح دعــوی که بعــد از انقضــاء مدت

 مرقوم واصل گــردد بالاثر و مطابــق تبصره ذیل مــاده 17 قانون و ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت رفتار خواهد شــد. معترضین بایستی ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم، در غیــر این صورت متقاضی ثبــت می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت خود را دریافت 
و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه بــه اعتراض عملیات 
 ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه می دهد. ضمنًا طبق مــاده 56 آئین نامه

 قانون ثبــت حقوق ارتفاقــی در موقــع تحدید  حــدود در صورتمجلس 
تحدیــدی قیــد و واخواهــی صاحبــان امــالک و مجاوریــن 
 نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقی مطابــق مــاده 20 قانــون ثبت
 پذیرفته خواهد شد. این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز  در روزنامه زاینده 

رود درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/01 

م الف: 23656  اعظم قویدل رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب 
اصفهان )1313 کلمه(
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  آگهی نوبتی  سه ماهه دوم  سال 1396 
 اداره ثبت  اسناد وامالک شهرستان آران وبیدگل

8/1 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک وماده 59 اصالحی و آیین 
نامه مربوط به امالکی  که در سه ماهه دوم ســال1396تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته  ونیز آنچه طبــق آراء هیئت نظارت ثبت اســتان آگهی آنها باید 
تجدید شــده  و یا شــماره های  از قلم افتاده  مربوط به بخش های  حوزه 
 ثبتی آران وبیدگل به ترتیب  در ردیف های الف وب به  شــرح آتی  آگهی 

می نماید: 
الف (  شماره پالک  و مشــخصات  مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها  در 
سه ماهه مربوطه  قبل تنظیم  وجهت انتشار  آگهی در ردیف منظور گردیده 
اند وامالکی که قبال اظهارنامه آنها تنظیم شده  ولی اشتباها  در موعد مقرر  

آگهی نشده اند :
امالک وابنیه بخش سه آران وبیدگل  

شماره های فرعی از پالک 2 اصلی واقع در ایوب آباد
696فرعی:آقای حسن کریمی فرزند ماشاله، ششدانگ قطعه زمین محصور 

به مساحت 1345.50 مترمربع.
697فرعی: آقای حسن رستگاری  فرزند علی اکبر، ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 6178مترمربع.
698فرعی: آقای ســید مهدی مریخــی دوم بیدگلیفرزند ســید عبداهلل، 

ششدانگ   یکدرب باغ به مساحت 966.30مترمربع
699فرعی:آقای رضا رمضانی بیدگلی فرزند علیششــدانگ یکدرب باغ به 

مساحت 625.75 مترمربع.
700فرعی: آقای علی مشتاقیان بیدگلی فرزند عباس، ششدانگ یکدرب باغ 

به مساحت 835.88مترمربع.
701فرعی: آقای احمد افشارنسب  فرزند ابراهیم، ششدانگ  یک درب باغ  

به مساحت 436 مترمربع
702فرعی: آقای ابوالفضل احسانی فرد فرزند غالمرضا، ششدانگ  یک درب 

باغ محصور و مشجر به مساحت 902.50 مترمربع
 703فرعــی: آقــای ســعید ســتاری بیدگلــی فرزنــد عبدالصمــد، 
 ششــدانگ  یــک درب بــاغ محصــور بــه مســاحت 4180.50متــر

مربع
704فرعی: آقای علی محمد بهمنی بیدگلی فرزند حســن، ششدانگ  یک 

درب باغ به مساحت 1607 مترمربع
705فرعی: آقای علی محمد بهمنی بیدگلی فرزند حســن، ششدانگ  یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 893.40 مترمربع
706فرعی: آقای حسین دهقانی آرانی فرزند رحمت اله، ششدانگ  یک درب 

باغ محصور به مساحت 2330.75 مترمربع
707فرعی:آقــای غالمرضا دربندی بیدگلی فرزند حســین، ششــدانگ 
 قطعه زمیــن محصور) بــا کاربری کشــاورزی( به مســاحت 1791.33 

مترمربع
708فرعی:آقای مرتضی مردان  فرزند زنده علی وخانم لیال ابراهیمی مطلق 
فرزند علی اکبر. )بالمناصفه(، ششــدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر به 

مساحت 908.29 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 2700 اصلی واقع در مهذب آباد

279فرعی: آقای حســین عباس زاده بیدگلی فرزند نعمت، ششدانگ یک 
درب باغ متروکه به مساحت 1435مترمربع.

282فرعی: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران  و بیدگل شناسه ملی 
14003505268 بــه عنوان تصدی بر وقف، ششــدانگ  یک درب باغ به 

مساحت 1691.30مترمربع
283فرعی:اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان آران  و بیدگل به شناسه 
ملی 14003505268 به عنوان تصدی بر وقف، ششدانگ یک درب باغ  به 

مساحت 2700مترمربع
در واقــع  اصلــی    2715 پــالک  از  فرعــی  هــای   شــماره 

 ابوزیدآباد
752فرعی:آقای حســین جعفری فرزند غالمعلی، ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 800 مترمربع.
4082فرعی:دولت جموری اســالمی ایــران به نمایندگــی وزارت جهاد 
کشاورزی- سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان، ششدانگ قسمتی 
از ســاختمان ) مرکز اداره جهاد کشــاورزی شــهر ابوزیدآباد ( به مساحت 

2750مترمربع
4083فرعی:آقای عباس نجاتی  فرزند اکرم، ششــدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 9388.61مترمربع.
4098فرعی:آقای حســین جعفری فرزند غالمعلی، ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 2060 مترمربع.
2640  اصلــی واقــع در اراضــی   شــماره فرعــی از پــالک 

آراندشت
1888فرعی:آقای مجید مکاری نژاد آرانی  فرزند رضا، ششدانگ یکبابخانه  

به مساحت 146.65 مترمربع
 پالک  های اصلی واقع در اراضی بیدگل

3102  اصلی آقایان ســیف اله و غالمعلی و محمد و خانم شمسی همگی 
نوروز پور بیدگلی فرزندان عباس کما فرض اله، ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت 481مترمربع
3103  اصلی آقای عباس ربانی بیدگلی فرزند علی اکبر ، ششــدانگ قطعه 
زمین مزروعی  به مســاحت 34095 مترمربع واقع در اراضی گناره مزرعه 

دستجرد و غیاثیه
3104  اصلی -آقای علیرضا حاجی علی اکبری بیدگلی فرزند محمدوخانم 
زهرا عمو رمضانی بیدگلی فرزند عباس)بالمناصفه(، ششــدانگ یکبابخانه 

به مساحت 142مترمربع.
امالک وابنیه بخش چهار آران وبیدگل  

شماره های فرعی از پالک  40 اصلی واقع در نوش آباد
3901فرعی:آقای حمیدرضا رحیمی کرمانی فرزند اسداله وخانم زهراسادات 
کریمی نوش آبادی فرزند سید حسین. )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 104مترمربع
3907فرعی:شهرداری نوش آباد ، ششدانگ قطعه زمین محل پارک الله و 

فضای سبز و مستحدثات داخل آن به مساحت 38652مترمربع.
شماره فرعی از پالک  41 اصلی واقع در اراضی حسن آبادنوش آباد

1792فرعی:آقای علی محمد کارکن فرزند محمد علی، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 225.75 مترمربع

تاریخ انتشار نوبت اول :  96/08/01   
تاریخ انتشار نوبت  دوم  :  96/09/01  

م الف: 5/2/96/496/  عباس عباس زادگان رییس اداره  ثبت اسناد 
آران و بیدگل )696 کلمه(

 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396 
اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

 8/28  بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحي آیین 
نامه مربوطه امالکي که تقاضاي ثبت آنها در ســه ماهه دوم ســال1396 
پذیرفته شده و امالکي که در آگهي های  نوبتي قبلي از قلم افتاده در بند الف  
این آگهی و امالکی که بموجب آراء هیات نظارت در بند  ب این آگهی می 
 بایست تجدید آگهی گردند مربوط به حوزه ثبتی نطنز  به شرح ذیل آگهي

 مي گردند:
بند الف(

اول(شماره های مربوط به بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه
شماره  های فرعی از 1– اصلي واقع درروستای اوره

258- آقای حسن استادی  مهابادی  فرزند علی  اکبر  تما می  دو دانگ ونیم  
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه مخروبه  بمساحت 145  متر مربع 

459- اقای سید محمد  تقی  بنی الحسینی  فرزند سید امیر  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه  زمین مزروعی معروف باغ کوچه  به مساحت 1361/85 

متر مربع
شماره فرعی از  9 - اصلي واقع درکوی علیا

2312–  آقای محمد محســن  فرزند غالمرضا   ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعی  محصور بمساحت  80/ 881 متر  مربع  

شماره  های فرعی از33 – اصلي واقع درشهر نطنز
1091— آقای جواد کوچه میــری  فرزند علی    ششــدانگ قطعه زمین  
مزروعی به مساحت 25/ 518 متر مربع که در حد جنوبی به عرض چهار متر  

ازآن در حریم رودخانه  قرار دارد  
1674-خانم نغمه زمانی  فرزند صدر اله  ششدانگ قطعه زمین محصور به 

مساحت 449 متر مربع 
شماره فرعی از 52 - اصلی واقع دروشوشاد

417- آقای محمد رضا برزگران فرزند تقی   شش دانگ یکدرب باغ   معروف 
باالی آسیاب حندوجه بمساحت 30/ 734 متر مربع 

419- آقای محمد رضا برزگران  فرزند تقی   ششدانگ یکباب اطاق معروف 
باالی آسیاب حندو جه  بمساحت  50/ 31 متر مربع  
شماره های فرعی  از 118- اصلی روستای جاریان

1066- خانم سهیال مهاجری خامنه فرزند محمد حسن ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 147/50 متر مربع 

 دوم (شــماره هــای مربــوط بــه بخــش 10 چیمــه رود وبــرزرود و 
قراء حومه

15– اصلــي واقــع در روســتای  شــماره   هــای فرعــی از 
 بید هند 

2938- آقای حسین خادمی فرزند قاسم   ششدانگ یکباب خانه معروف به 
پشت کنده بمساحت 29/ 165 متر مربع 

شمار ه های فرعی از 25 - اصلی  اصلی واقع در روستای چیمه 
801- آقــای ســید مهــدی میــری چیمــه فرزنــد ســید فــرج اله  
 ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی معــروف میــر ابول  بمســاحت

 60/ 1181 متر مربع که مقدار 35/ 164 متر مربــع آن  در حریم رود خانه 
قرار دارد 

شماره فرعی از 128 - اصلی واقع در هنجن  
400—خانــم بتــول ســادات  جــالل زاده هنجنــی فرزنــد ســید 
 عبــاس   ششــدانگ یکبــاب خانــه در حــال احــداث  بمســاحت

 33/ 139 مترمربع  
شمار ه های فرعی از 150 - اصلی واقع در برز 

189- خانم زیور السادات  ســجاد زاده برزی  فرزند سید عباس  ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 15/ 214 متر مربع  

2681-شرکت برز یاران  سهامی خاص  به شماره ملی 10101663369 به 
نمایندگی اقای محمد اسمعیلی برزی  فرزند ماشا اله  ششدانگ قطعه زمین 

محصور و سوله داخل آن بمساحت 35/ 3033 متر مربع 
سوم(شمار های مربوط به بخش 11 طرقرود و قرا تابعه

شماره فرعی  از 37-  اصلی  واقع در کشه
1032-خانم  پریا مرادی  فرزند محمود   ششــدانگ یکدرب باغ  بمساحت 

54/ 1133 متر مربع  
شماره  های فرعی از 38-  اصلی مرجوران کشه  

57- آقای مجید  شــکیبایی  کشــه فرزند عین ا...   ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 630/47 متر مربع 

شماره  های فرعی از 141- اصلی باغستان پایین طرق 
1333-آقای عیسی  کبیری فرزند محمد رضا و زهرا کبیری طرقی فرزند 
علی اصغر بالمناصفه  ششدانگ  یکباب اطاق تحتانی و ایوان  جلوآن  انتقال 
مع الواسطه از بانو هاجر کبیری  طرقی که در آگهی های قبلی از قلم افتاده 

است
شماره فرعی از 183-  اصلی روستای میالجرد  

164-آقای قاسم وشوشادی فرزند ابراهیم   چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی معروف محمد خانم ابن علی به مساحت  

92/ 483 متر مربع 
165-آقــای قاســم وشوشــادی و خانمها فاطمــه و بتول وشوشــادی  
فرزنــدان ابراهیم  بالســویه نســبت به هفت ســهم از هشــت ســهم  
 ششــدانگ یکــدرب بــاغ معــروف   رضــا ابــن علــی     بمســاحت

 21/ 6998 متر مربع  
شماره  های فرعی از 193-  اصلی واقع در طرق 

2719-  آقای علی اصغر محمد علی رجب فرزند غالمرضا نســبت به دو 
سهم و خانم نصرت شــکوهی  طرقی فرزند  عباس  نســبت به سه سهم  
 مشاع از پنج ســهم  ششدانگ  یکدرب    باغ  به مســاحت   15/ 1160 متر

 مربع 
3605 الــی 3608- خانم زینــت جاللیان فرزند احمد نســبت به ســه 
 دانگ مشــاع از شــش دانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت  375 متر 

مربع 
شمار ه فرعی از 212 - اصلی طرق

1206- آقای حبیب بابایی طرق   فرزند محمد علی  شش دانگ قطعه زمین 
محصور با کاربری زراعی به مساحت 403/20 متر مربع     

شماره فرعی از  215 - اصلی واقع درالدریجه طرق
161- آقای مرتضی قربانی   فرزند میرزا  شش دانگ قطعه زمین مزروعی 
محصور به مساحت891/71 متر مربع  مفروز و مجزی شده از پالک 9 فرعی 

شمار ه فرعی از 277 - اصلی نسران
203 – آقای عباسعلی زارع اســفیدانی  فرزند اصغر ششدانگ یکدرب باغ 

بمساحت 485 متر مربع
250 -       آقــای عباســعلی زارع اســفیدانی  فرزنــد اصغــر 
ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 1665/35 متــر مربع                                                                                                                                            
بند ب- امالکی که بموجب آراء هیات نظارت و یــا اختیارات  تفویضی  به 
روسای ثبتی که  بایستی  آگهی آنها تجدید شــود  به شرح ذیل آگهی می 

گردند
شماره فرعی از 38  - اصلی مرجوران کشه

54- خانــم ســکینه عقیلی کشــه  فرزنــد عزیــز اله  ششــدانگ یک 
بــاب خانــه در محلــه  معــروف مرجــوران   بــه مســاحت 158/68 
متــر مربــع   کــه در اگهی هــای نوبتــی قبلی  شــماره اصلــی ملک 
 اشــتباها 37 اصلــی قیــد  و آگهــی شــده که بدیــن وســیله اصالح

 می گردد.
لذا بــه موجب مــاده 16 قانون ثبت اســناد و امالک چنانچه شــخص یا 
اشخاصی نسبت به امالک مندرج در بند الف این آگهي اعتراض )واخواهی( 
داشته باشند بایســتی از تاریخ اولین نوبت انتشــار آگهی ظرف مدت 90 
 روز  نســبت به امالک مندرج در بند ب این آگهی   ظــرف مدت  30 روز
دادخواســت اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم نمــوده 
بــر قانــون معتــرض بایســتی  و رســید دریافــت نماینــد و برا
 از تاریــخ تســلیم اعتــراض ظــرف مــدت یکمــاه مبــادرت

 به تقدیم دادخواســت به مرجع قضایی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از تاریخ اولین انتشار دعوایی 
اقامه شده و در جریان باشــد وفق ماده17 باید تصدیق محکمه را مشعر بر 
جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم و اال حق او ساقط خواهد شد و اعتراضات یا 
گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر و مطابق 
 قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد 
ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقــوق ارتفاقي در موقع تحدید 
حدود و در صورتمجلس تحدید حدود قید و واخواهی نســبت به آن مطابق 
 با مــاده 20 قانون ثبــت خواهد بود  این آگهــي در دو نوبــت و به فاصله 

سی روز در روزنامه کثیر االنتشار درج ومنتشر می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 01/ 08/ 1396
تاریخ انتشار نوبت دوم 01/ 09/ 1396

م الف: 372 عباسعلی عمرانی رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک 
نطنز)1133 کلمه(

 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396 
 منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان

8/7  بــه موجــب مــاده 11 قانــون ثبــت اســناد وامــالک و مــاده 
 59 اصالحــی آییــن نامــه مربــوط بــه امــالک در ســه ماهــه دوم

 ســال 1396 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شــده و همچنین شــماره های 
از قلم افتــاده و نیــز آنچه هیــات نظارت ثبــت و به موجــب اختیارات 
 تفویضــی آگهی هــای آنهــا را تجدیــد نموده به شــرح ذیــل آگهی

 می شود: 
ردیف الف( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی 
که اظهار نامه آنها در سه ماهه  مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در 

ردیف منظورگردیده اند.
 1- 15339- خانــم بتــول شــایان نــژاد فرزنــد عباســعلی بــه

 ش ش 7245 و کدملــی 1283774259 نســبت بــه نیــم دانــگ 
 مشــاع و زهــرا شــایان نــژاد فرزنــد عباســعلی بــه ش ش 436 و 
کدملــی 1291432906 نســبت بــه نیــم دانــگ مشــاع و احمــد 
شــایان نــژاد فرزنــد عباســعلی بــه ش ش 1874 و کدملــی 
 1291523359 نســبت به یکدانگ مشــاع و محمد شــایان نژاد فرزند
 عباسعلی به ش ش 555 و کدملی 1291386051 نسبت به یکدانگ مشاع 
و علی شایان نژاد فرزند عباسعلی به ش ش 123 و کدملی 1291373098 
نسبت به یکدانگ مشــاع و حسن شــایان نژاد فرزند عباسعلی به ش ش 
8539 و کدملــی 1283787164 نســبت به یکدانگ مشــاع و حســین 
شــایان نژاد فرزند عباســعلی به ش ش 7897 وکدملی 1283780763 
 نسبت به یکدانگ مشاع- ششــدانگ جوی متروکه تحت پالک 15339 
 اصلی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 40/68 متر 
مربع- جهت الحاق به پــالک ثبتی 6424 اصلی واقــع در بخش 5 ثبت 

اصفهان.
ردیف ب( امالکی که به موجب رای هیات نظــارت یا به موجب اختیارات 

تفویضی آگهی آن تجدید شده است.
12417 – آقــای حســین نجفــی حســن  ابــادی فرزنــد /3 )1 
  نجفقلــی بــه ش ش 445 اصفهــان تابــع دولــت جمهــوری
اســالمی ایــران- ششــدانگ یکبابخانه تحــت پالک ثبتــی 3 فرعی 
 مجزی شــده از پالک 12417 اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به

 مســاحت 167/25 متــر مربــع. ) کــه اشــتباهًا در آگهــی نوبتــی 
 ســه ماهــه چهــارم ســال 1395 بــه نــام رجبعلــی فروغــی ابری

 فرزند محمد به ش ش 1475 آگهی گردیده بود(.
لذا بــه موجب مــاده 16 قانــون ثبت اســناد چنانچه  کســی نســبت 
 بــه امــالک منــدرج در ایــن آ گهــی واخواهــی داشــته باشــد از

 اولیــن نوبــت انتشــار آ گهــی نســبت بــه امالکــی کــه در ردیف 
الــف مــی باشــد 90 روز و نســبت بــه ردیــف ب بمــدت 30 روز 
 دادخواســت واخواهــی خــود را کتبــًا بــه ایــن اداره تســلیم نماید و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ظرف 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند و در صورتی که قبل از انتشــار این آگهی دعوایی اقامه شده 
 باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت
  مرقوم تســلیم نمایــد و اعتراضــات یا گواهــی طرح دعوی کــه بعد از

 انقضــاء مــدت مرقــوم واصــل شــود بالاثــر اســت و مطابــق 
قســمت اخیــر مــاده 16 و تبصــره مــاده 17 قانــون ثبــت رفتــار 
 خواهــد شــد.ضمنًا طبــق مــاده 56 آییــن نامــه قانون ثبــت حقوق

 ارتفاقــی در موقــع تعییــن حــدود در صورتمجلــس قیــد و 
 واخواهــی صاحبــان امــالک ومجاورین نســبت بــه حــدود و حقوق

 ارتفاقــی مطاق مــاده 20 قانون ثبــت و تبصــره دوماده واحــد قانون 
 تعییــن تکلیــف پرونده هــای معترضــی ثبــت پذیرفته خواهد شــد.

 این آ گهی نســبت به امالک ردیف الــف در 2 نوبت بــه فاصله 30 روز 
 و نســبت به ردیــف ب فقط یک نوبــت از تاریــخ اولین آگهی منتشــر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/08/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/09/01 

م الف: 23422 حسین هادیزاده کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شرق 
اصفهان )586 کلمه(

 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396 
 ثبت اسناد و امالک زواره بخش 17 

ثبت اصفهان

11 قانــون ثبــت اســناد و امــالک 8 بــه موجــب مــاده  /2 
 و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوطه، امالکی که در ســه ماهه دوم سال 
1396 تقاضای ثبت آنها در اداره ثبت اسناد و امالک زواره پذیرفته شده به 

شرح ذیل آگهی می گردد:
دهستان گرمسیر

شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذیل:
1737- خانم فاطمه بیگم مدنی زواره فرزند میرزا حســن ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 31817/30 متر مربع.
 7351- آقــای مهــدی ســمائی و خانمهــا حــورا و کبــری و
 پوران والهه شهرت همگی سمائی فرزندان ابراهیم ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 2737/80 متر مربع به نسبت مهدی 32 حبه مشاع و 

بقیه هر کدام 10 حبه مشاع.
7356-  آقای عباس عابدینی فرزند یحیی ششدانگ دامداری به مساحت 

492 مترمربع.
فرزنــد شــریعتمداری  لدیــن  ا حســام  ســید  آقــای   -7359 
  ســید محمــد و آقــای ســید حســین مرتضــوی امامــی فرزنــد

 ســید عباس و خانم شمســه امامی طباطبائی فرزند ســید حسام الدین 
 ششدانگ قطعه زمین محصور به مســاحت 2561 متر مربع به نسبت سید 
حسام الدین یکدانگ مشاع و سید حسین دو دانگ مشاع و شمسه سه دانگ 

مشاع.
دهستان سفلی

روستای شهراب 28 اصلی و فروعات ذیل:
410- آقای حسن رفیعان اردستانی فرزند ماشــاءاله و خانم زهرا دهقانی 
شهرابی فرزند مهدی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 229 متر مربع 

بالمناصفه هر کدام سه دانگ مشاع.
411- آقای حسن رفیعان اردستانی فرزند ماشاءاله ششدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 174/50 متر مربع.
412- خانم خدیجه رفیعیان اردستانی فرزند ماشاءاله ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 95/32 مترمربع.
413- خانم زهرا رفیعان اردستانی فرزند ماشــاءاله ششدانگ قطعه زمین 

محصو به مساحت 95/40 مترمربع.
414-خانم سیمین رفیعیان اردستانی فرزند ماشاءاله ششدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 134 متر مربع.
 لــذا بــه موجــب مــاده 16 قانــون ثبــت اســناد و امــالک و مــاده
  86 آئیــن نامه قانــون ثبت چنانچه کســی نســبت به امــالک مندرج
  در ایــن آگهــی واخواهــی داشــته باشــد بایــد از تاریــخ اولیــن

  نوبــت انتشــار آگهــی بــه مــدت 90 روز دادخواســت واخواهــی 
خود را کتبًا به این اداره تســلیم نموده و طبق تبصــره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونــده های معتــرض ثبتی ظرف مــدت30روز از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید، ضمنًا 
 گواهی طرح دعوی که پــس از انقضاء مهلت قانونی واصل شــود بالاثر

 بوده و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
شد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه ثبت، حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود 
 و در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت به 
حــدود  و حقــوق ارتفاقــی مطابق مــاده 20 قانــون ثبــت و تبصره 2 
ماده واحــده قانون تعییــن تکلیف پرونــده های معترض ثبــت پذیرفته 
خواهد شــد. این آگهــی  در دو نوبت به فاصلــه 30 روز از تاریخ انتشــار 
 اولین آگهی  در روزنامه زاینــده رود چاپ اصفهان درج و منتشــر خواهد

 شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/01 

 م الف: 269 ذبیح اله فدائی رئیس اداره 
ثبت  اسناد و امالک زواره )487 کلمه(
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ابالغ رای
8/344 شــماره دادنامــه: 9609970350301182 شــماره پرونــده: 
9609980350300451 شماره بایگانی شعبه: 960561 خواهان: شرکت 
بیمه رازی بــا مدیریت عاملی آقای یونس مظلومی بــا وکالت خانم نجمه 
شانه فرزند حسین به نشانی اصفهان- خ توحید بعد از چهار راه پلیس نبش 
کوچه پیام پ 127، خوانده: آقای حســین یزدانی فرزند عباسعلی به نشانی 
اصفهان- خ مدرس خ مولوی چهار راه پوریای ولی بن بست روح اله سمت 
چپ منزل سوم ک پ 8175496858، خواسته: مطالبه وجه بابت ...، رای 
دادگاه: در خصوص دادخواست شرکت بیمه رازی با وکالت خانم نجمه شانه 
به طرفیت آقای حسین یزدانی به خواسته مطالبه مبلغ 256/500/000 ریال 
دیه پرداخت شــده به آقای مهدی مرادی مصدوم حادثه تصادف بانضمام 
خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه به شــرح دادخواست با توجه به 
محتویات پرونده، کروکی و شــرح واقعه تصــادف، تصویر مصدق دادنامه 
شماره 94-2322 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان و اقرار رسمی 
مصدوم مبنی بر دریافت خسارت به میزان 256/500/000 ریال از خواهان و 
اینکه از سوی خوانده نسبت به مستندات خواهان و ادعای وی ایراد و دفاعی 
به عمل نیامده است دادگاه احراز می نماید که خواهان به لحاظ مستی خوانده 
در حال رانندگی در اجرای قانون بیمه اجباری اقدام به پرداخت خسارت زیان 
دیده به میزان مذکور نموده است که با این وصف دادگاه دعوی خواهان را 
ثابت دانسته و مســتنداً به ماده 6 و بند ج ماده 11 قانون اصالح قانون بیمه 
اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وســایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل 
اشخاص ثالث و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی در امور 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 256/500/000 ریال بانضمام خسارت تاخیر 
تادیه آن از تاریخ 96/5/14 تا زمان پرداخت و خسارات دادرسی شامل هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
 دادگاه و سپس قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظراستان اصفهان می باشد.

 م الف: 25177 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )324 
کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
8/346 شــماره دادنامــه: 9609970351401241 شــماره پرونــده: 
9309980350400226 شــماره بایگانــی شــعبه: 930276  خواهان: 
آقای محمد افشــین فرزند حســن با وکالت آقای محمدرضا فدایی فرزند 
علی اصغر به نشــانی اصفهان خیابان نیکبخت ضلع شــمالی ســاختمان 
دادگســتری کل اســتان مجتمع اداری نیکبخت طبقه پنجم واحد 214، 
خواندگان: 1- آقای علــی علیجانیان فرزند محمد جعفــر 2- آقای وحید 
علیجانیان فرزند علــی همگی به نشــانی اصفهان خیابان نظر شــرقی 
جنب میدان جلفا ســاختمان نوژان مغــازه لباس فروشــی )علیجانیان( 
 3- آقای حســن نایب اصفهانــی فرزند نصرالــه به نشــانی اصفهان خ

 عبدالرزاق ک سینه پائینی ک بهرام پ 9، 4- خانم ماندانا شجاعت فرزند 
محمود به نشــانی اصفهان پل فلزی ابتدای خیابان دکتر بهشــتی سمت 
چپ مغازه لوازم یدکی اتومبیل شجاعت ، خواســته ها: 1- الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک 2- مطالبه خسارت، گردشکار:دادگاه با توجه به محتوات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواســت محمد افشــین با وکالت محمدرضا 
فدایی بــه طرفیــت 1- ماندانا شــجاعت 2- علی علیجانیــان 3- وحید 
علیجانیان 4- حسن نایب اصفهانی به خواســته الزام خواندگان به تنظیم 
قرارداد رســمی اجاره در مورد 2 باب مغازه قطعات 2 و 5 از سند ثبتی پالک 
324 اصلی بخش یک ثبــت اصفهان با لحاظ دو فقره اجاره نامه رســمی 
85948 و 84257 در سال 1355 و اســناد تنظیمی با خواندگان دوم و سوم 
به انضمام کلیه خسارات دادرســی، دادگاه با توجه به دادخواست خواهان، 
 دفاعیات وکیل وی، رونوشــت قرارداد معاوضه و بیع و مصالحه با خوانده 
ردیف دوم، رونوشــت توافق نامه تنظیمی با خوانده ردیف ســوم در مقام 
فرزند و وکیل رسمی خوانده ردیف دوم، شهادت شهود، معاینه محل، عدم 
حضور خواندگان، رونوشت سند رسمی 84257-2535/1/17 دفترخانه 56 
اصفهان در خصوص واگذاری 6 دانگ یک باب مغازه قطعه دوم به خوانده 
ردیف چهارم به صورت اجاره و اینکه حسب ظهرنویسی آن کلیه حقوقات 
به خواهان وخوانده ردیف دوم واگذار گردیده اســت، و خوانده ردیف دوم 
نیز بر اســاس قرارداد عادی آن را به خواهان واگذار نموده اســت و خوانده 
ردیف سوم به عنوان وکیل رســمی خوانده ردیف دوم موضوع واگذاری را 
تایید نموده است و همچنین سند رســمی 85948-2535/4/1 دفترخانه 
56 اصفهان که تمامــی 6 دانگ یک باب مغازه قطعه 5 در ســمت جنوب 
شــرقی واقع در طبقه هم کف ســاختمان بدیع به خواهان و خوانده ردیف 
دوم اجاره داده شــده، خوانده ردیف دوم نیز طی قــرارداد عادی معاوضه و 
بیع و مصالحه آن را به خواهان واگذار نموده که به مثال فوق خوانده ردیف 
دوم بر آن صحه گذاشته اســت، همچنین دعاوی مطروحه حسب پرونده 
های 890775 و 890777 شعبه اول حقوقی اصفهان همچنین 830595 
 و 830596 شــعبه دوم حقوقی که طی آن خوانده ردیف اول علیه خواهان

 و خوانده ردیــف دوم طرح دعــوی گردیده و آنــان را مســتاجر نامیده 
وتقاضــای تعدیــل اجاره بهــا نیز حســب پرونــده هــای 921480 و 
930017 شــعبه اول حقوقی در جریان رســیدگی بوده اســت و با توجه 
بــه صلح نــام عــادی مورخــه 90/2/20 فیمابیــن خواهــان و خوانده 
 ردیف دوم و ســایر قرایــن موجــود، دعوی مطروحــه را وارد دانســته

 مستنداً به مواد 7 و 8 و 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 198 
و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده ردیف اول را به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی وسپس تنظیم اجاره نامه ای نسبت به مغازه های قطعات 
2 و 5 از سند ثبتی فوق الذکر به انضمام کلیه خســارات دادرسی را صادر و 
اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه بوده و پس از  آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 25186 شعبه 14 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )600 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

8/348 شــماره دادنامــه: 9609970353801306 شــماره پرونــده: 
9509983732000343 شماره بایگانی شعبه: 951143 شاکی: آقای محمد 
هادی نجف آبادی فرزند محمدرضا به نشــانی استان اصفهان شهرستان 
نجف آباد خ شــریعتی غربی کوی نیایش پ 4889 منزل شخصی، متهم: 
آقای محمد علی نظری )مجهول المکان(، اتهام: خیانت در امانت، گردش 
کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر 
مبادرت به انشــا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد 
علی نظری مبنی بر خیانت در امانت نســبت به یک دستگاه موتورسیکلت 
به شــماره انتظامــی 4976 اصفهــان 56 متعلق به شــاکی آقای محمد 
هادی نجف آبادی فرزند محمدرضا، دادگاه از توجه به مفاد کیفرخواســت 

تنظیمی از سوی دادســرای عمومی انقالب اصفهان و دالئل احصایی در 
آن و اظهــارات مطلعین وعدم حضور متهم در دفــاع از خود علیرغم ابالغ 
از طریق نشر آگهی و ســایر قرائن و امارات، بزهکاری وی را محرز دانسته 
ومستند به ماده 674 قانون مجازات اســالمی در بخش تعزیرات مصوب 
 1375 متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و اعالم
 می نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از ابالغ 
واقعی قابــل واخواهــی در این شــعبه وپــس از مهلت مذکــور ظرف 
بیســت روزقابــل تجدیدنظرخواهــی درمحاکــم تجدیدنظر اســتان 
اصفهــان مــی باشــد. م الــف: 25080 شــعبه 112 دادگاه 
 کیفــری دو شــهر اصفهــان) 112 جزایــی ســابق( )215 کلمــه،

 2 کادر(
ابالغ رای

8/349 شــماره دادنامــه: 9609970353800768 شــماره پرونــده: 
 9409980358200775 شــماره بایگانی شــعبه: 960520 شاکی: آقای 
فرهــاد معطــری فرزنــد محمدرضــا بــه نشــانی شهرســتان 
شــهید  ک  نهضــت-  خ  ندارمــری-  ژا راه   4 کازرون- 
 مطهــری بــا وکالــت خانــم زهــرا شــفیعی بــه آدرس اصفهــان

 خ نیکبخــت مجتمــع مــاکان 5 طبقــه اول واحــد 14، متهــم: 
خانم اکــرم قنــدی فرزنــد محمــود بــه نشــانی مجهــول المکان، 
اتهــام: کالهبــرداری، گــردش کار: دادگاه بــا بررســی محتویــات 
 پرونــده و بــا اعــالم ختــم رســیدگی بــه شــرح زیــر مبــادرت

 به انشــا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهــام خانم اکرم قندی 
فرزند محمود مبنی بــر کالهبرداری بــه مبلغ پانصد و شــصت میلیون 
ریــال موضوع شــکایت خانم زهرا شــفیعی بــه وکالت از آقــای فرهاد 
معطــری فرزنــد محمدرضــا، دادگاه از توجه بــه مفاد کیفرخواســت 
تنظیمی از ســوی دادســرای عمومی انقالب اصفهان و دالئل احصایی 
 در آن تصویــر مصدق قــرارداد مــا بین طرفین و آگهی منتشــر شــده

 از سوی متهمه اســتعالم بعمل آمده از بانک و عدم حضور متهم در دفاع از 
خود و سایر قرائن بزهکاری وی را محرز دانســته و مستند به ماده 1 قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشــاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 1367 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، متهمه موصوف را به تحمل ســه سال 
حبس تعزیری و رد مبلغ مذکور در حق شــاکی و پرداخــت همان مبلغ به 
عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکــوم و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این 
شــعبه و پس از مهلت مذکور ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخوای در 
محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشــد. م الف: 25079 شعبه 
 112 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 112 جزایی ســابق( )264 کلمه،

 3 کادر(
احضارمتهم

9/70 باتوجــه بــه جنبــه عمومــي جــرم ومجهــول المــکان بودن 
متهــم بدینوســیله بــه آقــاي امیرحســین صفــي خانــي فرزنــد 
ابوالقاســم وفــق مــاده 174 قانــون آییــن دادرســي کیفــري ابالغ 
 مــي گــردد در خصــوص شــکایت علیــه شــمامبني بررانندگــي

 بدون پروانه درپرونده کالسه 961056 د 4 شعبه چهارم دادیاري شهرضا 
الزمست جهت رسیدگي ودفاع ازخودظرف مدت یکماه ازتاریخ نشرآگهي 
 دراین شعبه دادیاري حاضرشوید درغیراینصورت وفق مقررات قانوني اقدام

 خواهدشــد. م الــف: 731  مجتبــي رضایــي دادیارشــعبه چهــار 
 دادیاري دادســراي عمومــي وانقالب شهرســتان شــهرضا )77 کلمه،

 1 کادر(
فوت شخص مجهول الهويه ومجهول المكان

9/71 باتوجــه به جنبــه عمومي جرم ومجهــول المکان بــودن متوفي 
نظربــه گذشــت بیــش از6 ســال ازوقــوع حادثــه وعدم شناســایي 
هویــت اولیــاء دم متوفي بدینوســیله مشــخصات جســدمتوفي اعالم 
تاازنشــرآگهي به مدت 30 روز وفق مــاده 115 قانون دادرســي کیفري 
درپرونده کالســه 910014 شــعبه اول بازپرســي شــهرضا الزم است 
جهت رســیدگي ظرف مدت یکماه ازتاریخ انتشــارآگهي دراین شــعبه 
حاضردرغیراینصورت وفق مقررات قانوني اقدام خواهدشــد. مشخصات 
 جسدآغشــته به خاک ودرزیرخاک بوده ، لباس متوفي کاپشــن سربازي

 ســبزرنگ وپیراهن سفید وشــلوارقهوه اي رنگ جوراب خاکستري رنگ 
قد 170 ســانتیمتر وزن حدود 70 کیلوگرم وســن متوفي حدود 35 – 45 
سال مي باشــد وموهاي قهوه اي تیره مي باشــد. م الف: 730  فاضلي  
 بازپرس شــعبه اول دادســراي عمومــي وانقالب شــهرضا )114 کلمه،

 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/47 نظر به اینکه خواهان ســید حســام متولی دادخواســتی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیــت محمد کتابی  به مجتمع شــوراهای حل اختالف 
آران و بیدگل تقدیم به کالســه 573/96 ثبت و بــرای تاریخ 96/12/08 
ســاعت 19 وقت رســیدگی تعیین گردیده و از آنجا که خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا بــه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امــور مدنی مراتب به نامبــرده ابالغ می گردد 
که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شــوند . ضمنا نامبرده میتواند تا 
قبل از جلسه رســیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشــار این آگهی به منزله ابالغ محسوب 
 شــده و در صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. 
م الف: 5/2/96/582 عباس اربابی مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل 

اختالف آران و بیدگل )137 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/48 خواهان مســعود پناهیده آرانی دادخواســتی به طرفیت خواندگان 
محسن مام الهی و حســین رضایی مطلق به خواســته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان آران و بیدگل نموده که جهت رســیدگی 
به شــعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگســتری شهرســتان آران و 
بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کالســه 9609983620200443 
ثبــت گردیده که وقــت رســیدگی آن 1396/10/09 و ســاعت 12/00 
تعیین شــده اســت . به علت مجهول المکان بودن خوانده محســن مام 
 الهی و درخواســت خواهان و به تجویز مــاده 73  قانون آئین دادرســی

 دادگاه هــای عمومــی و انقالب در امــور مدنی و دســتور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکــی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تــا خوانده 
محســن مام الهی پس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفاد آن بــه دادگاه 
مراجعه و ضمــن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و 
 ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر فــوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
م الــف: 5/2/96/583 دفتر شــعبه دوم دادگاه عمومــی )حقوقی( 

دادگستری شهرستان آران و بیدگل. )162 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
9/49 شاکی : خانم ریحانه سلیمانی نصر آبادی فرزند عزت اله به نشانی آران 
و بیدگل سفیدشهر خیابان قائم کوچه راه آهن منزل مهدی بابایی، متهم : 
آقای مرتضی شاه نجفی فرزند احمد ، اتهام : مزاحمت تلفنی، در خصوص 
اتهام مرتضی شــاه نجفی فرزند احمــد دائر بر مزاحمت تلفنی به وســیله 
 شماره تلفن 9135515264 موضوع شکایت خانم ریحانه سلیمانی فرزند

 عزت اهلل ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ، شکایت شاکی ، استعالم به 
عمل آمده از شرکت همراه اول و پرینت اخذ شده از شماره مورد مزاحمت و 
عدم توفیق این مرجع به همراه ضابطین در شناسایی و جلب متهم و سایر 
قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام نام برده را وارد تشخیص داده و مستندا 
به مواد 641 قانون مجازات اســالمی مصوب 1375 به تحمل 6 ماه حبس 
 تعزیری و در اجرای ماده 23 قانون اخیرالذکر به مسدودسازی خط مزاحم و
 محرومیــت دو ســاله از داشــتن هرگونه خطــوط ارتباطــی محکوم 
مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در این شــعبه بوده و ســپس ظــرف 20 روز از ابــالغ قابل 
 تجدیدنظرخواهــی در دادگاه تجدیــد نظر اســتان اصفهان می باشــد.  
م الف: 585 /5/2/96 علیرضا ارشدی بیدگلی رئیس شعبه 101 دادگاه 

کیفری 2 آران و بیدگل. )204 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/50 آقای ســید محمد عســگریان نوش آبادی دارای شناسنامه شماره 
6199870638 به شرح دادخواست به کالسه 440 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان خانم تاج 
دانشوری نوش آبادی فرزند یداهلل به شناسنامه 3367 در تاریخ 95/12/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به1( آقای محمد عســگریان نوش آبادی فرزند علی و خانم تاج به 
شماره ملی 6199870638 به عنوان تنها ورثه پسر مرحومه.. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر  نخستین آگهی یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد . م الف: 587 /5/2/96  رئیس شعبه چهارم دادگاه شهرستان آران 

و بیدگل)137 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

دادنامــه    شــماره   960189 پرونــده:  کالســه   9 /38
:9609976794600795-96/7/25 مرجــع رســیدگی: شــعبه 16 
شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ســید جواد حســینی به نشانی 
اصفهــان شــاپور جدیــد خ امیرکبیــر مقابل بانــک تجــارت، خوانده: 
 حســین براهیمی  به نشــانی مجهول المــکان، با عنایت بــه محتویات
 پرونــده و نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعــالم و به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای مــی نماید. رای قاضی شــورا: دعوی 
 ســید جواد حســینی به طرفیت حســین براهیمی  به خواســته مطالبه

 مبلغ 83/000/000 ریال وجه چک  شماره های 40/000/000-25153 
و 909548 -20/000/000 و 897788-23/000/000  به انضمام مطلق 
 خســارات قانونی- با توجه  به بقای اصول مســتندات در یــد خواهان و

 گواهــی عــدم پرداخــت صــادره از ســوی بانــک محــال علیه که 
ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه 
وجه خواســته دارد و این کــه خوانــده با توجه بــه ابــالغ قانونی درج 
در روزنامــه رســمی در جلســه رســیدگی حاضــر نگردیــده و الیحه 
 دفاعیــه ای به این شــعبه ارائــه ننموده بــر شــورا ثابت اســت  لذا به

 استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی 
 مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و سه میلیون ریال

 بابــت اصــل خواســته و 2/297/500 ریــال بابــت هزینه دادرســی 
و همچنین خســارت تاخیــر و تادیه از تاریخ سررســید تــا تاریخ وصول 
که محاســبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احکام می باشــد در حق  خواهــان صادر و اعــالم می نماید رای 
 صــادره غیابی و ظــرف مهلــت 20 روز پــس از ابالغ قابــل واخواهی 
 در این شعبه می باشــد. م الف:25086 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره

 دو شورای حل اختالف اصفهان )256 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/350 شــماره دادنامــه: 9609970368701253 شــماره پرونــده: 
9509986836200692 شماره بایگانی شعبه: 960727 تجدیدنظرخواه: 
خانم سوسن کریمی فرزند غالمعلی به نشــانی اصفهان رباط دوم- کوی 
گل محمدی 3- نبش کوچه شــاهد 3- پالک 8- طبقه اول، تجدید نظر 
خواندگان: 1- خانم حلیمه شــمس 2- آقای میالد شمس 3- خانم فاطمه 
شمس 4- آقای یحیی شمس همگی به نشــانی اصفهان- رباط دوم- ک 
گل محمدی 3- نبش ک شاهد 3- پ 8- ط اول، 5- آقای اسماعیل شمس 
خوزانی 6- خانم همدم شــمس خوزانی همگی به نشانی مجهول المکان 
، تجدید نظر خواسته ها: 1- تامین خواســته 2- مطالبه مهریه 3- مطالبه 
خسارت دادرسی 4- اعســار از پرداخت هزینه دادرسی، گردشکار: دادگاه 
با بررســی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رســیدگی را اعالم و با 
 استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. رای

 دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم سوسن کریمی به طرفیت آقایان 
و خانمها میالد- فاطمه – مجتبی- حلیمه – اسماعیل وهمدم شمس نسبت 
به دادنامه شماره 9502206-95/11/30 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان که به موجب آن حکم بــه پرداخت مهریه تجدیدنظرخواه 
بر اســاس شــاخص اعالمی بانک مرکزی از ترکه متوفی مرحوم مجید 
شــمس صادر گردیده و تجدیدنظرخواه طی دادخواســتی ضمن اعتراض 
 به رای صادره اعالم داشــته تقاضای خســارت تاخیر تادیه از زمان فوت

 همســرم تا زمان وصول پرداخت به نرخ روز را دارم علــی ایحال با توجه 
به اینکــه در مواردی که مهریه زوجــه باید از ترکــه زوج متوفی پرداخت 
گردد تاریخ فــوق مبنای محاســبه خواهد بود نــه تاریــخ روز بر مبنای 
شــاخص بانک مرکزی و تاخیر تادیه نیز محاســبه نخواهد شد لذا ضمن 
رد تجدیدنظرخواهی مســتندا به مــاده 3 آئین نامه اجرائــی قانون الحاق 
یک تبصره به ماده 1082 از قانون مدنی و ماده 358 قانون آئین دادرســی 
 مدنی دادنامه تجدیدنظرخواســته تایید می گردد رای صادره قطعی است. 
 م الف: 25143 شــعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان اصفهان )303 کلمه،

 3 کادر(
فقدان سند مالكیت

9/68 شماره صادره: 96/2027026699 – 96/8/29 چون شهرام احتشام 
زاده نسبت به ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 228 اصفهان رسیده مدعی است 
که سند مالکیت تمامت ششــدانگ 15201/6863 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به شــماره چاپی 654294 د /91 که در صفحه 23 دفتر 541  به 

نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و  طبق گواهی 
دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت 
جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعــه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف: 27222 
 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شــرق اصفهان  )216 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ رای

9/8 کالسه 357/96 شماره دادنامه: 540 تاریخ رسیدگی: 96/8/27 مرجع 
رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: روح اله 
یزدانی فرزند علی محمد به نشــانی تیران رضوانشهر خیابان دکتر حسابی 
کوی رسالت منزل پدری، خوانده: حســین حیدری برجله فرزند شهرام به 
نشــانی مجهول المکان،  خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک به میزان 
27/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی و تاخیر تادیه، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای شورا: در خصوص 
دادخواست روح ا... یزدانی فرزند علی محمد به طرفیت حسین حیدری برجله 
فرزند شهرام به خواسته مطالبه مبلغ 27/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 9610/175395-13-95/10/10  عهده بانک ملی شعبه سلمان 
فارسی مبارکه به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک، از ناحیه بانک محال 
علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/8/1 و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید 
دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد 
و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید 
ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/8/3 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به 
مواد  198 و 519 و 522 از  قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده و به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 418/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و تمبر الصاقی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 
تیران می باشد. م الف:341 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف تیران 

و کرون )358 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرايی

9/53 شــماره: 960023 ش 12 به موجب رای شــماره 9601248 تاریخ 
96/4/18 حوزه 12 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت 
یافته اســت محکوم علیه عبدالرسول اسماعیلی شــاهزاده علی اکبری به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به محکومیت خوانده به حضور در 
دفاتر رسمی جهت انتقال سند یکدستگاه سواری پراید به شماره 387/53 س 
27 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/990/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی در حق خواهان اعظم زکی زاده به نشانی اصفهان خ صغیر 
کوچه الله پالک 5 صادر و اعالم می گردد و هزینه نیم عشــر حق االجرا 
 مقوم به مبلغ 70/000/000 ریال.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که

 اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعــالم نمایــد. م الف:25112 شــعبه 12 حقوقــی مجتمع 
 شــماره دو شــورای حل اختــالف شهرســتان اصفهــان)194 کلمه،

 2 کادر( 
اخطار اجرايی

9/54 شماره: 95-585 به موجب رای شماره 9609976794800143 تاریخ 
96/2/10 حوزه 18 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه مجتبی سلطانی  آفارانی شغل آزاد به نشانی مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هفتاد و هفــت میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال ) 2/950/000( 
 ریال بابت خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک

 ) 322154-94/11/7 و 322155-95/2/5 و 322156-96/3/15( در 
 حق خواهان علی اکبر سعیدفر به نشــانی اصفهان خ مدرس خ ضابط زاده 
کوچه هوشــیار پالک 35 و نیم عشــر دولتی درحق صندوق دولت. رای 
صادره غیابی اســت.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجــرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا

 اعالم نمایــد. م الــف:25114 شــعبه 18 حقوقی مجتمع شــماره 
 یــک شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان)197 کلمــه، 

2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/124 در خصــوص پرونده کالســه 960463 خواهــان امین محمدی 
نژاد دادخواســتی مبنــی بر مطالبــه به طرفیــت مهران علیپــور تقدیم 
نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخــه 96/10/10  ســاعت 3/30 
تعیین گردیده اســت بــا توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در خیابان شــیخ صدوق شــمالی مجتمع شورای حل 
اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخــاذ می شــود. م الف:27399 شــعبه 29 حقوقی 
 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )100 کلمه، 

1 کادر(
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ابالغ رای
8/354 کالسه پرونده: 96-235 دادنامه: 418-96/7/24 تاریخ رسیدگی: 
96/5/30 مرجع رسیدگی شعبه 49 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
بشیر کاظمی به نشــانی اصفهان خ جی خ الله کوچه بهار 2 پ 43، خوانده: 
کامران صبوری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست 
آقای بشــیر کاظمی به طرفیت آقای کامران صبوری به خواســته مطالبه 
مبلغ 3/660/000 ریال بابت فروش قطعات بانضمام خســارات تاخیر تادیه 
و هزینه های دادرســی با این وصف که خوانده در راســتای خرید قطعات 
خودرو از تاریخ 95/2/20 مبلغ مذکور را بدهکار است و تاکنون نیز پرداخت 
ننموده است لذا با عنایت به محتویات پرونده خصوصًا برگه دفتر روزنامه که 
حکایت از بدهی خوانده به خواهان دارد لذا مستندا به مواد 198، 515، 519 
ق.ا.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/660/000 ریال بابت 
اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان 
وصول و ایصال طبق شــاخص بانک مرکزی و پرداخت 1/200/000 ریال 
بابت هزینه های دادرسی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شــعبه و سپس 20 روز پس 
 از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشــد. 
یــک  شــماره  مجتمــع   49 شــعبه   24015 الــف:  م 
کلمــه،   246 ( اصفهــان  اختــالف شهرســتان  حــل   شــورای 

3 کادر(
ابالغ رای

8/353 کالســه پرونــده: 960366 دادنامــه: 9609976793502490-
96/7/27 مرجع رسیدگی شعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
حسن داودی به نشانی اصفهان خیابان زینبیه مجتمع تجاری حضرت زینب 
غرفه 38، خوانده: محسن شاه آبادی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه خسارت وارده ناشی از تصادف، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حسن داودی به طرفیت 
آقای محسن شاه آبادی به خواســته مطالبه  مبلغ 24/000/000 ریال بابت 
خسارات وارده ناشی از تصادف به انضمام هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی با 
توجه به محتویات پرونده، کپی مصدق صورتجلسه تصادف مورخ 96/3/18 و 
همچنین کروکی تصادف که راننده مقصر را آقای محسن شاه آبادی با خودرو 
وانت مزدا به شماره انتظامی 826 و 16 ایران 44 و راننده غیر مقصر را آقای 
حسن داودی با خودرو سواری سمند به شماره انتظامی 135 ص 83 ایران 53 
مشخص نموده و طبق این تصادف خساراتی به خودرو خواهان وارد که طبق 
نظریه کارشناس تامین دلیل صادره در شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف 
خسارات آن برآورد گردیده و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی با وصف 
ابالغ قانونی و عدم ارسال الیحه دفاعیه در مقابل دعوی مطروحه لذا شورا 
دعوی خواهان را به نظر وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 198 و 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 24/000/000 
ریال بابت خسارات وارده به خودرو و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت 
هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ 1/470/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آ گهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
مدت واخواهی ظرف مهلت 20 روز پس از ابــالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 24002 شــعبه 
 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )336 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ رای

8/352 کالسه پرونده: 990291 دادنامه: 96/6/29-960997679630177 
مرجع رسیدگی شعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شرکت 
تعاونی اعتبار صالحین خراســان با مدیریت محمد رضا باقری و محمد رضا 
زاغری با وکالت مع الواسطه بانک آینده به نشــانی تهران میدان آرژانتین 
خیابان احمد قیصر خ شهید احمدیان پانزدهم ساختمان شماره یک با وکالت 
جالل رسول اف و محمد علی بهزادان با وکالت البرز اسدی به نشانی دروازه 
شــیراز ابتدای چهارباغ باال جنب بانک صادرات بعد از کوی رئیســی طبقه 
فوقانی داروخانه، خوانــدگان: 1- مصطفی فیض دولت آبادی به نشــانی 
شاهین شهر کوی ســازمانی مهدیه موتورخانه 5 پالک 3406، 2- فریده 
سورانی 3- رویا بهار لوئی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه یک فقره چک شــماره 2501/531686 به مبلغ دویست میلیون ریال 
محکومیت تضامنی به انضمام خسارات دادرسی حق الوکاله وکیل خسارات 
تاخیر تادیه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی شــرکت تعاونی اعتبار صالحین خراسان در حال 
تصفیه با مدیریت آقای محمد رضا باقری و محمد رضا زاغری طبق وکالتنامه 
رسمی با وکالت مع الواســطه بانک آینده با نمایندگی آقایان جالل رسول 
اف و محمد علی بهزادان به طرفیت مصطفی فیــض دولت آبادی و فریده 
ســورانی و رویا بهارلوئی به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
2501/531686 مورخه 93/9/19 به مبلغ دویست میلیون ریال به انضمام 
خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه نظریه دادخواست 
تقدیمی و گواهی عدم پرداخت و تصویر مصدق چک که نشــانه مدیونیت 
خواندگان به خواهان می باشد و دفاعیات بال وجه خوانده ردیف اول و اینکه 
خواندگان ردیف دوم و سوم در جلسه رســیدگی حضور نیافته و الیحه ای 
در دفاع از خود به شــعبه ارائه ننموده اند لذا شــورا دعوی خواهان را مقرون 
صحت دانسته و مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 
519 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ دو میلیون و هفتصد و هشــتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیرت ادیه از زمان سررســید چک 93/9/19 لغایت زمان اجرای 
حکم و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد رای صادره نســبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان و نسبت 
به خوانده ردیف دوم و ســوم غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی می باشد 
 و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف: 23966 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )458 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

8/180 کالسه پرونده: 960192 شماره دادنامه: 9609976793803429- 

96/7/12 مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
بانک ملت به مدیریت آقای هادی اخالقی به نمایندگی آقای هادی حطیم 
به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی مدیریت بانک ملت استان اصفهان 
با وکالت خانم فهیمه عصاچی فرزند کریم به نشانی اصفهان چهار راه پلیس 
ابتدای توحید جنوبی مجتمع تابان طبقه اول واحد 1، خواندگان: 1- حسن 
احمدی فرزند احمد 2- عباس دمانیا فرزند محمد علی 3- غالمرضا ایوبی 
فرزند قدمعلی هر سه نشانی مجهول المکان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی واخذ نظریه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان بانک 
ملت با مدیریت آقای هادی اخالقی با نمایندگی آقای هادی حطیم با وکالت 
خانم فهیمه عصاچی به طرفیت خواندگان 1- حســن احمدی فرزند احمد 
2- عباس دمانیا فرزند محمد علی 3- غالمرضا ایوبی فرزند قدمعلی مبنی 
بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخــت 116/339/361 ریال بابت 
اصل خواسته مستنداً به قرارداد 93/37329/94 و سود حاصله طبق قرارداد 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد تنظیمی روزانه مبلغ 53/648 
ریال از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول و مطلق خسارات دادرسی اعم 
از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدواً صدور تامین خواسته، شورا با توجه 
به مجموع محتویات و اوراق پرونده و دادخواست تقدیمی و مالحظه قرارداد 
پرداخت تســهیالت به خوانده ردیف اول در خصوص خسارت تعیین شده 
جهت تاخیر تادیه نظر به اینکه خسارت تاخیر تادیه نوعی خسارت عدم انجام 
 تعهــد مــی باشــد و میــزان تعییــن در قــرارداد همــان وجــه التزام 
می باشد و طبق قوانین موضوعه ایران از جمله ماده 228 قانون مدنی و ماده 
522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 719 قانون سابق آئین دادرسی مدنی 
خسارت ناشــی از عدم تعهدی که موضوع آن وجه نقدی باشد از عمومات 
مستثنی شده است که فلسفه آن در قوانین دیگر کشورها و قانون سابق آئین 
دادرســی مدنی ایران جلوگیری و کنترل قدرت صاحبان سرمایه و افرادی 
اســت که نیاز مالی آنها را در انعقاد قراردادی بی احتیاط می کند یا این نیاز 
 تــوان وام گیرنــده را در تعییــن حــدود قــراردادی مــی کاهــد 
می باشــد قانون گذار قانون آئین دادرســی مدنی مصــوب 1379 در پی 
غیرشرعی دانستن ماده 719 قانون سابق توســط شورای نگهبان )نظریه 
3845 مورخ 64/4/12( عالوه بر هدف قانون گذار سابق حتی نرخ 12 درصد 
در سال را نیز ربا دانسته و اقدام به وضع ماده 522 نمود در این ماده قانون گذار 
خسارت تاخیر تادیه را کاهش ارزش پول می داند که میزان آن توسط بانک 
مرکزی با اعالم تغییر شاخص قیمت ها تعیین می شود و برای تحقق این 
طلب چند شرط می آورد 1-مطالبه دین 2- تمکن مدیون و امتناع از پرداخت 
در این ماده خسارت تاخیر تادیه دیگر در تعریف وجه التزام نمی گنجد بلکه 
یک واقعه حقوقی اســت که در حاکمیت اراده طرفین نیست واین قرارداد 
طرفین اســت که با این حادثه )تورم(برخورد نموده است و باعث نامتعادل 
شدن قرارداد شده است بنابراین توافق طرفین برای حفظ تعادل قراردادی 
مصالحه نام دارد نه وجه التزام قراردادی که این عنوان به صراحت در انتهای 
ماده 522 انتقاد شده است و قراردادی که طرفین در حین قرارداد اصلی برای 
جبران این خســارت منعقد می کنند به جهت غرری بودن باطل است زیرا 
هیچیک از طرفین از وقوع تورم و میزان آن مطلع نبوده از آنچه گفته شــد 
چنین نتیجه گیری می شود که هر چند ماده 522 به معنی وجه التزام نیست 
ولی به این معنی هم نیســت که قانون گذار وجه التزامی را که موضوع آن 
تعهد پرداخت وجه است را قانونی و شرعی میداند زیرا آگاهانه متن ماده 719 
را در قانون جدید نمی آورد و رویه قضایی این وجه التزام را مورد حکم قرار 
نمی دهد اما در رابطه با بانک ها به علت قوانین خاص که پس از ایراد شورای 
نگهبان وضع شد به این صراحت نمی شــود نظر داد در ماده یک و دو ماده 
قانون وصــول مطالبات بانک هــا) مصوب 68/10/5 مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام بعد از حکم ندادن محاکم به خسارت تاخیر برمبنای 12 درصد 
در سال در اجرای نظر شــورای نگهبان مجمع چنین آورده است که مراجع 
قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف هستند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای 
وجوه و تسهیالت رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک 
ها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات تاخیر تادیه و جریمه عدم تعهد و غیره 
اقدام نمایند در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62/6/8 و ماده 15 این 
قانون که در مورخه 65/12/28 اصالح شــد و در مورخه 76/11/29 چهار 
تبصره به آن الحاق شد دراین قانون قانونگذار و در قانون وصول مطالبات 
بانک ها مجمع در خصوص حدود میزان خسارت قاعده ای وضع نکرده است 
زیرا قاعده ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق را در خصوص بانک ها 
را شرعی و فسخ نشده می داند اما قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورخه 
79/1/21 کال فسخ شد و سوال این است که مجوزی که مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ناظر بر مقررات و محدودیت های ماده 719 به بانک ها داده 
است آیا هنوز وجود دارد باید توجه داشت که تمامی نظام های حقوقی جهان 
برای ایجاد نظم مالی برای وجه التزامی کــه موضوع آن پرداخت وجه می 
باشد محدودیت هایی قائل شده اند که قانون گذار ما نیز به این مهم توجه 
داشــته و با توجه به غیر مشروع دانســتن هر نوع وجه التزام نیاز به اعمال 
محدودیت در قانون جدید ندیده است در ماده 228 قانون مدنی اصل امکان 
خسارت و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه این را آورده است که این ماده 
هم شامل خسارت ناشی از کاهش ارزش پول می شود و هم خسارت های 
دیگر قانون گذار در ماده 719 قانون سابق برای هر دو ضابطه تعیین نموده 
ولی در قانون جدید ماده 522 فقط خســارت ناشی از کاهش ارزش پول را 
پیش بینی کرده است بنابراین به استناد ماده 529 قانون آئین دادرسی مدنی 
مصادیقی که ماده 228 خسارتی به جز خسارت ناشی از کاهش ارزش وجه 
نقد را قابل مطالبه می دانست را ملغی و بالاثر نموده است اگر ما قائل به این 
باشیم که بانک ها بر اساس قانون وصول مطالبات بانک ها و قانون عملیات 
بانکی بدون ربا از طرف قانونگذار مجوزی برای تعیین وجه التزام دارند این 
اجازه با توجه به موارد فوق بیش از نرخ تورم بانک مرکزی نمی تواند باشد 
توجه داشته باشیم این قوانین بعد از غیر مشــروع دانستن ماده 719 برای 
برقراری این ماده برای بانک ها وضع شد و حال آنکه وقتی ماده 719 فسخ 
شد دیگر این اجازه قانون گذار اثری ندارد و فسخ شده محسوب می شود و 
نمی توان به قاعده قانون عام تابع قانون خاص نمی باشد استناد نمود اما در 
خصوص آئین نامه وصول مطالبات سررســید گذشــته معوق و مشکوک 
الوصول موسســات اعتباری که در اجرای ماده 5 قانون تســهیل اعطای 
تسهیالت بانکی در تاریخ 1388/7/1 توسط هیئت وزیران تصویب شد در 
این آئین نامه منظور از موسســات اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری 
دولتی و غیر دولتی می باشــد در ماده 11، 12، 13 این آئین نامه موسسات 
اعتباری را مکلف نموده از مشتریان خود خســارت تاخیر تادیه با درصدی 
مشخص اخذ نمایند شورای پول و اعتبار در تاریخ 92/6/26 در اجرای ماده 
23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 بانک ها را موظف 
به استفاده از فرم مشــترک و یکنواخت نمود در فرم تهیه شده از ناحیه این 
مرجع در بخش 4 ماده 13 فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس آئین 

نامه مطالبات سررسید گذشته آورده شده است و بانک ها مکلف به رعایت 
آن هستند به نظر این مرجع وضع چنین قواعدی که برای مردم مسئولیت 
ایجاد می کند در حیطه وظایف هیئت وزیران وشورای پول و اعتبار نمی باشد 
و آئین نامه باید روش اجرای قانون باشد نه خود قانون باشد یک قانون که 
حدود مسئولیت اشــخاص را می  افزاید باید در مجلس توسط نمایندگان 
منتخب مردم تصویب شده و به تایید شورای نگهبان برسد چه بسا اگر این 
مواد در مجلس تصویب می شد شورای نگهبان با توجه به آنچه گفته شد و 
آن را خالف شرع می دانست بنابراین در اجرای اصل 170 قانون اساسی که 
قضات مکلفند از اجرای تصویبنامه آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین 
و مقررات اســالمی یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه است خودداری 
کنند از مرجع تصویب نامه های ذکر شده را مجری نمی داند و ورود خسارت 
ناشــی از عدم وصول مطالبات بانک در زمان  به علت تورم حادث بر کسی 
پوشیده نمی باشد نظر به اینکه خواهان یک شخص حقوقی می باشد و توسط 
افراد حقیقی اداره می شــود این خسارت ناشــی از تعلل کارمندان شخص 
حقوقی در مطالبه طلب می تواند باشد زیرا چه بسا اگر در زمان مقرر ایشان 
وظایف خود را اجرا می کردند متعهد طلب خود را زودتر پرداخت می کرد یا 
مالی از متعهد معرفی می شد و خسارتی به این میزان به خواهان نمی رسید 
مالحظه می شــود که خوانده از خواهان مبلغ هفتاد میلیون ریال در تاریخ 
1393/2/29 در قالــب عقــد مراجعه تســهیالت اخذ نمــوده ولی مبلغ 
116/339/361 میلیون ریال با ســود آن باید بازپرداخــت کند این اضافه 
پرداختی گر چه در قالب قرارداد مراجعه ذکر شده است اما بنابر آنچه از متن 
قرارداد بر می آید و صراحت اشاره شــده در آن که 15 درصد به عنوان سود 
مبلغ مذکور ذکر نموده است از طرفی با توجه به رویه بانک ها که اصواًل  با 
متقاضی وام و تسهیالت در قالب عقود قانونی و شرعی قرارداد تنظیم می 
نمایند اما آنچه در واقع اتفاق افتاده است این است که مبلغی را به عنوان وام 
به متقاضی پرداخت و بدون هیچ معافیتی از ناحیــه طرفین در چهارچوب 
قرارداد منعقــده، وام گیرنده، موظف به پرداخت اصل پول به عالوه ســود 
مشخصه می باشد که این همان رباست و حرمت آن شرعًا و قانونًا تصریح 
شده است گر چه نباید این برداشت باشد که قانون عملیات بانکی بدون ربا 
صحت این عملیات را تجویز نموده اســت اما این موضوع از حرمت ســود 
مشخص شــده و ربا بودن آن نمی کاهد بنابراین اشتغال ذمه خواندگان با 
مدارک استنادی در خصوص اصل طلب احراز می گردد لذا مستندا به مواد 
10، 190، 191، 219 ، 221، 223، 227، 230، 228، 271 قانون مدنی و مواد 
198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 7، 8، 9 ،10 ،11، 
12، 13، 14، 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مــاده 1 و 2 قانون نحوه 
وصول مطالبات بانک ها و ماده 403 قانون تجــارت حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان بــه پرداخت هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از زمان تقدیم 
دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و همچنین پرداخت هزینه دادرسی به 
مبلغ 3/864/840 ریال بابت هزینه های دادرســی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ 120/000 هزار ریال بابت نشــر 
آگهی در حق خواهان می گردد و در خصوص خسارت تاخیر تادیه قراردادی 
با توجه به استدالالت بیان شده و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه طبق شــاخص بانک مرکزی به شــرح فوق حکم به بی حقی 
خواهان صادر و اعالم می شود و نیز در خصوص سود مشخص در قرارداد )15 
درصد( به شرح آنچه گذشته به دلیل ربوی دانســتن مبلغ مذکور و حرمت 
شــرعی و قانونی آن حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست 
روز پس ازآن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شهر اصفهان می 
باشد.م الف: 22880 شعبه 8 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )1911 کلمه، 19 کادر(
ابالغ رای

8/345 شــماره دادنامــه: 9609970350201049 شــماره پرونــده: 
9509980350201006 شماره بایگانی شــعبه: 951180 خواهان: آقای 
محمد مهدی اقبالی فرزند حسینعلی به نشانی استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان دروازه تهران خیابــان امام خمینی کوچه شــهید جعفریان 400 
متر داخل کوچه روبــه روی مهدکودک، خوانــدگان: 1- آقای محمدرضا 
ســلیمانی فرزند رضا 2- آقای هوشنگ افشــارمنش فرزند عباس همگی 
به نشــانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- الزام به تنظیم ســند خودرو 
2- مطالبه خســارت دادرســی، گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دعــوی خواهان محمد مهدی اقبالی فرزند 
حسینعلی به طرفیت خواندگان محمدرضا سلیمانی فرزند رضا و هوشنگ 
افشــارمنش فرزند عباس مبنی بر الزام به تنظیم ســند خودرو به شــماره 
شــهربانی 53-969 ق 22 به انضمام مطلق هزینه دادرسی به این توضیح 
که خواهان در جلسه دادرسی ابراز داشــته با توجه به اینکه آقای هوشنگ 
افشــار منش حاضر به همکاری در انتقال ســند قطعی خودرو اینجانب به 
نام من محمد مهدی اقبالی نمی باشــد لذا از دادگاه محترم خواهشــمندم 
تا سند قطعی خودرو اینجانب بنام زده شــود تا برای مالکیت آن با مشکل 
مواجه نشــوم و در این راستا خواهان به سند مالکیت وســیله نقلیه تاییدیه 
نقل و انتقال خــودرو به شــماره 121001400269830 مورخ  93/7/26 
سند رسمی وکالت کاری وسایل نقلیه به شــماره 3648 مورخ 93/7/22، 
کارت مشــخصات وســیله نقلیه، قرارداد مبایعه نامه مورخ مهرماه نود و 
سه اســتناد کرده که حاکی از این می باشــد که آقای محمدرضا سلیمانی 
خودرو را به خواهــان آقای محمد مهــدی اقبالی انتقال داده اســت و از 
توجه به اینکه خواهان در جلســه رســیدگی مورخه 96/6/13 اصل کارت 
خودرو فوق و شناســنامه خودرو فــوق را که به نام خواهان می باشــد به 
دادگاه ارائه نموده اســت لهذا به نظر این دادگاه وقوع معامله خودرو ایران 
969/53 ق 22 مســلم اســت مســتند به مواد 219 و 220 از قانون مدنی 
آقای هوشنگ افشــار منش فرزند عباس را به تنظیم ســند رسمی انتقال 
 خودرو 53/969 ق 22 و پرداخت مبلــغ 1/537/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرســی در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنًا بــا توجه به اینکه آقای 
محمدرضا سلیمانی مالک رســمی خودرو موضوع پرونده نیست دعوی به 
وی توجهی ندارد مستند به بند 4 از ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی 
علیه وی مردود اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و با انقضاء فرجه مزبور ظرف بیســت روز قابل 
 تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
م الف: 25196 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )419 

کلمه، 4 کادر(
مزایده اموال غیر منقول 

9/1 شــماره آگهــی: 139604302121000019 آگهــی مزایــده 
امــوال غیــر منقــول پرونــده اجرایــی کالســه 9500023 تمامــت 

 شــش دانــگ پــالک ثبتــی 503 و 650 فرعــی از 121 اصلــی 
واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که بنا بر اعالم دفتر امالک 
پالک 121/509 در رهن بوده که پس از استانداردسازی به پالک 121/650 
 تغییر یافته است به آدرس خمینی شهر خیابان استاد طالیی روبروی مدرسه
 فضیلــت حســب نامــه هــای شــماره 95070584934609-

ثبــت   1396 /8 /20  -960720671527697 و   95 /3 /31
 اســناد خمینی شــهر تمامت شــش دانــگ پالکهــای مذکور بــه نام
لــه و زهــرا صفــری فرزنــد للهــی فرزنــد عزیزا   شــهناز روح ا

 پرویز و حمیدرضا اخوان فرزند غالمعلی ذیل ثبتهای 108719 و 120137 
و 120139 صفحات 231 و 369 و 366 دفاتر 501 و 559 مربوط به پالک 
121/503 و ثبتهای 107956 و 120119 و 120121 صفحات 173 و 339 
 و 342 دفاتر 498 و 559 مربوط به پالک 121/650 که شــهناز روح اللهی
 نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ و زهــرا صفری نســبت 
به یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ و حمیدرضــا اخوان نســبت به 
 ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ هر دو پــالک ثبــت و ســند صادر

 گردیــده و حــدود پــالک 121/503 محــدود اســت:  شــمااًل بــه 
 طــول 12/15 بــه طــور منکســر دیواریســت بــه دیوار پــالک 25 
باقیمانــده شــرقًا: بــه طــول 18/60 متــر خــط مســتقیم مفروض 
 بــه پــالک 509 از پــالک 26 جنوبــًا: بــه طــول 12 متــردرب و 
دیواریســت بــه شــارع غربــًا: بــه طــول 18/40 متــر دیواریســت 
 بــه دیــوار پــالک 24 و حــدود پــالک 121/650 محــدود اســت:

 شــمااًل به طول 2/80 متر دیواریســت به دیــوار پــالک 26 باقیمانده 
 شــرقًا بــه طــول 18/61 متــر دیواریســت بــه پــالک 26 باقیمانده

 جنوبا به طول 2/60 متر دیواریســت به شــارع غربًا به طول 18/60 متر 
خط مســتقیم مفروض به پالک 503 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد که طبق 
نظر کارشناس به مســاحت حدوداً 272/59 متر مربع بوده که از تجمیع دو 
پالک با شماره های ثبتی 121/503 به مساحت اولیه 221/59 متر مربع و 
 121/650 با مساحت اولیه 51 متر مربع تشکیل شده است و در حال حاضر

 با توجه به عقب نشــینی انجام گرفته مســاحت آن در حدود 269/35 متر 
مربع عرصه و 338 متر مربع اعیانی می باشــد به صورت یک ســاختمان 
درب به ســاخت دو طبقه )زیرزمین- همکف( که اسکلت ساختمان از نوع 
سازه بتنی با ســقف تیرچه بلوک می باشــد طبقه زیرزمین به صورت یک 
 واحد مسکونی با زیربنای حدوداً 170 متر مربع شامل آشپزخانه به صورت

 اپن و یــک عدد اتــاق خــواب- پذیرایــی بــه صــورت ال- حمام- 
ســرویس بهداشــتی داخــل حیــاط قــرار گرفتــه اســت. طبقــه 
 همکف بــه صورت یــک واحد مســکونی بــا زیربنــای حــدوداً 168 
مترمربــع شــامل آ شــپزخانه به صــورت اپــن- پذیرایــی- اتاقهای 
 خــواب و حمــام و ســرویس بهداشــتی بــه صــورت مجــزا- 
دســتگاه پلــه- پارکینــگ مســقف- یــک عــدد از اتاقهــای خواب 
روی پارکینــگ قــرار گرفته اســت و حیاط بــه صورت چهــار دیواری 
 بــا دو درب ماشــین رو و یــک عدد ســرویس بهداشــتی می باشــد 
و بــوده  گاز  و  بــرق  و  آب  اشــتراکات  دارای  فــوق   پــالک 

 قدمــت آن بــاالی 5 ســال اســت و بنــا بــه اعــالم بســتانکار به 
 139605002121001301-96 /8 /8 شــماره  وارده   موجــب 
 فاقــد بیمــه مــی باشــد کــه ملکــی شــهناز روح اللهــی فرزنــد 
حمیدرضــا  و  پرویــز  فرزنــد  صفــری  زهــرا  و  لــه   عزیزا
اخوان فرزند غالمعلی به موجب سند رهنی شماره 1392/12/14-94618 
تنظیمــی دفتر خانه 46 خمینی شــهر موضــوع پرونده اجرایی کالســه 
9500023 در رهن بانک ملی ایران شــعبه خمینی شــهر می باشــد و به 
موجب گزارش کارشــناس به مبلغ چهار میلیارد و هفتصــد میلیون ریال) 
 4/700/000/000 ریال( ارزیابی شده است. بدینوسیله شش دانگ پالکهای

 مذکور بــا جمیع توابــع و لواحــق ضمایم شــرعیه و عرفیه از ســاعت 
9 الــی 12 روز ســه شــنبه مــورخ 96/9/28 در محــل واحــد اجرای 
 اســناد رســمی خمینی شــهر از طریــق مزایــده حضوری بــه فروش

 مــی رســد. الزم به ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط به 
 آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصرف 
در صورتی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیز بدهــی های 
 مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم

 از اینــک رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یا نشــده باشــد بــه عهده 
برنــده مزایده اســت و نیــز  در صــورت وجود مــازاد، وجــوه پرداختی 
 بابــت هزینه هــای فــوق از محل مــازاد بــه برنــده مزایده مســترد

  خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایده نقــداً وصــول مــی گردد 
 ضمنــًا  چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده

 روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشــار: 96/9/1   م الف:5687  اداره اجرای اسناد رسمی خمینی 

شهر)720 کلمه، 7 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/3 شــماره صــادره:1396/03/437568 - 1396/8/25 نظــر با اینکه 
تحدید حدود ششــدانگ قطعه ملک پالک شــماره 949 واقع در اردستان 
یک اصلی دهســتان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام ورثه مرحومه ســکینه مشــتاقی فرزند حسین در جریان 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1396/9/25  ســاعت 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 مجلــس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:326 
 خیراله عصــاری  رئیس اداره ثبت اســناد و امالک اردســتان )143 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/45  در خصوص پرونده کالســه 51/96 ح ش 30 خواهان: آقای مهدی 
آقایی فرزند عبدالرسول دادخواستی مبنی بر مطالبه 184/959/050 ریال 
به انضمام خســارت وارده و تاخیــر تادیه به طرفیت خانــم نرگس حبیب 
نیا فرزند علی تقدیم نموده اســت، وقت رســیدگی برای مورخ 96/10/4 
ساعت 13/30 تعیین شده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به آدرس 
اصفهان- زندان مرکزی اصفهان- شعبه 30 حقوقی شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن را اخذ نماید. در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 27071 شعبه 30 حقوقی مجتمع شماره یک )زندان( شورای حل 

اختالف اصفهان )131 کلمه، 2 کادر(
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تحدید حدود اختصاصی
9/3 شــماره صادره:1396/03/437568 - 1396/8/25 نظــر با اینکه تحدید 
حدود ششدانگ قطعه ملک پالک شــماره 949 واقع در اردســتان یک اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
ورثه مرحومه سکینه مشــتاقی فرزند حسین در جریان اســت و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه 
مورخ 1396/9/25  ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
 م الف:326 خیراله عصاری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )143 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ تجدیدنظرخواهی

9/4  در خصوص پرونده کالسه 21/96 ت ش 2 و 23/96 ش 2 حقوقی ابوالفضل 
امیدیان به طرفیت ســید مهدی سید اسماعیلی به خواســته تجدیدنظرخواهی 
دادنامه شــماره 349-96/7/25 و با توجه به مجهول المکان بودن آدرس محل 
سکونت خوانده و اعالم مهلت 10 روزه پس ازانتشار روزنامه )نشر آگهی( جهت 
ارائه الیحه دفاعیه از طرف خوانده نســبت به تجدید نظر ارائه شده  و ابالغ می 
گردد. م الف:452 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز )76 

کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/5 شــماره صادره:1396/04/437827-1396/8/25  چون تمامی ششدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 822 فرعی از 33- اصلی واقــع در نطنز جز بخش 
9 حوزه ثبت نطنــز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام ســید علی مرتضوی 
طباطبائی فرزند سید باقر به شناسنامه 17 نطنز در جریان است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز  چهارشنبه 
مورخ 1396/09/27  ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
 م الف:453 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)144 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

9/9  آقای محمد حسن زمانی فروشانی دارای شناسنامه شماره 10564 به شرح 
دادخواست به کالسه  704/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان نوبرآغا احمدی فروشانی به شناسنامه 5594 
در تاریخ 1396/8/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- محمد حسن زمانی فروشانی فرزند عباس، ش.ش 
10564 )فرزند( 2- رجبعلی زمانی فروشانی فرزند عباس، ش.ش 10565 )فرزند( 

3- ربابه زمانی فروشــانی فرزند عباس، ش.ش 1535 )فرزند( و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5737 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)142 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/10  آقای محمد خانی خوزانی دارای شناســنامه شماره 6 به شرح دادخواست 
به کالسه  699/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان زبیده خسروی به شناسنامه 290 در تاریخ 1396/7/21 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- محمد خانی خوزانی فرزند رمضان، ش.ش 6 )فرزند( 2- حســن 
خانی خوزانی فرزند رمضان، ش.ش 10106) فرزند( 3- اسمعیل خانی خوزانی 
 فرزند رمضان، ش.ش 10104 )فرزند( 4- معصومه خانی خوزانی فرزند رمضان، 
ش.ش 10105 )فرزنــد( 5- طاهــره خانــی خوزانــی فرزنــد رمضــان، 
ش.ش 13169 )فرزنــد( و الغیــر. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی 
دارد یــا وصیتنامــه از متوفی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی 
 ظرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صــادر خواهد شــد. 
م الف: 5738 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/45  در خصوص پرونده کالسه 51/96 ح ش 30 خواهان: آقای مهدی آقایی 
فرزند عبدالرسول دادخواســتی مبنی بر مطالبه 184/959/050 ریال به انضمام 
خســارت وارده و تاخیر تادیه به طرفیت خانم نرگس حبیب نیا فرزند علی تقدیم 
نموده است، وقت رسیدگی برای مورخ 96/10/4 ساعت 13/30 تعیین شده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه به آدرس اصفهان- زندان مرکزی اصفهان- شعبه 30 حقوقی شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن را اخذ نماید. در صورت 
 عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 27071 شعبه 30 حقوقی مجتمع شــماره یک )زندان( شورای حل 

اختالف اصفهان )131 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/46  در خصــوص پرونده کالســه 50/96 ح ش 30 خواهــان: آقای مهدی 
آقایی فرزند عبدالرســول دادخواســتی مبنی بر مطالبه 184/959/050 ریال 
به انضمام خســارت وارده و تاخیر تادیه به طرفیت  آقای ســید مجتبی حسینی 
فرزند حسین تقدیم نموده است، وقت رســیدگی برای مورخ 96/10/4 ساعت 
13/30 تعیین شــده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهــان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه به آدرس اصفهان- زندان 

مرکزی اصفهان- شعبه 30 حقوقی شــورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمایم آن را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 27070 شعبه 30 
 حقوقی مجتمع شماره یک )زندان( شــورای حل اختالف اصفهان )131 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

8 شــماره دادنامــه: 9609970350301182 شــماره پرونــده:  /344
9609980350300451 شــماره بایگانی شــعبه: 960561 خواهان: شرکت 
بیمه رازی با مدیریت عاملی آقای یونس مظلومی با وکالت خانم نجمه شــانه 
فرزند حســین به نشــانی اصفهان- خ توحید بعد از چهار راه پلیس نبش کوچه 
پیام پ 127، خوانده: آقای حسین یزدانی فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان- خ 
مدرس خ مولوی چهار راه پوریای ولی بن بســت روح اله سمت چپ منزل سوم 
ک پ 8175496858، خواســته: مطالبه وجه بابت ...، رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست شرکت بیمه رازی با وکالت خانم نجمه شانه به طرفیت آقای حسین 
یزدانی به خواسته مطالبه مبلغ 256/500/000 ریال دیه پرداخت شده به آقای 
مهدی مرادی مصدوم حادثه تصادف بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه به شــرح دادخواســت با توجه به محتویات پرونده، کروکی و شرح واقعه 
تصادف، تصویر مصدق دادنامه شماره 94-2322 شــعبه 104 دادگاه عمومی 
جزایی اصفهان و اقرار رســمی مصدوم مبنــی بر دریافت خســارت به میزان 
256/500/000 ریال از خواهان و اینکه از ســوی خوانده نســبت به مستندات 
خواهان و ادعای وی ایراد و دفاعی به عمل نیامده اســت دادگاه احراز می نماید 
که خواهان به لحاظ مستی خوانده در حال رانندگی در اجرای قانون بیمه اجباری 
اقدام به پرداخت خسارت زیان دیده به میزان مذکور نموده است که با این وصف 
دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده 6 و بند ج ماده 11 قانون 
اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی 
در مقابل اشــخاص ثالث و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 256/500/000 ریال بانضمام خسارت 
تاخیر تادیه آن از تاریخ 96/5/14 تا زمان پرداخت و خســارات دادرســی شامل 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
 دادگاه و ســپس قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظراســتان اصفهان می باشد.
 م الف: 25177 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )324 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8 شــماره دادنامــه: 9609970351401241 شــماره پرونــده:  /346
9309980350400226 شماره بایگانی شعبه: 930276  خواهان: آقای محمد 
افشین فرزند حســن با وکالت آقای محمدرضا فدایی فرزند علی اصغر به نشانی 
اصفهان خیابان نیکبخت ضلع شمالی ساختمان دادگستری کل استان مجتمع 
اداری نیکبخت طبقــه پنجم واحد 214، خواندگان: 1- آقــای علی علیجانیان 
فرزند محمد جعفــر 2- آقای وحیــد علیجانیان فرزند علی همگی به نشــانی 
اصفهان خیابان نظر شرقی جنب میدان جلفا ساختمان نوژان مغازه لباس فروشی 

 )علیجانیان( 3- آقای حســن نایب اصفهانی فرزند نصراله به نشانی اصفهان خ
 عبدالرزاق ک ســینه پائینی ک بهــرام پ 9، 4- خانم ماندانا شــجاعت فرزند 
محمود به نشانی اصفهان پل فلزی ابتدای خیابان دکتر بهشتی سمت چپ مغازه 
لوازم یدکی اتومبیل شجاعت ، خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
2- مطالبه خسارت، گردشــکار:دادگاه با توجه به محتوات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواســت محمد افشــین با وکالت محمدرضا فدایی به طرفیــت 1- ماندانا 
شــجاعت 2- علی علیجانیان 3- وحید علیجانیان 4- حسن نایب اصفهانی به 
خواسته الزام خواندگان به تنظیم قرارداد رسمی اجاره در مورد 2 باب مغازه قطعات 
2 و 5 از ســند ثبتی پالک 324 اصلی بخش یک ثبت اصفهان با لحاظ دو فقره 
اجاره نامه رسمی 85948 و 84257 در سال 1355 و اسناد تنظیمی با خواندگان 
دوم و سوم به انضمام کلیه خســارات دادرســی، دادگاه با توجه به دادخواست 
 خواهان، دفاعیات وکیل وی، رونوشت قرارداد معاوضه و بیع و مصالحه با خوانده 
ردیف دوم، رونوشــت توافق نامه تنظیمی با خوانده ردیف ســوم در مقام فرزند 
و وکیل رســمی خوانده ردیف دوم، شهادت شــهود، معاینه محل، عدم حضور 
خواندگان، رونوشت سند رســمی 84257-2535/1/17 دفترخانه 56 اصفهان 
در خصوص واگذاری 6 دانگ یک باب مغازه قطعه دوم به خوانده ردیف چهارم 
به صورت اجاره و اینکه حسب ظهرنویسی آن کلیه حقوقات به خواهان وخوانده 
ردیف دوم واگذار گردیده است، و خوانده ردیف دوم نیز بر اساس قرارداد عادی 
آن را به خواهان واگذار نموده است و خوانده ردیف سوم به عنوان وکیل رسمی 
خوانده ردیف دوم موضوع واگذاری را تایید نموده است و همچنین سند رسمی 
85948-2535/4/1 دفترخانه 56 اصفهان کــه تمامی 6 دانگ یک باب مغازه 
قطعه 5 در سمت جنوب شرقی واقع در طبقه هم کف ساختمان بدیع به خواهان 
و خوانده ردیف دوم اجاره داده شــده، خوانده ردیــف دوم نیز طی قرارداد عادی 
معاوضه و بیع و مصالحه آن را به خواهــان واگذار نموده که به مثال فوق خوانده 
ردیف دوم بر آن صحه گذاشته اســت، همچنین دعاوی مطروحه حسب پرونده 
هــای 890775 و 890777 شــعبه اول حقوقی اصفهــان همچنین 830595 
 و 830596 شــعبه دوم حقوقی که طــی آن خوانده ردیــف اول علیه خواهان

 و خوانده ردیف دوم طرح دعــوی گردیده و آنان را مســتاجر نامیده وتقاضای 
تعدیل اجاره بها نیز حسب پرونده های 921480 و 930017 شعبه اول حقوقی در 
جریان رسیدگی بوده است و با توجه به صلح نام عادی مورخه 90/2/20 فیمابین 
 خواهان و خوانده ردیف دوم و سایر قراین موجود، دعوی مطروحه را وارد دانسته
 مســتنداً به مواد 7 و 8 و 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 198 و 
519 قانون آیین دادرســی مدنی، خوانده ردیف اول را به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی وسپس تنظیم اجاره نامه ای نســبت به مغازه های قطعات 2 و 5 از 
سند ثبتی فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات دادرسی را صادر و اعالم می دارد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه بوده و پس از  آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد. 
م الف: 25186 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )600 

کلمه، 6 کادر(

ابالغ رای
8 شــماره دادنامــه: 9609970353801306 شــماره پرونــده:  /348
9509983732000343 شماره بایگانی شــعبه: 951143 شاکی: آقای محمد 
هادی نجف آبادی فرزند محمدرضا به نشــانی استان اصفهان شهرستان نجف 
آباد خ شریعتی غربی کوی نیایش پ 4889 منزل شخصی، متهم: آقای محمد 
علی نظری )مجهول المــکان(، اتهام: خیانت در امانت، گــردش کار: دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به انشا رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد علی نظری مبنی بر خیانت 
در امانت نسبت به یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 4976 اصفهان 
56 متعلق به شــاکی آقای محمد هادی نجف آبادی فرزند محمدرضا، دادگاه از 
توجه به مفاد کیفرخواست تنظیمی از ســوی دادسرای عمومی انقالب اصفهان 
و دالئل احصایی در آن و اظهارات مطلعین وعدم حضــور متهم در دفاع از خود 
علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی و سایر قرائن و امارات، بزهکاری وی را محرز 
دانسته ومستند به ماده 674 قانون مجازات اسالمی در بخش تعزیرات مصوب 
 1375 متهم موصوف را به تحمل یک ســال حبس تعزیــری محکوم و اعالم

 می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در این شــعبه وپس از مهلت مذکور ظرف بیســت روزقابل تجدیدنظرخواهی 
درمحاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشــد. م الف: 25080 شــعبه 
 112 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان) 112 جزایی ســابق( )215 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ رای

8 شــماره دادنامــه: 9609970353800768 شــماره پرونــده:  /349
 9409980358200775 شــماره بایگانــی شــعبه: 960520 شــاکی: آقای 
فرهاد معطری فرزند محمدرضا به نشانی شهرستان کازرون- 4 راه ژاندارمری- 
 خ نهضت- ک شــهید مطهری با وکالت خانم زهرا شــفیعی به آدرس اصفهان

 خ نیکبخت مجتمع مــاکان 5 طبقــه اول واحد 14، متهم: خانــم اکرم قندی 
فرزند محمود به نشــانی مجهول المــکان، اتهام: کالهبــرداری، گردش کار: 
 دادگاه با بررســی محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت

 به انشــا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهــام خانم اکرم قندی فرزند 
محمود مبنی بر کالهبرداری به مبلغ پانصد و شصت میلیون ریال موضوع شکایت 
خانم زهرا شــفیعی به وکالت از آقای فرهاد معطری فرزند محمدرضا، دادگاه از 
توجه به مفاد کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای عمومی انقالب اصفهان و 
 دالئل احصایی در آن تصویر مصدق قرارداد ما بین طرفین و آگهی منتشر شده

 از ســوی متهمه اســتعالم بعمل آمده از بانــک و عدم حضور متهــم در دفاع 
از خود و ســایر قرائــن بزهکاری وی را محرز دانســته و مســتند بــه ماده 1 
قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــاء و اختالس و کالهبــرداری مصوب 
1367 مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، متهمه موصوف را به تحمل ســه 
ســال حبس تعزیری و رد مبلغ مذکور در حق شــاکی و پرداخــت همان مبلغ 
به عنوان جــزای نقدی در حــق صندوق دولــت محکوم و اعــالم می نماید 
رای صــادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعی قابــل واخواهی در 
این شــعبه و پس از مهلــت مذکور ظرف بیســت روز قابــل تجدیدنظرخوای 
در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشــد. م الف: 25079 شــعبه 
 112 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان) 112 جزایی ســابق( )264 کلمه،

 3 کادر(

احضارمتهم
9/70 باتوجه به جنبه عمومــي جرم ومجهول المکان بودن متهم بدینوســیله 
به آقاي امیرحســین صفي خاني فرزند ابوالقاســم وفق ماده 174 قانون آیین 
 دادرســي کیفري ابالغ مي گردد در خصوص شکایت علیه شمامبني بررانندگي

 بدون پروانه درپرونده کالســه 961056 د 4 شــعبه چهارم دادیاري شــهرضا 
الزمســت جهت رســیدگي ودفاع ازخودظرف مدت یکماه ازتاریخ نشرآگهي 
 دراین شــعبه دادیاري حاضرشــوید درغیراینصورت وفق مقررات قانوني اقدام

 خواهدشــد. م الــف: 731  مجتبــي رضایــي دادیارشــعبه چهــار 
 دادیــاري دادســراي عمومــي وانقــالب شهرســتان شــهرضا )77 کلمه،

 1 کادر(
فوت شخص مجهول الهویه ومجهول المكان

9/71 باتوجه به جنبــه عمومي جرم ومجهــول المکان بــودن متوفي نظربه 
گذشت بیش از6 ســال ازوقوع حادثه وعدم شناســایي هویت اولیاء دم متوفي 
بدینوسیله مشــخصات جسدمتوفي اعالم تاازنشــرآگهي به مدت 30 روز وفق 
ماده 115 قانون دادرسي کیفري درپرونده کالسه 910014 شعبه اول بازپرسي 
شــهرضا الزم اســت جهت رســیدگي ظرف مدت یکماه ازتاریخ انتشارآگهي 
دراین شــعبه حاضردرغیراینصورت وفق مقــررات قانوني اقدام خواهدشــد. 
 مشخصات جسدآغشته به خاک ودرزیرخاک بوده ، لباس متوفي کاپشن سربازي

 ســبزرنگ وپیراهن ســفید وشــلوارقهوه اي رنگ جوراب خاکســتري رنگ 
قد 170 ســانتیمتر وزن حــدود 70 کیلوگرم وســن متوفي حــدود 35 – 45 
ســال مي باشــد وموهاي قهوه اي تیره مي باشــد. م الــف: 730  فاضلي  
 بازپــرس شــعبه اول دادســراي عمومــي وانقــالب شــهرضا )114 کلمه،

 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/47 نظر به اینکه خواهان سید حسام متولی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت محمد کتابی  به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم به 
کالسه 573/96 ثبت و برای تاریخ 96/12/08 ساعت 19 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده و از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المــکان بوده لذا به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به 
نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلســه دادرسی حاضر شوند . ضمنا 
نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائــم آن به دفتر شــورا مراجعه نماید .انتشــار این آگهی بــه منزله ابالغ 
 محسوب شده و در صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 5/2/96/582 عباس اربابی مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف 

آران و بیدگل )137 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/48 خواهان مسعود پناهیده آرانی دادخواستی به طرفیت خواندگان محسن مام 
الهی و حسین رضایی مطلق به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان آران و بیدگل نموده که جهت رســیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگستری شهرســتان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به 
کالسه 9609983620200443 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/10/09 
و ســاعت 12/00 تعیین شــده اســت . به علت مجهول المکان بودن خوانده 
 محسن مام الهی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی

 دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتب 

یک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهی می شــود تــا خوانده 
محســن مام الهــی پس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه 
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامل خــود نســخه دوم دادخواســت و 
 ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقرر فــوق جهت رســیدگی حاضــر گردد. 
م الف: 5/2/96/583 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان آران و بیدگل. )162 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/49 شــاکی : خانم ریحانه ســلیمانی نصر آبادی فرزند عزت اله به نشــانی 
آران و بیدگل سفیدشــهر خیابان قائم کوچــه راه آهن منزل مهــدی بابایی، 
متهم : آقای مرتضی شــاه نجفــی فرزند احمــد ، اتهام : مزاحمــت تلفنی، در 
خصوص اتهام مرتضی شــاه نجفی فرزند احمد دائر بر مزاحمت تلفنی به وسیله 
 شــماره تلفن 9135515264 موضوع شــکایت خانم ریحانه ســلیمانی فرزند
 عزت اهلل ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ، شــکایت شــاکی ، استعالم به 
عمل آمده از شــرکت همراه اول و پرینت اخذ شده از شــماره مورد مزاحمت و 
عدم توفیق ایــن مرجع به همراه ضابطین در شناســایی و جلب متهم و ســایر 
قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام نام برده را وارد تشــخیص داده و مستندا 
به مــواد 641 قانون مجازات اســالمی مصوب 1375 به تحمــل 6 ماه حبس 
 تعزیری و در اجرای مــاده 23 قانون اخیرالذکر به مسدودســازی خط مزاحم و

 محرومیــت دو ســاله از داشــتن هرگونــه خطــوط ارتباطــی محکــوم 
مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه بــوده و ســپس ظــرف 20 روز از ابــالغ قابل 
 تجدیدنظرخواهــی در دادگاه تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان می باشــد.  
م الف: 585 /5/2/96 علیرضا ارشــدی بیدگلی رئیس شعبه 101 دادگاه 

کیفری 2 آران و بیدگل. )204 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/50 آقای ســید محمد عســگریان نوش آبادی دارای شناســنامه شــماره 
6199870638 به شــرح دادخواست به کالســه 440 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم تاج دانشوری 
نوش آبادی فرزند یداهلل به شناسنامه 3367 در تاریخ 95/12/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1( آقای 
محمد عسگریان نوش آبادی فرزند علی و خانم تاج به شماره ملی 6199870638 
به عنوان تنها ورثه پســر مرحومه.. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . م الف: 587 /5/2/96  رئیس شعبه 

چهارم دادگاه شهرستان آران و بیدگل)137 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/38 کالســه پرونده: 960189 شــماره دادنامه :9609976794600795-
96/7/25 مرجع رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید 
جواد حسینی به نشانی اصفهان شــاپور جدید خ امیرکبیر مقابل بانک تجارت، 
 خوانده: حســین براهیمی  به نشــانی مجهول المکان، با عنایــت به محتویات

 پرونــده و نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
و به شــرح آتی مبادرت به صــدور رای مــی نماید. رای قاضی شــورا: دعوی 
 ســید جواد حســینی بــه طرفیــت حســین براهیمی  بــه خواســته مطالبه

 مبلغ 83/000/000 ریال وجه چک  شــماره هــای 40/000/000-25153 
و 909548 -20/000/000 و 897788-23/000/000  بــه انضمــام 
 مطلق خســارات قانونی- با توجه  بــه بقای اصول مســتندات در ید خواهان و
 گواهی عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و این که خوانده 
با توجه بــه ابالغ قانونی درج در روزنامه رســمی در جلســه رســیدگی حاضر 
 نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شــعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است  لذا به
 اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی 
 مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشــتاد و ســه میلیون ریال
 بابــت اصــل خواســته و 2/297/500 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
همچنین خســارت تاخیــر و تادیــه از تاریخ سررســید تا تاریــخ وصول که 
محاســبه آن بر اســاس نــرخ اعالمی از ســوی بانــک مرکزی بــر عهده 
اجرای احکام مــی باشــد در حق  خواهــان صــادر و اعــالم می نماید رای 
 صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهی 
 در این شــعبه می باشــد. م الف:25086 شــعبه 16 حقوقی مجتمع شماره

 دو شورای حل اختالف اصفهان )256 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8 شــماره دادنامــه: 9609970368701253 شــماره پرونــده:  /350
9509986836200692 شــماره بایگانی شــعبه: 960727 تجدیدنظرخواه: 
خانم سوسن کریمی فرزند غالمعلی به نشــانی اصفهان رباط دوم- کوی گل 
محمدی 3- نبش کوچه شاهد 3- پالک 8- طبقه اول، تجدید نظر خواندگان: 
1- خانم حلیمه شمس 2- آقای میالد شمس 3- خانم فاطمه شمس 4- آقای 
یحیی شمس همگی به نشانی اصفهان- رباط دوم- ک گل محمدی 3- نبش 
ک شاهد 3- پ 8- ط اول، 5- آقای اســماعیل شمس خوزانی 6- خانم همدم 
شــمس خوزانی همگی به نشــانی مجهول المکان ، تجدید نظر خواســته ها: 
1- تامین خواسته 2- مطالبه مهریه 3- مطالبه خســارت دادرسی 4- اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی، گردشکار: دادگاه با بررســی محتویات پرونده و انجام 
مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به انشــا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم سوسن 
کریمی به طرفیت آقایان و خانمها میالد- فاطمه – مجتبی- حلیمه – اسماعیل 
وهمدم شــمس نســبت به دادنامه شــماره 9502206-95/11/30 صادره از 
شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که به موجــب آن حکم به پرداخت 
مهریه تجدیدنظرخواه بر اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی از ترکه متوفی 
مرحوم مجید شــمس صادر گردیده و تجدیدنظرخواه طی دادخواســتی ضمن 
 اعتراض به رای صادره اعالم داشــته تقاضای خسارت تاخیر تادیه از زمان فوت
 همسرم تا زمان وصول پرداخت به نرخ روز را دارم علی ایحال با توجه به اینکه در 
مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت گردد تاریخ فوق مبنای 
محاسبه خواهد بود نه تاریخ روز بر مبنای شــاخص بانک مرکزی و تاخیر تادیه 
نیز محاسبه نخواهد شــد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 3 آئین 
نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به مــاده 1082 از قانون مدنی و ماده 358 
قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد رای صادره 

قطعی است. 
 م الف: 25143 شــعبه 6 دادگاه تجدیدنظراســتان اصفهــان )303 کلمه،

 3 کادر(
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هواداران سپاهان از اوایل دهه 80 به جاه طلب ترین هواداران فوتبال 
ایران بدل شده اند و همواره ســپاهان را قهرمان می خواهند.این تیم 
که در طول 15 سال اخیر به هر آنچه نرسیده بود، یکجا رسید و با نسل 
رویایی بازیکنانش، جام های مختلفــی را درو کرد، در فصل اخیر نیز 
مثل یکی، دو فصل پس از قهرمانی با فرکی با مشــکل نتیجه گیری 

روبه رو شده بود. 
بسیاری بر این باور بودند که حضور هواداران این تیم و فشار و انتظاری 
که آنها از تیمشــان دارند، می تواند یکی از دالیل نبردن این تیم و از 

دست دادن موقعیت های گل باشد.
با برد سپاهان مقابل تراکتورسازی که در ورزشگاه سوت و کور نقش 
جهان رقم خورد، این باور شکل گرفت که کم شدن فشار روانی از سوی 

سکوها می تواند به این تیم کمک کند.

نمایش خیره کننده 
سپاهان در نقش جهان 

پس از هفت ماه چشم انتظاری رقم خورد؛

اولین هفته شش امتیازی اصفهانی ها در لیگ هفدهم

مطمئن باشــید اگر موهای وینفرد شــفر سیاه ســیاه بود، به خاطر 
مهاجمانش دقیقا همین رنگی می شــد که االن هســت! او با وجود 
تاثیرات مثبتی که روی تیمش گذاشــته، هنوز نتوانسته بزرگ ترین 
معضل آبی ها یعنی گل نزدن مهاجمان این تیم را حل کند. شــجاد 
شــهباززاده در 12 هفته گذشــته لیگ هنوز موفق به گلزنی نشده. 
مهاجمی که در بازی دوستانه تیمش در اردوی کیش، پنالتی خراب 
کرد! البته وضعیت مهدی قائدی، جابر انصاری و علی قربانی هم تعریفی 
ندارد و با این وضعیت، اگر حسن بیت سعید هم به میدان می رفت بعید 
بود بتواند کار خاصی برای تیمش بکند. با وضعیت مهاجمان استقالل، 
قطعا وینفرد شفر برای نقل و انتقاالت نیم فصل لحظه شماری می کند 
تا هر چه زودتر مهاجم یا شاید هم مهاجمان مورد نظرش را جذب کند 

تا دیگر اینقدر از دست خط حمله تیمش حرص نخورد.

 لحظه شماری شفر
 برای نیم فصل

با منع حضور کفاشیان در ریاست فدراسیون فوتبال، سرپرستی او 
در کمیته فوتسال بیشتر شبیه تبعید شدن است.

علی کریمی مدتی است دست به افشاگری علیه مدیران فدراسیون 
فوتبال زده و آنها را دعوت به مناظــره می کند. او ابتدا با حضور در 
یک برنامه تلویزیونی صحبت هایی درباره فســاد در فوتبال مطرح 
کرد و بعد از واکنش فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه»این حرف ها 
کمکی به فوتبال نمی کند« دست به افشــاگری های بیشتری در 

فضای مجازی زد.
علی کریمی در آخرین پست خود، با اشاره به پشت پرده عدم حضور 
علی کفاشــیان در آخرین دوره انتخابات فدراسیون فوتبال نوشته 
است:»آقای داورزنی! از شــما خواهش می کنم گزارشی که هیئت 
نظارت وزارت ورزش از فدراسیون تهیه کرده را هم شما و هم وزیر 
محترم ورزش که خوشبختانه ایشــان هم دنبال شفاف سازی در 

ورزش است، مطالعه کنید. 
این گزارش قبل از شما به دست معاون قبلی، دکتر سجادی رسیده 
و اتفاق خاصی نیفتاده است! فقط نتیجه گزارش این بود که آقای 
کفاشیان، دیگر برای دور جدید کاندیدا نشود )ای کاش کفاشیان 
کاندیدا می شــد( تا درباره این گــزارش صحبتی نشــود. در این 
 گزارش ریز تمام قراردادهای بسته شده توسط فدراسیون موجود 

است!« کفاشیان بعد از کنار رفتن از ریاست فدراسیون فوتبال، به 
عنوان سرپرست کمیته فوتســال انتخاب شده است و بیش از یک 
سال از سرپرســتی او می گذرد. هر چند سرپرستی بیش از سه ماه 
در فدراسیون فوتبال، قانونی نیست اما سوال بزرگ تری که در این 
میان به وجود می آید این اســت که اگر تخلفات کفاشیان اثبات و 
از حضور در رأس فدراسیون فوتبال منع شــده چرا از او در سمت 

دیگری استفاده شده است؟
چنانچــه تخلــف او در فدراســیون فوتبــال محــرز شــده 
باشــد، حضــورش در هر پســتی همراه با شــائبه خواهــد بود؛ 
بنابرایــن از منــع ریاســت ایــن مدیــر در فدراســیون فوتبال 
و سرپرســتی اش در کمیته فوتســال، می توان این برداشــت را 
 کرد که فوتســال به عنوان تبعیــدگاه کفاشــیان در نظر گرفته 

شده است.
 خود او نیز در ابتدای حضورش در فوتســال، بارها عدم عالقه اش 
به ماندن را عنوان کرده و حاضر به دریافت حکم ریاست نیز نشده 
است.حاال حضور کفاشیان در فوتسال با انتقادات فراوان اهالی این 
رشته نیز همراه شده است. فوتسالی ها معتقدند کفاشیان به اندازه 
کافی برای این رشته وقت نمی گذارد و اوضاع تیم ملی و باشگاه ها با 

پسرفت روبه رو شده است.

در حاشیه

فر!
ه ن

ا س
شم

ک 
ن ت

ی، م
یم

کر
ی 

 عل
ره

اظ
من

م! 
 کن

ظره
منا

ن 
سیو

درا
 با ف

رم
اض

م ح
ه ه

ه س
ک ب

ی: ت
ریم

ی ک
عل

کاریکاتور روز 

»فوتسال« تبعیدگاه کفاشیان؟

»نه« میالد به مدلینگ؛

 فعال فقط فوتبال!
نشریه »بوال اسپورت« اندونزی نوشــت: میالد محمدی، ستاره تیم 
ملی فوتبال ایران چهر ه جذابی دارد که 
می تواند نظرها را بــه خود جلب 
کند، از این  رو می تواند تبدیل 
به مدل ســطح باالیی شود. 
پیــش از این بســیاری از 
فوتبالیست ها،مســتطیل 
ســبز را تــرک کرده اند تا 
تبدیل به مدل های تبلیغاتی 
تلویزیونی شوند؛ اگرچه این در 
مورد بازیکنی که شــماره »2« 
پشــت پیراهنش حک شــده، 
عملی نخواهد شد. محمدی 24 ساله با اشاره به اینکه فوتبالیست هایی 
 که پتانسیل مدل شــدن دارند تنها باید روی فوتبال تمرین کنند،

 در گفت وگو با سایت »بوال اسپورت« گفت: »اصال به این فکر نکرده ام 
که به مدلینگ روی بیــاورم. من بازیکن فوتبالم و ســخت گرفتار 
تمرینات و بازی ها هستم؛ بنابراین وقتی برای انجام کاری در زمینه  

مدلینگ ندارم.«
  میالد محمدی اکنــون تمرکزش را بــرای حضور در مســابقات

 جام جهانی 2018 به همراه تیم ملی ایران گذاشته است.

بازگشت کمالوند به آبادان
فراز کمالوند دوشنبه  شــب به آبادان برگشــت تا تمرینات تیم 
صنعت نفت زیر نظر وی برگزار شود.فراز 
کمالوند در نشست صمیمانه خود 
با مجموعه بازیکنــان و کادر 
فنی این تیم اظهار داشت: 
بازیکنان صنعــت نفت با 
توجه به مشکالت موجود 
شــاهکار کردنــد.وی به 
تمجید از نصــر اصفهانی، 
رییس هیئت باشگاه صنعت 
نفت آبادان به خاطر پیگیری 
و رفع مشکالت این مجموعه 
پرداخت و گفت: ایشــان با وجود مشغله بســیار، به آبادان آمد تا 
کنار بازیکنان صنعت نفت باشد.سرمربی تیم صنعت نفت آبادان 
همچنین از بازیکنانش به خاطر پیگیری تمرین در غیاب او تشکر 
کرد و گفت: اگر می خواهیم قوی تر از گذشته وارد مسابقات بشویم، 
باید یکدل باشیم. بازی های ســختی را پیش رو داریم و با متوقف 
کردن پیکانی که 7 برد پیاپی داشت، صنعت نفت کار بزرگی کرد.
نصر اصفهانی نیز در این جلسه گفت: جلسات خوبی را در روزهای 
گذشته با آقای کمالوند داشتیم و در این جلسات موضوعات مهمی 
از سوی ایشان مطرح شد. مشکالت رو به حل شدن است و مطمئن 

باشید که به تعهد خود نسبت به بازیکنان متعهد هستیم.

خطر »فالکائو« برای شمسایی؛

 رکورد از دست می رود؟
فالکائو، ستاره فوتسال تیم ملی برزیل پس از چند بار خداحافظی 
کردن از دنیای فوتبــال یک بار دیگر به تیم 
ملی برگشته تا شاید بتواند رکورد 
وحید شمســایی را بشکند. او 
در بازی با کاستاریکا، 2 گل 
زد تا فاصله گل های زده اش 
با شمســایی را به عدد 4 
برســاند. بدون شک این 
زنگ خطر برای شمسایی به 
وجود آمده و خود وحید هم از 
این اتفاق ناراحت است. او در این 
مورد می گوید:»طبیعی است 
که ناراحت باشم. چون من از تیم ملی خداحافظی 
نکردم، اما پس از قهرمانی در آســیا دیگر به تیم ملی دعوت نشدم. 
جالب اســت که برزیلی ها برای اینکه فالکائو به رکورد من برسد او 
را دوباره به تیم ملی دعوت کردند و با کاســتاریکا بازی تدارکاتی 
گذاشتند. ما هم می توانیم با تیم های درجه دوم و سوم آسیا بازی 
تدارکاتی بگذاریم و حرکتی مشابه انجام بدهیم ولی متاسفانه چنین 
کاری را انجام نخواهند داد.« شمسایی ادامه داد:»من می دانم که تیم 
ملی سازماندهی دارد و خیلی منظم دارد کارهایش پیش می رود. 
انتظار هم ندارم مقابل برزیل و ایتالیا به میدان بروم. فالکائو مقابل 
آمریکا بازی نکرد، اما در بازی های تدارکاتی به میدان رفت. آنها برای 
بازیکن های خودشان ارزش قائل هستند، اما اینجا...در هر صورت 
امیدوارم این رکورد همچنان برای یک ایرانی باقی بماند حاال فرقی 

نمی کند شمسایی باشد یا بازیکن دیگری.«

سیاه جامگان رسما تغییر نام داد
نماینده مشهدی حاضر در لیگ برتر اقدام به تغییر نام خود کرد. چند 
روز گذشته مسئوالن باشگاه سیاه جامگان 
خراسان با اقدام عملی اماکن مشهد 
و در نتیجه با پلمب دفتر مواجه 
شدند و  همین اتفاق باعث شد 
تا مسئوالن این تیم نیز دست 
به کار شوند و نسبت به تغییر 
نام تیم خود مبادرت ورزند. 
آنها به همین منظور به طور 
رســمی اعالم کردند که از این 
به بعد نام خود را از سیاه جامگان 
خراســان به مشــکی پوشــان 
خراســان تغییر دادند.به این ترتیب از این پس این تیم با نام جدید در 
رقابت های لیگ حضور پیدا خواهد کرد. این اتفاق در حالی افتاد که این 
تیم فصل قبل نیز یک بار اقدام به تغییر نام خود کرده بود که در نهایت 

به ثمر ننشست تا آنها همچنان از نام سیاه جامگان استفاده کنند.

الیک  روز

خبر روز

خطر روز

اتفاق روز

کیوسک

هفته 
هــم  د ز ا و د

رقابت های لیگ برتر، عصر دوشــنبه با 
برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که در این روز تیم 

های اصفهانی سپاهان و ذوب آهن توانستند مقابل 
حریفانشان به برتری دست پیدا کنند تا تعطیالت 20 
روزه لیگ برتر به سود اصفهانی ها تمام شود. همزمانی 

برد طالیی پوشان و سبز پوشان نصف جهان که برای 
اولین بار در لیگ هفدهم رخ داد بهانه ای شد تا 

نگاهی آماری به این دو بازی داشته 
باشیم.

 
 

  

 

بازیکن   
همیشگی اردوهای کی روش 

که به تازگی در ترکیب تیم ملی نیز برای 
خود جایگاهی دســت و پا کرده، در بازگشت به 

سپاهان رفته رفته به فرم خوب خود نزدیک می شود.  
علی کریمی در دیدار با تراکتورسازی یکی از سه گل این 
تیم را وارد دروازه گروســیان کرد و توانســت بازی خوب 
خود را با یک گل زده تکمیل کند تا او نیز مانند ساســان 
انصاری با آمادگی خود خبرهای خوشی را برای کرانچار 

داشته باشــد. اوج گیری کریمی در مرکز زمین در 
کنار نویدکیا می تواند ســپاهان را به یکی از 

خطرناک ترین تیم های لیگ برتر 
تبدیل کند.

یطی  ا شر ر د
که ذوب آهــن فاصله زیادی 

با ادامه نتایج تساوی بیرون از خانه خود 
نداشت، اسماعیلی فر توانست بازی کم نقص 

خود در مرکز زمین را با یک گل تکمیل کند تا ذوب 
آهن به جمع تیم های باال نشــین لیگ برتر نزدیک 
شود. اسماعیلی فر در روزی که ذوبی ها بارها به فتح 
دروازه ســپیدرود نزدیک شدند، نقش پررنگی 

 در حمالت این تیم داشت تا مرد اول برد
 امیــر قلعه نویی در ســرزمین 

مادری باشد.

شاگردان 
کرانچار توانستند با برتری 

3 گله مقابــل شــاگردان یحیی گل 
محمدی اولین برد سه گله این تیم در لیگ 

هفدهم را جشــن بگیرند و با کسب 3 امتیاز این 
بازی 14 امتیاز شده و با قرار گرفتن در رده هشتم 
همسایه دیگر تیم اصفهانی شود که در این هفته 

توانسته بود 3 امتیاز به حسابش واریز کند و 
با  16 امتیاز در رده هفتم جدول رده 

بندی قرار بگیرد.

ن  سا سا
انصاری با زدن دو گل در این 

دیدار بی شــک چهره برتر سپاهانی ها 
در دیدار مقابل تراکتورســازی بود. سپاهان با 

درخشــش این بازیکن توانســت یک برد ارزشمند 
و البته قاطع خانگی را کســب کند تا بعــد از مدت ها 
هوادارانش را راضی کرده باشد و نوید بازگشت به روزهای 
خوبش را بدهد. انصاری در روزی که همه ســپاهانی ها 
خوب بودند، دو گل برای تیمش به ثمر رساند تا هم بعد 

از مدت ها پایش به گلزنی باز شود و هم اینکه پایه 
گذار برد طالیی پوشان باشد. انصاری تنها 

مرد دو گله هفته دوازدهم بود. 
تیــم 

ذوب آهن در شــش بازی 
قبلی که در خانه حریفان به میدان رفته 

بود شش مساوی به دست آورد و باالخره در 
هفته دوازدهم توانست به اولین برد خارج ازخانه 
در این فصل دست یابد. شاگردان قلعه نویی در این 
دیدار موفق شــد در یک بازی سخت  تیم سپید 

رود را در رشــت با نتیجه دو بر یک شکست 
داده و اولین برد بیرون از خانه اش را 

به دست بیاورد.

هفتــه 
دوازدهم لیــگ هفدهم برای 

تیم های اصفهانی خوش یمن بود و این دو 
تیم توانستند پس از هفت ماه چشم انتظاری در یک 

هفته از لیگ برتر برابر حریفان به برتری دست یابند. تا 
قبل از برگزاری های دیدارهای روز سه شنبه، هفته بیست 
و هشتم لیگ شانزدهم آخرین مرتبه ای بود که اصفهانی ها 
چنین وضعیت خوشــایندی را تجربه کــرده بودند، در 

آخرین روز از فروردین ماه ســال جاری بود که هم 
ســپاهان صبا را در قم برد و هم ذوب آهن در 

ورزشگاه فوالد شهر از سد ماشین 
سازی گذشت.

سمیه مصور
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با مسئوالن

به همت اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان 
اصفهان صورت گرفت؛

برگزاری دوازدهمین دوره 
مسابقات استانی قرآن کریم

دوازدهمین دوره مسابقات اســتانی قران کریم ویژه جامعه کار 
و تولید و تعاون استان اصفهان روز گذشــته در اداره کل تعاون 

کارورفاه اجتماعی استان اصفهان برگزار شد.
مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان اصفهان 
درافتتاحیه این برنامه ضمن خوشامدگویی به  شرکت کنندگان 
در مسابقه گفت: ترویج فرهنگ قرآنی وکشف استعدادهای قرآنی 
بخصوص در جامعه کارگری و معرفی برترین ها به عنوان الگو به 

جامعه، از مهم ترین اهداف برگزاری این دوره از مسابقات است.
احمدرضا پرنــده در ادامه نقش قرآن در کار و زندگی و کســب 
کارحالل، ایجاد فضای معنوی درســطح زندگی و محیط کار و 
آمادگی برای حضور در مســابقات ملی را  از دیگــر اهداف این 

مسابقه عنوان کرد.
وی در خصــوص نحوه برگزاری مســابقات گفت: ایــن دوره از 
مسابقات در 6رشته قرائت، حفظ کل، حفظ20جزء، حفظ 10جزء 

و مفاهیم قرآن از جلد بیست ودوم تفسیرنمونه برگزار شد.
این مقام مسئول اعالم کرد: روز گذشته 253 نفر از شهرستان های 
مختلف در دو گروه برادران و خواهران در این مســابقه شرکت 
کردند که بیشترین شرکت کننده از شهرستان کاشان بوده است.

پرنده ضمن قدردانی از همکاری سازمان تبلیغات اسالمی گفت: 
داوری مسابقات توسط کمیته داوری سازمان تبلیغات اسالمی 

اصفهان صورت گرفت.
وی همچنین از اســتقبال کارفرمایان و کارگران و خانواده آنها 
برای حضور در این دوره از مسابقات تشکر کرد و افزود: افزایش 
بســترهای فرهنگی و دینی بــرای اغنای نیازهــای اجتماعی 
جامعه کارگری اســتان حائز اهمیــت بوده و الزم اســت این 
 موضوع  از طریق برگــزاری برنامه های خالقانه  پوشــش داده

 شود.
مدیراجتماعــی اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، در 
پایان از زحمات  روســای ادارات تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
سراسر استان و کارشناســان اجتماعی فرهنگی در اعزام افراد 
به  مســابقه  و از مدیریت پشــتیبانی و منابع انســانی و روابط 
عمومــی اداره کل و ریاســت مجموعه های فرهنگی ورزشــی 
 کارگران اســتان در تدارکات و اجرای مســابقه استانی تشکر 

کرد.
این برنامه از ســاعت 8 صبح روز گذشته در سالن شهید بهشتی 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان آغاز شد و 

تاپایان وقت اداری ادامه داشت.

مدیر منطقه 1۲ شهرداری اصفهان خبر داد:

 تکمیل مسیر ویژه تردد دوچرخه
در خیابان کاوه

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان گفت: پیاده روسازی و احداث 
مسیر ویژه تردد دوچرخه در خیابان کاوه تکمیل شد.

محمدرضا برکــت در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنــا اظهار کرد: 
پیاده روسازی خیابان کاوه-ســه راه ملک شهر- جنب بوستان 
مادر با مساحت 3هزار مترمربع و اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون 
تومان تکمیل شد.وی افزود: همچنین در کنار این پیاده روسازی 

یک مسیر ویژه تردد دوچرخه احداث شد.
مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه عنوان کرد: به دنبال ارتقای سرانه ورزشی منطقه، عملیات 
اجرایی ورزشــگاه ناصر خســرو در محله امیرالمومنین و خانه 

ورزشی امین آباد در محله امین آباد در دست اجراست.
برکت بــا اشــاره به اینکــه خانــه ورزشــی امین آبــاد یکی 
از مطالبات جــدی اهالی این محلــه بود، گفت: در این راســتا 
عملیات احداث خانه ورزشــی محله امین آبــاد در خیابان امام 
 خمینی)ره( بــه مســاحت 335 مترمربع در دســتور کار قرار

 دارد.

مدیرمنطقه 11 شهرداری اصفهان:

احداث خیابان شهدای مدافع حرم 
به زودی تکمیل می شود

مدیرمنطقه11 شهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی خیابان 
شهدای مدافع حرم تاکنون ۹5 درصد پیشرفت داشته و در آینده 

نزدیک تکمیل می شود. 
حمید اشــرفی اظهارکرد: عملیــات اجرایی خیابان شــهدای 
مدافع حــرم در خیابــان اشــرفی اصفهانی به طــول 560 و 
عــرض  30 متر مربــع در دســت اجراســت.وی با اشــاره به 
اینکه این پروژه تاکنون ۹5 درصد پیشــرفت داشــته اســت، 
 عنوان کرد: عملیــات اجرایی ایــن خیابان بــه زودی تکمیل 

می شود.
مدیرمنطقه 11 شهرداری اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های 
منطقه تاکید کرد: بوســتان شــهدای مدافع حرم به متراژ 58 
هــزار مترمربع، بــه عنوان بزرگ ترین بوســتان شــمال غرب 
اصفهان در این خیابان در دســت اجراست. اشــرفی ادامه داد: 
 عملیات اجرایی این بوســتان نیــز در آینده نزدیــک به پایان

 می رسد.

رییس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد استان اصفهان درباره 
برگزاری نمایشگاه کتاب در اصفهان اظهار داشت: با برنامه ریزی های 
صورت گرفته قرار شــد از تاریخ ۹ تا 14 بهمن ماه نمایشــگاه کتاب 
اصفهان برگزار شود. امسال نمایشگاه کتاب با رویکرد متفاوتی نسبت 
به سال های گذشته برگزار می شــود و قرار است شکل نمایشگاهی با 

دوره های پیشین متمایز باشد.
رضا مهندســی با بیان اینکه در نمایشگاه کتاب امســال از ظرفیت 
کتاب فروشی های اســتان استفاده می شــود، تصریح کرد: قرار است 
از حضور ناشــران منتخب و با تکیه بر ظرفیت های فرهنگی استان، 
نمایشــگاه کتاب متفاوتــی را در اصفهان تجربه کنیــم. همچنین 
در کنار برگزاری نمایشــگاه کتاب اصفهان، برنامه هــای جنبی نیز 
 در حوزه های فرهنگــی و هنری در ایــن نمایشــگاه در نظر گرفته 

شده است.

رییس اداره فرهنگی اداره کل ارشاد اصفهان:

نمایشگاه کتاب از ۹ تا ۱۴ 
بهمن ماه برگزار می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره 
به ایمن سازی سی وسه پل اظهار داشت: راهکارها و پیشنهادات زیادی برای 
ایمن سازی سی و سه پل مطرح شــده که در حال ارزیابی است و طرح نهایی 
ایمن سازی سی و سه پل آذر ماه نهایی می شود. فریدون الهیاری افزود: در این 
مورد باید اتفاق نظر عمومی صورت گیرد، چند پیشنهاد هم مطرح شده که در 
حال بررسی است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که برای پل ایمن سازی صورت گیرد. در 
مورد روش آن، پیشنهادات باید در شورای فنی استان مطرح و نهایی شود که 
اکنون در حال مشورت با صاحب نظران هســتیم. وی گفت: ما صرفا وظیفه  
داریم طرح قابل اجرایی را ارائه دهیم، ولی ایمن سازی به عهده ما نیست؛ چراکه 
شهرداری چند سال پیش پیشنهاداتی مطرح کرد که به جمع بندی نرسید؛ 
ازسوی دیگر ما اعتقاد داریم ایمن ســازی جزو ضرورت ها بوده و برای حفظ 

جان مردم است.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

طرح ایمن سازی سی و سه 
پل، آذر ماه نهایی می شود

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

پارک علم  و فناوری بسیج 
راه اندازی شود

حجت االسالم و المسلمین محمد قطبی، رییس 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان اظهار کرد: شجره ای 
که بیش از سه دهه قبل به دست با برکت حضرت 
امام خمینی)ره( در این سرزمین َغرس شد، امروز 
ثمراتش در جای جای میهن اسالمی در عرصه های 
امنیتی، فرهنگی، اجتماعــی، هنری، کارآفرینی، 

سازندگی و... قابل مشاهده است.
وی افزود: اکنون برای آینده ای آبــاد و افقی بلند 
باید نهادهای جوان و انقالبی همچون بســیج، با 
شتاب بیشتر به ضرورت های روز جامعه بپردازند. 
امروز، جامعه به شدت نیازمند شور و نشاط، امید و 
بالندگی، حرکت و سازندگی است و بسیج با بدنه 
فعال، درون زا و انقالبِی خــود می تواند در تامین 
این نیازها، خدمات شــایانی به جامعه اســالمی 
ارائه دهد. وی ادامــه داد: آفرینش گــری، آینده 
نگری و ژرف اندیشی، کلیدهای موفقیت در دوران 
معاصر اســت. به نظر می رسد بســیج می تواند با 
حمایت از رویدادهای ایده پردازی، هسته های فناور، 
شــرکت های دانش بنیان، مراکز رشد واحدهای 
فناور، فن بازارها، ایده بازارها و... زمینه شکوفایی 
جوانان و نوجوانان خودجــوش و انقالبی را فراهم 
آورد و این ظرفیت انباشــته و پر انرژی را در مسیر 
رشد و تعالی جامعه اســالمی و مجاهدت علمی و 

فناوری را در اوج خود قرار دهد.
حجت االســالم قطبی تصریح کــرد: الجرم برای 
دستیابی به چنین افقی باید »پارک علم و فناوری 
بسیج« راه اندازی شده و در زمینه های فرهنگی، 
هنری، اجتماعی، اقتصــاد مقاومتی، کارآفرینی، 
ســازندگی و... از مراکز رشد تخصصی و واحدهای 
فناور حمایت صورت گیرد تا به محلی برای رفت و 
آمد بسیجیان و ایده پردازی و عرضه تکنولوژی های 
نوین در این حوزه ها تبدیل شــود. وی پارک های 
علم و فناوری را دانشــگاه های نســل چهارم بیان 
کرد و گفت: این پارک ها با رویکرد آفرینشگری و 
حمایت از ایده های خالق و فناور شکل می گیرند و 
بستری برای رشد و شکوفایی ایده ها و نوآوری های 
جوانان و نوجوانان خواهند بود. رییس دفتر تبلیغات 
اسالمی اصفهان در پایان خاطر نشان کرد: بسیج با 
ظرفیت های باالی خود قدرت و زمینه اداره پارک 
علم و فناوری را داشته و این امر، خدمت بزرگی به 

نسل نوخاسته انقالبی و جوانان محسوب می شود.

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  در این سمینار  
اظهار کرد: خوشحالم که امروز در میان شما عزیزان در یک 
شهر پر از معماری جالب به نام اصفهان هستم. این دومین 
سفر من به اصفهان اســت و امیدوارم نصف جهان را بیشتر 

بشناسم.
هلگا اشمید افزود: مسائل وســیعی که بین اتحادیه اروپا و 
ایران وجود دارد، نشان می دهد این نشست از اهمیت زیادی 
برای هر دو طرف برخوردار اســت. اشــمید تصریح کرد: ما 
عالقه مند هســتیم رابطه خود را با ایران گســترش دهیم. 
این سمینار نشان می دهد که باید روند فوریه امسال را که 
در بروکسل برگزار کردیم، در ایران ادامه دهیم؛ چراکه آن 

سمینار موفقیت آمیز بوده است.
وی افزود: آژانس انرژی اتمی ۹ بار گفته که ایران به تعهدات 
خود عمل کرده اســت و من از طرف خانم موگرینی خیلی 
واضح می گویم که مذاکره مجدد برای برجام ضرورتی ندارد 

و برای همه طرفین برجام الزام است.
معاون مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: 
سران اتحادیه اروپا در آخرین نشست، صحبت های شفافی 

ارائه دادند که همه طرف ها ملزم به رعایت برجام هستند.
وی افزود: مذاکــرات ما با اروپا نشــان می دهــد که همه 

حمایت می کنند و به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 
می اندیشند.

اشمید گفت: پیوست »سه« پیوست مهمی است. اتحادیه 
اروپا سالیان سال است که باالترین استاندارد را در سایت های 
هسته ای اجرا می کند و در مسیر استفاده صلح آمیز گام های 
مهمی برداشته است. بیانیه آوریل 2016 بین آژانس و ایران 

صادر شده و استفاده صلح آمیز به خاطر برجام است. 
وی ادامه داد: فعالیت هســته ای صلح آمیز ایران گسترش 
یافته و دانشــمندان ایران و جهان تبادل نظر می کنند که 
این موضوع، پتانسیل بالقوه ای برای طرفین، افزایش ایمنی 
هسته ای و پژوهش های هسته ای بوده و نقطه مهمی است. 
هر گامی که در پیوست سه برداشته می شود، باعث افزایش 

شفافیت است و طرفین باید آن را رعایت کنند.
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: استفاده 
از باالترین استانداردها به نفع همه است. ما با این سمینارها 
می خواهیم این پیام را بدهیم که امنیت می تواند مهم باشد. 
خوشحالیم که ایران به کنوانسیون های مختلف می پیوندد.

در تمام سطوح روابط خوبی با اروپا داریم
معاون وزیر امور خارجه که از دیگر سخنرانان مراسم دیروز 
بود اظهار کرد: روز دوشنبه دور سوم گفت وگوها را با اتحادیه 

اروپا پشت سر گذاشــتیم؛ همچنین در خصوص بانکداری، 
ســرمایه گذاری و ارتباطات فرهنگــی و ارتباطات مردم با 
مردم و موضوعات مختلف مانند مهاجرت و حقوق بشر بحث 
کردیم. عراقچی گفت: به بســیاری از موضوعات رسیدیم تا 
نقشه راه را بیان کند. برجام در آوریل 2013 امضا شدکه یکی 
از مهم ترین زمینه ها در آن بحث انرژی با اروپاست و نفت و 

گاز این ارتباطات را قوت می بخشد.
 عباس عراقچی تصریح کرد: مــا قراردادها و همکاری های 
قابل گسترشی با توتال داریم. پس از این، سمیناری در این 
حوزه برگزار می کنیم. معاون وزیر خارجه گفت: بحث ایمنی 
هســته ای یکی از موارد مهم است. پزشــکی هسته ای نیز 
بحث مهمی است. وزارت خارجه از همکاری با اتحادیه اروپا 
حمایت می کند. ما در ســطح متخصصین  عالی رتبه بحث 

می کنیم تا بتوانیم به یک درک صلح آمیز برسیم. 
عراقچی افزود:  از مواضع اروپایی ها در برجام تشکر می کنم 
و امیدوارم از این توافق مهم سود ببریم. ایران به آن وفادار و 
پایبند مانده و دبیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، برجام را 
تایید کرده است و به خاطر حمایت اروپایی ها تشکر می کنم. 

اروپا و ایران می توانند روابط خود را افزایش دهند.
می توان با پرهیز از افراط، ادبیات مذاکره را جایگزین 

زور کرد
 استاندار اصفهان نیز اظهار کرد: اصفهان با هفت هزار سال 
سابقه دارای 22 هزار جاذبه طبیعی، مذهبی و گردشگری و 
هفت اثر میراث ملموس جهانی است، در این شهر اقلیت های 
مذهبی )ارامنه، زرتشتیان و کلیمیان( در کنار هم ز ندگی 

می کنند.
محسن مهرعلیزاده افزود: این شهر از دیرباز عظمت، شکوه 
و فرهنگ خود را مدیون دانشمندان و علمایی مانند ابوعلی 
ســینا، مالصدرا، میرفندرســکی و... و وفاق و همزیستی 

بی مانند ادیان توحیدی بوده و همچنان خواهد بود.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: امروز ضرورت حفظ، حریم 
و موجودیت میراث فرهنگــی، هنری و علمی بیش از پیش 
آشکار می شــود. ازطریق برگزاری این قبیل سمینارها، از 
یک سو با دستاوردها و گشایش افق های نوید بخش حاصل 
از اجرایی شــدن برنامه جامع اقدام مشترک به عنوان سند 
معتبر بین المللی و از ســوی دیگر  با یــک توافق تعهدآور، 
می توان طی یک هم اندیشــی علمی، سر فصل جدیدی را 
در توسعه همه جانبه بشــری و احترام به حقوق ملت ها در 
استفاده از حقوق هسته ای و با پرهیز از افراط، ادبیات مذاکره 

را جایگزین زور کرد و پیش رفت.
وی ادامه داد: امیدوارم اهداف عالی این ســمینار با اتحادیه 

اروپا و کشورهای میهمان، بیش از پیش محقق شود.

    دومین سمینار ســطح باالی همکاری های بین المللی ایران و اتحادیه اروپا با موضوع » همکاری های 
هسته ای ، پیشرفت ها و چشم اندازها« صبح دیروز در هتل عباسی اصفهان شروع به کار کرد.

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:  

امکان مذاکره مجدد برای برجام وجود ندارد

مجری خط دوم قطارشهری، درمورد آخرین اقدامات صورت گرفته برای تکمیل خط دوم قطار شهری اصفهان، اظهار کرد: 
یکی از مشکالتی که در زمینه اجرای خط دوم متروی اصفهان وجود دارد، کم بودن عرض خیابان های موجود در این خط 
و عدم امکان استفاده از خیابان های جایگزین است. سید محسن واعظی فر با اشاره به مشکالت ترافیکی در صورت حفاری 

از روی زمین، عنوان کرد: این مشکالت موجب شده حفاری از زیر زمین را پیگیری کنیم.
وی با اشاره به لزوم اختصاص بودجه این خط از مترو در زمان مناسب، 
عنوان کرد: تکمیل خط دو متروی اصفهان در یک بازه زمانی پنج ساله 
مدنظر است. واعظی فر با اشاره به آغاز فعالیت اجرای سه ایستگاه از 
خط دو متروی اصفهان عنوان کرد: مشاور تمام ایستگاه های اصفهان 
انتخاب شده و فرآیند اجرای پروژه این ایستگاه ها در چند ماه آینده 
شروع می شود. مجری خط دوم قطارشهری اصفهان خاطرنشان کرد: 
نخستین ایستگاه خط دوم قطارشهری اصفهان در ابتدای شهرک 
امام حسین)ع( واقع در خیابان آیت ا... غفاری شروع می شود و دومین 
ایستگاه آن جنب حرم زینبیه)س( در نظر گرفته شده و ایستگاه سوم 
آن در چهارراه عاشق اصفهانی ساخته خواهد شد؛ پس از آن خط دوم 

تا ایستگاه مدرس نجفی به عنوان شانزدهمین ایستگاه ادامه خواهد یافت.

مجری خط دوم قطارشهری:

تکمیل خط دو مترو، به اختصاص بودجه در زمان مناسب وابسته است

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان اعالم کرد: از 4 آذرماه ورود خودروهای فاقد معاینه فنی به مرکز 
شهر ممنوع می شود.

علیرضا صلواتی با بیان این مطلب اظهارکرد: در حال حاضر 35 دوربین در 25 معبر در محدوده طرح زوج و فرد در 
خیابان های مسجدسید، عبدالرزاق، هاتف، نشاط، چهارباغ خواجو، کمال اسماعیل، مطهری، دکتر بهشتی و کاشانی 

قادرند پالک خودروهایی را که بدون مجوز یا خارج از روز تعیین شده 
در آن محدوده تردد می کنند، ثبت کنند و جریمه برای این خودروها 
به صورت نرم افزاری اعمال شود. وی با اشاره به اجرای جدی تر طرح 
»LEZ« در محدوده طرح زوج و فرد خاطرنشان کرد: طرح »LEZ«یا 
منطقه کم انتشــار آالینده ها، همان طرحی اســت که با هدف بهبود 
کیفیت هوا، خودروهای با آالیندگی باال و غیر اســتاندارد از تردد در 
این مناطق منع می شوند و دسترسی وســایل نقلیه به این محدوده 
براساس میزان انتشــار آالیندگی آنها صورت می گیرد. معاون حمل و 
نقل شهرداری با بیان اینکه خوشبختانه اطالعات معاینه فنی کالنشهر 

اصفهان به سیستم یکپارچه سیمفا متصل شده است، اظهار کرد: خوشبختانه زیرساخت ها و شرایط اجرایی این طرح 
با هماهنگی های ایجاد شده فراهم آمده و مراحل آزمایشی طرح پشت سر گذاشته شده است.

از ۴ آذرماه صورت می گیرد؛

ممنوعیت ورود خودروهای فاقد معاینه فنی به مرکز شهر

خبر

شهرداری

صبح روز گذشته، با ارسال پیام سرلشکر سلیمانی به  سمیه مصور
رهبر معظم انقــالب، به عنوان یــک روز تاریخی در 
صحنه تحوالت غرب آسیا رقم خورد و پایان سیطره شجره خبیثه داعش اعالم 
شــد. فرمانده نیروی قدس در این پیام، پیروزی جبهــه مقاومت را مرهون 
مجاهدت شهدای مدافع حرمی دانست که سال ها دورتر از کربالی 61 پا در 
رکاب اباعبدا...)ع( گذاشتند و اصحاب آخر الزمانی سیدالشهدا)ع( نام گرفتند؛ 
یارانی که زمین سال ها منتظرشان بود تا از نسل کربالی 61 بیایند و ریشه 
شجرات خبیثه را برکنند و داعشــی که آمده بود 300 میلیون شیعه و همه 

سنی هایی که به خالفت ابوبکر بغدادی تن نداده بودند را از دم 
تیغ بگذراند، از صفحه روزگار محو کنند.

یاران آخــر الزمانی سیدالشــهدا)ع( در زمانی 
حرکــت مجاهدانــه خــود را آغازکردنــد که 

حضورشان در سال های نخستین بحران 
ســوریه در جبهه دفــاع از حریم اهل 
بیت)ع( غیر رســانه ای و شهادتشان هم 

کامال مظلومانه و پنهانــی بود و  حتی آن روزها  

این حضور و شهادت با انتقادهایی همراه شــد؛ ولی حاال پس از گذشت 
6 سال از شروع این بحران درخت 
پیروزی به ثمر نشســت؛ درختی 
که با خون شــیرمردان زیادی از 
کشــورهای مختلــف اســالمی 
همچون ایران، لبنان، پاکســتان، 
افغانستان، عراق و سوریه آبیاری 

شد.

جوانان اصفهانی در این روزگار نیز همچون ســال های عشــق وخون دفاع 
مقدس، نقش چشمگیری را ایفا کرده و  با رزمندگان  دیگر کشورها با جبهه 
مقاومت در ســوریه وعراق همراه شــده و پرچم دفاع از حرم را برافراشتند؛ 
به گونه ای که اســتان اصفهان در جنگ با یزیدیان زمان، بیش از 30 شهید 
تقدیم اسالم کرد؛ شهدایی  که اگر نبودند مشــخص نبود سرنوشت سوریه 
و عراق چه می شــد و داعــش تا کجا پیشــروی می کرد و اکنــون در بهار 
 آزادی حرم اهل بیت علیهم السالم از ســیطره حکومت داعش، جای شهدا

 خالی است.

سیطره شجره خبیثه داعش با جان فشانی مدافعان عشق پایان یافت؛ 

جای شهداخالی
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امام صادق علیه السالم :
هر كس به شايستگى در حق خانواده اش نیكى كند، روزيش زياد 

مى شود.

چهارشنبه 1 آذر 1396|3 ربیع االول  1439  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2289| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2289, November   22
 2017 .  12 Pages

صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين
تلفن: 8-36284167-031      فكس: 031-36284166

نشانى: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

 هیچ کدام از دولت ها توجه به مبانی تعلیم و تربیت را 
در برنامه اصلی خود نداشته اند

گردهمایی روسای شورای عالی موسسان مدارس غیردولتی از سراسر کشور برای طرح »فرزند دانا«، با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس  فرزانه افسرطه
سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی، مدیرکل آموزش و پرورش و کارشناسان مسئول مشارکت های مردمی از نواحی شش 

گانه استان اصفهان به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد.
محبی، مدیر سازمان مشارکت های مردمی مدارس از استان اصفهان، با اشاره به پیشگام بودن استان در مدارس غیردولتی گفت: بیش از دو هزار مدرسه غیردولتی، 772 مرکز 
آموزشی فعال، 75 مرکز آموزش از راه دور و 161 واحد هیئت امنایی در استان فعال هستند و حدود یک دهم دانش آموزان استان در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند. 
وی با بیان اینکه اکنون حدود 11/5درصد دانش آموزان اصفهانی در مدارس غیردولتی هستند، افزود: می خواهیم تا پایان برنامه به رشد 15درصد جذب دانش آموز برسیم. 
محبی با اذعان به اینکه 18/5 درصد از دانش آموزان استان در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند، این رشد را در اصفهان قابل تقدیر خواند. وی از چالش های فراوان در 

مقابل مشارکت ها و خصوصی سازی سخن راند که مستلزم تدوین آیین نامه های مدون و نظرات کارشناسی و مدیریت یکپارچه در وزارتخانه است. 
محمدحسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اظهار اینکه آموزش و پرورش بزرگ ترین دستگاه اجرایی کشور است افزود: بیش از 13 میلیون دانش آموز 
و 12 میلیون حقوق بگیر آموزش و پرورش و خانواده هایشان، شامل بیش از 45 میلیون نفر جمعیت می شود 
که در ارتباطی گسترده با تعلیم و تربیت هستند. وی با تاکید بر اهمیت تعلیم و تربیت گفت: تا به حال هیچ کدام 
از دولت ها در توجه به مبانی تعلیم و تربیت، نقش خود را آنگونه که شایسته و الزم است برای آموزش و پرورش 
ایفا نکرده اند. وی وضعیت ناخوشایند تعلیم و تربیت فعلی را نتیجه اهمال و کم عنایتی درحق نهاد آموزش و 
پرورش و تربیت سرمایه های انسانی کشــور عنوان کرد و با تاکید بر لزوم رشد و توسعه، توجه به مقاطع پیش 
دبستانی و مهدکودک را توصیه کرد. مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در راستای خصوصی سازی 
مدارس بیان کرد: امروزه بسیاری از کشورها از مراکز و منابع غیردولتی در تعلیم و تربیت استفاده کرده و موفق 
بوده اند. وی با اشــاره به اینکه امروز قریب به 19درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند، 
خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، خروجی آموزش و پرورش از ورودی آن سبقت گرفته است و با تالش دولت 
تدبیر و امید، آموزش و پرورش توانسته است سهم اعتبار خود را از 9 درصد به 13 درصد ارتقا دهد، در عین حال 
که میانگین مطلوب 17 درصد است. وی یادآور شد: راهی جز ورود به توسعه مشارکت ها در جذب نیرو و دانش 
آموز نداریم. مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان اینکه یک سوم فضاهای آموزشی در استان به 
بازسازی و مقاوم سازی نیاز دارند، افزود: بیش از 500 مدرسه در استان، استیجاری و اوقافی هستند و نمی توانند 
نیازهای خود را تامین کنند؛ لذا بهترین راه استفاده از توانمندی های مردمی و استفاده از توسعه مشارکت هاست. در ادامه، زینی وند معاون وزیر و رییس سازمان مدارس 
غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی، به دو موضوع مهم استفاده از فرآیندمردمی و اجرای دستورالعمل نظارت اشاره کرد و گفت: مبنای کار برای توسعه مشارکت های 
غیردولتی، تقویت اعتماد مردم به مدارس غیردولتی است. وی مهم ترین وظیفه آموزشگاه ها و بانیان موسسات غیردولتی را راهبر آموزش بودن و توجه به همه مؤلفه های 
ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در چارچوب ارزیابی، بررسی نقاط ضعف و قوت، استفاده از ظرفیت اولیا، دانش آموزان و آموزگاران در تصمیم گیری برای مدارس عنوان 
کرد. زینی وند همچنین با بیان اینکه مهارت آموزی باید در دستور کار مدارس قرار گیرد، اضافه کرد: ارزیابی اجرای دستورالعمل ها در چهار مرحله خودارزیابی موسسان و 
مدیران، ارزیابی منطقه ای و استانی و ارزیابی نهایی در وزارتخانه ها باید اجرا شود. وی از طرح راه اندازی کتابخانه کالسی و دستورالعمل اجرای آموزش آنالین و الکترونیکی 
سخن راند و گفت: این طرح برای اولین بار در استان کرمانشاه با موفقیت اجرا شده است و به زودی برای سایر مدارس نیز اجرا می شود. رییس سازمان مدارس غیردولتی و 

توسعه مشارکت های مردمی، بر همدلی، کمک، همرنگی و هم افزایی اعضای شورای مدارس غیردولتی تاکید کرد.

در نشست خبری یادواره ملی شهید زینب کمایی صورت گرفت؛ 

رونمایی از کتاب » مشق آخر«
نشست خبری مسئوالن آموزش و پرورش اســتان اصفهان باحضور مسئول بسیج دانش آموزی استان با موضوع  افسرطاها
برگزاری یادواره ملی شهید زینب کمایی و گرامیداشت یادواره شهدای دانش آموز برگزار شد. مدیرکل آموزش و 
پرورش استان اصفهان در این نشست از رشادت ها و فعالیت های مذهبی زینب کمایی صحبت کرد و گفت: شهید کمایی، مانند یک معلم 
و مسئول در بین دانش آموزان به مباحث خودسازی و ارزش های دینی و اعتقادی، اخالقی و دفاع از ارزش های نظام پرداخته است. این 
دانش آموز شهید که در اول فروردین سال 61 توسط منافقین ربوده شده و به شهادت می رسد، با شهدای عملیات فتح المبین تشییع شده 
است. قاعدیها با اشاره به اجرای برنامه ویژه و سخنرانی خواهر این شهید برای معرفی صفات خلقی دانش آموزان شهید به نسل جوان گفت: 
این یادواره با هماهنگی تعدادی از نهادها از جمله صدا و سیما، بنیاد شهید، اداره کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و سازمان بسیج 
دانش آموزی سپاه صاحب الزمان)عج( برگزار می شود. در ادامه، سرگرد محمدحسن ادیب، مسئول بسیج دانش آموزی سپاه صاحب الزمان 
)عج( با اشاره به اینکه اولین شهید نمونه در سال 89 از استان اصفهان انتخاب شد، گفت: در سال 90 یک دانش آموز شهید دختر و یک 
دانش آموز شهید پسر معرفی شدند. وی شهدای نمونه دانش آموز طی سال های 91 تا 96 را به ترتیب ناهید فاتحی کرجو، سیده طاهره 
هاشمی، محبوبه دانش آشتیانی، ایران قربانی، شهناز محمدی زاده و زینب کمایی نامید. سرگرد ادیب با اشاره به اینکه فعالیت های فرهنگی 
براساس زندگینامه و خاطرات این شهید تهیه و اجرا شده است، از اجرای سرود شهید دانش آموز در روز یادواره و رونمایی از کتابی با عنوان 
»مشق آخر« خبر داد که این کتاب شامل 60 داستان کوتاه از شهدای مذکور می باشد. وی همچنین به رونمایی از کتاب صوتی »راز درخت 
کاج« اشاره کرد و آن را الگویی برای تربیت انقالبی نسل جوان کشور و اسوه خودسازی و سرمشق ایمان توصیف کرد. سرگرد ادیب ایفای 
نقش اجتماعی شهید کمایی را حاضر شدن بر بالین مجروحان جنگ تحمیلی و انجام مصاحبه های فرهنگی، همکاری با بسیج دانش آموزی 
و اجرای برنامه های صبحگاهی مختلف برای توسعه ارزش های دفاع مقدس مطرح کرد و گفت: در روز 7 آذرماه همزمان با روز امامت حضرت 
مهدی)عج( فعالیت های فرهنگی متنوعی توسط دانش آموزان برای گسترش فرهنگ ایثار و شهادت اجرا می شود. وی از تهیه بروشور، 
کتاب، سرود و نوشته های ادبی توسط دانش آموزان خبر داد که در سطح استان در مدارس توزیع می شود. مسئول بسیج دانش آموزی با 
بیان اینکه هفته بسیج با شعار »بسیج مظهر مردم ساالری دینی است«آغاز شده است، یکی از برنامه های شاخص هفته بسیج امسال را 
عالوه بر یادواره ملی شهید زینب کمایی، برگزاری همایش اقتدار بسیجیان با حضور سردار سلیمانی و  نمایش رزمی »شناسنامه یک ملت 
از پیروزی انقالب تا شــهدای مدافع حرم« عنوان کرد و از افتتاح درمانگاهی در سپاهانشــهر و دیدار با رهبر انقالب، برگزاری کوه گشت 
بسیجیان فرهنگی در کنار شهدای گمنام، برگزاری صبحگاه در مدارس و اعزام بسیجیان نخبه به مدارس استان جهت تبیین هفته بسیج  
و اجرای اردوی فرهنگی تفریحی مدافعان خبر داد. همچنین رییس اداره شاهد و امور ایثارگران در اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

نیز در این نشســت  با تجلیل از 36 هزار شهید دانش آموز در کل 
کشور گفت: پنج هزار شهید دانش آموز و 335 شهید معلم و 9 هزار 
رزمنده فرهنگی از استان اصفهان هستند. وی از تدوین کتابی برای 
معرفی شــهدای دانش آموز خبر داد و از مدرسه هاتف اصفهان با 
112 شهید، هنرستان ابوذر با 129 شهید و مدرسه شهید منتظری 
نجف آباد با 234 شهید و دیگر شهرستان ها تجلیل کرد. اکبری 
گفت: در روز  همایش 1500 شهید دانش آموز، از رؤسای نواحی و 

مدیران آموزش و پرورش دعوت شده است. 

آیت ا...  بهجت:
اگر کســی طالب معرفت باشد و در طلب، 
جدیت و خلوص داشــته باشد ، درو دیوار 
به اذن خدا معلمش خواهنــد بود و گرنه 
ســخن پیامبر صلی ا... علیه و آله هم در او 
اثر  نخواهدکرد، چنانچــه در ابو جهل هم 

اثر نکرد.
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