
آگهی مزایده)نوبت اول(

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/156 مورخ 97/02/29 شورای محترم اسالمی شهر 
فالورجان مدیریت اجرای بازار روز )جمعه( واقع در فالورجان – بلوار ســپاه –کوچه شهید کریم زاده با مساحت 
تقریبی 3450 متر مربع را طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره 

برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید .
قیمت پایه مزایده :

الف( قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناســی ماهیانه مبلغ14/000/000 ریال می باشد که باالترین مبلغ 
پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.

ب( متقاضیان می بایســت آخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثــر تا آخر وقت اداری روز دوشــنبه مورخ 
97/04/04به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.

ج( کلیه هزینه ها از جمله بیمه ، مالیات ، عوارض شهرداری ، ارزش افزوده ، چاپ آگهی و ...  به عهده برنده مزایده 
می باشد .

د( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

جواد نصری - شهردار فالورجان
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 مردم روزه دار اصفهان همنوا با ملت ایران، فریاد »مرگ بر اسرائیل« سردادند؛

قیامی به بلندای قدس

داعش آمد تا سپربالی صهیونیست ها باشد
امام جمعه اصفهان:

11

سرزمین فلسطین و قدس تقسیم ناپذیر است

حجت االسالم والمسلمین سالک  در راهپیمایی روز قدس:

11

صفحه 11

س
فار
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افشای طرح میلیاردر اماراتی 
برای یهودی سازی قدس

یکی از رهبــران فلســطینی،  از طــرح امارات 
برای کمک به صهیونیســت ها در یهودی سازی 
قدس پرده برداشت.شــیخ کمــال الخطیب از 
رهبران برجسته فلســطینیان می گوید یکی از 
ســرمایه داران اماراتی نزدیک به محمد بن زاید 
به شــدت به دنبال خرید خانه و ســاختمان در 
بخش قدیمی قدس اســت.به گفته خطیب؛ این 
ســرمایه دار به صاحب یکی از خانــه های دیوار 
به دیوار مسجد االقصی پیشنهاد خرید  منزلش 
را به قیمت ۵ میلیــون دالر داد و حتی در مقابل 
مخالفت این فلســطینی تا ۲۰ میلیون دالر هم 

برای همان خانه قیمت را باال برد.

ترامپ: 
امیدوارم روزی با مقامات 

ایرانی مذاکره کنیم
رییس جمهوری آمریکا درحالــی که از اجرای 
تحریم های بی سابقه علیه ایران ابراز خرسندی 
می کرد، گفت: امیــدوارم روزی با مقام های این 
کشــور مذاکره کنیم.دونالد ترامپ این مطلب را 
در پاسخ به این ســوال که آیا آماده هستید تا از 
مذاکره با رهبر کره شــمالی خارج شوید، مطرح 
کرد.وی مدعی شــد: ما از برجام خارج شدیم، از 
آن موقع البته با احترام به مردم، دیدید که رفتار 
حکومت ایران کامال عوض شده است. به سوریه و 
یمن نگاه کنید، رفتار مقام های ایرانی در سه ماه 
اخیر عوض شده اســت.رییس جمهوری آمریکا 
ادامه داد: مــا تحریم هایــی را روی ایران و کره 
شمالی اجرا کردیم که بی سابقه بوده است و اگر 
الزم باشد افزایش تحریم ها را برای کره شمالی 
ادامه خواهیم داد اما مسئله عاری سازی هسته 
ای همیشه در تقدم بوده اســت.وی اظهار کرد: 
امیدوارم مقام های ایران روزی به سراغ ما بیایند، 
مذاکره کنیم و به توافقی خوب برسیم. این مسئله 

برای همه و ایران خوب خواهد بود.

 ائتالف »اکثریت پدرانه« 
صدر، حکیم و عالوی

خبرها حاکی از دستیابی به توافقی برای تشکیل 
یک ائتالف جدید میان احزاب سائرون به رهبری 
مقتدی صــدر، جریان حکمه بــه رهبری عمار 
حکیم و الوطنیه به ریاست ایاد عالوی هستند.به 
این ترتیب ائتالف جدید با نزدیک به ۹۵ کرسی از 
مجموع ۳۲۹ کرسی موجود در پارلمان به عنوان 
بزرگترین فراکسیون پارلمانی در عراق تشکیل 
می شود.مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق نیز 
با اشاره به اینکه یک کابینه پدرانه تشکیل خواهد 
شد، تاکید کرد: مردم از صفحه جدید برای ساخت 

عراقی یکپارچه استقبال می کنند.

دولت اتریش ۷ مسجد را تعطیل و 
چند امام جماعت را اخراج کرد

صدر اعظم اتریش اعالم کرد که دولت این کشور 
در راستای برخورد با آنچه که »اسالم سیاسی« 
عنوان شده »چند« امام جماعت که از خارجی ها 
کمک دریافــت می کنند، اخراج کــرده و هفت 
مسجد را نیز در این کشور می بندد. این تصمیم 
بعد از آن اتخاذ شــده کــه تحقیقاتی در اتریش 
پیرامون یک سری تصاویری که از چند پسربچه 
در یکی از مساجد این کشــور گرفته شده بود، 

صورت گرفت. 
در ایــن تصاویر ایــن پســربچه ها در حالی که 
یونیفورم نظامی پوشــیده اند یک نمایش رژه و 
دادن ســالم نظامی را اجرا می کنند.سباستین 
کورتز، صدراعظــم اتریش همــواره از آنچه که 
»اسالم سیاســی« عنوان کرده انتقاد کرده و به 
موجب یک قانون »حمایت از کودکان« حجاب 
را برای کودکان پیش دبستانی و ابتدایی ممنوع 

اعالم کرده است.

طی روز های اخیر اتفاق افتاد؛
دستگیری چند گروه 

تروریستی در نقاط غربی کشور
وزیر اطالعات از شناسایی و دستگیری چند 
تیم تروریســتی در مناطــق غربی و جنوب 
غربی کشــور خبر داد.ســیدمحمود علوی 
گفت: این تیم های تروریستی با اقدامات به 
موقع اطالعاتی و عملیاتی ســربازان گمنام 
امام زمان )عج( شناســایی و دستگیر شدند. 
وی افزود: از این گروه های تروریستی مقادیر 
زیادی اسلحه و مواد انفجاری کشف و ضبط 
شــد که اطالعات کامل آن به زودی منتشر 
می شود. علوی در ادامه با اشاره به اینکه بیش 
از دو سال درگیر موضوع آزادی صیادان ایرانی 
از دســت دزدان دریایی هســتیم و همواره 
این مســئله از دغدغه های همکاران من در 
وزارت اطالعات بوده است، از همکاری های 
خوب وزارت امور خارجه، سپاه قدس و اتاق 
بازرگانی تهران برای حصول این امر تقدیر و 

تشکر کرد.

 »پالرمو«  
  به  صحن مجلس ارائه می شود

معاون پارلمانــی رییس جمهور گفت:الیحه 
پالرمو هم اکنون در کمیســیون امنیت ملی 
مجلس است و طی چند روز آینده به صحن 
مجلس ارائه می شود.حســینعلی امیری در 
خصوص وضعیت الیحــه پالرمو در مجلس 
بیان کــرد: این الیحــه در حــال حاضر در 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اســت و هفته آینده بــه صحن ارائه 

خواهد شد. 

سخنگوی کمیسیون عمران خبر داد:
تشکیل کمیته ویژه برای حل 

مشکالت کامیون داران
سخنگوی کمیســیون عمران مجلس شورای 
اســالمی از تشــکیل کمیته ویــژه ای در این 
کمیســیون برای بررســی اعتراضــات صنف 
کامیون داران و یافتن راهکاری برای مشکالت 
آنها خبــر داد. »صدیــف بدری« از بررســی 
مشــکالت کامیون داران در این کمیســیون 
خبر داد و گفت: قرار اســت مسئوالن سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای و پلیس راه کشور 
دراین باره گزارشــی به اعضای کمیسیون ارائه 
دهند.وی درباره محور های این گزارش افزود: 
بررسی دالیل و عوامل به وجود آمدن اعتراض 
و اعتصاب کامیون داران، بررسی وضعیت لوازم 
یدکی و افزایش قیمت این لــوازم و همچنین 
بررسی کرایه حمل ونقل و تناسب آن با وزن بار و 
 مسافت طی شده از جمله محور های این گزارش

 است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه 
براســاس برنامه ریزی های انجام شده در هفته 
آینده و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های 
انتخابیه مشــکالت کامیــون داران با حضور 
مســئوالن ذی ربط و همچنیــن نماینده های 
کامیون داران بررسی می شــود، اظهار داشت: 
کمیته حمل ونقل کمیســیون نیز پیگیر این 
موضوع است و قرار است گزارشی در این باره به 

اعضای کمیسیون ارائه دهند.

سخنگوی آژانس بین المللی: 
از برنامه ایران برای تولید 

خوراک سانتریفیوژ آگاه شدیم
ســخنگوی آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
گفت: نامه رســمی جمهوری اسالمی ایران 
را دریافت کــرده و از برنامــه زمانی مدنظر 
 تهران برای تولید هگزافلوراید اورانیوم آگاه

 شدیم.
به گفته این سخنگو؛ نامه مزبور در 4 ژوئن به 
دست مقامات آژانس رسیده و در آن به برنامه 
زمانی مدنظر جمهوری اسالمی برای تولید 

هگزافلوراید اورانیوم اشاره شده است.

سیدهاشم بطحایی
 عضوخبرگان رهبری:

رییس جمهور گفت: اینکه آمریــکا از یک معاهده 
بین المللی یــک جانبه و بدون حتــی هیچ دلیل 
خاصی خارج می شود، توهین به کشورهای جهان 
و نقض قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت سازمان ملل 
است که البته اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان 

آمریکا را به خاطر این کار محکوم کردند. 
روحانی ادامه داد:شــیوه ای که آمریــکا در پیش 
گرفته شیوه خطرناکی اســت در روابط بین الملل 
و تضعیف معاهدات بین المللی اســت و کشــورها 
نباید در برابر این کار خالف قانون ســاکت باشند.

وی افــزود :مــا امــروز در منطقه تجــاوز برخی 
کشــورها، ناامنی در برخــی کشــورهای دیگر، 
ادعای تجزیه طلبــی و دخالت قدرت های بزرگ را 
داریم و معتقدیم راه حل این موضوعات سیاســی 
 و از طریــق برگــزاری اجالس هــای منطقــه ای

 است. 
مــا اعتقــاد داریــم داشــتن منطقه قــوی تر و 
 امن تــر بــا توســعه دیپلماســی امــکان پذیر

 خواهد بود.

 شیوه  آمریکا خطرناک 
است، دنیا سکوت نکند

روحانی:

کافه سیاست

عکس  روز 

وزیر ارتباطات با پوشش جدید 
در راهپیمایی روز قدس

آخرین وضعیت پرونده  معترضان به حجاب

پیشنهاد سردبیر:

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در اسالم 
بحث جناحی وجود ندارد، اگر کســی چنین 
روشی پیش گیرد، از اصل مطلب بازمانده و به 
تعارض با دیگران روی آورده است.سیدهاشم 
بطحایی درباره اظهارات اخیر حجت االسالم 
علیرضا پناهیان، ســخنران پیــش از خطبه 
نمازجمعه تهران که خواستار صحبت سیاسی 
وعاظ در شب های قدر شده بود، گفت: در شب 
های قدر باید مردم را به بندگی خدا سوق داد؛ 
اما اگر منظور از صحبت سیاسی پرداختن به 
موضوعاتی همچون چگونگی راه اندازی جنگ، 
مبارزه و جدال با دنیا و نحــوه ایجاد درگیری 
اســت، خیر این حرف نادرستی محسوب می 
شــود .وی یادآور شــد: تقابل و تعارض تحت 
عناوین اصولگرایی و اصالح طلبی به معنی از 
اصل باز ماندن با هدف کســب منافع شخصی 

اصال درست نیست.

شب قدر جای بیان 
 مباحث جناحی نیست

صادق زیباکالم
فعال سیاسی: 

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجه 
مجلس گفت: متاســفانه بعضی از تیکه پرانی ها و 
رفتارهایی که با موضوعاتی مثــل برجام بیان می 
شود  از ســر خودنمایی اســت که بعضی از آنها از 
روی جهالت و بعضی هم عدم بلوغ سیاسی افراد را 
نشان می دهد. محمد جواد جمالی نوبندگانی گفت: 
بهتر است وقتی در مسئله ای که وسعت ابعاد آن به 
منافع ملی کشور می رسد، دست از شماتت یکدیگر 
برداریم که اگر این کار را نکنیم در زمین دشــمن 

بازی کرده ایم.
وی افزود:با وجود تاکید رهبری برموضوع وحدت 
درموضوعاتــی مثل برجــام بازهم شــاهدیم که 
گروهی همواره کار خــود را می کنند و باعث ایجاد 
تفرقه می شــوند، عالوه براین انــرژی افرادی هم 
 که در این زمینــه در حال تالش هســتند را هدر 

می دهد. 
متاســفانه ما گاهی خودمان را بیشتر از کشورمان 
دوســت داریم و اقدامات بعضی افراد که ریشه در 

خودنمایی دارد.

برخی خودشان را بیشتراز 
کشور دوست دارند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

صادق زیباکالم گفــت: دوره جریان اعتدال و 
میانه روی تمام شد و درصورت منتفی شدن 
برجام به دهه هشتاد بر می گردیم، به این معنا 
که حســب آنچه می خواهیم جلو می رویم و 
دیگر برای ما اهمیتی نخواهد داشت که آژانس 
و اتحادیه اروپا چه می کننــد. وی افزود: آقای 
روحانی از ریاســت جمهوری استعفا بدهد یا 
استعفا ندهد، به اصالح طلبان نزدیک شود یا 
نشــود، همچنان بر خط اعتدال باقی بماند یا 
نماند، فرقی نمی کند چون دیگر حرفی برای 
گفتن ندارد. حتی اگر آقای روحانی از ریاست 
جمهوری استعفا ندهد و اصرار داشته باشد تا 
14۰۰ بماند، عمال زمام امور کشور در دست او 
نخواهد بود. وی یادآور شد: سیل جریان مخالف 
دولت آنقدر پرزور و پرشتاب خواهد بود که آقای 
الریجانی و اصولگرایان معتدل و میانه رو را با 

خود می برد یا آنها را وادار به سکوت می کند.

جریان مخالف دولت در 
مجلس بسیار پر زور است

پیشخوان

بین الملل

خطر تکثیر بابک زنجانی

پایداری و پیروزی به شرط 
وحدت

ایرانیان هرگز تســلیم 
نمی شوند

صالحــی: در برجــام ما 
گروهان بودیم آنها لشکر!

آخرین وضعیت پرونده  معترضان به حجاب
دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: کسانی که شرایط سخت را برای ملت ایران  ایجاد 
کردند ، باید از مردم عذرخواهی کنند.شهیندخت موالوردی، درخصوص آخرین وضعیت پرونده معترضان به 
حجاب گفت: ما هم از طریق رسانه ها در حال پیگیری آخرین وضعیت پرونده این افراد هستیم. وی در پاسخ به 
این سوال که از سوی دادگستری هیچ گزارشی درباره پرونده این افراد به شما داده شده است؟ اظهار داشت: 
خیر؛ تاکنون هیچ گزارشی داده نشده است.دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی درباره آخرین 
وضعیت گزارش کمیته رسیدگی به وضعیت زندان ها تصریح کرد: این موضوع اخیرا در جلسه هیئت دولت 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کمیته مذکور دیدارهایی را انجام داده اما هنوز گزارش آن نهایی نشده است.

موالوردی در واکنش به اظهارات برخی از افراد مبنی بر عذرخواهی رییس جمهور از ملت ایران خاطرنشان 
کرد: کسانی که شرایط سخت را برای ملت ایران رقم زدند، باید از مردم عذرخواهی کنند.

شایعه پردازی درباره کمیته امداد کار جیره خواران صهیونیست است
رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( درباره حاشــیه های پیش آمده درباره کمک این نهاد به مردم فلسطین 
گفت: کسانی که این شیطنت را کردند جیره خوار رژیم صهیونیستی هستند.پرویز فتاح اظهار داشت: مردم 
ما خیلی بهتر از 4۰ سال گذشته در خط حمایت از رهبر انقالب بوده و همیشه برای حمایت از مقاومت حاضر 

هستند.
وی گفت: امروز نتانیاهو و رسانه های معاند سیلی خیلی محکمی خوردند و عصبانی هستند و رژیم صهیونیستی 
از همیشه تاریخ ضعیف تر اســت. رییس کمیته امداد درباره حاشیه های پیش آمده درباره کمک این نهاد به 
مردم فلسطین تصریح کرد: آنهایی که این شــیطنت را کردند جیره خوار رژیم صهیونیستی هستند. مردم 
ایران خودشان به مردم فلســطین کمک کردندو فقط صندوق های کمک به فلسطین برای مردم فلسطین 

ارسال می شود.

چهره ها

راهپیمایی روز قدس امسال نیز همچون 
گذشــته پر شــکوه و با حضور اکثریت 
مردم و مسئوالن در سراسر کشور برگزار 
شــد. راهپیمایی امســال، تحت تاثیر 
پیشامدهای سیاســی اخیر مانند تهدید 
ایران از سوی آمریکا و نیز درگیری های 
اخیر در فلسطین و انتقال سفارت آمریکا 
 به قدس وجه سیاســی پــر رنگ تری 

به خود گرفت. 
مردم روزه دار ایران اسالمی با حضور گسترده 
خود در راهپیمایی روز قدس، انزجار و خشــم 
خود را نسبت به رژیم اشغالگر قدس و تصمیمات 
اخیر »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا اعالم 
کرده و بار دیگر حمایت همــه جانبه خود را از 
ملت های مظلوم منطقه به خصوص فلســطین 

نشان دادند.
  بیــش از ۵ هــزار و ۳۰۰ عــکاس، خبرنگار و 
تصویربردار داخلی و خارجــی راهپیمایی روز 
قدس را در سراســر کشور پوشــش خبری و 
رســانه ای دادند که از این تعداد بیش از 16۰ 
نفر از رسانه های خارجی از شبکه های مختلف 
رادیو و تلویزیونی و روزنامه ها و خبرگزاری های 

مختلف حضور داشتند.

مســئوالن، پای به پای مردم در کنار 
فلسطین

برادران الریجانی ، فرماندهان ســپاه و ارتش، 
وزرای دولت و نماینــدگان مجلس با حضور در 
راهپیمایی روز قدس ضمن اعالم همبســتگی 
با مردم فلســطین اعالم کردند که مسئوالن در 
کنار مردم ایران همواره برای حمایت همه جانبه 
از فلسطین پیشگام بوده اند. علی الریجانی پس 
از حضور در راهپیمایــی روز جهانی قدس، در 
سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته 
تهران خاطرنشان کرد: »در آن زمان کشورهای 
عربی و اسالمی اتحادی در مقابل رژیم اشغالی 
داشتند و حتی اقدامات عملی می کردند؛ اما این 
رژیم پهلوی بود که با فروش نفت به عزت مردم 
ایران لطمه زد و آنها را تحقیر کرد و با همکاری 
موســاد و ســاواک این تحقیر را مضاعف کرد. 
همین ها باعث شــد در صحبت هــای امام)ره( 

هشدار نسبت به اسرائیل وجود داشته باشد«.
 رییس مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد:
» مثلث شــوم آمریکا، اســرائیل و ســعودی 
می خواهند ایران را در کنج قرار دهند ولی کاری 
نکنند که با کنج قــرار دادن ایران باعث ناامنی 

خودشان شوند«.
وی در ادامه بــا بیان اینکه شــرایط منطقه در 
مبارزه با رژیم صهیونیســتی فــراز و فرودهای 

زیادی داشــته اســت، گفت: امــا در مجموع 
نیــروی مقاومت قــدرت گرفتــه، طرح های 
ســازش رنگ باخته و جریان مقاومت به عنوان 
تنها راه حل فلســطین رخ نموده است که اینها 
دســتاوردهای کمی نیســت. رییس مجلس 
خبرگان رهبری هم بــا بیان اینکــه آمریکا و 
اســرائیل در حــال ســقوط هســتند، گفت: 
 صبح پیروزی انقالب و اســالم نزدیک اســت. 
آیت ا... احمد جنتی ادامه داد:» این راهپیمایی 
ها قوت قلب برای مردم فلســطین است؛ اینکه 
 جوانان فلســطینی تــا پای جان ایســتادگی
 می کنند از پشــتیبانی های انقالب اسالمی و 

ثمره این راهپیمایی هاست«. 
امیر کیومرث حیــدری، فرمانده نیروی زمینی 
ارتش نیز در حاشیه راهپیمایی روز قدس اظهار 
داشــت: امروز همگی آمده ایم شــعار مرگ بر 
اســرائیل و مرگ بر استکبار ســر دهیم.وی با 
اشاره به ســخنان مقام معظم رهبری مبنی بر 
از بین رفتن اســرائیل در ۲۵ سال آینده گفت: 
ما فرمایشــات رهبر انقالب را در نیروی زمینی 
ارتش به صورت یک روز شــمار در آورده ایم و 
اعتقاد داریم هر روز که می گذرد یک روز از عمر 

اسرائیل کم می شود.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران افزود: ان شاء ا... با پای کار آمدن همه ملت 

مســلمان و اقتداری که دنیای اسالم به دست 
آورده است، رژیم صهیونیستی کمتر از ۲۵ سال 

آینده از بین خواهد رفت.
حاشیه هایی به پر رنگی متن

امسال نیز همچون سال های گذشته حاشیه های 
جالب و قابــل تاملی در کنار حضــور مردم در 
این راهپیمایی شــکل گرفت. خالقیت در ارائه 
شعارها و عکس نوشــته ها تا برگزاری میتینگ 
های نمایشی در محکومیت اسرائیل و حمایت 
از مظلومیت فلسطین از نکات جالب راهپیمایی 
روز گذشته بود. مردم تهران در اقدامی نمادین، 
تابوت رژیم غاصب صهیونیســتی را در دست 
گرفتند و با درج ســال ۲۰4۰ میالدی روی آن 
تاکید کردند که این رژیم تا کمتر از ۲۵ ســال 
دیگر بــه دره نابودی خواهد رفــت. همچنین 
مردم روزه دار تهران که پیش از آغاز رســمی 
راهپیمایی روز قدس در خیابان ها حضور یافته 
بودند در اقدامی نمادین رییس جمهور آمریکا 
را در اعتراض به انتقال ســفارت این کشــور به 
بیت المقدس به دار آویختنــد. این راهپیمایی 
با حضور برخی از چهره های خبر ســاز سیاسی 

مانند احمدی نژاد نیز همراه بود.
 محمود احمدی نژاد با حضــور در راهپیمایی 
با شــعارهای طرفدارانش در حمایــت از وی 

روبه رو شد.

ایران؛ مصمم در کنار فلسطین
   خروش روزه داران ایرانی در حمایت از قدس؛  

علیرضا کریمیان
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کنترل ۲۰ درصد از برداشت ها، آب شرب را 
تامین می کند

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

لغو قرارداد ۱۷ میلیارد دالری؛
 بوئینگ: هیچ هواپیمایی

 به ایران نمی دهیم
بوئینگ قبال اعالم کرده بود به تحریم های آمریکا 
علیه ایران احترام خواهد گذاشــت؛ اما برنامه 
تجاری خود را مشخص نکرده بود، حاال بوئینگ 
می گوید هیچ هواپیمایی بــه ایران نخواهد داد.

سخنگوی بوئینگ اعالم کرد که این شرکت با 
تهران همکاری نمی کند و به علت تحریم های 
آمریــکا از تحویل هواپیما به ایــران خودداری 
خواهد کرد، به این ترتیب قــرارداد بزرگ این 
شرکت با دو شرکت هواپیمایی ایران، عمال فسخ 
می شود. سخنگوی بوئینگ گفت: ما تا کنون هیچ 
هواپیمایی به ایران تحویــل نداده ایم و با توجه 
به اینکه دیگر مجوزی برای صــادرات به ایران 
نداریم، هیچ هواپیمایی هم از این پس به ایران 
تحویل نخواهیم داد.ایران ایر پیش از این، قرارداد 
۱۶.۶ میلیارد دالری با بوئینگ برای خرید ۸۰ 

هواپیمای مسافربری امضا کرده بود. 

بانک سرمایه گذاری اروپا:
نمی توانیم به تحریم های 

آمریکا بی توجه باشیم
به گزارش رویترز؛ بانک ســرمایه گذاری اروپا 
اعالم کرد که نمی تواند بــه تحریم های ایاالت 
متحده علیه ایران بی توجه بماند. این در حالی 
اســت که اتحادیه اروپا می کوشــد برای حفظ 
توافق هســته ای به تجارت با ایران ادامه دهد.

واکنش منفی بــازوی وام دهــی اتحادیه اروپا 
نشــان از محدودیت هایی دارد که این اتحادیه 
برای حراســت تجارت با ایران، پــس از اعمال 
تحریم های جدید از سوی ایاالت متحده در ماه 
گذشته میالدی، دارد.بانک سرمایه گذاری اروپا،   
اعالم کرده که »نمی تواند راه حل مشکل« باشد 
و وعده های طرف های باقی مانــده در برجام را 

سرپا نگاه دارد.

بازار

کیف

کشف بیش از یک میلیون نخ 
سیگار قاچاق در اصفهان

رییس پلیس آگاهی اســتان گفت: ماموران اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز این پلیس در پی کسب 
خبری مبنی بر دپوی ســیگار خارجی قاچاق در 
2 انبار، موضوع را در دســتور کار خود قراردادند.

سرهنگ سعید سلیمیان افزود: در عملیاتی ضربتی 
با هماهنگی مقام قضائی از این 2 انبار یک میلیون 
و 2۰3 هزار ۶۰۰ نخ ســیگار خارجــی قاچاق با 
مارک های مختلف کشف شــد. وی با بیان اینکه 
کارشناســان ارزش این محموله را دو میلیارد و 
2۰۰ میلیون ریال اعالم کردند، گفت: چهار نفر که 
سابقه کیفری در زمینه قاچاق کاالی دخانی دارند 

دستگیر وتحویل مراجع قضائی شدند.

گمرک ابالغ کرد؛
سقف ارز همراه مسافر به داخل 

کشور ۱۰ هزار یورو شد
گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی 
اعالم کرد ارز همراه مسافر تا سقف ۱۰ هزار یورو یا 
معادل آن از سایر ارزها به داخل کشور مجاز بوده و 
اگر بیش از این ارز وجود داشته باشد باید به سامانه 
گمرک مراجعه و ارز خــود را دقیق اظهار کند.در 
بخشــنامه علی معقولی، مدیرکل واردات و امور 
مناطق آزاد و ویژه آمده است:» ورود ارز ممیز اسناد 
بانکی و اوراق بهادار بی نام طبق روال گذشــته تا 
سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز 
بوده و در صورتی که ارز مســافر )ورودی( بیش از 
مبلغ مذکور یا معادل آن سایر ارزها باشد، ضروری 
است مسافر به سامانه گمرک مراجعه و ارز همراه 
خود را اظهار و طبق دستورالعمل، پس از اخذ کد 
رهگیری و چاپ فرم موردنظر توســط گمرک به 

باجه بانک ملی هدایت شود«.

  افزایش سقف وام مسکن
 منتفی است

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش 
قیمت مسکن در ماه های گذشته به دلیل تالطم 
و نوسانات بازارهای موازی مســکن بود و با ثبات 
در این بازارها دیگر شــاهد افزایش قیمت مسکن 
نخواهیم بود.حامــد مظاهریان در پاســخ به این 
پرسش که چرا پیش بینی وزارت راه و شهرسازی 
مبنی بر اینکه افزایش قیمت مســکن در سال ۹۷ 
معادل تورم عمومی خواهد بود، محقق نشد گفت: 
ما همواره اعالم می کردیم در صورتی که بازارهای 
موازی مســکن دچار تالطم نشود، افزایش قیمت 
ها در بخش مســکن حول و حوش تورم عمومی 
خواهد بود. وی  ادامه داد: نوســانات بازار ارز در ماه 
پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری سبب شد 
افرادی که صاحب پول نقد بودند، برای آنکه بتوانند 
پول خود را به کاالی باارزشی تبدیل کنند که تاثیر 
کمتری از نوسانات ارزی بپذیرد، به بازار مسکن وارد 
شدند که درنتیجه شوک سنگینی به این بازار وارد 
شد. وی درباره افزایش قیمت وام های مسکن گفت: 
فعال بنای افزایش سقف تسهیالت مسکن را نداریم و 
اتفاقاتی که در زمینه بهبود تسهیالت بانکی در یکی 
دو ماه اخیر رخ داده مناسب بوده و افزایش سقف وام 

مسکن از دستور کار خارج شده است.

با وجود خروج آمریکا از برجام؛
پیش بینی بانک جهانی از رشد 

۴.۱درصدی اقتصاد ایران
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم 
به دورنماهای اقتصادی جهــان پیش بینی کرد 
رشد اقتصادی ایران در سال جاری میالدی به ۴.۱ 
درصد برسد. این نهاد بین المللی در گزارشی که 
۶ ماه پیش منتشــر کرده بود، رشد ۴ درصدی را 
برای اقتصاد ایران در سال 2۰۱۸ پیش بینی کرده 
بود و اکنون با وجود خروج آمریکا از برجام پیش 
 بینی خود از رشــد اقتصاد ایران در سال 2۰۱۸ را

 ۰.۱ درصد افزایش داده و به ۴.۱ درصد رســانده 
است.با این حال بانک جهانی در بخشی از گزارش 
خود نوشته اســت: اگرچه عدم اطمینان زیادی 
نسبت به تاثیر نهایی بازگشت تحریم ها علیه ایران 
وجود دارد؛ اما ممکن است این تحریم ها صادرات 
نفت ایران را چند صد هزار بشــکه در روز کاهش 
دهد. بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی 
ایران در سال 2۰۱۷ به ۴.3 درصد رسیده است؛ اما 
در سه ماهه چهارم این سال که برابر با پاییز گذشته 
است اقتصاد ایران به رکود نزدیک شده و رشد فقط 
۰.۵ درصدی داشته است. رشد اقتصاد ایران در سه 
ماهه نخست 2۰۱۷ بالغ بر ۱۶ درصد، در سه ماهه 
دوم ۴.2 درصد، در سه ماهه سوم ۴.۶ درصد و در 

سه ماهه چهارم ۰.۵ درصد محاسبه شده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،121،000
تومان

1،106،000 نیم سکه
تومان

626،000ربع سکه
تومان

371،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

199،920
تومان

      قیمت سکه و طال

کیف اداری زانکو چرم

 262,500
تومان

کیف اداری چرم زانکو

 450,000
تومان

کیف دوشی شهر چرم

 195,000
تومان

بنزین از جمله معدود کاالهای پر مصرف در ایران 
بوده که طی دو سال گذشــته افزایش قیمتی 
نداشته اســت؛ اگر چه هر سال شایعاتی مبنی 
بر گرانی بنزین به گوش می رسد؛ اما همچنان 
قیمت این محصول استراتژیک در کشور ثابت 

مانده است. 
سال گذشــته و با ارائه الیحه بودجه توسط دولت به 
مجلس وغیر شــفاف بودن بودجه برای بنزین در این 
الیحه شائبه ها در مورد گرانی بنزین در سال ۹۷ جان 
گرفت. هر چند این مسئله از سوی دولت رد و تا کنون 
نیز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است؛ اما به نظر 
می رسد اقدامات مقدماتی برای جهش قیمت بنزین 
از سوی دولت در حال انجام است. پس از تقدیم الیحه 
بودجه به مجلس خبرهای غیر رسمی در مورد گران 
شدن بنزین و رسیدن آن به ۱۵۰۰ تومان و گازوییل به 
۴۰۰ تومان مطرح شد، در حالی که تیم اقتصادی دولت 
مکررا اعالم کرد که به پول حاصل از گران شدن بنزین 
برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نیاز دارد و این مسئله 
حتی در بند ۱۸ الیحه بودجه سال ۹۷ که از سوی دولت 
به مجلس فرستاده شد نیز ذکر شده بود ؛ اما مجلس در 
برابر این افزایش قیمت در سال گذشته مقاومت نشان 
داد هر چند در عمل دولت در خــالل بودجه ۹۷ می 

تواند بنزین را گران کند.
آمار افزایشی مصرف بنزین و نگرانی دولتی ها

رشد۸/2 درصدی آمار بنزین در اردیبهشت سال ۹۷ 
نسبت به مشابه سال گذشته، هشدارهای کارشناسان و 
نگرانی ها نسبت به افزایش آلودگی و عدم کنترل تردد 
با خودروها ی شخصی را افزایش داده است. وزارت نفت  
طی دو سال گذشته از تریبون های مختلف نسبت به 
ثابت ماندن قیمت بنزین و هزینه های جانبی حاصل از 
این اقدام هشدار داده بود؛ اما به نظر می رسد موج روانی 
حاصل از این گرانی موجب شد تا سال گذشته مجلس 
و دولت از این کار منصرف شوند هر چند بیژن زنگنه 
، وزیر نفت سال گذشته هشدار داد که »اگر بخواهیم 
همین طور از خودروهای شخصی استفاده کنیم، هیچ 

کاری در مدیریــت مصرف بنزین نمــی توانیم انجام 
دهیم؛ البته سیاست های قیمتی هم اثر گذار است که 
ما متاسفانه دو ســال قیمت را افزایش نداده ایم و این 

عالمت بدی است«. 
ایجاد مقدمات برای گرانی بنزین

امســال  اما برخی از منابع و سایت های خبری مدعی 
ایجاد مقدمات گرانی بنزین توسط دولت و وزارت نفت 
شده اند. حذف کارت ســوخت از برخی جایگاه های 
نوسازی شــده با وجود تاکید مجلس مبنی بر الزامی 
بودن استفاده از کارت سوخت در جایگاه های بنزین 
یکی از نشانه های گران شــدن و یا چند نرخی شدن 
بنزین تلقی شــده اســت. اخیرا برخی از نمایندگان 
مجلس از این رونــد اظهار نگرانی کــرده اند؛ حاجی 
دلیگانی، نماینده میمه و شــاهین شــهر در مجلس 
شورای اســالمی در خصوص این موضوع گفته است: 
برای ماندگاری کارت های سوخت، هزینه های زیادی 
شــده و حذف یکباره آن، نقض مستقیم قانون است. 
همچنین نمایندگان معتقدند گرانی بنزین در شرایط 
فعلی می تواند فشارهای مضاعفی را به مردم تحمیل 
کند؛ همچنین حذف برخی از کارتخوان های سوخت 
در جایگاه ها در حالی است که هفته گذشته اخباری 

مبنی بر اجباری شــدن اســتفاده از کارت سوخت و 
نیز نصب کارتخوان های جدید جایگاه ها در رسانه ها 
خبری شــد.محمد رضا موســوی خواه، مدیرعامل 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد که 
نخستین سری کارتخوان های جدید با نصب تجهیزات 
از ۱۵ تیر در جایگاه های توزیع سوخت رونمایی خواهد 
شد. وی افزود این تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه 
نمایشــگر بزرگ تری دارد و از نظر حجم حافظه نیز 
چند برابر کارتخوان های قدیمی اســت و ضمن آنکه 
امنیت باالیی دارد می توان توزیع ســوخت و پرداخت 
را به صــورت همزمان انجام دهند اگــر چه اعالم این 
خبر نشانی از حذف کارت های سوخت از برنامه دولت 
ندارد؛اما برخی دیگر از نهادهــا از جمله وزارت نفت و 
برخی از نمایندگان مجلس اعــالم کرده اند که کارت 
های ســوخت دیگر کارایی الزم را ندارند و بهتر است 
برای کاهش هزینه ها از چرخه سوختی کشور حذف 
شوند. اخیرا سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس در 
اظهاراتی اعالم کرد : اینکه کارت سوخت حذف شود 
یا خیر در دست دولت اســت؛ اما دولت هنوز احساس 
نیاز نکرده که دوباره از کارت های ســوخت استفاده 
کند.قره خانی با اعالم اینکه عمده جایگاه های سوخت 

کشور مجهز به کارت سوخت هستند، افزود: اگر دولت 
بار دیگر به این نتیجه رسد که سهمیه بندی اجرا شود، 
چند جایگاهی که در غالب برندینگ نازل های خود را 
به تجهیزات الزم مجهز نکرده اند در کوتاه ترین زمان 

این اقدام را انجام می دهند.
دولت مجوز گرانی بنزین را دارد یا نه؟

اگر چه مجلس سال گذشته با افزایش قیمت حامل های 
انرژی مخالفت کــرد؛ اما به گفته عزت ا... یوســفیان 
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی؛ »براساس 
قانون بودجه ساالنه دولت مجوز افزایش قیمت را دارد 
و براساس قانون هر سال دولت می تواند تا ۱۰ درصد 
افزایش قیمت داشته باشــد. در صورت عدم افزایش 
قیمت ممکن است دولت قادر به تامین هزینه های تمام 
شده گاز یا بنزین نباشد؛ اما در صورت افزایش قیمت ها 
الزم است که در بخش پرداخت حقوق کارکنان دولت 
توجه ویژه ای شــود و پرداخت متناســب با نرخ تورم 
افزایش یابد«. به نظر می رســد با روند افزایش حقوق 
کارکنان دولت و بازنشستگان و همچنین عدم حذف 
یارانه بگیران و نیز نوسانات قیمت نفت، دولت نیاز به 
درآمد دارد و با توجه به هزینه های ایجاد شــده ناچار 

است به زودی دست به گرانی بزند.

از شایعه تا واقعیت گرانی بنزین، فقط چند گام
  دولت برای گرانی بنزین در سال 9۷ مجوز دارد  

رییس اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان گفت: قاچاق ســرمه و ترمه از کشورهای هند و چین سبب شده ۱۰ 
هزار شغل در این حرفه نابود شود.سید عباس شیردل اظهار داشت: سال هاست سرمه و ترمه از کشورهای هند و 
چین به صورت قاچاق وارد کشور می شود و سبب شده  ۱۰ هزار هنرمند این حرفه بیکار شوند.وی با بیان اینکه 
سرمه و ترمه هند و چین از نظر کیفیت قابل مقایسه با سرمه و ترمه کشور نیست، افزود:از یک طرف وظیفه دولت 
است که جلوی ورود سرمه و ترمه قاچاق را بگیرد و از طرف دیگر باید فرهنگ سازی کنیم تا مردم از کاالی ایرانی 

حمایت کنند و کیفیت را فدای قیمت نکنند.

قاچاق سرمه و ترمه 
و ضربه به اشتغال

رییس اتحادیه صنف صنایع 
دستی اصفهان مطرح کرد:

اف
صن

ا

  عکس روز

گران قیمت ترین ماشین تاریخ فروخته شد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران که به منظور بررسی شرایط آبی اصفهان به این استان سفر کرده 
بود با تاکید بر اینکه در سال جاری سخت ترین شرایط آبی دهه های اخیر این منطقه را تجربه می کنیم، اظهار 
کرد: براساس آمار موجود سخت ترین و نادرترین شــرایط افت ورودی آب به سد زاینده رود در سال جاری 

حاج رسولی ها افزود: براساس اتفــاق افتاده اســت. محمد 
امســال ســد زاینده رود به ارزیابی صــورت گرفته، آورد 
نخواهد رسید. به طبع جدای از ۵۰۰ میلیــون مترمکعب هم 
ناچار هســتیم محدویت های محدویت های بخش کشاورزی 
کنیم.مدیرعامــل شــرکت برای بخش شــرب نیز اعمال 
ایــن محدویت بــرای بخش مدیریت منابع آب ایران گفت: 
اصفهان بزرگ هم می شــود شرب شامل طرح آب رسانی 
تحت پوشش قرار داده است؛ که تقریبا ۴ تا ۵ میلیون نفر را 

در برنامه پیش بینی شده تا امسال 2۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش تحویل آب شرب داشته باشیم.
حاج رسولی ها با تاکید بر اینکه کاهش یادشده باید در تمامی شهرستان ها به صورت یکسان توزیع شود، ادامه 
داد: آب و فاضالب اصفهان نیز سیستم هوشمندی را طراحی کرده است تا بتواند این کاهش آورد را به صورت 
یکسان در شبکه توزیع کند.وی در پایان اذعان داشت: بر اثر بارش های نسبتا مناسب اردیبهشت ماه شرایط 
اندکی بهبود یافته است؛ در غیر این صورت امروز با وضعیت بسیار دشوارتری برای تامین منابع آبی استان 
مواجه بودیم که با این روند امیدواریم بتوانیم کاهش تحویل 2۰ درصدی آب شرب به اصفهان را قدری کمتر 

کرده و در جلسه بعدی شورای حوضه آبریز زاینده رود مقداری شرایط کمبود را تعدیل کنیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:

آب شرب تحویلی به مردم ۲۰ درصد کم می شود
یک ماشین مســابقه فراری مدل ۱۹۶3 به قیمت ۷۰ میلیون دالر که باالترین قیمت برای 

یک ماشین درتاریخ است، در یک مزایده فروخته شد.

رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی: 
ثبت نام از متقاضیان مشاغل خانگی آغاز شد

رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز ثبت نام مرحله اول 
متقاضیان مشاغل خانگی در هشت استان در الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی خبر داد.مهناز امامدادی 
در خصوص طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی به تشریح فرآیند انجام این طرح پرداخت و گفت: 
این طرح در سه فاز انجام می شود که فاز اول، بررسی و شناسایی مزیت ها و توانمندی های مناطق ، فاز دوم 
توانمندسازی متقاضیان و فاز سوم و نهایی اتصال به بازار است. وی خاطرنشان کرد: عالقه مندان و متقاضیان 
با ورود به سامانه طرح نوین الگوی مشاغل خانگی و مطالعه شرایط، ثبت نام کرده و از مهارت های آموزشی و 
مشاوره و سایر پشتیبانی های الزم بهره مند می شوند.امامدادی اعالم کرد: فعال محدودیت زمانی وجود ندارد، 

ولی قطعا باید  زمان خاصی را در نظر بگیریم زیرا می خواهیم میزان اثربخشی این طرح محک زده شود.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان:
کنترل ۲۰ درصد از برداشت ها، آب شرب را تامین می کند

 دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: ماهانه ۷۰ میلیون متر مکعب آب در اصفهان و چهار محال از 
زاینده رود برداشت می شود که با کنترل 2۰ درصد از برداشت ها مشکل شرب اصفهان حل خواهد شد.اسفندیار 
امینی  اظهار داشت: در شرایط کنونی ۱۹ مترمکعب در ثانیه آب از سد خارج می شود و حداقل سه مترمکعب نیز 
ورودی بین حوضه ای وجود دارد.دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان خبر از برداشت حدود ۷۰ میلیون 
متر مکعب آب در ماه از سد زاینده رود در دو استان اصفهان و چهار محال داد و اعالم کرد: این برداشت ها در حالی 
صورت می گیرد که شاهد قطع آب برای شرب و بهداشت مردم اصفهان هستیم. وی تصریح کرد:  درحالی که اگر 
بخش کوچکی از این برداشت ها یعنی کمتر از 2۰ درصد کنترل شود، مشکل شرب و بهداشت حل می شود، آب 

برای حفظ باغات اصفهان نیز باقی می ماند و پاییز امسال آب برای کشاورزان نیز کافی خواهد بود.

مرضیه محب رسول
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اعالم  فراخـوان سی امین 
جشنواره تئاتر استان اصفهان 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با 
مشارکت انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان 
در راستای سیاست های راهبردی وزارت متبوع، 
با توجه به نام گذاری امسال با عنوان »حمایت از 
کاالی ایرانی« به منظور ارتقای سطح کیفی آثار 
مبتنی بر اجرای عمومی و گزینش آثار برجسته، 
 ســی امین جشــنواره تئاتر اســتانی را برگزار

 می کند.
متقاضیان الزم اســت فرم تقاضانامــه، تاییدیه 
اجرای عمومی، فیلم اجــرای عمومی به صورت 
DVD و فرم شــماره یک را تکمیل و حداکثر تا 
۱۵ مردادماه ۹۷ به دبیرخانه جشــنواره استان، 
واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان ارسال کنند. این جشنواره سوم تا هفتم 

شهریور برگزار خواهد شد.

 »در امتداد نیاصرم« 
رونمایی شد

همزمان بــا یکمین ســال درگذشــت »ناصر 
مطیعی نژاد« آیین رونمایی از یادنامه این استاد 
با عنوان »در امتــداد نیاصرم« در بــاغ رضوان 

برگزار شد.
مؤلف یادنامه »در امتداد نیاصرم« گفت: یادنامه 
»در امتــداد نیاصرم« به نوعی تجلیل از اســتاد 
مطیعی نژاد به عنوان یک کارساز فرهنگی است و 
به دلیل خدمات ارزنده فرهنگی ایشان ارائه شده 
که مجموعه ای است از مقاالت و یا گفت وگوهایی 

که درباره این استاد انجام شده است.
هدیه رشیدی افزود: استاد مطیعی نژاد به عنوان 
یک کتاب دان و کتاب شناس شناخته می شدند 
و ۳۰ سال کتابدار دانشــگاه اصفهان و موسس 
انجمن ادبی سایه وموسس کانون بازنشستگان 
دانشگاه اصفهان بوده اند؛ ضمن اینکه این استاد 
بزرگ در انجمــن حفاظت از میــراث فرهنگی 
 و طبیعــی و آثار تاریخــی ایران نیــز عضویت 

داشتند.

نایب رییس شورای عالی انجمن 
خوش نویسان عنوان کرد:

 اثرگذاری هنر خوشنویسی
 در حوزه انسان سازی

نایب رییس شورای عالی انجمن خوش نویسان 
ایران در آیین »مشق رمضان« در فرهنگسرای 
معراج کاشان اظهار کرد: چالش امروز جامعه 
قضاوت های زودهنگام، شتاب و عجله است؛ اما 
خاصیت هنر و ریاضت های آن، انسان را به صبر 

و دقت وادار می کند. 
علی اشرف صندوق آبادی تصریح کرد: فراگیری 
یک هنر و خلق اثر هنــری باعث آرامش درون 
هنرمند می شود و در این لحظه های متالطم 
زندگی، یک لحظه آرامش هم غنیمت اســت 
و به همیــن علت باید جوانان را تشــویق کرد 
تا وارد عرصه هنر شــوند.نایب رییس شورای 
عالی انجمن خوش نویســان ایران تاکید کرد: 
کاشان یکی از شهرهای با ظرفیت های باال در 
حوزه هنر و خوشنویسی اســت و انتظار است 
مسئوالن این شهرستان زمینه ای فراهم کنند 
تا خوش نویسان کاشان بتوانند حضور پررنگ 

تری در کشور داشته باشند.

 اجرای شبیه خوانی سیار 
برای نخستین بار در اصفهان

برنامه شبیه خوانی حضرت علی )ع( در مجموعه 
فرهنگی، تفریحی و مذهبی تخت فوالد اصفهان 
برگزار شد.محمدرضا رهبری، مدیر تاالر هنر 
در این باره اظهار کرد: هنر نمایشــی و آیینی 
شــبیه خوانی پیش از این به همت تاالر هنر 
در مناســبت های خاص و ویــژه مذهبی در 
سطح شهر به اجرا درآمده است و امسال پس 
از یک وقفه نســبتا طوالنی در ایام شــهادت 
امیرالمومنیــن)ع( در دو نقطــه از مجموعه 
تاریخــی، فرهنگی و مذهبــی تخت فوالد که 
شامل تکیه بابارکن الدین و آیت ا... خوانساری 
اســت با حضور مردم اجراشــد.وی ادامه داد: 
تعزیه خوانی و شــبیه خوانی ســیار تاکنون 
در اصفهان سابقه اجرا نداشــته و فقط در دو 
شهرستان خمینی شهر و رهنان به اجرا درآمده 
است. این نمایش به واسطه روش خاصی که در 
اجرا دارد، قادر است طیف های مختلف و تعداد 
بسیار زیادی از شــهروندان را در نقاط مختلف 
شــهر مخاطب خود قرار داده و به اســتقبال 

آنها برود.

جهان هنر

»در امتداد نیاصرم«  رونمایی شد

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139703902004000092 آگهــی:  شــماره   3 /372
139404002004000150  و 139404002004000150  آگهــی مزایده پرونده های 
اجرایی به شماره بایگانی: 9400352 و 9400351  تمامت ششدانگ یک باب خانه پالک 
ثبتی شماره دوازده فرعی از سه هزار و ششــصد و بیست و یک اصلی واقع در بخش یک 
ثبت اصفهان با جمیع توابع و ضمائم و متعلقات شــرعیه و عرفیه آن به آدرس: اصفهان- 
خیابان فردوســی- خیابان ســید علیخان- کوی چرخاب- پالک 15 که اسناد مالکیت 
آن در صفحات 1 و 405 دفاتر 2 فرعی و 72  امالک ذیل  ثبت های شــماره 447188 و 
9773  و با شماره های چاپی 118983 و 825474 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل: 
در امتداد پی دیوار اختصاصی مورد ثبت به زمین 3621/11 دوم در دو قســمت به دیوار 
زمین 3621/10 که قسمت اول قســمتی از غرب مجاور است شرقًا: 1- به خیابان جدید 
االحداث 2- به دیوارخانه 3621/13 )شمال مجاور اســت( 3- به دیوار اشتراکی با خانه 
مزبور جنوبًا: به گل انداز نهر نیاصرم غربًا : دیواری اســت به زمین 3621/6 که طبق نظر 
کارشناسان رسمی پالک فوق طبق کپی مدارک ارائه شــده ملک دارای سند رسمی به 
شماره ملک 3621/12بخش یک ثبت اصفهان با مساحت عرصه 545/5  متر مربع می 
باشد. ملک فوق شرقًا به کوچه بن بست و پالک و غربا و شرقا به پالک مجاور و جنوبا به 
مادی نیاصرم محدود می باشــد و پالک مورد نظر قبال یک منزل مسکونی قدیمی بوده 
است که هم اکنون تخریب شــده و فاقد هرگونه مستحدثات ساختمانی می باشد. ملکی 
آقای احمدرضا نواب فرد که طبق اســناد رهنی شــماره 36093 مورخ 1393/06/19 و 
36095 مورخ 1393/06/19 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 106 اصفهان در رهن 
بانک ملت واقع می باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز 
چهارشنبه مورخ 97/04/06 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه پنجاه میلیارد و یکصد و هشتاد و شش میلیون 
ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 97/03/19 درج و منتشر می 
گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شــده بانک ملی ایران در وجه اداره 
اجرای اسناد رســمی اصفهان بابت پرونده کالســه فوق  به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
 اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. 
536 کلمــه،    م الــف:5965 اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان)

5 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/373 چون مرضیه رفیعیان اصفهانی فرزند اکبر به شماره شناسنامه 96 با تسلیم 2 برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 65 اصفهان 
رسیده مدعی شده که اسناد مالکیت ششدانگ پالک 15201/2538 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به شماره های چاپی 806185 و 806184 در صفحات 346 و 349 دفتر 64 ذیل 
ثبت 9579 بدوا به نســبتهای چهار دانگ و دو دانگ به نام علــی حیدری فرزند محمد و 
سکینه محمدی فرزند علی ثبت و سند صادر گردیده و مع الواسطه و به موجب سند انتقال 
19925 مورخ 1384/5/17 دفتر 107 اصفهان به نامبرده )مرضیه رفیعیان( انتقال یافته 
است و به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 6330 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  

)239 کلمه، 2 کادر(

ارزیابی بهای ثمنیه اعیانی
3/374 شماره: 496671-97/3/9  نظر به اینکه بانو حبیبه آزادی فرزند رضا  مالک بهای 
ثمنیه اعیانی یک- سوم سهم از یک سهم و یک- سوم سهم مشاع از ده سهم ششدانگ 
پالک 2932 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان می باشــد و کارشناس رسمی دادگستری طی 
ارزیابی شماره 97/167 مورخ 1397/3/5 بهای ثمنیه اعیانی مقدار فوق از پالک مرقوم 
136/700 ریال تعیین و به حساب سپرده این منطقه ثبتی واریز گردیده است. لذا مراتب 
آگهی و از تاریخ انتشار آن به مدت یکماه فرصت دارید چنانچه نسبت به ارزیابی فوق الذکر 
اعتراض دارید به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده و گواهی آن را به این اداره ارائه 
 نمایید. در غیر این صورت بهای ثمنیه اعیانی سند مالکیت پالک مذکور حذف می گردد. 
م الف: 6220  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان   )130 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

3/379 کالســه پرونده 961486/ ش 51شــماره دادنامه: 9709976805100260-
97/2/23 مرجع رسیدگی: شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای محسن 
جعفری به نشانی اصفهان ملک شهر خ آزادگان کوچه 18 پالک 17، خوانده: آقای سجاد 
تاجمیر ریاحی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 46/500/000 ریال به 
انضمام مطلق خسارات وارده قانونی و خســارت تاخیر در 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 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محسن جعفری فرزند محمدرضا به طرفیت آقای 
سجاد تاجمیر ریاحی فرزند عباس به خواسته مطالبه مبلغ 46/500/000 ریال بابت الباقی 
ثمن معامله به انضمام مطلق خســارات قانونی و با توجه به شرح دادخواست و اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه طی مبایعه نامه فروش خودروی مورخ 96/9/27 
یک دستگاه خودروی سواری پراید به خوانده فروخته ام و نامبرده طی رسید عادی مورخ 
96/10/12 متعهد به پرداخت الباقی ثمن معامله به مبلــغ 40/000/000 ریال تا  تاریخ 
96/10/13 گردیده که تاکنون از پرداخت مبلغ مذکور خودداری نموده است و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده است 
و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض لذا شــورا با عنایت به جمیع محتویات 
پرونده دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال 
بابت الباقی ثمن معامله و 1/611/250 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه و همچنین خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/11/18 تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی به عهده اجرای احکام 
شوراها می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:5289 شعبه 51 

حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان ) 355 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/382 شماره دادنامه: 9709970353000255 شماره پرونده: 9609980362601359 
شماره بایگانی شعبه: 961796  شاکی: آقای بهنام ملک پور جونقانی فرزند احمدرضا به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان شــهرک امیریه خ اول ک سروستان پ 12، متهم: 
آقای بهزاد نادری به نشانی اصفهان شــهرک ولیعصر خ مشفق کاشانی ف 18 پ 151، 
اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین به اشخاص عادی، گردشکار: دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای بهزاد نادری فرزند حســن دایر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی شاکی آقای بهنام ملک پور موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ودالیل موجود از جمله 
شکایت شاکی - نظریه پزشکی قانونی، اظهارات گواه و سایر قراین و امارات منعکسه در 
پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته، مستندا به مواد 714-488-449-448 
قانون مجازات اســالمی و رای وحدت رویه 761-96/8/2 نامبرده را به پرداخت دیه در 
حق شاکی از بابت 1- کبودی خلف ساق چپ و باســن راست جمعا سه هزارم دیه کامل 
2- شکستگی استخوان بینی که بدون فساد التیام یافته یک دهم دیه کامل 3- ارش تورم 
بینی نیم درصد دیه کامل محکوم تا ظرف یکسال از تاریخ وقوع جرم نسبت به پرداخت آن 
اقدام نماید و موضوع با توجه به عدم احراز شرایط مندرج در ماده 614 قانون تعزیرات فاقد 
جنبه عمومی می باشد. رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 

واخواهی در این مرجع می باشد و در خصوص اتهام دیگر نامبرده دایر بر توهین با عنایت 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته نظر به اینکه دالیل کافی دال 
بر احراز و توجه اتهام تحصیل نگردیده و از سوئی صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند 
یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری می باشد و بر اساس ظن و گمان نمی توان 
افراد جامعه را مجرم تلقی و مورد مجازات قرار داد لذا با توجه به مراتب فوق و سایر قرائن 
و امارات منعکسه در پرونده و همچنین حاکمیت اصل برائت دادگاه بزهکاری نامبرده را 
محرز ندانسته مســتندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر و 
اعالم می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:5258 شعبه 104 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان ) 104 جزایی سابق( ) 394 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/383 شماره دادنامه: 9509970351400569 شماره پرونده: 9409980351400880 
شماره بایگانی شعبه: 940979 خواهان: بانک ملت بامدیریت علی رستگار با وکالت خانم 
مریم صادقی فرزند مصطفی به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی کاخ سعادت 
آباد شرقی نبش بن بست جاودان مجتمع کیان طبقه 4 واحد 9، خواندگان: 1- آقای حسن 
رضاخانی فرزند محمد 2- آقای رسول رحمانی فرزند اصغر 3- آقای احمد عموئی فرزند 
صفرعلی همگی به نشانی مجهول المکان، 4- موسســه پس انداز و قرض الحسنه آل 
یاسین به نشانی اصفهان خ بزرگمهر بعد از فرهنگیان نبش ک شماره 17 )بهزاد(خواسته 
ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی  2- تامین خواســته 3- مطالبه وجه بابت ... 4- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه ، گردشــکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک 
ملت با مدیریت آقای رســتگار و با وکالت خانم صادقی به طرفیت 1- آقای احمد عموئی 
2- آقای رسول رحمانی 3- آقای حسن رضاخانی 4- موسسه قرض الحسنه آل یاسین به 
خواسته مطالبه مبلغ 75/579/785 ریال وجه تسهیالت بانکی به انضمام خسارات دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین 
و اشتغال ذمه خواندگان دارد اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و 
دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است مستند 
دعوی خواهان محمول بــر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شــده محق 
تشخیص مســتندا به مواد 519 و 198 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 75/579/785 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 3/422/349 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس قرارداد بانکی از تاریخ دادخواست تا زمان 
وصول درحق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روزپس از 
ابالغ قابل واخواهی می باشد. م الف:5248 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

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

3/384 شماره دادنامه: 9709970352200311 شماره پرونده: 9509980352200781 
شماره بایگانی شعبه: 950800 خواهان: آقای محمد قاسمی فرزند علی به نشانی استان 
اصفهان شــهر اصفهان خ جابر انصاری خ پارک بن بســت مهدی مجتمع یاشــار واحد 
13، خوانــده: آقای رضا صادق فرزند منوچهر به نشــانی مجهول المکان، خواســته ها: 
1- مطالبه خسارت دادرسی 2- استرداد مال )منقول( گردشــکار: دادگاه ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت بــه صدور رای مــی نمایــد. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست آقای محمد قاســمی فرزند علی به طرفیت آقای رضا صادق فرزند منوچهر 
به خواســته اســترداد 30 کیلوگرم طالی 18 عیار مقوم به مبلــغ 30/000/000/000 
ریال و هزینه دادرســی با توجه به متن دادخواســت تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک 
اســتنادی و اقرارنامه مورخه 93/12/26 و صورت جلســه مورخه 2010/8/12 میالدی 
که به امضای خوانده رســیده و اینکه خوانــده با وصف ابالغهای مکــرر جهت دفاع از 
خود اقدامی ننموده و ســایر محتویات پرونده خواســته خواهان حمــل بر صحت تلقی 
شــده و مقرون به واقع و خوانده به نظر دادگاه مشــغول الذمه بوده لذا مســتندا به مواد 
198-199-303-305-306-502-515-519 از قانون آئین دادرســی مدنی مصوب 
1379 و مــواد 10-30-31-265-1301 از قانون مدنی خوانده بــه پرداخت و تحویل 
میزان سی کیلوگرم طالی 18 عیار بابت اصل خواســته و مبلغ 9/388/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و در حق خواهان و همچنین پرداخت مبلغ 1/048/000/000 ریال دیگر 
بابت مابقی هزینه دادرسی در حق دولت محکوم می گردد و در مورد خواسته دیگر مبنی 
بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه خســارت مذکور متعلق به وجه تعهدات 

خواسته موجه نیست و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده 522 قانون 
ذکر شــده حکم بطالن دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در همین محکمه و ظرف بیســت روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  م الف:5244 
 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )مجتمع شهید بهشتی( ) 224 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

3/385 شماره دادنامه: 9709970352200160 شماره پرونده: 9409980352201461 
شماره بایگانی شعبه: 941591 خواهان: آقای ولی اله ریاحی نسب فرزند علی به نشانی 
استان اصفهان شــهر اصفهان خ امام خمینی بابوکان خیابان ورزشگاه پالک 304 منزل 
شخصی، خواندگان: 1- آقای منوچهر حمصی فرزند علیرضا 2- آقای محمد کسایی فرزند 
اسداله 3- آقای سید فخرالدین کسایی فرزند سید حسن 4- آقای امیر خلیلیان فرزند محمد 
5- آقای رحیم خلیلیان فرزند محمد همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 2- الزام 
به تنظیم سند رسمی ملک 2- مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با توجه به مجموع اوراق 
و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای ولی اله ریاحی نسب فرزند علی به طرفیت آقایان 
محمد کسایی فرزند اسداله و ســید فخرالدین کسایی فرزند حسن و امیر و رحیم خلیلیان 
فرزندان محمد و منوچهر حمصی فرزند علیرضا به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به 
میزان دو دانگ مشاع از 6 دانگ پالک ثبتی 141 بخش 14 ثبت اصفهان و هزینه دادرسی 
با توجه به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک استنادی و اینکه خواندگان 
با وصف ابالغ قانونی جهت دفاع از خود اقدامی ننموده اند و جواب استعالم از سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور و سایر محتویات پرونده خواســته خواهان حمل بر صحت تلقی و 
مقرون به واقع است لذا مستندا به مواد 10-219-220-1284-1301 از قانون مدنی و 
مواد 198-199-303-305-306-331-336-502-515 از قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب 1379 حکم الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی و انتقال سند 
رسمی فوق الذکر بنام خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 726/400 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و ظرف بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اســتان میباشد. م الف:5243 
شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )مجتمع شهید بهشتی( ) 317 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/394 شماره نامه: 9610113633201516 شــماره پرونده: 9609983633201385 
شــماره بایگانی شــعبه: 961395 از دفتر شــعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی 
شــهر در پرونده مطروحه کالســه 961395 به آقایان یحیی خفاجه فرزند محمد علی و 
سید حســین عقیلی مقدم و محمدباقر مجیدی خواندگان  پرونده فوق الذکر که مجهول 
المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای محمد علی عموتقی فرزند رجبعلی با وکالت 
خانم سمیه صهری  به خواســته مطالبه وجه چک و در جریان رسیدگی می باشد اخطار 
می نماید که برای روز شنبه مورخ 1397/04/19 ساعت 9/30 صبح در دادگاه شعبه دوم 
محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی 
قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه 
غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
 عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج می شود. 
م الف: 959 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )183 

کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
قرارداد واگذاري ملک تجاری به شــماره  95/13933 به 
شماره پالک 2010 واقع در بلوک 229 در شهر بهارستان 
به مالکيت محمدرضا عطايي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

سال هاست که ســینمای ایران  بیش از هر چیزی 
برای ایجاد خنده  به مســائل غیراخالقی و کمک 
گرفتن از دیالوگ های ســیاه و طنز های مبتذل 
امیدوار شــده به طوری که غلظت استفاده ازاین 
شوخی ها در فیلم های کمدی چند سال اخیر به 
شکل تاســف آوری رو به افزایش است؛ البته هنوز 
کمدی ایران در ابتدای راه اســت و با کمدی های 
مبتذل آمریکایی فاصله زیادی دارد؛ اما از سرعت 
رسیدن به این نوع کمدی ها نباید غافل شد. اخیرا 
در برخی از فیلم ها شاهد این موضوع هستیم که از 
ادبیات نادرست و سخیف برای جذب و خنداندن 
مخاطب اســتفاده می شــود. کلماتی که ممکن 
اســت به دلیل مقبولیت و محبوبیت شــخصیت 
آن فیلم در جامعه نیز رســوخ کنــد و جامعه را به 
سمت بی توجهی به اخالقیات در بیان و رفتارهای 

اجتماعی سوق دهد. 
مهرزاد دانــش، منتقد ســینما در خصوص بحث 
اخالق در فیلم های سینمایی و استفاده از ادبیات 
نادرست برای جذب مخاطب در این باره می گوید: 
»قضاوت کمی سخت است. زمانی که درباره کیفیت 
یک فیلم سینمایی اظهار نظر می کنیم و اینکه یک 
فیلم تا چه حد مبتذل است، بحثی است که به نقد 
فیلم مربوط می شود و جایگاه خودش را دارد. در 
مواقعی این نوع دیالوگ ها را بر حسب بازتاب های 
ســینمایی از جامعــه بیرونی درنظر مــی گیرند. 
فرض کنید فیلم ســازی می خواهد درباره طبقه 
 ای از جامعه فیلم بسازد و داستانش را روایت کند 
 که ادبیــات آنها از یک ســری واژه هــای خاص
  تشــکیل شــده و زبــان مختــص خودشــان را

 دارند«.
به عقیــده وی؛ در دهــه هفتاد اگر فیلــم »اجاره 
نشین ها« ساخته داریوش مهرجویی ، »آپارتمان 
شماره ۱۳« ساخته یدا... صمدی، »همسر« ساخته 
مهدی فخیم زاده، »لیلی با من« است ساخته کمال 
تبریزی و  فیلم »مومیایــی ۳ « با قالب اجتماعی و 
فانتزی،  بــا مولفه های اخالقی گیشــه ها را فتح 
می کرد در دهه هشــتاد با کمرنگ شدن این نوع 
کمدی اخالقی و با گذشتن از خطوط قرمز مولفه 

های اخالقی، کمدی جنسی گیشه ها را فتح کرد.

دانش، »مرد عوضی« ساخته محمدرضا هنرمند و 
بعداز آن به ترتیب فیلم های »نان و عشق و موتور 
هزار« ساخته ابوالحسن داوودی و »خواب سفید« 
ساخته حمید جبلی، را از جمله کمدی های اولیه ای 
می داند که  رگه هایی کمرنگ از کمدی ســیاه و 
مبتذل غربی را در خود داشته البته این نوع فیلم ها 
از حیث نخستین بودن، حائز اهمیت هستند چون 

هیچ کدام مصادیق بارز جنسی را در خود ندارند.
سال ها بعد، ســاخت کمدی های بی پروا و دختر 
و پسری  رشد چشــمگیری داشته اســت و تا به 
 امروز ایــن موضوع بیشــتر در فیلم ها به چشــم

 می خورد.
حتما فیلم هــای »عروس خوش قــدم« ، »دنیا« 
، »دختــر ایرونــی«، »توکیو بدون توقــف« را بر 
پرده سینما مشــاهده کرده اید که ورژنی جدید از 
شوخی های سخیف را وارد ســینما کرد.  مسئله 
اینجاست که این بحران، به مسئله ای عادی در میان 

سینماگران و یاحتی تماشاچیان مبدل نشود. شاید 
فیلم کما و مارمولک با حواشــی سیاسی و دیالوگ 
های عجیــب و غریب، تنور اینگونــه کمدی های 

مبتذل را در سینما داغ و داغ تر کرد.
نمایش رفتارهای زناشــویی به صورت پنهان، در 
برخــی فیلم هــا همچون»مردان مریخــی، زنان 
ونوسی«، بارز و مشخص اســت و پس از آن هم به 
کرات به تصویر کشیده شده اند.شاید بتوان گفت 
آنچه تاکنون ســبب ادامه حیات سینمای سخیف 
و مبتذل شده است، عدم تماشــای آثار سینمایی 
توسط دلســوزان فرهنگی بوده است. اخیرا هم که 
برخی سایت های حزب ا... به نقد فیم ها روی می 
آورند و توجه شــان بیشــتر معطوف به فیلم های 
 قوی با محتوای بد اســت  و آثار ســخیف مغفول

 مانده اند. 
فیلم ســینمایی »مصادره«  ، »اکسیدان« و» لونه 
زنبور« هــم در گــروه کمدی های ســیاهی قرار 

می گیرد که بیش از آنکه اســباب خنده مخاطب 
را فراهم کند، بیننده را متاثر و غمگین می ســازد. 
ظاهرا کارگردان قصــد دارد بــا طنزهای رکیک 
جنســی و طعنه های سیاســی از مخاطب خنده 
 بگیرد آن هــم در محلی به نام ســینما که مملو از 
خانواده هایی است که نوجوانان در میان آنها بیش 
از همه آســیب پذیر و موجب ابتذال این قشــر نیز 

می شود.
طنزهای سخیفی که ســازندگانش ادعا می کنند، 
به منظور آسیب شناسی اجتماعی در این را ه گام 
برداشته اند! اگر فکری برای رویش این قارچ های 
سمی نشود، »درد« در این درگاه هنر به ناکجاآباد 
می رسد. روزگاری که باید از دریچه سینما فرهنگ 
سازی کرد متاســفانه با ورود فرهنگ های غربی و 
به قول برخی از منتقدان، این سراشــیبی سقوط، 
موجب می شود تا خانواده ها از حضور فرزندان شان 

به عرصه تئاتر هم خود داری کنند.

تا نا کجاآباِد ابتذال درسینمای ایران
زهرا هادیان افزایش دیالوگ های  غیراخالقی در فیلم های ایرانی
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آیفون 6.1 اینچی اپل امسال عرضه خواهد شد

دنیای موبایلپیشنهاد سردبیر:

 گلکسی نوت 9 تابستان 
معرفی می شود

سامســونگ قصد دارد پرچمــدار بعدی خود 
از ســری نوت یعنی گلکســی نوت 9 را در نهم 
ماه اوت ســال جاری 2018 میالدی معرفی و 

رونمایی کند.
گلکســی نوت 9 از جدیدترین تراشه کوالکام 
اســنپدراگون در برخــی از بازارهای گوشــی 
هوشمند بهره می برد. گوشی های سری گلکسی 
نوت سامســونگ عالوه بر بزرگ تر بودن، از قلم 

لمسی پیشــرفته ای نیز 
برخوردار هســتند.یکی 
از دالیلــی کــه موجب 
شــده سامسونگ تالش 

گلکســی  کنــد 
نوت 9 را زودتر از 
موعــد مقرر خود 
معرفــی و عرضه 
کنــد، رقابــت و 
پیشــی گرفتــن 
آیفون هــای  از 
جدیــدی اســت 
کــه اپــل قصــد 
دارد در ســپتامبر 
ســال جــاری از 

آنها پرده برداری کند. این کار موجب می شــود 
سامسونگ بتواند سهم بیشتری از بازار را به خود 
اختصاص دهد و از اپل ســبقت بگیرد.براساس 
آمار  IDC، سامسونگ توانسته است 23 درصد 
از سهم بازارهای جهانی گوشی های هوشمند را 
در فصل زمستان سال 2018 از آن خود سازد؛ 
این در حالی است که اپل، بزرگ ترین رقیب این 
غول تکنولوژی کره ای، در مدت مشابه تنها 16 

درصد از بازار را در اختیار خود گرفته بود.

 اچ. تی. سی 
گرفتارکاهش درآمد شد

گزارش مالی ماه مه میالدی سال جاری 2018 
نشان می دهد که شــرکت تایوانی اچ. تی. سی 
)HTC( دوباره دچار کاهش درآمد شده است.

شــرکت اچ. تی. ســی که یکی از شرکت های 
تایوانــی موفق و فعــال در حــوزه تکنولوژی 
بود و چندین ســال متوالی توانست رکورد و 
درآمدهای چشــمگیری را به خود اختصاص 
دهد، مدت هاســت با کاهش میــزان درآمد و 
سوددهی مواجه شده است؛ یکی از بزرگ ترین 
علت های این امر نیز کاهش میزان محبوبیت و 
سقوط فروش گوشی های هوشمند اچ. تی. سی 
در بازارهای جهانی اســت.تازه تریــن آمار و 
گزارش های منتشر شــده در ماه مه میالدی 
حاکی از آن است که میزان درآمد و فروش این 
شرکت تایوانی در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته، یک کاهش ۴6 درصدی را تجربه کرده 
است.اچ. تی. سی، در ماه مه سال گذشته 201۷ 
میالدی درآمدی معادل 1۵2.2۷ میلیون دالر 
داشته که این میزان امسال به 82.3۵ میلیون 
دالر کاهش یافته است. پس از مقایسه  درآمد 
این شــرکت در پنج ماه آغازین ســال 2018 
با درآمد آن در مدت مشــابه در سال 201۷، 
مشخص می شود که اچ. تی. ســی از ۴۴8.06 
میلیون دالر بــه 3۵1 میلیون دالر افت درآمد 

داشته  است.

 آیفون 6.1 اینچی اپل 
امسال عرضه خواهد شد

تصاویری که به تازگی از آیفون 6.1 اینچی فاش 
شده است، نشان می دهد نسخه LCD آیفون 
10 از نمایشگر بدون حاشیه و سیستم تشخیص 
چهره ســه بعدی برخوردار اســت.با توجه به 
اطالعاتی کــه از این مدل در اختیــار داریم، 
جانشــین آیفون 8 از طراحــی مانند طراحی 
آیفون 10 برخوردار خواهد بود؛ همین موضوع 

باعث شده است، بریدگی در باالی 
صفحه نمایــش اعمــال 

زآنجا که  ا شود.
ز  خـــــبری ا

 Home  دکمه
در پایین نمایشگر 

نیســت، به نظر می رســد آیفون 
LCD )یــا OLED( جدیــد اپــل به 

سیستم تشخیص چهره Face ID مجهز شده 
باشد که پیش تر نیز شایعاتی مبنی بر عرضه آن 
با سیستم تشخیص چهره سه بعدی اختصاصی 
اپل وجود داشت. در قاب پشتی، شاهد استفاده 
از شیشه هستیم و همین موضوع موجب شده  
است، آیفون 6.1 اینچی جدید اپل، بدنه براقی 
داشته باشد؛ استفاده از شیشــه، این احتمال 
را که آیفون LCD جدید اپل از شــارژ بی سیم 

پشتیبانی می کند، افزایش خواهد داد. 
مدل 6.1 اینچی آیفون 10 تا ماه نوامبر به بازار 

عرضه نخواهد شد.

تازه ها

 یک شرکت چینی
 کفش های متحرک ساخت

یک شــرکت چینی، دو کفش متحرک ساخته 
اســت که در حقیقت دو هاوربورد هستند. این 
هاوربوردهــا می توانند با ســرعت پنــج مایل 
برساعت حرکت و 80 کیلوگرم بار را تحمل کنند.

کاربر با کمک این هاوربوردها می تواند مانورهای 
عجیبی انجام دهد. هر هاوربورد به تنهایی قادر 
است توازن خود را حفظ کند. هاوربورد، دو کیلو و 

۷00 گرم وزن دارد و مجهز به موتور 2۵0 واتی و 
باتری ۵۴ وات ساعتی است. این باتری شارژ الزم 
برای طی مسافت هشت کیلومتر را دارد. باالترین 
سرعت آن نیز پنج مایل برساعت است. همچنین 
گجت می تواند وزن 80 کیلوگرم را تحمل کند 

و ضد آب است.

دستگاه خنک کننده کاله ایمنی 
موتورسواران ابداع شد

یــک شــرکت هنــدی دســتگاهی خنــک 
کننــده ســاخته اســت کــه بــه کاله ایمنی 
موتورسیکلت ســواران متصل می شود و جریان 
هوای خنک را به زیر 
کاله می فرستد.
Hel�  شرکت
mets  Blu�

 A r m o r

راه حلی برای 
خنک کــردن 
سر موتورسواران 
در تابســتان یافته 
اســت. ایــن شــرکت، یک 
دستگاه خنک کننده هوا ساخته که 
قابلیت  همخوانی با بیشتر کاله های ایمنی  
را دارد. این دســتگاه، هوای خنــک را به داخل  
کاله می فرستد. در این دستگاه یک فن کوچک، 
هوا را از فیلترهای مرطوب به ســمت دماغه ای 
می فرستد که درون کاله ایمنی است. درمرحله 
بعد جریانی از هوای تازه در کاله ایمنی منتشــر 
می شــود. خنک کننده مذکور شامل یک جعبه 
سیاه کوچک حاوی مخزن آب 60 میلی لیتری، 
فن الکتریکی، فیلتر و باتری غیرمتحرک اســت. 
شارژ دســتگاه از طریق یک باتری 2۵00 میلی 
آمپری  لیتیوم یونی تامین می شود. این باتری را 
می توان 6 ساعت به پریزهای خانگی متصل و 10 

ساعت شارژ فراهم کرد.

 ساخت خانه هایی با پرینتر 
سه بعدی در هلند

به زودی در هلند شهری با خانه های پرینتر سه 
بعدی ساخته می شود. ســاخت این خانه ها در 
حقیقت راه حلی برای کمبود کارگر ساختمانی 
است. این اقدام برای کاهش هزینه ها، همچنین 
به دلیل کمبود کارگر ساختمانی انجام می شود. 
پنج خانه کوچک پرینت شده اکنون در بازار اجاره 

شهر »آیندفون« عرضه شده اند و بیش از بیست 
Proj�  خانواده خواستار آن شده اند.این طرح که 
ect Mileston e نام گرفته، توســط شرکت 

ساختمان سازی Van Wijinen  به عنوان راه 
حلی برای فقدان کارگران ســاختمانی ماهر در 
این کشور ارائه شده اســت.  پیش بینی می شود 
نخستین خانه که یک کابین سه خوابه باشد، در 
2019 تکمیل شود. مزایای چنین ساختمان هایی  
آن اســت که با کاهش مصرف ســیمان، مقدار 
کمتری از ایــن ماده تولید می شــود؛ در نتیجه 
انتشــار گازهای گلخانــه ای کاهــش می یابد. 
محققان معتقدند تا پنج ســال آینده، خانه های 
 ســاخته شــده با پرینتر ســه بعدی در سراسر 

جهان فراگیر خواهد شد.

اینســتاگرام به زودی با افزودن قابلیت بارگذاری ویدئوهای یک ساعته، به رقیب قدرتمند یوتیوب تبدیل خواهد شد. 
شبکه اجتماعی اینستاگرام که در ابتدا تنها یک پلتفرم عکس و تصویر محور بود، پس از مدتی به کاربرانش این امکان 
را داد تا بتوانند ویدئوهای کوتاه 1۵ ثانیه ای و 60 ثانیه ای را نیز آپلود کرده و برای دوستان شــان به اشتراک بگذارند.

اینستاگرام می خواهد قابلیت انتشار ویدئوهای 60 دقیقه ای )یک ســاعته( را نیز به پلتفرم خود بیفزاید. بسیاری از 
تحلیلگران بر این باورند که این قابلیت می تواند پایه های امپراتوری یوتیوب را به وحشت و تکان انداخته و لرزه بر اندام 

بزرگ ترین پلتفرم ویدئویی جهان بیندازد.

قابلیت آپلود 
ویدئوهای یک 
ساعته اینستاگرام

ام
گر

ستا
این

موبایل مخصوص بازی رایانه ای رونمایی شد
 Asus ساخته است.موبایل ROG Phone شرکت ایسوس، موبایل مخصوص بازی های رایانه ای به نام
ROG Phone دارای نمایشــگر آمولد 6 اینچی Gorilla Glass۶ و وضوح 2160 در 1080 پیکسل 
است. عالوه بر آن یک پردازشگر GHz 2.96 هشت هسته ای اســنپ دراگون در موبایل به کار رفته که 
یک GPU Adreno۶۳۰ دارد و  با یک RAM 8 گیگابایتی  LPDDR۴X پشتیبانی می شود.  شرکت 
کوالکام پلتفرم موبایل اسنپ دراگون 8۴۵ با GPU 630 Adreno برای سرعت باال طراحی شده است و 
همزمان میزان انتشار حرارت را به حداقل می رساند و کارآمدی باتری را ارتقا می دهد تا کاربر بتواند برای 
مدت طوالنی تری بازی کند. این موبایل عالوه بر حســگرهای معمول مانند سرعت سنج و ژیروسکوپ، 
یک حسگر مجاورت، حسگر Hall و دو حسگر اولتراسونیک AirTrigger دارد که مخصوص دکمه های 

کنترل است.

لپ تاپی با نمایشگر لمسی به جای تاچ پد رونمایی شد
شرکت ایسوس در Computex ۲۰۱۸ لپ تاپ ZenBook Pro خود را رونمایی کرده است که به جای یک 
صفحه لمسی)تاچ پد(، یک نمایشگر دارد. این پد در حقیقت یک نماشگر لمسی ۵.۵ اینچی است که می تواند 
اپلیکیشن های مخصوص خود را ارائه کند. لپ تاپ Zen Book Pro 1۵ نخستین دستگاه ایسوس است که 

هیبرید صفحه لمسی و نمایشگر لمسی در آن به کار می رود. 
ایــن هیبریــد یــک نمایشــگر ۴K UHD اســت. دور ایــن نمایشــگر یــک لبــه بــا ضخامــت 
nit۴۰۰ اعــالم شــده اســت. ۷.3 میلی متــر وجــود دارد و حداکثــر درخشــندگی آن 

جالــب آنکــه مــی تــوان کارت گارفیکــی خارجــی ماننــد XG Station Pro شــرکت ایســوس 
 را بــه آن افــزود. در آینــده نزدیــک نســخه ۱۴ اینچــی ایــن لــپ تاپ بــا نمایشــگر لمســی نیز 

عرضه خواهد شد.

یک شرکت روســی بزرگ ترین شاسی بلند 
تجاری جهان را معرفی کرد.

 AMG G63 زمانی که مرســدس بنز خودرو 
6*6 را معرفی کرد، تصور می شد این خودرو 
قدرتمندترین شاســی بلند جهان است؛ تا 
اینکه در ویدئویی که از این خودرو منتشر شد، 
خودرو AMG G63 6*6 به هنگام بیرون آمدن 
از برف نیاز به  برف کش پیدا کرد و نتوانست 

بدون کمک آن بیرون بیاید.
این خودروی  روسی دارای 4 محور و 8 چرخ 
است و در حال حاضر قوی ترین شاسی بلند 

جهان محسوب می شود.
خــودروی Autoros Shaman 8*8 بــه 
عنوان شاسی بلند نهایی طراحی شده است 
که می تواند نظر بســیاری از عالقه مندان 
خودروهای بزرگ شاســی بلنــد را به 

خود جلب کنــد. موتور آن بــا قدرتی برابر 
170 اســب بخار در هنــگام حرکت خودرو 
 صدایی بلند، اما جذاب برای دوست دارانش

 ایجاد می کند.
 حداکثر ســرعت این خودروی بزرگ، 70 
کیلومتر بر ساعت است و تقریبا توانایی عبور 

از تمام موانع را دارد.

طراحی داخلی Shaman 8*8 به گونه ای 
است که تمام رانندگان با سالیق گوناگون را 
راضی می کند. راننده با یک صندلی مرکزی 
در موقعیتی مناســب و دسترسی ایده آل به 
صفحه کلید و پنل کنترل و دیدی مناسب از 
اطراف خودرو می تواند بهترین کنترل را ضمن 

رانندگی داشته باشد.

 برخــالف ظاهــر بــزرگ، ایــن 
خــودرو توانایــی تکنیکــی مناســب 
 بــرای حرکــت در جاده هــای عمومــی

 را داراست.
ســازندگان این خودرو  اعــالم کردند: به 
رانندگان توصیه نمی کنیــم با این خودرو به 
دنبال پارک دوبل در مقابل سوپرمارکت باشند؛ 
ولی به راحتی می توانند یک فیات را خرد کنند 

و حتی متوجه آن نشوند. 
مصرف سوخت این خورو 21 لیتر در هر 100 

کیلومتر است.
 این مقیاس مصرف با توجه به ابعاد و قدرت 
موتور Shaman 8*8 خیلی خارج از انتظار 

نیست.
مخــزن  گنجایــش  اســت  گفتنــی    

این خودرو 170 لیتر است.

روس ها از بزرگ ترین شاسی بلند جهان رونمایی کردند

خودرو

صنعت تکنولوژی نیز از رسوایی در 
امان نیست. در جایی که میلیاردها دالر پول 
به قمار گذاشته می شود و توانایی دسترسی 
به اطالعات شخصی مردم برای افراد خاصی 
وجود دارد، جای تعجب نیست اگر رسوایی 
به بار آیــد. در این مطلب قصــد داریم 7 
رسوایی بزرگ در تاریخ تکنولوژی را بیان 

کنیم.
NOTE 7، فبلت افتضاح سامسونگ

تصور کنید، چقدر هزینــه دارد تا خطوط هوایی 
قبل از هر پــرواز خود، نام اســمارت فون خاصی 
را بخوانند! سامسونگ در ســال 2016 به چنین 
 Galaxy شــرایطی دچار شــده بود؛ زیرا گوشی
Note ۷ مستعد انفجارهای ناگهانی بود و از ورود 
آن به هواپیماها جلوگیری می شــد. این رسوایی 
بــزرگ در تاریخ تکنولوژی، نخســتین بار با خبر 
منفجر شدن این گوشی با آتش سوزی ماشین یک 
خانواده منتشر شــد. پس از تخلیه خطوط هوایی 
 Galaxy ،جنوب غربی آمریکا به خاطــر انفجار
Note ۷، سامسونگ تصمیم گرفت تا این گوشی 
فاجعه بار خود را جمع آوری کند. این کمپانی سعی 
کرد ورژن اصالح شده این اسمارت فون را دوباره 
منتشر ســازد؛ اما این ورژن جدید باز هم از همان 
مشــکل قدیمی رنج می برد. بنابراین سامسونگ 
گوشی Galaxy Note ۷ را به کلی کنار گذاشت. 
 ۷ Galaxy Note حتی تا به امروز، هنوز هم نام
شهرت بسیار باالی این کمپانی کره ای را خدشه دار 

کرده است.
ALAN TURING معامله با

دیگر رسوایی بزرگ در تاریخ تکنولوژی این لیست، 
مرگ Alan Turing  است که بسیار غم انگیز بود و  
دلیل آن برای سال ها به طور رسمی مشخص نشد. 
Alan Turing که یک نابغه در شکستن کدها و 
رمزنگاری های دشمن در جنگ جهانی دوم و پدر 
هوش مصنوعی و پیشــگام در کامپیوترها بود، در 

سال 19۵2 خودکشی کرد.
 Alan Turing این خودکشی به دلیل محکومیت

بابت همجنسگرا بودن او اتفاق افتاد؛ آن هم زمانی 
که همجنسگرایی در بریتانیا غیر قانونی بود و این 
موضوع، بی شــرمی بزرگ خوانده می شــد. به او 
پیشنهاد حبس کشیدن یا اخته کردنی دردناک با 
مواد شیمیایی داده شد و او گزینه دوم را انتخاب 
کرد. متعاقب این اتفاق، او در ســن ۴1 ســالگی 

خودکشی کرد.
AARON SCHWARTZ مرگ

Aar� داستان مرگ ،Alan Turingپس از مرگ 
on Schwartz را می توان غم انگیزترین مورِد  

لیست رسوایی بزرگ در تاریخ تکنولوژی نامید. 
Schwartz یک برنامه نویس کامپیوتر و از فعاالن 
و طرفداران حقــوق کپی رایت بود که در ســال 
2013 پس از آنکه به دانلود کردن تعداد زیادی از 
مقاله های آکادمیک و انتشار رایگان آنها محکوم 
شد، خودکشی کرد. مجازات شوارتز حداکثر یک 
میلیون دالر برای خسارات و 3۵ ســال زندان را 
شامل می شــد. او را در آپارتمانی در بروکلین در 
حالی که خود را حلق آویز کرده بود یافتند. داستان 
Schwartz را مــی توان یکی از شــرم آورترین 

فصول قضاوت درتاریخ آمریکا نامید.
FOXCONN  خودکشی های کمپانی

 Foxconn نــی کمپا
تولید کننــده ای تایوانی 
اســت که آیفــون های 
اپــل را مونتاژ مــی کند. 
ایــن کمپانی در ســال 
2010 درگیر یکســری 
خودکشی های زنجیره ای 

در کارخانه های شــعب چین خود شد. بعد از این 
اتفاقــات، این کمپانی از کارمندانش خواســت تا 
تعهدنامه هایی مبنی بر خودکشی نکردن را امضا 
کنند و شبکه های توری را در هر مکانی که امکان 
پایین پریدن کارمنــدان از آنجا وجود داشــت، 
نصب کرد. البته اپل تنها شــرکتی نیســت که از 
Foxconn برای تولیدات خود استفاده می کند. 
این اتفاقات و رســوایی ها باعث ترس بزرگ ترین 
  Cupertino یعنی Foxconn شــریک تجاری
نیز شــد. در یک قضاوت اشــتباه، »استیو جابز« 
مدیرعامل آن دوران شرکت اپل با دفاع از کارخانه 
های Foxconn همه  کارها را بدتر کرد. سخنان 
بدون علت اســتیو جابز باعث شد چنین برداشت 
شــود که »اپل در مورد این خودکشــی ها همراه 
Foxconn است«. ســال ها از این اتفاق گذشته 
است ولی یادآوری این خاطره باعث می شود مردم 
یادشان بیاید که دستگاه های زیبای شان در کجا و 

با چه رنج و زحماتی تولید می شود.
رخنه های بزرگ در اطالعات »یاهو«

در تاریخ استفاده از اینترنت، شکاف ها و رخنه های 
اطالعاتی بزرگی در بین بسیاری از برندهای بزرگ 
دنیا مثل eBay  و Sony و Equifax اتفاق افتاده 
است. اگرچه بزرگ ترین 
آنها که بیشتر از همه در 
خاطر مردم باقی می ماند، 
رخنــه در اطالعات بیش 
از 3 میلیــارد کاربر یاهو 
و لو رفتن حساب کاربری 
آنها در ســال 2013 بود. 

مسببان این هک عظیم هیچ گاه دستگیر نشدند، 
اما در سال 201۴ جاسوسان روسی به دلیل ایجاد 
رخنه ای دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند.در نتیجه 
هک سال 2013، حق االمتیاز مدیرعامل پیشین 
یاهو، یعنی خانم Marissa Mayer قطع شد و 
ارزش این کمپانی را میلیــون ها دالر پایین آورد. 
اما شاید ضربه اصلی به این کمپانی، از دست رفتن 

اعتماد کاربرانش بود.
CAM� رســوایی فیس بوک؛ داستان

BRIDGE ANALYTICA
هک شــدن اطالعات کاربران یک چیز است، اما 
کمک کردن به هتک آزادی و دموکراســی مردم 
با هک کردن اطالعات کاربران چیز دیگری است. 
Cam�  این اتهامی بود که فیس بوک در رسوایی

bridge Analytica با آن رو به رو شــد. البته 
شــکی نیســت که فیس بوک اطالعات شخصی 
 Cambridge کاربرانش را رصد می کند. رسوایی
Analytica  شامل برداشت غیرقانونی اطالعات 
شخصی 8۷ میلیون کاربر فیس بوک برای مقاصد 

سیاسی می شود.
جاسوسِی ناسا

همه مــا از مورد جاسوســی واقع شــدن، بدمان 
می آید. شاید به همین دلیل است که روی وب کم 
خود چســب می زنیم و از لو رفتن اطالعات روی 
فیس بوکمــان می ترســیم. اما اینهــا مثال های 
کوچکی از جاسوسی هستند.بزرگ ترین شواهد 
از اینکه مــا از طریق تکنولوژی هــای خود مورد 
جاسوســی قرار مــی گیریم در ســال 2013 به 
دســت آمدند. این شــواهد با فاش شــدن روش 
مراقبت عمومی ناسا )آژانس امنیت ملی آمریکا( 
از طریــق فضا بــر روی تمام کشــورهای دنیا، از 
Ed�  جمله شــهروندان آمریکا به دســت آمدند.

ward Snowden به عنوان پیمان کار ســابق 
ناسا مسئول لو رفتن این اطالعات است، به طوری 
که اخبار مربوط به این افشاسازی عظیم در سراسر 
دنیا پخش شدند.کمپانی، مسئول از دست رفتن 

اعتماد کاربرانش بود.

۷ رسوایی بزرگ در تاریخ تکنولوژی که فراموش نخواهد شد!
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رییس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد: 
دستیابی به 190هزار سو در 18 ماه

رییس سازمان انرژی اتمی گفت:  نطنز
سایت هســته ای نطنز آماده تولید، مونتاژ و نصب 

سانتریفیوژ های نسل جدید است.
»علــی اکبرصالحی« گفــت: این مرکــز ظرفیت 
تولید و مونتاژ 60ماشــین غنی ســازی را دارد وبا 
تولید ســانتریفیوژهای نســل دو و چهار به زودی 
زیرساخت های ســاخت آی آر هشــت نیز فراهم 
می شــود. وی گفت: یکی از زیرســاخت هایی که 
در سایت هســته ای نطنز فراهم شده، تاسیسات 
و نیروگاه تولید برق اســت، زیرا مراکز غنی سازی 
نیازمند مصرف انرژی زیادی هستند و ما اکنون برق 
را برای یک میلیون سو آماده کرده ایم. رییس سازمان 
انرژی اتمی افزود: با توجه به توان دانشمندان هسته 
ای می توانیم در 18ماه به 190هزار سو دست یابیم.

ضرب االجل فرماندار اردستان 
به شهرداری

فرماندار اردســتان گفــت: اگر  اردستان
شهرداری طرح بازآفرینی مسجدجامع را تا پیش 
از هفتم تیرماه انجام ندهد، به آنها اجازه آغاز دیگر 
طرح ها داده نخواهد شد. »حمیدرضا تاملی« در 
حاشــیه بازدید از طرح بازآفرینی مسجد جامع 
اردســتان در جمع خبرنــگاران اظهــار کرد: 
شــهرداری اردســتان باید هرچــه زودتر طرح 
بازآفرینی شــهری محدوده مســجد جامع را از 
بالتکلیفی خارج کند. وی با بیان اینکه نزدیک به 
20 جلسه برای اجرای این طرح برگزار شده، اما 
مشکل مدیریتی مشهود است، افزود: شهرداری 
باید هماهنگی الزم را بین دستگاه های خدمات 
رســان به وجود آورده، آنها را مدیریت کند؛ اما 
شاهد این امر نیستیم و کارگاه در عمل از سه ماه 

پیش تعطیل است. 
فرماندار اردستان تاکید کرد: اگر شهرداری طرح 
بازآفرینی مسجدجامع را تا پیش از هفتم تیرماه 
انجام ندهد، به آنها اجازه آغاز دیگر طرح ها داده 

نخواهد شد.

با اختصاص 660میلیون ریال اعتبار؛
آغاز ساخت نخستین موزه 
تخصصی کشوردر نوش آباد

مدیرپایگاه پژوهشی آثار تاریخی  نوش آباد
شــهر نوش آباد، از اختصاص اعتبار ملی سازمان 
میراث فرهنگی برای راه اندازی نخســتین موزه 
تخصصی کشور خبر داد و گفت : این موزه در مرکز 
تاریخی  »شــترخان« مربوط به دوران قاجاریه 

درمرکز شهر نوش آباد راه اندازی می شود. 
»زهرا ساروخانی« با اشاره به اینکه موزه تخصصی 
شترخان، نخســتین موزه ملی کشور در مباحث 
تخصصی محسوب می شود، افزود : شترخان نام 
قدیم خانه ای تاریخی است که در زمان قاجار، تجار 
از آن استفاده می کرده اند. وی با بیان اینکه این 
موزه با دو موضوع تخصصی »کویر« و »شتر« قرار 
است با همکاری شــهرداری نوش آباد راه اندازی 
شود، گفت: تصاویر کویر، گیاهان و پوشش جانوری 
و گیاهی کویر، شتر و انواع وسایل مربوط به آن و 
وظایف خاصی که شتران انجام می دهند در این 
 موزه به نمایش گذاشته می شــود.خانه تاریخی
 شــتر خان از آثار تاریخــی دوران قاجار  و ملک 
مالک محلی آن حاج ذبیــح ا... ارباب نوش آبادی 
است که در دوران قاجار جزو اربابان شهر و منطقه 

محسوب می شد.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری آران و بیدگل:
 خانه تاریخی اسماعیلی 

مرمت می شود
رییس اداره میراث فرهنگی،  آران و بیدگل
صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل گفت: 
آغاز مرمت خانه تاریخی اسماعیلی که در مرکز 
شهرستان واقع شده، با یک میلیارد و300 میلیون 
ریال از محل اعتبارات متوازن استانی که شامل 
استحکام بخشی، مرمت دیوارها، ازاره و تاسیسات 
است، مرمت می شود.»مجید نوری« افزود: این 
خانه تاریخی با حدود 900 مترمربع مســاحت، 
معماری خشــتی و آجری دارد که شامل حیات 
مرکزی با فضــای سرپوشــیده در چهار طرف، 

چندین اتاق و ایوان  می شود. 
وی تصریح کرد: ســاختمان آن مربوط به دوره 
صفویه است که توسط میرزا معصوم اسماعیلی در 
عصر صفویه بنا شده و تاکنون دو مرتبه در دوران 

قاجاریه و پهلوی مرمت شده است.

اخبار

دستیابی به 190هزار سو در 18 ماه

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

 فقدان سند مالکیت
3/392 شــماره صادره: 1396/42/421279- 96/7/11 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 398 فرعی از 4798 اصلی واقع در بخش 5 
اصفهان ذیل ثبت 182956 در صفحه 317 دفتر 974 امالک تحت شماره چاپی مسلسل 
552056  به نام علی اکبر شکرچی زاده فرزند محمود ثبت و صادر و تسلیم گردیده است 
سپس مع الواسطه طی سند 23515مورخ 1387/07/23 دفترخانه 106 اصفهان به فرشته 
تیموری انتقال قطعی شــده اســت و برابر نامه 950170 مورخ 1395/03/16 شعبه 19 
بازپرســی اصفهان در وثیقه قرار گرفت لذا مالک با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
456700  مورخ 1396/06/11 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن 
ذیل شماره 686397 مورخ 1396/06/11 به گواهی دفترخانه 103 اصفهان رسیده است 
مدعی است که برخی از برگه های سند مالکیت مذکور آن به علت نامعلوم مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 33400 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان )272 کلمه، 3 کادر(
 فقدان سند مالکیت

3/393 شماره صادره: 1396/42/420424- 96/7/5 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 398 فرعی از 4798 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 178471 
در صفحه 312 دفتر 957 امالک  به نام داریوش اویسی فرزند محمود تحت شماره چاپی 
مسلســل 414910 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس طی ســند 87852 مورخ 
1376/06/22 دفترخانه 31 اصفهــان به علی اکبر شــکرچی زاده و مهناز زموم  انتقال 
قطعی شده که سه دانگ سهم مهناز ذیال و مالکیت علی اکبر از صفحه خارج و سپس مع 
الواسطه مالکیت مهناز طی سند 23515 مورخ 1387/07/23 دفترخانه 106 اصفهان  به 
فرشته تیموری انتقال قطعی شده است و برابر نامه 950170 مورخ 1395/03/16 ب 19 
شعبه 19 بازپرسی اصفهان در وثیقه قرار گرفت لذا مالک با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 456700  مورخ 1396/06/11 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود 
آن ذیل شــماره 686397 مورخ 1396/06/11 به گواهی دفترخانه 103 اصفهان رسیده 
است مدعی است که برخی از برگه های سند مذکور به علت نامعلوم مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 33401 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان )305 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/395 کالسه پرونده: 2507/96 شماره دادنامه: 232-97/2/19 مرجع رسیدگی: شعبه 
دوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محمود نقدی به نشانی خمینی شهر بلوار 
شهید بهشــتی فاز اول دانش 2 پ 108 با وکالت قدرت اله خســروی به نشانی اصفهان 
خ شیخ صدوق شــمالی خ شیخ مفید کوچه ســعدی جنوبی جنب ســاختمان پاسارگاد،  
خواندگان: 1- حامد صورت خسروشاهی به نشــانی مجهول المکان 2- امیر ذهتاب به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران خ زاگرس نبش کوچه دوم، خواسته: مطالبه، گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان محمود نقدی با وکالت قدرت اله خسروی 
به طرفیت خواندگان 1- حامد صورت خسروشاهی و امیر ذهتاب به خواسته مطالبه مبلغ 
70/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 204373 مورخ 95/7/25 برعهده بانک 
ملی شعبه شهرک امام تبریز به شماره جاری 0110340483006 بانضمام هزینه دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان، 
مالحظه  اصل چک و گواهی عدم پرداخت دی ید خواهان که ظهور در مدیونیت خواندگان 

دارد و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی درجلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر 
برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شــورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 
198 و 515 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده 2 قانــون صدور چک و تبصره آن 
خواندگان را به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 
مبلغ 1/975/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی و حق الوکاله طبق تعرفه در 
حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل 
اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:955 شعبه دوم مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف خمینی شهر ) 336 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

3/396 شماره: 1091/96 به موجب رای شماره 1807 تاریخ 96/11/30 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- جعفر طاهرنژاد 
شــغل آزاد به نشــانی مجهول المکان 2- ابوالفضل حاج حیدری به نشانی خمینی شهر 
نرسیده به سه راه معلم ک حاج حیدری منزل دوم  3- حسن علی آبادی به نشانی مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ یک میلیون 
و هفتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان محمود نقدی فرزند 
محمد علی شغل آزاد  به نشانی خمینی شهر بلوار بهشت خ عمران ک دانش 3 پ 108 با 
وکالت پریسا غیاثی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا ط اول و پرداخت 
نیم عشر دولتی به صندوق دولتی. رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:956 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )242 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/397 شماره: 975/95 موجب رای شماره 1130 تاریخ 95/10/4 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه مهرداد خواجه وند به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شصت و هفت میلیون و هفتصد هزار 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق 
خواهان ابراهیم شهریان ورنوسفادرانی به نشانی خمینی شهر خ ش منتظری ک شهیده 
شهین کاظمی انتهای کوچه بن بســت 6 متری با وکالت خانم سمیه صهری به نشانی 
خمینی شــهر خ بوعلی مجتمع کوثر ط اول واحد 1 و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق 
دولت رای غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:960شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )216 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/398 شماره: 377/96 به موجب رای شماره 358 تاریخ 96/3/16 حوزه 8 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه  کامران حافظی فرزند 
جهانبخش به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
به عنوان اصل خواســته و مبلغ 2/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان چکها 94/10/1 و 94/11/1 لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی 
رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم له: سعید فصیحی فرزند حسینعلی به نشانی 
تهران میدان خراسان خ لرزاده روبروی مدرسه جهان آرا پ 9،  ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:962 شــعبه 8 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )186 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/404 مرجع رسیدگی: شعبه یک حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1503/96 حل 1 ، وقت رسیدگی ساعت 4/30 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/5/22، مشــخصات خواهان: مریم اشرفی فرزند حســین به نشانی خمینی شهر 
اصغرآباد خ طالقانی کوچه رودکی 7 منزل حسین اشرفی،  مشخصات خوانده: غالمحسین 
صفری فرزند حاج محمد به نشانی مجهول المکان،  خواســته و بهای آن:  مطالبه نفقه، 
دالیل خواهان: فتوکپی شناسنامه ها، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 979 شعبه 1 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/405 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 214/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 10/45 صبح مورخه 1397/4/3، 
مشــخصات خواهان: محمود نقدی با وکالت ریحانه شایقی به نشانی اصفهان خ کاوه خ 
مخابرات بوستان بهار پ 54،  مشخصات خوانده: بهرام میرزاده فرزند میر حسین، خواسته 
و بهای آن:  مطالبه یک فقره چک به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/10/22،  
دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم برگشت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 968 شعبه 
4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )197 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/406 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 186/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 11 صبح مورخه 1397/4/30، مشخصات 
خواهان: محمود نقدی با وکالت خانم ریحانه شایقی به نشانی اصفهان خ کاوه خ مخابرات 
بوستان بهار پ 54، مشــخصات خوانده: عادل سیالوی فرزند ناصر، خواسته و بهای آن:  
مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 56/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/1/20،  دالیل خواهان: 
کپی مصدق چک و عدم برگشت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 969 شعبه 
 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )178 کلمه، 

2 کادر(
مزایده

3/407 در پرونده 960749 اجرا و به موجب نیابت ارســالی از شعبه 106 دادگاه حقوقی 
عدالت تهران آقای ابوالقاسم عربشــاهی محکوم به پرداخت مبلغ 20/375/757/792 
ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له رضا باقری و مبلغ 1/018/787/889 ریال بابت 
نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت گردیده که شخص ثالث آقای عبداله مهرابی اقدام به 
تودیع وثیقه نموده که در نهایت دستور فروش ملک ارائه شده توسط مشارالیه صادر شده 
است که مشخصات اموال مذکور  که توسط کارشناس برآورد شده است بدین شرح است: 
مشخصات مال توقیفی: ملک یک باغ واقع در کوشــک خیابان 10 متری بوستان نبش 
کوچه باغ کویر به شــماره پالک 53/103 دارای 7500 سهم معادل ششدانگ که سهم 
وثیقه گذار 4000 متر مربع می باشد - فاقد آب و برق و گاز و تلفن می باشد- فاقد چاه بوده و 
از چاههای مجاور مشروب می گردد- فاقد ساختمان و فقط دارای یک دیوار گلی به ارتفاع 

3/1 متر در قسمت شرقی می باشــد دارای درختان مثمر و غیر مثمر 400 اصله می باشد 
که شامل گردو-  آلوچه- زردآلو- گیالس- آلبالو و چنار و توت و ... با سن 10 تا 30 سال 
می باشد ملک مذکور دارای کاربری کشــاورزی می باشد به قیمت هر متر 2/500/000 
ریال و کل 4000 ارزش کل ششدانگ 10/000/000/000 ریال )ده میلیارد ریال( برآورد 
شده است نظریه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش 
ام وال مذکور از طریق مزایده به میزان محکوم به که در روز انجام مزایده محاســبه می 
گردد را دارد.  محل مزایده: مجتمع قضایی پاسداران خمینی شهر، تاریخ مزایده: چهارشنبه 
97/04/13 ساعت 11 صبح، محل بازدید: محل وقوع ملک، کسانی که مایل به شرکت 
در مزایده می باشند می بایست درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای 
احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت 
در مزایده می باشند می بایست در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته 
باشند تا در صورت برنده شدن در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از 
تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حســاب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از 
کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. م الف: 974 اجرای احکام حقوقی دادگستری 

خمینی شهر )379 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

3/408 آقای محمد حجاری دارای شناســنامه شماره 14621 به شــرح دادخواست به 
کالسه  211/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صغری حجاری به شناسنامه 14743 در تاریخ 1397/3/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسین حجاری فرزند 
رمضان، ش.ش 11385 )پدر( 2- مهدی حجاری فرزند قدمعلی، ش.ش 166 )همســر( 
3- عباسعلی حجاری فرزند مهدی، ش.ش 8298 )فرزند( 4- محمد حجاری فرزند مهدی، 
ش.ش 14621 )فرزند( 5- زهرا حجاری فرزند مهدی، ش.ش 1130210839 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 971 شعبه 7 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )151 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/409 مرجع رسیدگی: شــعبه 3 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 395/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 5/40  بعد از ظهر مورخه 
1397/4/26، مشخصات خواهان: معصومه مهرپور فرزند رضا به نشانی خمینی شهر بلوار 
منتظری کوچه شهید اکبر باقری کوچه 78، مشخصات خوانده: مهدی ساعی، خواسته و 
بهای آن:  مطالبه وجه هشتاد میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی 
و تاخیر تادیه،  دالیل خواهان: اســتماع شهادت شــهود،  گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 970 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )181 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/410 خانم مرضیه کریمی دارای شناسنامه شماره 850 به شرح دادخواست به کالسه  
202/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رسول کریمی قرطمانی به شناسنامه 595 در تاریخ 1397/1/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حکمت اله کریمی قرطمانی 
فرزند یداله، ش.ش 3 )پدر( 2- ربابه خســروی خوزانی فرزند محمد، ش.ش 262 )مادر( 
3 - مرضیه کریمی فرزند براتعلی، ش.ش 850 )همسر( 4- حمید کریمی قرطمانی فرزند 
رسول، ش.ش 1130324893 )فرزند( 5- وحید کریمی قرطمانی فرزند رسول، ش.ش 
1130387585 )فرزند( 6- هانیه کریمی قرطمانی فرزند رسول، ش.ش 1130627675 
)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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 977 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )166 

کلمه، 2 کادر(

کاخ یا شکارگاه »سرهنگ آباد«  اردستان
در روســتایی به همین نام از توابع دهستان 
ســفالی زواره، در ۷6 کیلومتری شــرق 
اردستان از شهرســتان های استان اصفهان 
قرار دارد. عمارتی که درســال ۱۲۹۹ قمری 
مصادف با دوره ناصرالدین شــاه قاجار برای 
پذیرایی از شاهزاده های قاجاری ساخته شده 

است.
این کاخ که شــباهت زیادی به »چهل ســتون« 
اصفهان و باغ »عفیف آباد« شــیراز دارد، مجموعه 
کاملی از یک بنای شاهانه اســت و برای شکارگاه 
نیز بــه دلیل کوهســتانی بودن منطقه اســتفاده 

می شده است.
عمارت چهل ستون ســرهنگ آباد، زیباترین کاخ 
تاریخی باقی مانده از دوران قاجار بوده که مشتمل 

بر یک کوشک و شکارگاه است.
 این عمارت که بیشتر جنبه تفریحی داشته است، 
مدت هاست به سبب بی مهری مسئوالن، ترک هایی 
در آن ایجاد شــده که درد میــراث فرهنگی ما را 
دوچندان کرده است و چیزی نمانده  این اثر زیبای 

تاریخی به تلی از خاک مبدل شود.
گویا ســقف های چوبی و تزئینات سنگی این کاخ 
با انسان حرف می زنند، درســت  شبیه به آنچه در 

عالی قاپو و چهل ستون مشاهده می شود. 
این عمارت تاریخی به رغم اینکه به عنوان کوشــک 
و شکارگاه به فرمان »سهام السلطنه« بنا شد، ولی 

هیچ گاه مورد استفاده او قرار نگرفت.
شاه نشین مجموعه تاریخی ســرهنگ آباد در سه 
طبقه ساخته شــده و در ایوان جنوبی آن نیز یک 

استخر بزرگ با پوشش فلزی احداث شده است. 
تنها سقف کاخ و شاه نشــین، دارای پوشش فلزی 
اســت و دیگر بخش های عمارت از خشت ساخته 
شده که به دلیل همین پوشش فلزی نیز مجموعه 

کاخ نسبت به دیگر بخش ها سالم مانده است.
این کاخ دارای دو فضای باز اصلــی بوده که امروز 

نیز بقایایــی از آنها باقی 
مانده اســت؛ یکی از آنها 
به فرم حیاط مرکزی بوده 
و ورودی اصلی، اتاق های 
اندرونی، حمام مجموعه 
و اصطبل و یکی از وجوه 
عمــارت چهلســتون در 
اطراف آن قرار داشــته و 

در وســط آن یک حوض و دو باغچه قرار داشــته 
اســت. دومین فضای باز نیز، مجموعه ای بوده که 
در دو طرف آن، عمارت بادگیر و چهلســتون قرار 
داشته است. در طراحی این مجموعه سعی شده بود 
بهترین چشم اندازها به کوه های اطراف و فضاهای 

سبز وجود داشته باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در این باره 
می گوید: در سازمان میراث فرهنگی تالش داریم با 
افزایش حساسیت ها نســبت به میراث فرهنگی ولو 
اینکه مورد انتقاد قرار بگیریم، هم وطنان را نسبت 
به وظایف خود در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی 
به مرز آگاهی برســانیم؛ زیرا معتقدیم حفاظت از 
میراث فرهنگی وظیفه همگان بوده و از عهده یک یا 

چند سازمان خارج است.
»فریــدون اللهیــاری« با 
بیان این مطلــب که آغاز 
عملیات مرمــت عمارت 
چهلستون ســرهنگ آباد 
در شــهر تاریخــی زواره 
یکی از خبرهــای خوش 
اســت، یادآور شد: پس از 
اینکه عمارت چهلستون روستای سرهنگ آباد در 
 فروردین ماه سال جاری دچار حریق عمدی شد، با 
برنامه ریزی به عمل آمده، تالش شــد  در راستای 
حفاظت از سایر بخش های این کاخ، عملیات مرمت 

آن  دوباره آغاز شود.
وی مــی گویــد: از بتدای ســال جاری تــا پایان 
اردیبهشــت ماه،  طرح مرمت 380 اثر تاریخی در 
سطح اســتان تهیه و عملیات اجرایی آنها از ابتدای 

خرداد آغاز شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان معتقد است: 
میراث فرهنگی ســند هویت یک جامعه به شــمار 
می رود؛ لذا همگان باید به آن توجه ویژه ای داشته 
باشند؛ به این منظور در زمینه بازسازی این عمارت 

هم توجه ویژه ای شده است.
 برای بازسازی و مرمت کاخ سرهنگ آباد، در مرحله 
نخست هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال اختصاص 

یافته است.
اللهیاری می گوید:  بــا توجه به اینکــه در حریق 
دو ماه قبــل، بخش های چوبی ایــن عمارت دچار 
آســیب های جدی شــد، تالش داریم از طرح های 
مطالعاتی جهت استفاده از فناوری ضدحریق جهت 
تیرهای چوبی عمارت چهلســتون ســرهنگ آباد 
 نیز در کنــار اجــرای طرح های مرمتــی صورت

 پذیرد.
وی مــی گویــد: گچبری هــای ایــن کاخ در نوع 
خود بی نظیر اســت. آیینه کاری هــای مجموعه و 
نقاشــی های موجــود و نقش چوب هــا از منبت و 
معرق تا تراش سنگ های کاخ به صورت عالی در بنا 

استفاده شده است.
این عمــارت دارای 20ســتون ســنگی و 3 ایوان 
جنوبی، شرقی و غربی است که با نمای سنگی زیبا 
به ترتیب مشــرف به رودخانه، چمنزار و کوهستان 
است و می توان از آن به عنوان یک اثر فاخر نام برد 
که برای گردشــگران داخلــی و خارجی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. در طرح های مرمتی استان 
اصفهان از سال 1396 برای نخستین بار به صورت 
متوازن، مرمت ها در تمام 24 شهرســتان استان و 
حتی دور افتاده ترین روستاها در حال انجام است؛ 
حتی برخی بناهای تاریخی پس از شناسایی برای 
اولین بار مرمت می شوند به گونه ای که قلعه عظیم 
»تخماقلو« در غربی ترین نقطه اســتان و در یکی 
از روستاهای شهرســتان بویین و میاندشت برای 
نخســتین بار پس از ســاخت بنا در دوره قاجار، با 

اعتباری بالغ بر 6 میلیارد ریال مرمت شد.
بی شک توســعه صنعت گردشــگری، حفاظت از 
میراث فرهنگی و ترویج صنایع دستی در ایران زمانی 
فراهم می شــود که بتوانیم با اســتفاده از تخصص 
جوانان پر شور، به پیشرفت دست یابیم و با استفاده 
از ایــن ظرفیت ها با احیای مکان هــای تاریخی به 
جذب هر چه بیشتر گردشگران خارجی دست یابیم.

رونق صنعت گردشگری با مرمت آثار تاریخی
 بازسازی و مرمت کاخ سرهنگ آباد در اردستان؛

زهرا هادیان

میراث فرهنگی سند هویت یک 
جامعه به شمار می رود؛ لذا
 همگان باید به آن توجه 

ویژه ای داشته باشند
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مفاد آراء
3/429 برابر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 
2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شــماره 139760302008000615 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شــیخ شاه نظربه 
تصــدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضاششــدانگ یکباب مغــازه وزمین 
محصورمتصل به آن که عرصه واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 

اصلي امالک شاهرضا به مساحت 77 / 220 مترمربع.
2. رای شــماره 139760302008000617 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شــیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشدمي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک 

شاهرضا به مساحت 54 / 81 مترمربع.
3. رای شــماره 139760302008000618 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شــیخ شاه نظربه 
تصــدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضاششــدانگ یکباب مغــازه وزمین 
محصورمتصل به آن که عرصه واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 

اصلي امالک شاهرضا به مساحت 16 / 262 مترمربع.
 4. رای شــماره 139760302008000619 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 15 / 26 مترمربع.
 5. رای شــماره 139760302008000620 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 73 / 227 مترمربع.
 6. رای شــماره 139760302008000621 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 17 / 201 مترمربع.
 7. رای شــماره 139760302008000624 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 47 / 136 مترمربع.
8. رای شــماره 139760302008000625 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شــیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یک قطعه زمین محصورمحل 
درمانگاه که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 

اصلي امالک شاهرضا به مساحت 42 / 2248 مترمربع.
9. رای شــماره 139760302008000626 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شــیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 73 / 51 مترمربع.
10. رای شــماره 139760302008000630 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 20 / 146 مترمربع.
11. رای شــماره 139760302008000631 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 88 / 60 مترمربع.
12. رای شــماره 139760302008000632 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 26 / 176 مترمربع.
13. رای شــماره 139760302008000633 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 07 / 48 مترمربع.
14. رای شــماره 139760302008000634 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 15 / 68 مترمربع.
15. رای شــماره 139760302008000635 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 40 / 182 مترمربع.
16. رای شــماره 139760302008000636 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 53 / 268 مترمربع.
17. رای شــماره 139760302008000637 -  08 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 23 / 348 مترمربع.
18. رای شــماره 139760302008000696 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 05 / 89 مترمربع.
19. رای شــماره 139760302008000697 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 85 / 203 مترمربع.
20. رای شــماره 139760302008000698 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 61 / 222 مترمربع.
 21. رای شــماره 139760302008000699 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 17 / 203 مترمربع.
22. رای شــماره 139760302008000700 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 67 / 17 مترمربع.
23. رای شــماره 139760302008000701 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 11 / 55 مترمربع.
24. رای شــماره 139760302008000702 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یک قطعه زمین محصورمحل 
آموزشي که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 

اصلي امالک شاهرضا به مساحت 06 / 3286 مترمربع.
25. رای شــماره 139760302008000703 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 58 / 200 مترمربع.

26. رای شــماره 139760302008000704 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 24 / 109 مترمربع.
27. رای شــماره 139760302008000705 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 50 

مترمربع.
28. رای شــماره 139760302008000706 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 93 / 102 مترمربع.
29. رای شــماره 139760302008000707 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 19 / 113 مترمربع.
30. رای شــماره 139760302008000708 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 70 / 16 مترمربع.
31. رای شــماره 139760302008000709 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 56 / 71 مترمربع.
32. رای شــماره 139760302008000710 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
آن وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

07 / 131 مترمربع.
33. رای شــماره 139760302008000711 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
آن وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

45 / 58 مترمربع.
34. رای شــماره 139760302008000712 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 80 / 187 مترمربع.
35. رای شــماره 139760302008000713 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 11 / 38 مترمربع.
36. رای شــماره 139760302008000714 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 05 / 159 مترمربع.
37. رای شــماره 139760302008000715 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 13 / 118 مترمربع.
38. رای شــماره 139760302008000716 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 03 / 17 مترمربع.
39. رای شــماره 139760302008000717 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 37 / 290 مترمربع.
40. رای شــماره 139760302008000718 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضاششــدانگ یک قطعه فضاي سبزکه 
عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک 

شاهرضا به مساحت 16 / 1290 مترمربع.
41. رای شــماره 139760302008000719 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یک قطعه زمین محصورمحل 
) دانشــگاه پیام نور( که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 

فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 48 / 29818 مترمربع.
42. رای شــماره 139760302008000720 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یک قطعه زمین محصور ) محل 
اداره اب وفاضالب ( که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 

فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 40 / 5728 مترمربع.
43. رای شــماره 139760302008000721 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یک قطعه زمین محصور محل 
آموزشي که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 

اصلي امالک شاهرضا به مساحت 17 / 1792 مترمربع.
44. رای شــماره 139760302008000722 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یک قطعه زمین محصور محل 
آموزشي که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 

اصلي امالک شاهرضا به مساحت 85 / 2271 مترمربع.
45. رای شــماره 139760302008000723 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکقطعه فضاي سبزکه عرصه 
وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعــي از 69 اصلي امالک 

شاهرضا به مساحت 50 / 3547 مترمربع.
46. رای شــماره 139760302008000725 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضاششــدانگ یک باب مغازه که عرصه 
واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

37 / 18 مترمربع.
47. رای شــماره 139760302008000727 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 545 مترمربع.
48. رای شــماره 139760302008000728 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 30 / 231 مترمربع.
49. رای شــماره 139760302008000729 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 38 / 128 مترمربع.
50. رای شــماره 139760302008000730 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 31 / 435 مترمربع.
51. رای شــماره 139760302008000731 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 59 / 380 مترمربع.
52. رای شــماره 139760302008000732 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 70 / 287 مترمربع.
53. رای شــماره 139760302008000733 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 25 / 130 مترمربع.
54. رای شــماره 139760302008000734 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 

واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 
به مساحت 62 / 163 مترمربع.

55. رای شــماره 139760302008000735 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه 
واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

53 / 25 مترمربع.
56. رای شــماره 139760302008000736 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 89 / 199 مترمربع.
57. رای شــماره 139760302008000737 -  09 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 27 / 307 مترمربع.
58. رای شــماره 139760302008000774 -  10 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 60 / 203 مترمربع.
59. رای شــماره 139760302008000775 -  10 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 02 / 27 مترمربع.
60. رای شــماره 139760302008000797 -  11 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 10 / 22 مترمربع.
61. رای شــماره 139760302008000798 -  11 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 68 / 168 مترمربع.
62. رای شــماره 139760302008001069 -  22 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
 وقف مي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مساحت

 67 / 17 مترمربع.
63. رای شــماره 139760302008001070 -  22 / 02 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضاششدانگ یکباب مغازه که عرصه واعیان 
وقف متعلق به غیرمي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به 

مساحت  50 مترمربع.
64. رای شماره 13976030200800101524 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه پارک فضاي سبز 
که عرصه وقف واعیان متعلق به غیرمي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي 

امالک شاهرضا به مساحت 20 / 2823 مترمربع.
65. رای شــماره 13976030200800101526 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شــیخ شاه 
نظربه تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضا ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصوربااعیانهاي احداثي برآن که عرصه وقف واعیان متعلق به غیرمي باشــد مفروزي 

ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 74 / 12063 مترمربع.
66. رای شماره 13976030200800101527 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه 
واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

50 مترمربع.
67. رای شماره 13976030200800101528 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصورمحل 
پارک شهرترافیک بااعیانهاي احداثي برآن که عرصه وقف واعیان متعلق به غیرمي باشد 

مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 12635 مترمربع.
68. رای شماره 13976030200800101529 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصورمحل 
پارک خانه شــهربااعیانهاي احداثي برآن که عرصه وقف واعیان متعلق به غیرمي باشــد 
مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 73 / 28902  مترمربع.

69. رای شماره 13976030200800101530 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه زمین بااعیانهاي 
احداثي برآن که عرصه وقف واعیان متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 

69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 55 / 27386  مترمربع.
70. رای شماره 13976030200800101531 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه پارک فضاي سبزکه 
عرصه وقف واعیان متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک 

شاهرضا به مساحت 79 / 4060  مترمربع.
71. رای شماره 13976030200800101532 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه پارک فضاي سبزکه 
عرصه وقف واعیان متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک 

شاهرضا به مساحت 25 / 4623  مترمربع.
72. رای شماره 13976030200800101533 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک باب پارکینگ که عرصه 
وقف واعیان متعلق به غیرمي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعــي از 69 اصلي امالک 

شاهرضا به مساحت 38 / 6546  مترمربع.
73. رای شماره 13976030200800101534 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک باب پارکینگ که عرصه 
وقف واعیان متعلق به غیرمي باشــد مفروزي ازپالک 121 فرعــي از 69 اصلي امالک 

شاهرضا به مساحت 69 / 3521  مترمربع.
74. رای شــماره 13976030200800101535 -  09 / 03 / 97 - موقوفــه شــیخ 
شــاه نظربه تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضا ششــدانگ یک قطعه 
فضاي ســبزبااعیانهاي موجــوددرآن که عرصه وقــف واعیان متعلق به غیرمي باشــد 
 مفــروزي ازپالک 121 فرعــي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مســاحت 80 / 5734 

 مترمربع.
75. رای شــماره 13976030200800101536 -  09 / 03 / 97 - موقوفــه شــیخ 
شــاه نظربه تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضا ششــدانگ یک قطعه 
فضاي ســبزبااعیانهاي موجــوددرآن که عرصه وقــف واعیان متعلق به غیرمي باشــد 
 مفــروزي ازپالک 121 فرعــي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مســاحت 98 / 1817 

 مترمربع.
76. رای شــماره 13976030200800101537 -  09 / 03 / 97 - موقوفــه شــیخ 
شــاه نظربه تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضا ششــدانگ یک قطعه 
فضاي ســبزبااعیانهاي موجــوددرآن که عرصه وقــف واعیان متعلق به غیرمي باشــد 
 مفــروزي ازپالک 121 فرعــي از 69 اصلي امالک شــاهرضا به مســاحت 60 / 2623  

مترمربع.
77. رای شماره 13976030200800101538 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه 
واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

77 / 18 مترمربع.
78. رای شماره 13976030200800101539 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه 
واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

48 / 20 مترمربع.
79. رای شماره 13976030200800101540 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک باب خانه که عرصه وقف 
واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا 

به مساحت 26 / 118 مترمربع.
80. رای شماره 13976030200800101541 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه 
واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 

50 مترمربع.
 81. رای شــماره 13976030200800101542 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شــیخ شاه 
نظربه تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرســتان شهرضا ششــدانگ یک باب مغازه که 
عرصه واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به 

مساحت 50 مترمربع.
82. رای شماره 13976030200800101543 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 

تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصورکه 
عرصه واعیان وقف مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به 

مساحت 52 / 8693 مترمربع.
83. رای شماره 13976030200800101544 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششــدانگ یک قطعه فضاي سبزکه 
عرصه وقف واعیاني مي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به 

مساحت 86 / 1927 مترمربع.
84. رای شماره 13976030200800101545 -  09 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصورمحل 
ورزشگاه قدس که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 فرعي 

از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 56 / 39934 مترمربع.
85. رای شماره 13976030200800101573 -  10 / 03 / 97 - موقوفه شیخ شاه نظربه 
تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصورمحل 
پارک شهیدبهشتي که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مفروزي ازپالک 121 

فرعي از 69 اصلي امالک شاهرضا به مساحت 98 / 32437  مترمربع.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 19 / 03 / 1397                     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 03 / 04 / 1397            
م الف:  179  سید اسداله موسوی رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا  

مفاد آراء
3/428 برابر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 
2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شــماره 139660302008002865 -  26 / 05 / 96 - حشــمت نصیري فرزند 
غالمحســین ششــدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 2975 فرعي از 1 اصلي ابنیه به 

مساحت 38 / 26 مترمربع.
2. رای شماره 139660302008002920 -  30 / 05 / 96 - سیدمجدالدین دادخواه فرزند 
سیدمحمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 365 و 4508 فرعي 

از 3 اصلي موغان به مساحت ششدانگ 40 / 79 مترمربع.
3. رای شماره 139660302008002921 -  30 / 05 / 96 - آرزورضائي فرزند ناصر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 365 و 4508 فرعي از 3 اصلي موغان 

به مساحت ششدانگ 40 / 79 مترمربع.
4. رای شماره 139660302008002922 -  30 / 05 / 96 - سیدمجدالدین دادخواه فرزند 
سیدمحمد ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 365 و 4508 فرعي از 3 اصلي موغان 

به مساحت ششدانگ 70 / 84 مترمربع.
5. رای شماره 139660302008002923 -  30 / 05 / 96 - سیدمجدالدین دادخواه فرزند 
سیدمحمد ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 365 و 4508 فرعي از 3 اصلي موغان 

به مساحت ششدانگ 45 / 91 مترمربع.
6. رای شماره 139660302008003429 -  30 / 06 / 96 - سیدمجدالدین دادخواه فرزند 
سیدمحمد ششدانگ یکباب مغازه باساختمان فوقاني آن مفروزي ازپالک 1233 فرعي از 

3 اصلي موغان به مساحت 104 مترمربع.
7. رای شــماره 139660302008005131 -  26 / 09 / 96 - مجیدطیارئي شهرضائي 
فرزند فضل اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 528 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 50 / 200 مترمربع.
8. رای شماره 139660302008005132 -  26 / 09 / 96 - افسانه یوسفیان فرزند رحمان 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 528 فرعي از 2 اصلي فضل آباد 

به مساحت ششدانگ 50 / 200 مترمربع.
9. رای شماره 139660302008006030 -  12 / 11 / 96 - محمدحسین شفي فرزند فتح 
اله 42 حبه وشش - یازدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 
10825 و 10824 و 812 ) که به شماره 13498 تبدیل شده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 80 / 98 مترمربع.
10. رای شماره 139660302008006031 -  12 / 11 / 96 - سمیه نقوي فرزند عبداله 29 
حبه وپنج - یازدهم حبه مشاع از72 حبهششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 10825 و 
10824 و 812 ) که به شماره 13498 تبدیل شده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 80 / 98 مترمربع.
 11. رای شماره 139660302008006205 -  24 / 11 / 96 - مرتضي گالبي  فرزند حیدر 

سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1552 فرعي از 2 اصلي فضل آباد بمساحت 
30 / 72 مترمربع که به انضمام ششــدانگ پالک 14925. 2 و قسمتي ازپالک 1602. 2 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1602 فرعي از 2 اصلي فضل آباد بمساحت 
ششدانگ  10 / 111 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 14925. 2 و قسمتي ازپالک 

1552. 2 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
12. رای شــماره 139660302008006295 - 28 / 11 / 96 - وراي اصالحــي 
139760302008001183 -  25 / 02 / 97  علي رضاخدادادي پورشهرضا فرزند عباس 
ششدانگ قسمتي ازیکباب مغازه مفروزي ازپالک 531 فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت 
35 / 99 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 2120. 3 جمعا تشکیل یک باب مغازه را 

داده است..
13. رای شماره 139660302008006345 -  29 / 11 / 96 - نیره ذوالفقاري فرزند حبیب 

اله سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1552 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 
30 / 72 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 14925. 2 و قسمتي ازپالک 1602. 2 جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1602 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 
ششدانگ  10 / 111 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 14925. 2 و قسمتي ازپالک 

1552. 2 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
14. رای شماره 139760302008000110 -  18 / 01 / 97 - رمضان خدایار فرزند حسن 
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 752 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 

89 / 129 مترمربع.
15. رای شماره 139760302008000291 -  27 / 01 / 97 - محمدداوودکاله دوز فرزند 
کیومرث ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 572 فرعي از 2 اصلي فضل آباد 

به مساحت ششدانگ 47 / 150 مترمربع.
16. رای شــماره 139760302008001000 -  20 / 02 / 97 - الهام سامع فرزند محمد 
دودانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 423 و 435 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 35 / 203 مترمربع.
 17. رای شماره 139760302008001001 -  20 / 02 / 97 - جنت خدادادي پور فرزند 
عباس چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 423 و 435 

فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 35 / 203 مترمربع.
18. رای شــماره 139760302008001466 -  08 / 03 / 97 - غالمرضادهقان فرزند 
حسین دودانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1557 فرعي از2 اصلي 
فضل آباد به مساحت ششدانگ 204 مترمربع درازاء 3 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 

1557. 2 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف جنت تاکي.
19. رای شماره 139760302008001467 -  08 / 03 / 97 - زهره گالبي شهرضا فرزند 
حیدر چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1557 فرعي از2 اصلي 
فضل آباد به مساحت ششدانگ 204 مترمربع درازاء 6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 

1557. 2 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف جنت تاکي نسبت به 5 حبه مشاع.
20. رای شــماره 139760302008001484 -  08 / 03 / 97 - مصطفي دهقان فرزند 
حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1092 فرعي از2 اصلي 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 30 / 223 مترمربع.
21. رای شــماره 139760302008001486 -  08 / 03 / 97 - اعظم طباطبائیان فرزند 
خلیل سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1092 فرعي از2 اصلي 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 30 / 223 مترمربع.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 19 / 03 / 1397                     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 03 / 04 / 1397          
م الف:  181  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
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مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
اصفهان اعالم کرد:

حمله به امدادگران 
اورژانس۱۱۵ در سمیرم

مدیر حــوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان گفت: در پی  تماس با اتاق فرمان 115 
سمیرم مبنی برمصدوم شدن فردی بر اثر حادثه 
رانندگی در روســتای حیدرآباد، از توابع منطقه 
وردشت این شهرســتان، یک واحد امدادی پس 

از ده دقیقه  به محل حادثه اعزام شد.
»غفور راستین« با اشاره به اینکه قبل از رسیدن 
واحد امدادی، مصدوم را  با خودروی شــخصی 
به بیمارســتان منتقل کرده بودند، افزود: افراد 
حاضر در محل تصادف به بهانه دیر رسیدن واحد 
امدادی، به خودروی آمبوالنس و تکنسین های 
اورژانس حملــه و یکــی از امدادگــران به نام 
علیرضاطایــی را  از ناحیه بازو و ســینه با چاقو 
مصدوم کرده و امدادگــر دیگر را نیز مورد ضرب 
و شــتم قرار دادند. وی با بیان اینکه این افراد به 
خودروی آمبوالنس نیز آسیب وارد کردند، افزود: 
پس از تماس با پلیس،این افراد از محل متواری 
 شــدند، اما تالش برای دســتگیری آنهــا ادامه 

دارد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:
 انهدام باند کاله برداری

 با تصادفات ساختگی
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: اعضای 
باندی که با ترفند تصادفات ســاختگی توانسته 
بودند 15۰ میلیارد ریال از شرکت های بیمه کاله 

برداری کنند، شناسایی و دستگیر شدند.
ســردار »مهــدی معصوم بیگی« اظهــار کرد: 
در پی کســب خبری مبنی بر حضــور تعدادی 
افراد مصدوم در دادســرای شهرستان برخوار و 
تشکیل پرونده تصادف جرحی مشکوک، موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی قرار گرفــت. وی تصریح کرد: با اعترافات 
متهمان، بالفاصله اکیپــی از کارآگاهان پلیس 
آگاهی تشکیل و در یک عملیات ضربتی، پنج نفر 
از اعضای اصلی باند را در یکی از شهرستان های 
استان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه های آنان، 
هفت دستگاه خودرو و 1۰ دستگاه موتورسیکلت 
به همراه اقالم جراحی و پزشــکی مورد استفاده 

برای بی حسی و مصدومیت افراد کشف شد.
وی با اشاره به دستگیری دو نفر از سرکرده های 
باند در دو استان کشــور، یادآور شد: تاکنون ۳5 
نفر در این پرونده دستگیر شــده و بالغ بر 15۰ 
میلیارد ریال کاله برداری از شــرکت های بیمه 

توسط اعضای این باند کشف شده است.

سر پرست پلیس امنیت استان  اظهارکرد:
 پلمب ۱3 آرایشگاه متخلف

 در اصفهان 
سر پرســت پلیس امنیت عمومی استان گفت: 
به منظور ارتقــای امنیت اجتماعــي و اخالقی 
جامعــه، در طــرح بازدید و کنتــرل واحدهای 
صنفي آرایشــگاه های مردانه در شهر اصفهان، 
از 257واحد صنفی 1۳ واحد متخلف پلمب شد. 
»محمدحســن اســماعیلی«  بی تــو جهی به 
اخطار های قبلی، رعایت نکردن نکات بهداشتی و 
نداشتن مجوز کسب و کار را از علت های مهروموم  
شدن این واحدها دانســت و افزود: در این طرح 
برای 21 واحد صنفی متخلف دیگر نیز اخطاریه 
پلمب صادر و از متصدیان 41 واحد صنفی، تعهد 

کتبی اخذ شد.

دستگیری فروشنده مواد مخدر 
در فضای مجازی

رییس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان اعالم کرد: 
فردی که دریکی از شبکه های اجتماعی اقدام به 
تبلیغ فروش مواد مخدر می کرد، در عملیات رصد 
و پایش ماموران پلیس فتای استان شناسایی و 
دستگیر شد.سرهنگ »سیدمصطفی مرتضوي« 
با اعالم این خبر بیان داشــت: کارشناســان در 
پی رصد و پایش فضای مجــازی صفحه ای را در 
شبکه اجتماعي اینســتاگرام مشاهده کردند که 
در آن فردی اقدام به تبلیغ فــروش مواد مخدر 
می کرد. وی افزود: متهم که در مواجهه با مدارک 
و مســتندات پلیس چاره ای جز اعتراف نداشت، 
صراحتا به بزه انتسابي اقرار و به همراه مقادیري 
مواد مخدر کشف شده براي سیر مراحل قانوني به 

مرجع قضایي معرفي شد.

عکس  روز 

بهارهایی که خزان می شوند

پیشنهاد سردبیر:

حوادث

یک فروند هواپیمای 
 مسافربری اهوازـ  مشهد
 در آسمان آتش گرفت

فرمانده انتظامی خمینی شهر خبرداد:
 کشف دام های سرقتی 

در خمینی شهر
فرمانده انتظامي شهرســتان خمینی شــهر 
 گفت:مامــوران پلیــس آگاهــی هنــگام 
گشت زنی به یک دستگاه خودروي کامیونت 
بدون پالک مشکوک شده و در بازرسی از این 
خودرو 5۰ راس دام ســرقتی را کشف کردند. 
 »علی جعفــری نــژاد« افزود: ایــن متهم در

 بازپرســی های پلیس اعتراف کرد،این تعداد 
دام را از یــک دامداری دریکی از اســتان های 
 هم جوار به سرقت برده و قصد فروش آنها را در 

خمینی شهر داشت است . 
وی گفت: دام های کشــف شــده به مالباخته 
بازگرداننــده و متهم نیز همــراه پرونده برای 
گذراندن مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي 

شد.

 رییس اداره حفاظت محیط زیست
 آران و بیدگل اعالم کرد:

رهاسازی یک فالمینگو در 
پناهگاه حیات وحش یخاب

رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت آران 
و بیدگل گفــت: یکی از دوســتداران محیط 
زیســت یک پرنــده »فالمینگو« خســته و 
ناتوان را به خانه بــرد و پــس از  بهبودی، به 
اداره حفاظــت محیط زیســت آران و بیدگل 
تحویــل داد. »الهیــار دولت خــواه« افــزود: 
پس از بررســی سالمت جســمی  فالمینگو، 
یــگان حفاظــت ایــن اداره این پرنــده رادر 
 پناهــگاه حیــات وحــش یخاب راه ســازی 

کرد.

 در اثر طوفان شن و ماسه 
در آران و بیدگل  اتفاق افتاد:

شکسته شدن صداصله درخت
»روح ا... دهقانی« کارشناس اداره هواشناسی 
آران و بیدگل گفت: طوفان در برخی از مناطق 
کویری موجــب کاهش دید افقی تــا کمتر از 

پنج متر شد. 
رییس اداره منابع طبیعــی آران و بیدگل نیز 
اظهارکرد: در ایام مختلف ســال به ویژه فصل 
بهار نوار ریگ بلند کویر فعال و موجب هجوم 

ریزگردها به داخل شهر و روستاها می شود.
»رضا شفیعی« افزود: نوار 9۰کیلومتری ریگ 
بلند و کانون های بحرانی در شمال سفید شهر 
علت اصلی وقوع این طوفان هاســت. در ایام 
مختلف ســال به ویژه فصل بهار نوار ریگ بلند 
کویر فعال و موجب هجوم ریزگردها به داخل 

شهر و روستاها می شود.

محیط زیست

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی از اقدام 
این ســازمان برای نگهــداری کــودکان معتاد 
بدسرپرست در مراکز اقامتی میان مدت بهزیستی 

خبر داد.
»حبیب ا... مسعودی فرید« با اشــاره به فعالیت 
شــش مرکز اقامتی میان مدت بــرای نگهداری 
از کودکان معتاد بدسرپرســت در سراسر کشور 
گفت: در چند استان حدود شش مرکز نگهداری از 
کودکان معتاد به شکل میان مدت مشغول فعالیت 
است وسازمان بهزیستی قصد دارد به  فراخور هر 
استان، این مراکز را طراحی کند و قصد ندارد در 

همه استان ها این کار را انجام دهد.
وی بــا تاکیــد بر اینکــه ایــن اقدام بــه نوعی 
فرایند»مددکاری فعال« است که در گذشته انجام 
نمی شد، اظهار کرد: سازمان بهزیستی به خانواده 
این کودک نیز کمک هایــی را ارائه می کند؛ برای 
مثال اگر پدر این کودک معتاد اســت به او کمک 
می کنیم تا وارد درمان اعتیاد شود. همچنین اگر 
این خانواده دچار مشکالت  معیشتی باشند به آنها 

کمک می کنیم.
به گفته وی شناســایی این تعداد کودک و خالی 
بودن ظرفیت این مراکز نگهداری بدین معناست  
که هم تعداد این کودکان زیاد نیســت و سازمان 
بهزیســتی باید رویکرد خودش  را از طریق طرح 
نماد و... فعال تر کند؛ به ویــژه آنکه وضعیت این 
کودکان ممکن است با کودک آزاری، کار اجباری 

و ... همراه باشد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خبرداد:

نگهداری کودکان معتاد بدسرپرست در مراکز بهزیستی
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم)ISC( از 
حضور سه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی 
اصفهان و گیالن در فهرست دانشگاه های برتر جوان 
با قدمت کمتر از 5۰ سال پایگاه رتبه بندی تایمز در 

سال 2۰18 خبر داد.
دکتر »محمدجواد « اظهار کرد: تایمز در سال 2۰18 
در رتبه بندی دانشگاه های جوان، تعداد دانشگاه های 
مورد بررسی خود را از 2۰۰ دانشگاه در سال 2۰17 
به 25۰ دانشگاه در سال 2۰18 افزایش داده است و 
سهم جمهوری اسالمی ایران از دانشگاه های جوان و 
برتر دنیا شامل سه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 
دانشــگاه صنعتی اصفهان و دانشــگاه گیالن است 
که به ترتیب رتبه 55، 15۰-1۰1 و 25۰-2۰1 را 

کسب کرده اند. 
دانشگاه صنعتی نوشــیروانی بابل و دانشگاه گیالن 
اولین حضور خود را در جمع دانشــگاه های جوان 
در رتبه بندی تایمز تجربــه می کنند. این هفتمین 
فهرست دانشگاه های برتر جوان است که در دنیا از 
سال 2۰12 تاکنون به صورت ساالنه توسط پایگاه 

رتبه بندی تایمز انجام شده است.
رتبه  بندی تایمــز یکی از مشــهورترین نظام های 
رتبه بندی بین المللی است که هر ساله دانشگاه های 
برتر دنیا را بر اساس 1۳ شاخص عملکردی در قالب 
پنج معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد 
صنعتی و وجهه بین المللی جهت انجام مقایسه های 
جامــع و متوازن مــورد ارزیابــی و رتبه بندی قرار 

می دهد.

موسسه رتبه بندی تایمز منتشر کرد؛

دانشگاه صنعتی اصفهان درمیان 2۵0 دانشگاه  برتر سال 20۱8 

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان گفت: کبد و کلیه های بیمار 
۳۶ ساله اصفهانی به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.

»مریــم خلیفــه ســلطانی« افــزود: بــا رضایــت خانــواده »حمیدرضــا طالبیــان«، کبد و کلیــه این 
بیمار مرگ مغــزی بــه بیمــاران نیازمند عضو اهــدا شــد. وی ادامــه داد: ایــن بیمار مــرگ مغزی از 
 بیمارســتان گلدیس شــاهین شــهر برای پیونــد عضو بــه بیمارســتان الزهــرا)س( اصفهــان منتقل 

شده بود.

 اهدای عضومرد
 36 ساله مرگ مغزی

مسئول واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی الزهرا اصفهان: خبر

دانشگاهبهزیستی

تکتم کمالی

پس از اتفاق تلخ و فراموش نشدنی »آتنا«، »کیمیا« 
و »مبینا«ی ســه ســاله در پارک پردیــس قائم 
مشــهد که زنگ خطر تجاوز به کــودکان را بیش 
از پیش، به صــدا در آورد، اکنون بــا خبر دردناک 
تجاوز به  »بهار«،شــهروند افغانی در خمینی شهر 
اصفهان باز هم این جریان، خبرساز شده و هیاهوی 
ناامنی از محیطی پراســترس بــرای باورکردن یا 
نکردن ســناریوی تلخ کــودک آزاری و تجاوز به 
 دخترکان معصوم، بــار دیگر کام همــگان را تلخ

 کرده است. 
کــودک چمباتمــه زده ای کــه فقــط از ترس به 
خود می پیچد و شــاید هنوز آنقدر بچه اســت که 
نمی داند چــه بالیی ســرش آمده. داغــی که هر 
از گاهــی وی را با یــادآوری یک صحنــه درناک، 
 منقلب مــی کنــد؛ گویا خوابــی آشــفته دیده 

باشد.
»پروانه عبدلی« روان شــناس »بهار« اســت. وی 
می گوید: آزار کودکان می تواند جســمی، عاطفی، 
لفظی یا جنسی باشد. حتی نادیده انگاشتن و توجه 
نکردن به کودکان نیز می تواند به نوعی در رده این 
اختالل قرار گیرد ولی اینکه کودکی در این سن با 
مسئله تجاوز آن هم به این صورت، مواجه شود، تا 
آخر عمر می تواند به موضوعی هولناک بدل شده، 

سالمت یک جامعه را به خطر اندازد.
وی مــی گوید: ریشــه ایــن کــودک آزاری باید 
آســیب شناسی شــده و روی مســائل مداخالت 
 درمانی و خدمــات مــددکاری و روان شناســی

 کار شود.
عبدلی معتقد اســت: کودکان بــه راحتی اعتماد 
می کنند و حتما الزم نیست برای آزار جنسی  آنان، 

فرد به زور متوســل شده 
باشد. در خانواده هایی که 
زن و شوهر با هم اختالف 
دارنــد، زن بــه بیماری 
جسمی یا اختالالت روانی 
دچار اســت و شخصیت 
منفعلــی دارد، درآمــد 

خانواده پایین و نظام خانوادگی بســته است و یکی 
از اعضا به تسلط و قدرت نیاز دارد، احتمال ارتکاب 
به استفاده جنسی از کودکان،به خصوص دختران، 

باال می رود.
وی می گوید: مهم ترین مســئله در سوءاســتفاده 
جنسی، اســتفاده از زور و جبر اســت که معموال 
 در خانه توســط اقــوام درجــه یک، آشــنایان، 

همســایه ها، دوســتان 
خانوادگــی و در مدارس، 
اردوگاه ها و مهدکودک ها 
توسط معلم ها، مربی ها یا 
پرستارهای کودک انجام 

می شود.
 اعضای برخی از فرقه های 
شیطان پرســتی نیز کودکان را می ربایند و همراه 
ســایر اعضای فرقه، آنــان را مورد آزار جنســی و 
تجاوز به عنف قرار می دهند. در بســیاری از موارد 
 پس از ایــن اقدامات شــنیع، کــودکان را از بین 

می برند.
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان نیز پیرامون 
اقدامــات بهزیســتی بــرای خانــواده دختــر 

خمینی شهری می گوید: بهزیستی تا مشاوره های 
روان شناسی و مداخالت الزم را انجام داده است. 

در این مــدت مشــاوران متوجه شــدند کودک 
نیازمند روان پزشــک اســت کــه از همــکاران 
بهداشــت و درمان کمک گرفتند و روان پزشــک 
برای رســیدگی به وضعیت کــودک کمک کرد و 
 داروهــای مورد نیــاز او تهیــه و در اختیــار بهار

قرار داده شد.
»مرضیه فرشــاد« حال روحی مادر این کودک را 
وخیم می داند و می گویــد: اکنون این دختر تحت 

نظر روان پزشک است و دارو مصرف می کند. 
این خانواده یکسری حمایت های روانی، اجتماعی 
نیاز دارند امــا الزاما در این چند روز اول نیازشــان 
نیست. چند روزی که گذشــت و کودک داروهای 
خود را مصرف کرد و وضعیت خانواده بهبود یافت، 
مددکاران بهزیستی به همراه روان شناس، دوباره 
ورود پیدا می کنند تا ببینند وضعیت روانی کودک 

به چه سمتی پیشروی دارد.
متاسفانه ترس ازآبرو باعث می شــود که برخی از 
خانواده ها نتوانند با این مسئله به درستی برخورد 
کنند و با مخفی کاری، راه را برای مجرمان این عرصه 

باز می گذارند.
ســناریوی تلخ کودک آزاری و تجاوز به دخترکان 
معصوم، بارها و بارها تکرار شده و این موضوع چالشی 
اســت که باید با یک کار فوریتی و در پی آن با یک 
فرهنگ سازی قوی توسط رســانه های جمعی، به 

وقوع پیوندد.
 انتظــار می رود قــوه مقننه و مجلــس با ضمانت 
اجرایی بــاال، قوانین خــود را طراحــی کنند و در 
راســتای امنیــت بــاالی جامعــه بــه خصوص 
 کــودکان در معــرض آســیب، فکری اساســی

 نمایند.

بهارهایی که خزان می شوند
سناریوی تلخ کودک آزاری تمامی ندارد

مدیرکل کمیته امداد اصفهان :
بیش از ۱۱ هزار وام ضروری به نیازمندان اصفهان پرداخت شد

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان بابیان اینکه وام های ضروری نیازمندان برای حل 
مشکالت و گره گشایی از زندگی مددجویان تحت حمایت این نهاد پرداخت می شود، تصریح کرد: در سال 

9۶ بیش از ۳1 میلیارد و ۶71 میلیون تومان برای این منظور هزینه شد.
»حمیدرضا شیران« با اشاره به نحوه پرداخت وام کارگشــایی گفت: با بررسی کارشناسان این نهاد و بر 
اساس شرایط مددجو تا سقف پنج میلیون تومان وام کارگشایی در اقساط بلندمدت و بدون سود پرداخت 
می شــود. وی همچنین اعالم کرد: 11 هزار و 1۰2 نفر از مددجویان این نهاد در سال 9۶ این تسهیالت 

را دریافت کردند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با اشــاره به رشــد بیش از 2۰ درصدی پرداخت وام ضروری به 
نیازمندان در سال 9۶ نسبت به قبل از آن، یادآور شد: در سال 95 بیش از 2۶ میلیارد تومان در این قالب 
به نیازمندان پرداخت شد. شیران بابیان اینکه تسهیالت قرض الحسنه کارگشایی از طریق صندوق امداد 
والیت به متقاضیان پرداخت می شود، گفت: مردم نیکوکار و خیران گران قدر اصفهانی می توانند با افتتاح 
حساب سپرده قرض الحسنه در این صندوق ضمن استفاده از کلیه خدمات پولی و بانکی، در مسیر حمایت 

از همشهریان نیازمند خود یاری رسان کمیته امداد باشند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:
گزینش روانی کادر آموزشی و پرورشی مدارس جدی گرفته شود 

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس، با اشاره به مغفول ماندن موضوع تربیت در مدارس و بی توجهی به جایگاه 
معلمان تربیتی و پرورشی گفت: سیاست گذاری های اشتباه در آموزش و پرورش تا جایی پیش رفت که حتی 
در دوره ای بحث حذف و ادغام معاونت تربیتی نیز پیش آمد و بســیاری از مــدارس اعالم کردندکه به معلمان 

پرورشی و تربیتی نیاز ندارند.
»سیدمحمدجواد ابطحی« گسترش مدارس غیرانتفاعی را به صالح نظام آموزشی کشور ندانست و افزود: یکی 
از دالیل رشد آسیب های بزرگ تربیتی گسترش این مدارس بدون گزینش مناسب معلمان و دیگر کارکنان و 

قرار نگرفتن در چارچوب صددرصدی نظام آموزشی و تربیتی کشور است.
وی ادامه داد: چشم و هم چشــمی هایی در میان دانش آموزان و والدین این مدارس برای نشان دادن موقعیت 

اجتماعی، مالی و... وجود دارد که اساسا دانش آموزان را از مسیر صحیح زندگی دور کرده است.
وی با تاکید بر اینکه طبق نظام آموزشی اســالمی مدارس غیرانتفاعی باید حذف شوند و تمام مدارس خدمات 
آموزشی و تربیتی یکسانی ارائه دهند، افزود: کمیسیون اصل 9۰مجلس قصد دارد با ورود به اتفاقات اخیر رخ داده 
در آموزش و پرورش، عملکرد آموزشی و تربیتی دستگاه های مختلف این وزارتخانه را به طورکل مورد بررسی و 

آسیب شناسی قرار دهد و گزینش روانی کادر آموزشی و پرورشی مدارس نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اخبار انتظامی

متاسفانه ترس از آبرو موجب 
می شود برخی از خانواده ها 
با مخفی کاری، راه را برای 

مجرمان این عرصه باز گذارند

از اول تیرماه آغاز می شود:
 ثبت نام معرفی شدگان 

سطح سه حوزه خواهران
 ثبت نام بــرای مصاحبــه معرفی شــدگان 
مقطع عالی سطح ســه حوزه علمیه خواهران 
سراســر کشــور، از اول تیرماه آغاز می شود. 
نتایــج آزمــون ورودی داوطلبــان تحصیل 
در مقطع عالی)ســطح سه( ســال تحصیلی 
98-1۳97اعالم شــد. ثبت نام برای مصاحبه 
معرفی شدگان مقطع عالی سطح سه حوزه های 
علمیــه خواهران، تــا هفتم تیرمــاه از طریق 
 وبگاه ســنجش و پذیرش ایــن مرکز صورت 
می گیرد. مصاحبه علمی داوطلبان مقطع عالی 
)سطح سه( بر اساس منابع علمی آزمون کتبی 
رشــته انتخابی داوطلبان اســت و از 9 تیرماه 
آغاز شــده و تا 28 تیرماه ادامه دارد.حضور در 
جلســه مصاحبه طبق زمــان انتخابی، الزامی 
بوده و عدم مراجعه و حضور معرفی شــدگان 
 در مصاحبــه بــه منزلــه انصــراف تلقــی

 می شود.

خبر
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با خوردن کرفس، شاهد  اتفاقات تازه ای  در 
بدن تان باشید

پیشنهاد سردبیر:

مفاد آراء
3/57 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 284و285-97/02/10 هیأت : آقای سعید مهدی زاده رهقی فرزند مرتضی 
شماره شناســنامه 145 و خانم مریم میثمی فر فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 557  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 67/50 مترمربع شماره پالک 3103 فرعی 
مجزا از شماره 628 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای ابوالفضل کجایی و خانم منیره صادقی
2- رأی شــماره 354-97/02/10 هیأت : آقای صادق عباســی فرزند احمدرضا شماره 
شناسنامه 6190003842 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 105 مترمربع شماره پالک 
3104 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل و شماره پالک 1333 فرعی مجزا 
از شماره 79 فرعی از پالک 2875 اصلی  واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالکین مشاعی و شهرداری
3- رأی شــماره 355و356-97/02/10 هیأت : آقای ابوالفضل بسطامی فرزند علیرضا 
شماره شناسنامه 9284 و خانم ریحانه عنایتی بیدگلی فرزند مسلم شماره شناسنامه 462  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 155/50 مترمربع شماره پالک 918 فرعی 
مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی نصراله داعی
4- رأی شماره 277-97/02/09 هیأت : خانم معصومه فعله گری فرزند حجت اله شماره 
شناسنامه 387  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 229/50 مترمربع شماره 
پالک 919 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای محمد ناظمی
5- رأی شــماره 279و280 -97/02/09 هیأت : آقای اســفندیار موالئی بیدگلی فرزند 
ابراهیم شماره شناســنامه 39 نسبت به چهار دانگ مشــاع و خانم فاطمه خدمتی  فرزند 
شکراله شماره شناسنامه 192 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
137/80 مترمربع شماره پالک 1 فرعی مجزی از مشاعات و 56 اصلی از پالک 56 اصلی 
و شماره پالک 16 فرعی مجزا از شماره 9 فرعی از پالک 57 ااصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی
6- رأی شــماره 298و299 -97/02/10 هیأت : آقای علی اکبر مسیحی بیدگلی فرزند 
محمد حسین شماره شناسنامه 404 و خانم صدیقه ذکاری فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 
77  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 270/50مترمربع شماره پالک 15 
فرعی مجزا از شــماره  4 فرعی از 213 اصلی و13و14 فرعی از 212 اصلی و قسمتی از 
مشاعات از پالک 213 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 

و ابتیاعی از خانم جمیله پهلوان
7- رأی شــماره 289-97/02/10 هیأت : آقای تقی ذاکر بیدگلی فرزند اســداله شماره 
شناسنامه 294 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 269/25 مترمربع شماره پالک 59 فرعی 
مجزا از پالک 252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 

و ابتیاعی از خانم مریم شاطریان 
8- رأی شماره 293و294 -97/02/10 هیأت : آقای سید حسین غفوری فرزند سید محمد 
شماره شناسنامه 9 و خانم فاطمه غفوری ارمکی فرزند سید محمود  شماره شناسنامه 461  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 163/20 مترمربع شماره پالک 39 
فرعی مجزا از شماره 21 فرعی از پالک 293 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 
و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی آقایان ماشااله لقبی بیدگلی و امیر آقا جندقیان بیدگلی

9- رأی شماره 290و291 -97/02/10 هیأت : آقای علیرضا سفارشی بیدگلی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 301 و خانم اقدس صائبی بیدگلی  فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 25  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 146/50 مترمربع شماره پالک 21 فرعی 
مجزا از پالک 311 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی

10- رأی شــماره 352 -97/02/10 هیأت : آقای علی معماری فرزند محمدآقا شماره 
شناسنامه 35 ششدانگ قســمتی از  یکبابخانه به مساحت 72/80 مترمربع شماره پالک 
5 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از 792 اصلی و پالک 792 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از خانم لطیفه مشهدی
11- رأی شــماره 311-97/02/10 هیــأت : خانم الهه روز بیانی فرزند محمد شــماره 
شناســنامه 6190060722  ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 157 مترمربع شماره 
پالک 16 فرعی مجزا از شــماره هــای 1و5و9و14 فرعی و 795 اصلی و مشــاعات از 
 پالک 795 اصلــی واقع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از آقای 

حسین معماری 
12- رأی شماره 281 -97/02/09 هیأت : آقای محمد جواد مرشدی بیدگلی فرزند محمود 
شماره شناسنامه 6190167721 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 200/50 مترمربع شماره 
پالک 15 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 862 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از آقای محمود مرشدی
13- رأی شماره 287و288-97/02/10 هیأت : آقای حسین داروغه فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 416 و خانم فهیمه شائی آرانی فرزند امراله شماره شناسنامه 2203 )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118/50 مترمربع شماره پالک 13 فرعی مجزا از شماره 
1 فرعی از پالک 1338 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک 

رسمی و ابتیاعی از آقای حسین داروغه
14- رأی شــماره 282 -97/02/10 هیأت : خانم زهرا عرشی آرانی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 6190043860 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 56/70 مترمربع شماره پالک 
20 فرعی مجزا از شماره 12 فرعی و قسمتی از مشــاعات از پالک 1775 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای حسن اسدالهی 
15- رأی شماره 286 -97/02/10 هیأت : خانم مریم خدمتی بیدگلی فرزند تقی شماره 
شناسنامه 1253  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 80 مترمربع شماره پالک 3 فرعی مجزا 
از پالک 1930 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رســمی و 

ابتیاعی از آقای مجید ملک پور
16- رأی شماره 283 -97/02/10 هیأت : خانم حوراء بذرافشان آرانی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 262  ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 173/50 مترمربع شماره پالک 33 
فرعی مجزا از شماره 4 فرعی و قسمتی از مشاعات) که جهت آن شماره 19منظور گردیده 
اســت( از پالک 2322 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

آقای تقی سعد آبادی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/03/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/03/17

م الف: 77 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
ابالغ رای

3/375 کالسه پرونده: 960724 دادنامه: 9609976797901426-7/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان،  خواهان: شرکت امین تجارت منتخب خراسان به 
مدیرعاملی آقای حسین کالنتری به نشانی شهرک صنعتی مورچه خورت خ ابوریحان سوم 
ساختمان کوثر با وکالت 1- احسان محمدی 2- جمال باقرزاده هر دو به نشانی اصفهان 
 چهار راه رودکی مجتمع عزیزخوانی طبقه 2، خواندگان: 1- مجتبی بنی طبا به نشــانی 
خ مسجد سید جنب هتل چهلستون پالک 78 ،  2- حسین منصوری 3- حمیدرضا کرمی 
ثانی هر دو به نشانی مجهول المکان  خواســته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.  رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
شــرکت امین تجارت منتخب خراسان به مدیر عاملی آقای حســین کالنتری با وکالت 
احســان محمدی و جمال باقر زاده به طرفیت 1- مجتبی بنی طبا 2- حسین منصوری 
3- حمیدرضا کرمی ثانی به خواسته مطالبه مبلغ 194/600/000 ریال بابت وجه چک به 
شماره 309216 و 309215 و 309217 به عهده بانک رفاه کارگران شعبه بلوار پیروزی 
مشــهد به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صدور 
گواهی عدم پرداخت از جانب بانک محــال علیه و با عنایت به وصــف تجریدی بودن 
چک موصوف بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خواندگان اول و سوم علیرغم ابالغ 

قانونی در جلسه دادرسی شرکت ننموده و هیچگونه الیحه دفاعیه ای مبنی بر عدم دین 
و برائت ذمه خود ارســال و ارائه ننموده و الیحه دفاعیه غیر موجه خوانده ردیف دوم لذا 
شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 210 و 212 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 194/600/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/537/500 ریال بابت هزینه 
دادرسی با احتساب اجرای احکام و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 96/3/18 به مبلغ 65/000/000 ریال و 96/2/18 
به مبلغ 65/000/000 ریال و 96/4/18 به مبلغ 64/600/000  ریال لغایت تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره خواندگان ردیف اول و سوم  غیابی 
محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و 20 روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری محسوب و ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:5245 

شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 425 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/376 کالسه پرونده 960760/ ش 51 شماره دادنامه: 97/1/6-9709976805100017  
مرجع رسیدگی: شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای همایون محمد 
شریفی به نشــانی اصفهان رهنان خ مطهری کوچه 16 پالک 53،  خواندگان: 1- آقای 
مجید مجیدی  به نشــانی مجهول المکان 2- خانم صدیقه شهیدی دهکردی به نشانی 
اصفهان خ حکیم نظامی خ خاقانی بن بست هما پالک 9،  خواســته: الزام خواندگان به 
انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 1383 به شماره انتظامی 583 
ب 33- ایران 13 به انضمام مطلق خسارات قانونی، 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 همایون محمد شریفی فرزند غالمحسین به طرفیت خواندگان 
1- آقای مجید مجیدی 2- خانم صدیقه شهیدی دهکردی فرزند سید عباس به خواسته 
الزام خواندگان به انتقال سند رسمی یک دســتگاه خودروی سواری پراید مدل 1383 به 
شماره انتظامی 583 ب 33 ایران 13 به انضمام کلیه هزینه های دادرسی با توجه به شرح 
دادخواست و اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مبنی بر اینکه در اواخر سال 89 یک 
دستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 583 ب 33 ایران 13 را از خوانده ردیف 
اول خریداری نموده و ثمن آن را به طــور کامل بصورت وجه نقد و چک پرداخت کرده ام 
ولیکن تاکنون نسبت به انتقال سند رسمی اقدامی ننموده است و اظهارات خوانده ردیف 
دوم در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه خودروی مورد ادعا را به خوانده ردیف اول فروخته ام و 
نامبرده جهت انتقال خودرو اقدامی ننموده و اینکه خوانده ردیف اول علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رســیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده است فلذا شورا با عنایت به 
جمیع محتویات پرونده با استناد مواد 35 و 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 198 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم )خانم صدیقه شهیدی دهکردی ( به 
حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 
1383 به شماره انتظامی 583 ب 33 ایران 13 به نام خواهان صادر و اعالم می نماید. در 
خصوص خوانده ردیف اول با استناد به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و از باب 
تسبیب وفق ماده 331 قانون مدنی حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت 693/750 ریال 
بابتهزینه دادرسی و همچنین هزینه نشر آگهی در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و پس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم رای حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:5219 شعبه 

51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان ) 480 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

3/378 کالسه پرونده: 960780 شماره دادنامه:9709976794600088-97/2/4 مرجع 
رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای مهدی کبیری به نشانی 
خ طیب ساختمان کاج طبقه زیرین، خوانده: آقای علیرضا فرحناکیان به نشانی مجهول 
المکان،   با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: دعوی آقای مهدی 
کبیری به طرفیت آقای علیرضا فرحناکیان  به خواسته مطالبه مبلغ 108/000/000 ریال 
وجه چک به شماره 631313-96/3/18 و سفته شماره 9423302   عهده بانک انصار به 

انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این که خوانده با توجه به ابالغ قانونی 97/1/20  در 
جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت 
است  لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 108/000/000  بابت اصل خواسته و 
2/520/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید  
نسبت به مبلغ 48/000/000 ریال و نســبت به ابالقی تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در 
حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشــد. متذکر می گردد در خسارت تاخیر تادیه نسبت به 
مبلغ 48/000/000 ریال ازتاریخ سررسید 96/3/18 و نسبت به مبلغ 60/000/000 ریال 
از تاریخ تقدیم دادخواست 96/11/9 احتساب می گردد.  م الف:5257 شعبه 16 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 290 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/380 شماره دادنامه: 9609970350902020 شماره پرونده: 9609980350900703 
شماره بایگانی شعبه: 960820 خواهان: آقای عباس ابراهیمی اصل فرزند احمد با وکالت 
آقای حبیب محمدی فرزند رحیم به نشانی اصفهان بزرگمهر کوی فرهنگیان ساختمان 
بهشت طبقه سوم واحد 34، خوانده: خانم ایران محبی به نشانی مجهول المکان، خواسته 
ها: 1- استرداد ثمن معامله 2- اعالم بطالن معامله 3- مطالبه خسارت، گردشکار: دادگاه 
با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: در خصــوص دعوی خواهان عباس ابراهیمی اصــل فرزند احمد به طرفیت 
خوانده ایران محبی به خواسته استرداد ثمن معامله به مبلغ دویست میلیون ریال مطالبه 
خسارت ناشی از مســتحق للغیر در آمدن مبیع و اعالم بطالن معامله ) مبایعه نامه عادی 
به شماره 12182 مورخ 1386/12/24( به لحاظ مســتحق للغیر در آمدن مبیع موضوع 
قرارداد عادی مورخ 1386/12/24 دادگاه نظر به اینکه معامله به مال غیر باطل نیســت 
مگر اینکه معامله توسط مالک رد شود و در این پرونده دلیلی بر اینکه مالک معامله را تنفیذ 
ننموده اقامه و ابراز نشده و اصال معلوم نیست مالک کیست لذا دعوی را غیر قابل استماع 
تشخیص مستندا به ماده 247 قانون مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر واعالم می گردد 
رای صادره ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های 
تجدیدنظر استان می باشد. م الف:5230 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان ) 224 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/381 شماره دادنامه: 9609970350501789 شماره پرونده: 9609980350500529 
شماره بایگانی شعبه: 960637 خواهان:  آقای سلمان صدر دین کرمی فرزند حجت اله با 
وکالت خانم آرزو لطفی فتح آبادی فرزند سیف اله به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
روبروی سرپرســتی بانک ملت کوچه فیاضی ساختمان وکیل پایه یک دادگستری طبقه 
اول  و آقای فرامرز شیروانی فرزند منصور به نشــانی اصفهان میدان جمهوری بوستان 
مهر ســاختمان تجاری اداری تخت جمشــید ط 1 واحد 2، خوانده: آقای فرهاد آژ فرزند 
علی نقی به نشانی اصفهان نورباران خ 22 بهمن کوچه 33 کوچه شانی پالک 1، خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی، 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای سلمان صدر دین کرمی 
فرزند حجت اله به طرفیت آقای فرهاد آژ فرزند علی نقی به خواسته مطالبه وجه یک فقره 
سفته به شماره 409641 به مبلغ 300/000/000 به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه به شرح متن دادخواســت دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه 
صدور سفته در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان برای مطالبه 
است خوانده حاضر نشده و دلیلی بر اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه ننموده است لذا دادگاه 
دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 198-519-520 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 8/570/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 1396/5/26 لغایت زمان اجرا در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه است. 

م الف:5263 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 297 کلمه، 3 کادر(

پریسا سعادت

چالش قیمت، یکــی از اصلی تریــن پارامترهایی 
است که در ســبد غذایی خانوار، ســامتی افراد را 
تهدید می کند. این در حالی اســت که در بسیاری 
از کشورهای اروپایی و آمریکا به منظور تغییر ذائقه 
مردم در جهت مصرف درســت مواد غذایی و حذف 
خوراکی های مضر از سبد غذایی خانوار با دادن یارانه 
به مواد غذایی مانند شیر و لبنیات و همچنین گرفتن 
مالیات از خوراکی هایی مانند نوشابه و سیگار، زمینه 
کنار گذاشتن موادی که برای سامتی به خصوص 
جوانان ضرر دارند را فراهم می کنند. این مسئله در 
حالی است که در ایران قیمت بسیاری از مواد مضر 
برای سامتی مانند انواع نوشابه ها و خوراکی های 
ســرخ کردنی مانند چیپس و پفک موجب شده تا 
مصرف این کاالها به خصوص در میان بســیاری از 
افراد جوان همچنان باال باشد. اخیرا مدیر دفتر بهبود 
تغذیه جامعه وزارت بهداشت هم نسبت به ارزان تر 
بودن نوشابه نسبت به لبنیات در کشور هشدار داده 
و این مسئله را زمینه ساز حذف مصرف مواد ضروری 
برای سامتی دانسته است. بر اساس آمارها به طور 
متوســط هر ایرانی 42 لیتر نوشابه در سال مصرف 
می کند که البته خبر بدی هــم در این رابطه وجود 
دارد. طی 20 سال اخیر مصرف نوشابه های گازدار در 
کشور نزدیک به 15 درصد افزایش داشته و متاسفانه 
در این مدت مصرف شــیر و لبنیات تنها حدود یک 
دهم درصد رشد کرده اســت. سرانه مصرف نوشابه 
در جهان حدود 10 لیتر است و این یعنی میانگین 
مصرف نوشــابه در ایرانیان 4 برابر میانگین جهان 
است از سوی دیگر اما سرانه مصرف شیر در ایران 70 
کیلوگرم اعام شده است. طبق آمار جهانی متوسط 
مصرف شیر در جهان 190 کیلوگرم و در کشورهای 
اروپایی بین 300 تا 450 کیلوگرم اعام شده است. 
این آمار در کشورهای توســعه یافته جهان به 500 
کیلوگرم هم می رســد. عبداللهی در خصوص لزوم 
بازنگری بر قیمت محصوالت غذایی معتقد اســت: 

محصوالتی مانند شــیر 
و لبنیــات، باید با قیمت 
مناســب تری در اختیار 
مردم قرار بگیرد، تا تمام 
دهک ها قادر به خریداری 
آنها باشند؛ بنابراین فقط 
با آموزش و فرهنگ سازی 
نمی تــوان مــردم را به 

ســمت مصرف غذای مفید و اصاح ســبک تغذیه 
سوق داد. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت با بیان اینکه قیمت کاال بر قدرت خرید مردم 
تاثیرگذار است، گفت: مثا در شرایطی که در کشور، 
مردم با کمبود دریافت کلسیم مواجه هستند، توصیه 
به مصرف لبنیات افزایش پیدا می کند، درحالی که 
مردم، مخصوصا دهک های با درآمد پایین، با وجود 
کســب اطاعات درخصوص مصرف بیشتر لبنیات، 
قادر به خرید آنها نیســتند. عبداللهی گفت: وقتی 
قیمت نوشــابه از دوغ ارزان تر است، طبیعی است 
که مردم به خرید نوشابه روی می آورند درحالی که 
نوشابه حاوی شکر فراوانی است و فرد با مصرف آن 
دچار، دیابت، پوکی استخوان و فشارخون خواهد شد؛  
بنابراین عاوه براینکه آن ماده غذایی به بدن سودی 
نرسانده، بلکه منجر به آسیب و بیماری نیز می شود. 

در نتیجه، عاوه بر کاهش 
قیمت محصوالت مفید و 
سودرسان، باید بر افزایش 
قیمت محصوالت آسیب 
رسان به سامت مردم نیز 
اهتمام جدی وجود داشته 
باشد.چالش قیمت گذاری 
یکی از اصلی ترین مواردی 
اســت که امروز موجب تهدید سامت جامعه شده 
است. این مسئله بخشی تحت تاثیر عدم برنامه ریزی 
 برای روندهای تغذیه ای جامعه و بخشــی دیگر به

 البی های قدرتمند شــرکت های بزرگ نوشــابه و 
مواد غذایــی دیگر در وزارت بهداشــت بازمی گردد 
که مانعــی بر ســر راه افزایش قیمت هــا و یا وضع 
مالیات های بیشتر می شــود. این موضوع در مورد 
آمارهای مصــرف بســیار پایین شــیر و لبنیات و 
همچنین میــزان باالی روغن و مواد ســرخ کردنی 
در میــان ایرانیان تاســف برانگیزتر خواهد شــد. 
آمارهایی که در برخی از موارد مانند شــکر و نمک 
به شــدت عجیب و غریب هــم می شــود؛ میزان 
 باالی مصرفی که به گفته کارشناســان پزشــکی
  چیزی مانند خودکشــی دســته جمعی ایرانیان

 است.

کرفس ترد و تازه، تقریبا 95 درصــد آب دارد؛ اما از 
نظر تاثیری که روی بدن دارد شــگفت انگیز است. 
شاید وقت آن رسیده باشد که این سبزی را وارد رژیم 

غذایی تان کنید.
کنترل وزن برایتان راحت تر می شود

حجم باالیی از کرفس را آب تشــکیل داده است؛ اما 
ویتامین K و مواد معدنی زیادی نیز دارد. چیزی که 
در مورد کرفس باید به یاد داشته باشید این است  که 
بدن تان برای گوارش کرفس، به کالری بیشــتری از 

کالری خود کرفس نیاز دارد. 
تسکین سوزش معده

ریفاکس اســید معده به مری،   نوعی بیماری است 
که معموال به دلیل تغذیه  نادرست یا بدهضمی روی 
می دهد. آب کرفس می تواند ســوزش معده را فورا 

تسکین بدهد و اسیدیته آن را تنظیم کند.
درمان زخم معده

مطالعه ای در سال 2010 نشان داد که کرفس حاوی 
نوع خاصی عصاره اتانول اســت کــه از بروز زخم در 

مخاط سیستم گوارشی جلوگیری می کند. کرفس 
دارای فانوئیدها، تانین ها، عصاره ها و آلکالوئیدهایی 
اســت که تولید موکوس محافظ در داخل روده ها را 

افزایش می دهند.
خواص ضدالتهابی

التهاب در بدن، یــک واکنش ایمنی اســت که در 
پاســخ به عفونت یا تحریک صورت می گیرد و لزوما 
چیز بدی نیست زیرا این شیوه  بدن برای محافظت 
از شــما در برابر شیوع عفونت اســت؛اما گاهی باید 
التهاب و عوارض ناشی از آن را کنترل کنید و کرفس 
می تواند در این کار کمک تان کند چون هم خاصیت 
ضدالتهابی دارد و هم ویژگی آنتی اکسیدانی. در ضمن 
کرفس می تواند کاری کند که دندان هایتان سفیدتر 

جلوه کنند، زیرا کلسیم دارد.
کمک به عملکرد گوارش

کرفس عاوه بــر آب فراوان، فیبر زیــادی هم دارد. 
فیبر طبیعی و فیتوشیمیایی ها می توانند دیواره های 
معــده و روده  کوچــک را تحریک کــرده و جلوی 
 یبوســت را بگیرند زیرا به حرکت های دودی کمک

 می کنند. 
کاهش فشار و کلسترول خون

کرفس خاصیت ضد کلسترول هم دارد که با تعدیل 
ســطح کلســترول موجب جلوگیــری از افزایش 
فشارخون نیز می شود. کرفس باعث آرام سازی و شل 
شدن عضات می شود و جریان پتاسیم و کلسیم را 

داخل و بیرون سلول ها بهبود می  بخشد.

چوب حراج به سالمت ایرانی ها!

یک سبزی عالی برای کنترل وزن؛

با خوردن کرفس، شاهد  اتفاقات تازه ای  در بدن تان باشید

با نزدیک شــدن به فصل تابســتان، دمای هوا رو به 
افزایش است.یک مطالعه جدید در مورد اینکه چگونه 
دمای باالی هوا در تابســتان می تواند بر اتومبیل ها و 
کودکان در داخل آنها تاثیر بگذارد، منتشر شده است.
محققان دریافتند اگر یک بچه 2 ساله را در خودرو تنها 
بگذارند، درجه حرارت بدن کودک در یک ساعت به 
بیش از 40 درجه سانتی گراد می رسد. در حالی که اگر 
خودرو در سایه باشد، رســیدن به این درجه حرارت، 
2 ساعت به طول می انجامد.دکتر »جنیفر وانوس«، 
نویســنده این تحقیق گفت: امیدواریم که مطالعه ما 
بتواند آگاهی مــردم را افزایش دهد و منجر به تمرکز 

تولیدکننده های خودرو برای پشــتیبانی فنی در این 
راه شود و به پیشبرد سیاست های جدید که ایمنی 
و نجات کــودکان و حیوانات خانگــی را به ارمغان 

می آورد، کمک کند.

مرگبار بودن هوای داخل خودرو پس از تابش خورشید

 مغز انسان چگونه بیشتر 
 از حد انتظار رشد کرد؟

یک مطالعــه جدید نشــان می دهد که 
چگونه مغز انسان نســبت به حیوانات 
بسیار بزرگ تر است. مطالعات دانشمندان 
نشــان می دهد که بر خاف باورها، مغز 
انســان به دلیل تعامات اجتماعی رشد 
نکرده اســت بلکه به دلیل چالش های 
زیست محیطی که منجر به زنده ماندن 

آنها شده، رشد کرده است. 
نظریه های پیشین بر این مبنا بودند که 
مغز انسان به دلیل افزایش پیچیدگی های 
متقابل بین انسان ها رشــد کرده است. 
محققان پیش از این بیان کرده بودند که 
مغز انسان از 20 درصد انرژی مورد نیاز 

بدن استفاده می کند.
 آنها از یک مدل ریاضی استفاده کردند 
تا میــزان تاثیر مشــکات اکولوژیکی 
 و اجتماعــی بــر رشــد انــدازه مغز را 

اندازه گیری کنند.
در این مدل، دانشمندان اطاعاتی مانند 
اندازه مغز نوزاد و انــرژی مغز آن نوزاد و 
اندام های تولید مثل را وارد کردند. این 
اطاعات قادر بودند تــا تعیین کنند هر 
چالش چه تاثیری بــر توانایی مغز دارد؛ 
همچنیــن این مدل محاســبه می کرد 
که چه مقدار انرژی برای رشد مغز مورد 

نیاز است.
 محققان انتظار داشتند که چالش های 
اجتماعی نقــش مهمی در رشــد مغز 
داشته باشــند؛ اما داده های کامپیوتری 
نشــان دادند که ۶0 درصد رشد مغز هر 
فرد به تقابل آن فرد بــا پیرامونش و 30 
درصد آن به همکاری بــا دیگران  و آن 
10 درصد باقی مانــده نیز به رقابت فرد 
با دیگران بستگی دارد.داده ها نشان داد 
که همکاری با دیگران بــا کاهش اندازه 
مغز مرتبط اســت، زیرا به افــراد اجازه 
می دهد که به کاردانــی یکدیگر اعتماد 
کنند و با رشد مغزهای کوچک تر انرژی 

را ذخیره کنند. 

 سرانه مصرف نوشابه در جهان 
حدود 10 لیتر است و این یعنی 

میانگین مصرف نوشابه در ایرانیان 
4 برابر میانگین جهان است

  چالش قیمت گذاری ،نوشابه ارزان تر از دوغ 
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علت مرگ »داویده آستوری« 
مشخص شد

نشریه »کوریره دال سرا« مدعی شد که داویده 
آســتوری، کاپیتــان 
فیورنتینا، احتماال 
در خواب از دنیا 
نرفته اســت و 
پرونده جدیدی 
در ایــن رابطــه 
بــاز کرد.تــا پیش 
از این اعالم شــده بود که 
آســتوری در خواب و به علــت بیماری بردی 
کاردیا )کندتپشی( که طی آن قلب به کمترین 
میزان تپش خود رسیده و متوقف می شود، از 
دنیا رفته اســت؛اما حاال نشریات ایتالیا مدعی 
شــدند که آســتوری به علتی کامال برعکس 
آنچه اعالم شده یعنی تندتپشی از دنیا رفته و 
احتماال وقتی دچار چنین عارضه ای شده، در 
خواب نبوده است. در حقیقت اگر کس دیگری 
در اتاق آستوری حضور داشــت و درخواست 
کمک می کرد، ممکن بــود کاپیتان فیورنتینا 

نجات پیدا کند.

 واکنش »فیگو«
 به جدایی رونالدو از رئال

ستاره پرتغالی پس از فینال چمپیونزلیگ، اعالم 
کرد که شاید این دیدار 
آخرین بازی اش 
برای رئال باشد 
و دنیای فوتبال 
را شــوکه کرد. 
رکورد  نشــریه 
مدعــی شــده که 
او در تابســتان قطعا رئال 
را ترک خواهد کرد ولی فیگو مدعی شــد که 
رئال فرصت های بی نظیری در اختیار رونالدو 
گذاشته اســت. او گفت:» فاکتورهای زیادی 
وجود دارد که باید بررسی شوند ولی رونالدو در 
بهترین باشگاه جهان توپ می زند و فکر می کنم 
فوتبالش را در همین جا به پایان می رســاند. 
منطقی هم هســت زیرا مشــخص اســت که 
دستاوردهای او در رئال در هیچ باشگاه دیگری 
رخ نمی داد. رئال به رونالدو خیلی پرستیژ داده 
و این موضوع باعث شــده که او جوایز انفرادی 

زیادی نیز ببرد.«

 واکنش »مارسلو« 
به حضور نیمار در رئال

آینده نیمار و رونالدو، تیتر یک روزنامه ها را به 
خود اختصاص داده اند 
و هر دو پــا به جام 
خواهند  جهانی 
گذاشت. شایعات 
حاکی از آن است 
که نیمار به رئال 
مادریــد خواهــد 
پیوســت و رونالــدو نیز به 
جدایی از جمع سپیدپوشان بسیار نزدیک است. 
حال مارســلو در مصاحبه ای، از حضور نیمار 
استقبال کرد و تاکید کرد که ماندن رونالدو به 
حضور نیمار ربطی ندارد. او گفت: رئال مادرید 
متعلق به رنالدو نیست. اگر رییس باشگاه کسی 
را بخواهد، او را خواهد خرید. موضوع این نیست 
که چون رونالدو در تیم ماست، نیمار نمی تواند 
به جمع ما بپیوندد. من دوســت دارم رونالدو 
بماند، همه بازیکنان می خواهند ولی یک چیز 
ربطی به دیگر موضوعات نــدارد. درهای رئال 

همیشه به روی نیمار باز است. 

یوونتوس قرارداد »داگالس 
کاستا« را نهایی کرد

باشگاه یوونتوس تایید کرد که با پرداخت 40 
میلیون یــورو به بایرن 
مونیخ، قــرارداد 
داگالس کاستا، 
هافبک تکنیکی 
برزیلی را دائمی 
کــرده اســت.

کاستا که در زمان 
کارلــو آنچلوتــی، 
جایگاهش در ترکیب اصلی بایرن را از دســت 
داد، سال گذشته با انتقالی قرضی به یوونتوس 
پیوســت.او در فصل اخیر 47 بــازی در همه 
رقابت ها برای یووه انجــام داد و کمک کرد تا 
این تیم بــرای هفتمین فصــل پیاپی قهرمان 
سری آ شــود و برای چهارمین فصل پشت سر 
هم، هر دو جام داخلی ایتالیا را از آن خود کند.

نمایش های درخشان او در این فصل باعث شد 
 تا یوونتوســی ها تصمیم به تمدیــد قرارداد او 

بگیرند. 

مذاکره با سپاهان، توافق با ذوب آهن

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 وحید امیری هم اکنون پیشــنهاد تمدید قرارداد از سوی باشگاه 
پرسپولیس را دارد؛ اما با توجه به حضور او در جام جهانی و فرصتی 
مناسب جهت درخشیدن در آن، در صورتی که پیشنهادی از تیم 
های اروپایی و یا شاید تیم های عربی به او شود، نظرش تغییر کند و با 
توجه به سن و سال او، این می تواند آخرین شانس برای لژیونر شدن 
باشد که می تواند ایجاد نقطه عطفی در دوران حرفه ای امیری شود.  

آخرین تالش امیری برای لژیونرشدن

کاوه رضایی یکی از بهترین لژیونرهای فوتبال ایران در اروپا طی 13
فصل گذشته بود که توانایی هایش را به رخ اهالی فوتبال کشید؛ 
اما این بازیکن به احتمال فراوان برای فصل آینده این باشــگاه را 
ترک می کند. شــارلوا به تازگی با دو بازیکن ایرانی جدید به نام 
های علی قلی زاده و امید نورافکن عقد قرارداد کرده و از این رو، به 

احتمال بسیار زیاد، کاوه از این تیم جدا می شود .

احتمال جدایی کاوه از شارلوا افزایش یافت

09

نقل و انتقاالت غیر رســمی لیگ برتر و خرید بازیکنان جدید توسط 
تیم های لیگ برتری در حالی ادامه دارد که صحبت های محمود شیعی، 
مدیرعامل باشگاه پیکان در حاشیه مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ 
می تواند به عنوان تلنگری برای بقیه باشگاه ها باشد تا برای رسیدن به 

حق و حقوق خودشان تالش بیشتری انجام دهند.
شیعی به عنوان مدیرعامل پیکان صحبت از پیگیری این باشگاه برای 

دریافت حق رشد پیام نیازمند دروازه سابق خودشان کرده که در این 
فصل به سپاهان پیوسته و قرار اســت دروازه بان اول طالیی پوشان 
باشد. تا به اینجای کار مشکلی وجود ندارد و اگر قانونی در این زمینه 
به تصویب رسیده باشد به مانند پولی که پرسپولیس برای حق رشد 
مسلمان به ذوب آهن پرداخت کرد سپاهان هم می تواند مبلغ حق رشد 
نیازمند را به پیکان بدهد ولی جالب اینجاست که اگر قرار به گرفتن حق 

رشد باشد خود سپاهان به واسطه در اختیار داشتن یک آکادمی فوتبال 
پایه باسابقه و بازیکن ســاز می تواند مدعی اول دریافت حق رشد در 
فوتبال ایران باشد.در این شرایط بهتر است که سپاهانی ها خودشان هم 
برای دریافت حق رشد بازیکنانی که چند سال زحمت آماده شدن شان 
بر دوش باشگاه بود وارد عمل شــوند تا حداقل از این طریق هم فرق 

باشگاه های آماده خور با باشگاه های بازیکن ساز مشخص شود.

اصفهانی ها ساختند و بقیه بردند
سپاهان پیگیر اصلی قانون حق رشد

 با اعالم جدید ترین رتبه بندی کشــورها در 
فدراسیون جهانی فوتبال، دوباره داغ ایرانی ها 
برای قرار گیری در ســخت ترین گروه جام 

جهانی تازه شد. 
در تازه ترین رتبه بندی اعالم شده توسط فیفا، تنها 
دو گروه از جام جهانی است که دو نماینده از جمع 
10 تیم برتر جهان را در خود جای داده است و از قضا 
گروه B  که تیم ایران در آن حضور دارد یکی از این 
گروه هاست که تیم پرتغال رده چهارمی و تیم اسپانیا 

رده دهمی در آن قرار گرفته اند.
ده آذر ماه سال گذشــته بود که مراسم قرعه کشی 

رقابت های جام جهانی 2018 روسیه در سالن 
کنسرت کاخ کرملین شهر مسکو برگزار 

و گروه تیم ملی ایران برای حضور در 
این مسابقات مشخص شد.

 تیم ملی ایران  که به عنوان دومین تیم توانسته بود 
مجوز حضور در رقابت های جام جهانی 2018 روسیه 
را به دست آورد در گروه B با تیم های اسپانیا، مراکش 
و پرتغال هم گروه شــد که با توجه به اینکه قهرمان 

قاره آفریقا، قهرمان قاره اروپا و یکی 
از مدعیان اصلــی قهرمانی این 
دوره از رقابت های جام جهانی 
همان زمان در این گروه قرار گرفته بود از 

عنوان شد که سخت ترین قرعه ممکن برای حضور 

در این رقابت ها به نام ایران افتاده است و شاگردان 
کارلوس کی روش کار سختی را در پیش دارند و باید 
خود را به بهترین شکل برای حضور در این مسابقات 

آماده کنند.
ولی برخالف آن چه انتظار می رفت فدراسیون فوتبال 
نتوانست برنامه های آماده سازی خوبی را برای تیم 
ملی فوتبال ایران ترتیب دهد  و  شاگردان کارلوس 
کی روش بدون برگزاری بازی های دوســتانه با تیم 
های مطرح راهی روسیه 
شدند تا ســرمربی تیم 

ملی ایران کــه این روزها دل ودمــاغ چندانی برای 
هدایت تیم ملی ندارد و پیــش از جام جهانی خبر 
جدایی خود از این تیم را اعالم کرده است، نسبت به 

عدم  برگزاری این بازی ها انتقاد کند.       
کارلوس کی روش پس از لغو بــازی تیم ملی ایران 
با تیم ملی یونان و ســپس لغو بازی بــا تیم کوزوو 
در گفت و گو با رســانه ها  مطرح کــرد که  به دلیل 
شرایط سیاسی هیچ تیمی نمی خواهد مقابل ایران 
بازی کند و تمام برنامه های 

تدارکاتی ما از بین رفت. رمربی تیم ملی ایران هرچند 
نسبت به این مسئله مثل همیشه گالیه داشته ولی  
گفته  که عدم برگزاری بازی های دوستانه با تیم های 
مطرح موضوعی است  که در تمام این هفت سال  با 
آن درگیر بودم، هرچند نتوانســته ام هیچ وقت این 
مشــکالت را حل کنم ولی می دانم که این مسائل 
الهام آفرین بود و سبب می شود تا تیم به سمت جلو 
هدایت شود.کی روش حضور ایران در مسابقات جام 
جهانی را چالش بزرگی برای شاگردانش معرفی کرد 
و معتقد است که آنها می توانند خودشان را مقابل این 
تیم های مدعی نشان دهند و اگر نتوانند به پیروزی 
در این بازی ها دست یابند، حداقل می توانند چیز 

های بزرگی از این مسابقات بیاموزند.
 تیم ملی فوتبــال ایــران، در اولین بازی 
خود در این رقابت هــا 25 خرداد ماه 
به مصاف قهرمان قاره  آفریقا می رود 
که برخالف تیم ملی ایران شــرایط 
تمرینی خوبی را پشت سر گذاشته 
و به هیچ عنوان نمــی خواهد بدون 
کسب پیروزی از این بازی خارج شود ولی 
شاگردان کارلوس کی روش امیدوارند 
در این دوره از رقابت ها معجزه به کمک 
آنها بیاید تا تیم ملی ایران بتواند بازی 
های رویایی را از خــود به نمایش 

بگذارد. 

منابع مالی برای قرارداد تیام جور شد
باشگاه استقالل به دنبال آن بود تا هر طور شده، مامه تیام را در این تیم حفظ کند. حتی دو تن از مدیران 
باشــگاه به ترکیه رفتند تا با مدیربرنامه های اصلی تیام مذاکرات را دنبال کنند. این مهاجم سنگالی به 
جای اینکه به یک میلیون دالر باشگاه استقالل جواب مثبت بدهد، به دنبال عقدقرارداد با باشگاه الکویت 
با پیشنهاد 3 میلیون دالری و حضور در الهالل عربستان با پیشنهاد 4 میلیون دالری بود؛ اما )احتماال با 
دخالت وینفرد شفر( همه چیز دگرگون شد و حاال تیام به دنبال آن است تا دوباره با باشگاه استقالل مذاکره 
کند.یکی از مدیران باشــگاه در جمعی خصوصی گفته بود: »هر چقدر هم قیمت تیام را باال ببریم، چون 
کیفیت باالیی دارد، ضرر نمی کنیم؛ البته می توانیم از پول پاداش صعود اســتقالل به مرحله یک چهارم 

نهایی لیگ قهرمانان که به زودی به دست مان می رسد، پول تیام را تسویه کنیم« .

مذاکره با سپاهان، توافق با ذوب آهن
بازیکن اســبق تیم فوتبال ذوب آهن بار دیگر به این تیم پیوست.محســن مســلمان، بازیکن فصل گذشته 
پرســپولیس تهران پس از توافق با مدیران باشگاه ذوب آهن با قراردادی دوســاله به این تیم پیوست.او که 
از تیم های پایه باشــگاه ذوب آهن رشد کرده بود، برای خدمت ســربازی به عضویت باشگاه ملوان در آمد و 
پس از آن به صورت قرضی در پرسپولیس و فوالد خوزســتان بازی کرد.مسلمان پس از اتمام قرارداد با ذوب 
آهن باز هم به پرسپولیس پیوست و 3 ســال در عضویت این تیم بود که بروز برخی مشکالت بین برانکو و او، 
در پایان فصل هفدهم لیگ برتر از این تیم جدا شــد.در حالی که شایعات زیادی از پیوستن محسن مسلمان 
 به سپاهان به گوش می رسید، این بازیکن با حضور در دفتر ســعید آذری قرارداد خود را با این باشگاه امضا

 کرد.

کمیته بین الملل مجلس عــوام انگلیس در 
آســتانه آغاز جام جهانــی 2018 فوتبال با 
انتشــار بیانیه ای از امنیت 10 هزار هوادار 
انگلیسی که قصد سفر به روسیه دارند، ابراز 
نگرانی کرد.ســفیر انگلیس در روســیه نیز 
اعالم کرد با توجه به اهمیت امنیت هواداران 
فوتبال این کشــور در طــول برگزاری جام 
جهانی 2018 فوتبال با سازمان های مربوط 

روسی همکاری نزدیکی خواهند داشت.
خبر دیگر از روســیه و جام جهانی 2018 
فوتبال مربــوط به افتتاح مرکــز داوطلبان 
افتخاری در ورزشگاه روستوف است.1400 
نفر به عنــوان داوطلب افتخاری از ســوی 
کمیته سازماندهی جام جهانی 2018 برای 
خدمات دهی به میهمانان و هواداران فوتبال 
در ورزشگاه روستوف، مرکز رسانه ای فیفا و 
دیگر مجموعه های ورزشی مستقر خواهند 

شد.

ارتش سلسائو؛
  ۶۰هزار برزیلی
 در راه روسیه

با توجه بــه ناکامی برزیــل در جام جهانی 
2014که در همین کشور برگزار شد، حاال 
سلســائو انگیزه باالیی دارد که در  روســیه 
بار دیگر قهرمان رقابت ها شــود. حال وزیر 
امور خارجه برزیــل تایید کرد کــه تعداد 
باالیی از هواداران راهی روســیه شده اند. او 
گفت: »حداقل ۶0هزار بلیــت به برزیلی ها 
فروخته شــده و این خیلی فراتر از متوسط 
فروش بلیت اســت.« وزارت امــور خارجه 
و وزارت ورزش برزیــل یک کتــاب راهنما  
134صفحه ای برای آشــنایی با سنت ها و 
قوانین روسیه در اختیار مسافران قرار دادند. 
این راهنما در فرودگاه بین مسافران پخش 

می شد.

اسرائیل خواستار اخراج 
آرژانتین از جام جهانی ۲۰۱۸!

فدراسیون فوتبال اسرائیل از فیفا درخواست 
اخراج تیم ملی فوتبــال آرژانتین را از جام 

جهانی 201۶ روسیه مطرح کرد.
دیدار دوســتانه آرژانتین و اســرائیل که به 
خاطر مســائل سیاسی لغو شــد هنوز هم 
خبرساز است. بازیکنان آلبی سلسته حاضر 
نشــدند برای انجام این بازی به این کشور 
ســفر کنند. بــه همین خاطر فدراســیون 
فوتبال اسرائیل خواســتار اخراج تیم ملی 
آرژانتین از جام جهانی 2018 روســیه شد. 
این فدراسیون قصد دارد شکایت خود را از 

طریق شرکت کومتک به فیفا ارائه دهد.

جام جهانی

ابراز نگرانی مجلس عوام از امنیت 
هواداران انگلیسی در روسیه

 ایران میزبان شطرنج 
جام ملت های آسیا شد

با تایید فدراسیون جهانی شطرنج و همچنین کنفدراسیون شطرنج 
آسیا، کشورمان به عنوان میزبانی رقابت های شطرنج جام ملت های 
آسیا که به صورت تیمی برگزار می شــود، انتخاب شد.قرار است 
این رقابت ها در روزهای 3 تا 13 مرداد ســال جاری به میزبانی 
شهر همدان برگزار شود. این برای سومین بار است که رقابت های 
شطرنج جام ملت های آسیا به میزبانی ایران برگزار می شود. پیش 
از این در سال های 200۶ )اصفهان( و 2014 )تبریز( میزبان این 
رویداد بودند.تیم های قهرمان در هر دو بخش مردان و بانوان قادر 
خواهند بود تا در رقابت های تیمی منتخب جهان که هر دو سال 

یک بار برگزار می شود، شرکت کنند.

 گالیه کشتی گیران
 از گرمای خانه کشتی 

در حالی که کشــتی گیران حاضر در اردوهای تیم ملی خود را 
برای حضور در بازی های آســیایی جاکارتا آماده می کنند، بار 
دیگر دستگاه چیلر مجموعه آزادی از کار افتاد تا گرمای زیاد خانه 
کشتی باعث گالیه حاضرین در اردو شود. چیلر مجموعه آزادی 
چند روزی کار می کرد و قبل از تعطیالت اخیر برای سرویس به 
پیمانکار سپرده شد؛ اما در همین حین بخش دیگری از سیستم 
دچار مشکل شد تا جایی که طی چند روز اخیر دستگاه چیلر خانه 
کشتی که محل برگزاری اردوهای تیم های ملی کشتی است، 
کامال از کار افتاده و گرمای شدید خانه کشتی باعث گالیه شدید 

کشتی گیران و کادر فنی تیم های ملی شده است. 

 »حدادی«  در لیگ الماس اسلو 
دوم شد

احسان حدادی در مرحله پنجم رقابت های دوومیدانی لیگ 
الماس در اسلو، با رکورد ۶7.55 متر در رده دوم ایستاد.او در 
پرتاب اول رکــورد ۶5.41، در پرتاب دوم رکورد ۶7.55، در 
پرتاب ســوم رکورد ۶5.75، در پرتاب چهارم رکورد ۶۶.17 
متر را ثبت کرد و پرتاب های پنجم و ششــم او خطا شد.این 
رقابت ها با حضــور 10 پرتابگر صورت گرفــت و اندریوس 
گودزیوس جامائیکایی با رکورد ۶۹.04 متر قهرمان شــد. 
دنیل استال ســوئدی نیز با رکورد ۶7.04 متر به مقام سوم 
دست یافت.حدادی در رقابت های لیگ الماس رم )ایتالیا( با 

رکورد ۶5.۹3 متر در رده سوم جا گرفته بود.

آلمانوالیبال
 - 

آمریکا
ساعت 

15

سایت 
آنتن

کلیولند بسکتبال
کاوالیرز 
- گلدن 
استیت 
واریرز

ساعت
05:35

سایت 
آنتن

ایتالیا والیبال
 -

بلغارستان
ساعت
08:00

شبکه 
ورزش

ایرانوالیبال
- 

 برزیل
ساعت

16

شبکه 
ورزش

روسیهوالیبال
- 

چین
ساعت
18:30

شبکه 
ورزش

فرانسه والیبال
 -

آرژانتین
ساعت
20:30

سایت 
آنتن

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

 شنبه
 19 خرداد

سمیه مصور
تیم ملی ایران در انتظار معجزه

   به بهانه اعالم جدیدترین رتبه بندی کشورها از سوی فیفا؛   
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قیامی به بلندای قدس
پیشنهاد سردبیر:

زینب ذاکر 

معلوم بود امســال متفاوت تر از همیشه 
خواهد بود. مردم ایران نشــان داده اند با 
وجود تمام گالیه ها و انتقادهایی که دارند، 
 دارای بصیرت هســتند و می دانند گاهی 
اوقات،  این حضوردرصحنــه تا چه اندازه 
مهم و حیاتی اســت و مــی تواند حامل 
پیام های فرامــوش نشــدنی و تاریخی 
 برای سران کشورهای اســتکباری باشد؛ 
 همان هایی که بــه تازگی با وقاحت هرچه 
تمام تر، سفارتخانه هایشــان را به قدس 

منتقل کردند و  حتی جشن گرفتند.
در روز انتقال سفارت، فلســطینی ها را به خاک 
و خون کشــیدند و روی خون ســرخ فلسطین، 
خطی از خشــم به جای گذاشــتند؛ خشمی که 
دیروز فوران کرد. مردم ایران قیام کردند، قیامی 
به بلندای قدس عزیز، قدس شــریف... قدســی 
که روزی باالخــره آن را آزاد خواهیــم کرد. این 
وعده امام راحل  و شــهدا بود. روی ســنگ مزار 
»مسلم خیزاب« نوشته اند که عاشــق مبارزه با 
صهیونیست ها بود. بچه های مدافع حرم و حریم، 
بیخ گوش اســرائیل جنگیدند، بدون هراس و با 

عشق... .
نسل دهه هفتادِی دالور، خمینی کبیر را ندیده، 
اما شــنیده که پیرجماران می گفت: »راه قدس 
از کربال می گذرد.« روزگاری پــاره های تن این 
وطن رفتند تا راه کربال را باز کنند و چنین کردند 
هرچنــد بهایش خون هایی بود که ریخته شــد، 
پیکرهای پاکی که برنگشت، مادرهایی که چشم 
به راه ماندند و چشــم به راه رفتند، پدرهایی که 
قامت شان خم شــد، همســرانی که تنها ماندند 
و فرزندانی که ســهم شــان از »بابــا« تنها یک 

»قاب عکس« بود روی طاقچه خانه.
حاال نوبت نسل بعدی بود؛ این بار نوبت »قدس« 
اســت. وحشــت نتانیاهو و همفکرانش از همین 
شیربچه هاســت که اگر فرمانده شان اشاره کند، 
تل آویو و حیفا را با خاک یکسان می کنند و  رد این 
رژیم جعلی و کودک کش را برای همیشه از روی 

نقشه جغرافیای جهان پاک خواهند کرد.   
آن وقت هــا بودند عده ای که مــی گفتند: »غزه 
و لبنان و  فلســطین بــه ما چه!« و حــاج احمد 
متوســلیان هم بود که در جــواب بگوید: »فرق 
نمی کنــد، کیــان مســلمین و آبروی ماســت. 
ســفارتخانه ما در لبنــان با مقــر فرماندهی در 

مریوان فرقی ندارد آنجا را هم بگیرند، آبروی نظام 
جمهوری اسالمی می رود.« 

حاال نسل ها عوض شده؛ عده ای آمده اند که فریاد 
می زنند: » نه غزه، نه لبنان؛ جانم فدای ایران« و 
حاج احمدی نیســت تا به آنها بگوید مستشاران 
سپاه ما فرســنگ ها آن ســوتر از مرزهای مان 
می جنگند تا اینجا غزه، عراق و افغانستان نشود. تا 

دست حرامی به حرم و حریم نرسد... .
و دیــروز، روزی بــود کــه مــی شــد فهمید 
عشــق،غیرت و بصیرت هنوز جاری است و این 
رود هیچوقت نمی خشــکد. هنوز هم کافی است 
فرمانده  اشــاره ای کند، آن وقت اسرائیل خیلی 
 زودتر از 25 ســال محو خواهد شــد و بنیامین و 
بنیامین ها آرزوی منزوی شدن ایران را با خود به 

گور خواهند برد. 
دیروز در اصفهان نیز فریاد »مرگ بر اسرائیل« و 
»مرگ بر آمریکا« طنین انداز شد، زن و مرد، پیر 
و جوان، دانش آموز و دانشــجو، کارگر و کارمند، 
خانواده معظم شهدا، طالب و روحانیون، اساتید، 
بازاریان و... در کنارمقامات و مسئوالن شهری از 
دستگاه ها و نهادهای مختلف، همه آمده بودند. 
مردم مومن و روزه دار اصفهان با مشــت های گره 

کرده فریاد »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« 
سر دادند و بار دیگر اعالم کردند، یک لحظه هم در 

راه دفاع از قدس شریف از پای نمی نشینند. 
اصفهانی ها با سردادن شــعارهایی مانند »مرگ 
بر اســرائیل مرگ بر آمریکا«، »هیهات من الذله، 
شعار مسلمین شد - نابودی اسرائیل، بر مردمان 
یقین شد«،»رژیم صهیونیســتی، جرثومه فساد 
است - آزادی فلســطین، مرهون اتحاد است«، 
»جنایت اسرائیل، جنایت آمریکاست - این همه 
قتل و غارت، حمایت آمریکاست«، حمایت خود را 
از مبارزان فلسطینی که با اقتدار در برابر دشمِن 
تا بن دندان مســلح صهیونیســت، ایســتاده اند 

اعالم کردند.
دیروز فریاد »القدس لنا« در گوش جهان پیچید. 
حاال دیوانه های تاجرمســلک و کودک کش های 
بی رحم، ضیافت بگیرند، نقشه بکشند، سفارتخانه 
منتقل کنند و خون مردم بی گنــاه را بریزند؛ اما 
این خون روزی گریبان شــان را مــی گیرد و ما 
این روز، روز قدس را که یــادگار خمینی کبیر و 
روز رستاخیز استکبارســتیزی مسلمانان است، 
 روزی جشن خواهیم گرفت؛ جشن آزادی قدس و 

محو شدن اسرائیل... .

قیامی به بلندای قدس
  مردم روزه دار اصفهان همنوا با ملت ایران، فریاد »مرگ بر اسرائیل« سردادند؛ 

ابالغ رای
3/386 شماره دادنامه: 9709970352200211 شماره پرونده: 9609980352200764 
شماره بایگانی شعبه: 960803 خواهان: آقای محمد نجیمی فرزند قاسم به نشانی استان 
اصفهان شــهر اصفهان خیابان عبدالرزاق بازار بزرگ روبروی مسجد ذوالفقار فروشگاه 
محمد نجیمی کدپســتی 8147866369 شــماره همراه 09133147458 شماره ثابت 
03132218496 کدملی 5110564221 خوانده: آقای محمود اسفندیاری فرزند عزیزاله 
به نشــانی تهران خانی آباد نو خ شهید لطیفی خ میثاق شــمالی)درختی( نبش ک 20 یا 
شهید صحرابی فروشگاه پوشاک مولتی برند پ 1، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای محمد نجیمی فرزند قاسم به طرفیت آقای محمود اســفندیاری فرزند عزیزا... به 
خواســته مطالبه مبلغ 473/400/000 ریال وجه پنج فقره چک به شماره های 531112 
مورخــه 95/9/5 و 531113 مورخــه 95/9/2 و 531114 مورخــه 95/9/2 هر یک به 
مبلغ 87/000/000 ریــال و 531115 مورخه 95/10/5 به مبلــغ 88/000/000 ریال و 
531148 مورخه 95/8/3 به مبلغ 124/400/000 ریــال جملگی عهده بانک صادرات 
شعبه بازار ســلطانی تهران به انضمام مطلق خسارات قانونی و خســارت تاخیر تادیه از 
زمان سررســید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه وی دفاع موثر و دلیل و مدرکی 
در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده اســت و سایر محتویات پرونده دعوی 
خواهان بر دادگاه ثابت اســت لذا به اســتناد مواد 249-310-313 قانون تجارت و مواد 
198-199-303-305-306-331-336-502-515-519-522 قانون آئین دادرسی 
مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 473/400/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 16/735/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی که ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابــل واخواهــی در دادگاه صادرکننده رای و ظرف بیســت روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز اســتان می باشد.  م الف:5241 
 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )مجتمع شهید بهشتی( ) 376 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

3/387 شماره دادنامه: 9709970352900258 شماره پرونده: 9609980366101660 
شماره بایگانی شعبه: 970007 شــاکی: آقای محمد نجفی فرزند علی به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان ملک شــهر خیابان مطهری فلکه آزادگان محله عقیق بن بست 
عقیق 7 شــرقی پالک 183، متهم: آقای ایرج احمدی به نشانی مجهول المکان، اتهام: 
ضرب و جرح عمدی با چاقو، گردشــکار: دادگاه ختم رســیدگی را ا عالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ایرج احمدی دایر بر 
ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شــکایت آقای محمد نجفی فرزند علی با توجه به مفاد 
شکایت شــاکی- گزارش کالنتری 20 اصفهان- گواهی پزشکی قانونی- کیفرخواست 
صادره توسط دادسرا- احضار متهم وفق موازین قانونی و عدم حضور در جلسه رسیدگی 
و به تبع عدم دفاع موثر از ناحیه ایشــان و جمیع اوراق و محتویات پرونده بزهکاری وی 
محرز است به اســتناد تبصره ماده 614 قانون مجازات اســالمی مصوب 1375 و مواد 
448-488 و 709 قانون مجازات اســالمی مصوب 1392 بابت جرح )دامیه( پس سر و 
سمت چپ ســر جمعًا چهاردرصد دیه کامل در حق شاکی آ قای محمد نجفی فرزند علی 
)ظرف مهلت مقرر قانونی( و به یک ســال حبس تعزیری  محکوم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست 
روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشــد 
درخصوص اعتراض آقای محمد نجفی فرزند علی نســبت به قرار منع تعقیب و موقوفی 
تعقیب صادره توسط دادیار محترم شعبه 42 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان با توجه به 
اینکه قرارهای مذکور مطابق موازین قانون و محتویات منعکس در پرونده صادر گردیده و 
اعتراض معترض خدشه ای به آن وارد نمی سازد به استناد مواد 270-271 و 273 قانون 
 آئین دادرسی کیفری قرار مذکور عینا تایید و اســتوار می گردد رای صادره قطعی است. 
م الف:5276 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی() 312 

کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
3/388 شماره دادنامه: 9709970354500291 شماره پرونده: 9609980360400407 
شماره بایگانی شعبه: 961170 متهمین: 1- آقای سید عباس حسینیان فرزند سید مهدی 
به نشانی مجهول المکان2- آقای حجت نصر اصفهانی فرزند صفر با وکالت آقای رحمان 
جنت دستجردی فرزند احمدرضا به نشانی خیابان آزادی مقابل بانک مسکن ساختمان 44، 
اتهام: جعل مهر و امضای مقام قضائی، گردشکار: دادگاه با توجه به  محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقایان 1- حجت نصر اصفهانی فرزند صفر متولد 1366 با وکالت رحمان جنت دایر 
بر جعل 4 فقره دستور مقام قضایی و استفاده از سند مجعول 2- سید عباس حسینیان فرزند 
سید مهدی متولد 1353 دایر بر جعل یک فقره دستور مقام قضایی موضوع گزارش دادگاه 
محترم تجدیدنظر دادگاه با توجه به محتویات پرونده تحقیقات انجام شده، گزارش حفاظت 
اطالعات اداره ثبت اسناد و امالک گزارش دادگاه محترم 18 تجدیدنظر نظریه کارشناس 
رسمی گزارش شعبه دوم اجرای احکام حقوقی- متواری بودن متهم ردیف دوم- اظهارات 
اقاریر صریح متهم ردیف اول در بازپرســی و دفاعیات غیر موثر و انکار بالوجه متهم در 
دادگاه و کیفرخواست صادره بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 535 و 
525 قانون تعزیرات و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اســالمی متهم ردیف اول را به 
4 فقره یازده سال حبس بابت بزه جعل و 5 فقره یازده ســال حبس بابت بزه استفاده از 5 
 فقره دستور قضایی مجعول محکوم می نماید که تنها یک مورد از آن قابل اجرا می باشد 
)11 سال( و متهم ردیف دوم را به تحمل 2 سال حبس محکوم می نماید النهایه با توجه 
به جوان بودن متهم ردیف اول وامید به اصالح و بازگشــت در مسیر صحیح اجرای همه 
مجازات ) یازده ســال حبس( را به مصلحت ندانسته مســتندا به ماده 46 قانون مجازات 
اسالمی و مدت 8 سال از حبس وی را به مدت 2 ســال تعلیق و متذکر می گردد چنانچه 
محکوم علیه در مدت تعلیق مرتکــب یکی ازجرائم عمومی موجــب حد، قصاص، دیه 
و تعزیر تا درجه 7 شــود پس از قطعیت حکم اخیــر تعلیق مجازات معلــق لغو و به اجرا 
گذاشــته می شــود رای صادره در خصوص متهم ردیف اول حضوری و بیست روز پس 
از ابالغ قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکم محترم تجدیدنظر می باشــد در خصوص 
متهم ردیف دوم غیابی و بیســت روز پس از آن قابل واخواهی در این دادگاه و بیســت 
 روز پس از ابــالغ قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکــم محترم تجدیدنظر می باشــد. 
 م الف:5269 شعبه 119دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 119 جزایی سابق( ) 415 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/390 شماره دادنامه: 9709970353300223 شماره پرونده: 9609980366100265 
شماره بایگانی شعبه: 961761  شاکی: آقای محمدرضا اسماعیلی لمجیری فرزند ابراهیم 
به نشانی اصفهان خانه اصفهان ک فروغ ک شهید اسماعیلی مجتمع کیان 2 ، متهم: آقای 
الیاس رمضانی به نشانی اصفهان ملک شــهر مفتح خ ناصر خسرو ک شهید صدیقی پ 
8، اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین به اشخاص عادی، گردشکار: دادگاه پس 
از بررسی محتویات پرونده به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای الیاس رمضانی که به علت متواری بودن مشخصات کامل تری از او در 
دست نیست مبنی بر ایراد توهین از طریق فحاشی و تهدید به قتل و ضررهای مالی و ایراد 
ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی موضوع شکایت آقای محمدرضا اسماعیلی، این 
دادگاه بر اساس مفاد کیفرخواست صادر شده از دادسرا و با توجه به اعالم شکایت شاکی 
خصوصی و اظهارات شهود و مطلعین و مفاد گواهی های پزشکی قانونی منضم به پرونده 
به شماره و تاریخهای 2207864- 95/5/18 و 2830806-96/9/22 و عدم حضور متهم 
در دادسرا و در جلسه دادرسی دادگاه با وصف ابالغ جهت دفاع از اتهامهای خویش و متواری 
بودن مشــارالیه و با عنایت به ســایر قرائن و امارات موجود و مندرج در پرونده بزهکاری 
متهم را محرز و مسلم دانسته و از حیث جنبه خصوصی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی به 
استناد مواد 290 و 448 و 450 و 452 و 462 و 488 و 492 و 709 و 714 جملگی از قانون 
مجازات اسالمی متهم را ظرف یکسال از تاریخ وقوع به پرداخت سه هزارم دیه کامل از 
بابت کبودی خفیف زیر چشم راست و پانزده صدم دیه کامل از بابت شکستگی استخوان 
پیشانی در سمت راست از نوع منقله در حق شاکی خصوصی و از حیث جنبه عمومی این بزه 
به استناد ماده 614 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات و به لحاظ احراز مراتب اخالل 
در نظم و آســایش عمومی و بیم تجری مرتکب و یا دیگران به اعتبار محل و زمان و نوع 
صدمات وارد شده و از بابت توهین و تهدید نیز به استناد مواد 608 و 669 قانون مجازات 
اســالمی بخش تعزیرات با رعایت مفاد ماده 134 قانون مجازات اسالمی در باب تعیین 
مجازات جرائم ارتکابی متعدد تعزیری متهم را از حیث جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح 

عمدی منتهی به شکستگی به پنج ســال حبس و از حیث توهین به تحمل هفتاد و چهار 
ضربه شالق و از حیث تهدید نیز به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت 
ســابق محکوم می نماید با این توضیح که در مرحله اجراء حکم صرفًا مجازات اشد قابل 
اجراست رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
مرجع و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف:5221 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)مجتمع 

شهید بهشتی( ) 470 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای اصالحی

3/391 کالسه پرونده: 960653 شــماره دادنامه: 9709976795200198  -97/2/29 
مرجع رسیدگی: شعبه بیست و دوم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید خیرالهی 
به نشانی بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشگاه خیرالهی ، خواندگان: 1- غالمحسین 
گودرزی به نشــانی مجهول المکان 2- مهدی محمدی به نشــانی مبارکه خیابان 17 
شهریور جنب پاساژ علی پارچه سرای دبی، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شــورا: )رای اصالحی(: نظر به اینکه در دادنامه شماره 929 مورخ 
96/10/26 این شعبه موضوع دعوی آقای ســعید خیرالهی به طرفیت 1- غالمحسین 
گودرزی 2- آقای مهدی محمدی به خواســته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه سه 
فقره چک به شماره های 621589 و 621590 و 621588 عهده بانک ملی ایران تعیین 
تکلیف در خصوص مسئولیت خواندگان مسکوت مانده لذا مستندا به ماده 309 قانون آئین 
دادرسی مدنی ضمن اصالح دادنامه صدراالشاره اعالم می دارد خواندگان متضامنا محکوم 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چکهای مذکور می باشند و مقرر می دارد دادنامه 
موصوف به انضمام این رای اصالحی معتبر است و الزم االجرا می باشد و دادن رونوشت 
از آن بدون پیوست نمودن این رای تصحیحی ممنوع می باشد رای صادره قطعی است. 

م الف:5223 شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان ) 230 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/389 شماره دادنامه: 9609970350100567 شماره پرونده: 9509980350100922 
شماره بایگانی شعبه: 951085 خواهان: صندوق کارآفرینی امید )صندوق مهر امام رضا( 
به نمایندگی عبدالصمد شهبازی با وکالت خانم الهام ســلطانی فرزند مرتضی به نشانی 
اصفهان خیابان نیکبخت ســاختمان ماکان 5 طبقه اول واحــد 17، خواندگان: 1- آقای 
سید محمودرضا میرباقری فرزند سید جالل به نشــانی مجهول المکان 2- آقای فرزاد 
کسائی کوپائی فرزند احمد به نشانی اصفهان خ خاقانی بن بست شقایق طبقه دوم پالک 
171، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 
 وجه بابت ... گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوای صندوق کارآفرینی امید به نمایندگی عبدالصمد 
شهبازی با وکالت خانم الهام ســلطانی به طرفیت 1- سید محمود رضا میرباقری و فرزاد 
کســائی کوپائی به خواســته مطالبه وجه بابت قرارداد شــماره 852300188 به مبلغ 
71/005/668 به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه دادگاه از توجه 
به مفاد دادخواســت تقدیمی، رونوشت قرارداد شــماره 85300188 که مصون از ایراد و 
اعتراض خواندگان باقی مانده اســت و عدم حضور خواندگان و عدم ارائه دلیل مبنی بر 
پرداخت اصل و کارمزد تسهیالت اخذ شده و با برائت ذمه نسبت به آن و با تمسک به اصل 
عمل استصحاب که حکایت از بقاء دین می نماید دعوای خواهان را وارد و مقرون به صحت 
داشته و مســتندا به مواد 501 و 502 و 503 و 515 و 519 و 520 و 522 و 198 از قانون 
آئین دادرسی مدنی و ماده 403 از قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 71/005/668 ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 2/494/142 ریال 
بابت هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه  وفق قرارداد فی مابین معادل 12 درصد در سال 
که متعاقبا  توسط اجرای احکام مدنی وفق شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران محاسبه می گردد و حق الوکاله وکیل مطابق با تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در شعبه 
و پس ازآن ظــرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان 
اصفهان می باشد. م الف:5268 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

) 356 کلمه، 4 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

3/401 بدینوسیله به آقاي وجیه اله هاشمي فرزند سلطان علي فعاًل مجهول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان مهرداداسالمي فرزند مسیح اله به نشاني شهرضا خ 40 متري کوچه 

ندامتگاه پل شهیدزماني بن بست اسالمي دادخواستي به خواسته مطالبه وجه 000 / 800 
/ 5 ریال وجه چک 027760 / 1 مورخ 20 / 2 / 97  به انضمام دیرکردخســارت دادرسي 
وغیره به این شورا تسلیم که بکالســه 97 / 257 ش 1ح ثبت و وقت رسیدگي براي روز 
یکشنبه مورخ 7 / 5 / 97 ساعت 30 / 9 صبح تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان 
و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي 
مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 
یک شهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي 
داریدبیان نماییدوبراي جلســه رســیدگي فوق نیزدرشــوراي حل اختالف شماره یک 
شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت 
آن ده روزخواهدبود. م الف: 168 رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شــماره یک 

شهرضا ) 172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/400 خواهان : خانم شــیواصادقیان فرزندعلي اصغر دادخواســتي به طرفیت خوانده 
/ آقاي اصغرخضیــر فرزندپرویزبه خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شــعبه 
ارجاع وبه کالســه 9609983647100772 شــماره بایگاني 961145 شعبه 1 دادگاه 
عمومي حقوقي شهرستان شــهرضا ثبت و وقت رســیدگي مورخ 23 / 04 / 97 ساعت 
00 : 10 صبح تعیین که حسب دســتوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسي 
مدني به علت مجهــول المکان بودن خوانده ودرخواســت خواهــان مراتب یک نوبت 
دریکي ازجرایدکثیراالنتشارآگهي مي شــود تاخوانده ظرف یکماه ازتاریخ انتشارآگهي 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خودنســخه ثاني دادخواست وضمائم 
رادریافت ودروقــت مقرر فوق جهت رســیدگي دردادگاه حاضرگــردد. م الف: 173 
 مرادعلي علیمرداني فرد مدیردفتر شعبة 1 دادگاه حقوقي شهرستان شهرضا   ) 117 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

3/402 بدینوسیله به آقاي محمدجوادمطور فرزند کاظم فعاًل مجهول المکان ابالغ مي 
گرددکه خواهان محمدامین ســلطاني پورفرزندعلي اکبرو ناهیدصادقي فرزند قدرت به 
نشــاني شهرضاسروســتان بلوارســعدي جنوبي فرغي 1 ک آرمان پ 5 دادخواستي به 
خواســته مطالبه وجه به این شورا تســلیم  که  بکالســه 97 / 188 ش6 ح  ثبت و وقت 
رسیدگي براي روز پنجشــنبه مورخ  25 / 5 / 97  ســاعت 30 / 10 صبح تعیین گردیده 
اینک حســب درخواســت خواهان و به تجویزمــاده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت 
دریکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه 
به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا حاضرشــویدواگربعداً احتیاج 
به نشــرآگهي باشــد یک نوبت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 
 167 رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شــماره 6 حقوقي شــهرضا) 130 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ اجرائیه

3/403 بدینوسیله به آقاي مجتبي قرقاني فرزندفریدون متولد 02 / 06 / 1366 به شماره 
ملي 1200016289 که طبق آدرس متن قراردادوتقاضانامه صدوراجرائیه ساکن : شهرضا 
ترک آبادشفق 12 کدپســتي 8613916998 وآقاي اشــکان قرقاني فرزندگودرزمتولد 
25 / 06 / 1363 به شــماره ملي 4269255498 که طبق آدرس متن قراردادوتقاضانامه 
صدوراجرائیه ساکن : شــهرضامنظریه روبروي بانک ملي کدپستي 8613916998 که 
برابرگزارش ماموراداره پست شــمادرآدرس هاي مذکورموردشناسایي واقع نگردیده اید 
ابالغ میگردد؛ براســاس قراردادشــماره 289327811 مورخ 18 / 04/ 1393 تنظیمي 
دربانک سپه شعبه انقالب شهرضا آقاي بهنام قرقاني به نعهدشما مبلغ دویست وهفتادویک 
میلیون ونهصدوچهل وسه هزاروسي وهفت ریال ازتسهیالت بانک مذکوراستفاده که به 
علت عدم پرداخت وبنابه درخواست مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان اجرائیه به 
مبلغ هفتادوهفت میلیون وششصدونوزده هزارویکصدوبیست وشش ریال بابت اصل طلب 
وخسارت تاخیرتادیه تاتاریخ 10 / 10 / 1396 که ازاین تاریخ به بعد روزانه مبلغ چهل ونه 
هزارودویست وچهل ویک ریال به انضمام هزینه هاي متعلقه به آن اضافه میگردد تحت 
شماره بایگانی 9600183 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا پرونده تشکیل ودر جریان 
رسیدگی میباشدلذا به اســتناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 
مراتب یک نوبت در یکي ازروزنامه هاي کثیراالنتشارچاپ اصفهان جهت ابالغ به شمادرج 
ومنتشر میگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد 
 یافت.  م الف: 169 محمدمهدي یوسفیان مســئول واحداجراي اسناد رسمي شهرضا

) 221 کلمه، 2 کادر(

آیت ا... »سید یوسف طباطبایی نژاد« در خطبه های این 
هفته نماز جمعه اصفهان به روز جهانی قدس اشــاره 
کرد و گفت: اگر در غزه موشکی با برد 100 کیلومتری 
داشته باشند، همه جای فلسطین اشغالی در تیررس 
آنهاست. صهیونیست ها مدعی هستند با داشتن گنبد 
آهنین دیگر کســی نمی تواند آنها را مورد تهدید قرار 
دهد ولی باالخره در مواجهه با حجم باالی موشک های 
جبهه مقاومت ضربه پذیر است؛ اسرائیلی ها بسیار ترسو 
هستند که اگر یک موشک هم به مناطق آنها اصابت 

کند هراس عظیمی آنها را فرا می گیرد.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه اصفهان 
تصریح کرد: حساســیت حضرت امام )ره( نسبت به 
رژیم غاصب صهیونیستی دالیل خاص دارد؛ جمعیت 
امروز رژیم صهیونیســتی 6 میلیون نفر است که 22 
هزار کیلومتر از وسعت 30 هزار کیلومتری فلسطین 
تحت اشغال آنهاست. وی ادامه داد: انگلیس و آمریکا 
به دنبال این بودند تــا مرکزی یهودی در بین مناطق 

اسالمی داشته باشــند و آن را به شدت تجهیز کردند 
تا همه کشورهای اســالمی در تیررس آنها باشد، این 
یک مسئله ای است که باید مرتب تکرار کنیم تا مردم 
نسبت به آن آگاه باشند.آیت ا... طباطبایی نژاد تاکید 
کرد: رژیم صهیونیستی پایگاهی نظامی علیه ملت های 
مسلمان است؛ امام )ره( با بصیرت باالی شان نسبت به 
این مسئله آگاه بودند؛ اما امروز عربستان احمق به این 
مسائل واقف نیست. وی به تدبیر هوشمندانه حضرت 
امام )ره( در اعالم یک روز مشخص با عنوان روز قدس 
اشــاره کرد و گفت: ایشان می خواســتند ملت های 
اسالمی فهم و شعور دشــمن شناسی شان ارتقا پیدا 
کند. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
گفت: نقشه ای که خود صهیونیست ها برای خودشان 
کشیدند این بود که با سرعت همه فلسطین، لبنان و 
اردن و قسمتی از عربستان، مصر، عراق، کویت و ترکیه 
را بگیرند تا مهم ترین منطقه نفتی جهان را در اختیار 
داشته باشند. وی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی 70 
سال است به خاطر ایســتادگی مردم موفق نشده به 

خواست خود در تحقق خاورمیانه جدید موفق باشد.
آیت ا... طباطبایی نژاد با بیان اینکه داعش به وجود آمد 
تا سپر بالی رژیم صهیونیستی باشد، اظهار داشت: با 
تدبیر انقالب اسالمی جبهه مقاومت داعش به عنوان 

سپر بالی رژیم صهیونیستی در هم شکست.

امام جمعه اصفهان:

داعش آمد تا سپربالی صهیونیست ها باشد

حجت االسالم والمسلمین سالک  در راهپیمایی روز قدس :

سرزمین فلسطین و قدس تقسیم ناپذیر است

حجت االسالم والمسلمین »احمد سالک کاشانی« 
در سخنرانی راهپیمایی روز جهانی قدس در اصفهان 
اظهار داشــت: حمایت جهانی از مستضعفان عالم 

رسالت قانونی ماست.
وی با اشــاره به حضور گســترده مردم اصفهان در 
راهپیمایــی روز جهانــی قدس گفت: شــما مردم 
انقالبی با توجه به همه مشکالت اقتصادی و معیشت 

باز در میدان حضور دارید و خشــم خود را نسبت به 
جنایت های رژیم صهیونیستی نشان می دهید.

وی اسرائیل را کودک کش، غاصب و جنایتکار خواند 
و گفت: ســرزمین فلســطین و قدس تقسیم ناپذیر 

است.
نایب رییس فراکســیون نمایندگان والیی مجلس 
عنوان کرد: روزی نماز جماعت را در قدس شریف با 

امامت امام خامنه ای خواهیم خواند.
وی گفت: اصفهان در اقدامات انقالبی پیشکســوت 
اســت؛ امروز هم در چهلمین سال پیروزی انقالب، 
نمایش بی نظیری از حضور در این روز را نشان دادید. 
مقام معظم رهبری فرمودند روز قدس روز صف بندی 

حق و باطل است.
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افقی 
1- نــام پيامبــر - محــل اســتراحت 

جمعــي
2-  مخرب - نام خليفه اي

3-  ياري دهندهـ  همراه باد استـ  ور
4-  جنس قوي - ياوه - تکرو

5-  دور نيست - ترش و شيرين 
6- نام هنري - ام - احترام

7- شهيد اهل قلم - طفل - رمق
8- فرمانده - ماه سرد - نرفتن

ــع -  ــت جم ــي - عالم ــان -يک 9- آبرس
ــان ــي لقم آموختن

10- آشکار - مادر عرب - يوم
11- مرطــوب - روز نيســت - باعــث 

-رييــس مدرســه
12- نــام شــهري خــوش آب و هــوا 

-نهــان اســت - مــرد نيســت
13- ويتاميــن جــدول -عدســي دوربين 

- خــاک ســرخ - داروخانــه
14-  يم - نام گلي زيبا - خراب
15 - همدلي - محافظ – تاالب

عمودی:
1-  جمع مومن - زبان - ميوه تنبل

 2- ازالقــاب امــام اول - بلــم -همــراه 
گلدسته 

3- همراه زن - مسير آب -دست
4- نامادري- اسد - سختي ها 

5- نام دخترانه - درخشان

6- فرار- اضافه - کبير
7- واحــدي در طــول - همــراه حــوا 

-فرمــان- بــه دنيــا آوردن 
8- اساس  - ماورا 

9- غزال - رنجش - خداحافظي 
10- کمــک - درخــت مــو - مايــع حيات 

- عــدد مــاه
11- همــکاري - رهبــر - عالمــت 

لــي  مفعو
12- لپ - آهنگر - ني زار 

13- عالمــت دور - ادويــه هنــدي - 
جنــگ - لــون

14- مسن - رواديد 
15- استان نفت خيز - تنبل نيست
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  رضايت بندگان، خشنودى خداست
 امروز بيســــت و چهارمين روز از ماه مبارک رمضان اســــت.

به روزهاى پايانى ماه ميهمانى خدا نزديک مى شــويم؛ اين زنگ 
هشــــدارى براى ماست که مراقب از دست رفتن فرصت هاى 
معنوى و نورانى اين ماه باشــيم. يکى از مهــم ترين نکات دعاى 
امروز توجه به کســــب رضايت و خشــــنودى خداوند متعال 
اســت. از خدا مىخواهيم ما را در مســيرى قرار دهد که رضايت 
و خشنودى او را در پى داشته باشد. اما چه نکاتى موجبات جلب 
رضايت خدا را فراهم مىکند؟ مهم ترين نکته توجه به خداوند و 
حفظ تقواى روحى است؛ بدان معنا که اگر عبادات و فرايض دينى 
خود را انجام مىدهيم، اخالص داشته باشيم که در چنين شرايطى 
همه اعمال ما روح معنوى مىگيرند. در اسالم و تعاليم ارزشــمند 
همه چهارده معصوم)عليهم السالم(، همواره به خواندن نماز اول 
وقت و تدبر در قرآن تاکيد شــده است،؛بنابراين کسى که به نماز 
اول وقت اهتمام دارد، بىگمان از بســيارى بدىها و کج رفتارى 
ها مصون مىماند. نکته ديگر اينکه براى جلب رضايت خدا بايد 
مراقب حقوق بندگان وى باشــيم و حــق الناس را رعايت کنيم؛ 
مثال فردى که همــواره از برادران دينى خود غيبت مىکند يا با 
خانواده اش نامهربان و بد زبان است، نبايد انتظار داشته باشد خدا 
از وى راضى باشد. رضايت بندگان خدا و حفظ حق آنها پيش زمينه 
کسب رضايت الهى است؛ البته اينجا ذکر نکته اى ضرورت دارد که  
نبايد براى جلب رضايت مردم، گناه کنيم. برخى براى جلب رضايت 
اشــخاص مختلف، مثال رشوه مى دهند يا مرتکب هزاران گناه 
ديگر مى شــوند؛ اين افراد از رحمت خدا به دور هستند. منظور از 
حفظ حقوق انسان ها همان مسائلى است که به عنوان حق الناس 
مطرح شده و خداوند دوست ندارد اين حقوق توسط ساير بندگانش 
پايمال شود. نکته ديگرى که ارتباط مستقيم با رضايت خداوند 
دارد، صبر و شکيبايى در مصائب زندگى است؛ کسانى که هنگام 
سختى و گرفتارى خدا را شــکر مى کنند و شکايت نمىکنند، 
افرادى هستند که در هر حال  تسليم خواست و اراده الهى  هستند 

و خدا  از چنين بندگانى راضى است. 

حجت االسالم والمسلمين دكتر ناصر رفيعی

شرح دعای بيسـت و چهارمين روز ماه مبارك رمضان

97/03/19 تاریخ   
اذان صبح       04:13:16  
05:55:07 طلوع آفتاب  
13:03:37 اذان ظهر    
20:12:13 غروب آفتاب  
20:31:15 اذان مغرب    
نيمه شب شرعی   00:12:59

معرفی کتاب

کتاب »سيرى در خطبه هاى عيد فطر و قربان« نوشته »رضاقلى داودى« 
را انتشــارات »دارالفکر« در 160 صفحه در قطع رقعى به چاپ رسانده 
است. کتاب حاضر، تفسيرى عرفانى و اخالقى از خطبه هاى عيد فطر و 
قربان است. در اين نوشتار با توجه به مفاد خطبه هاى عيد فطر و قربان 
مباحث اخالقى، تربيتى و عرفانى مندرج در آنها مورد شــرح و بررسى 
اجمالى قرار گرفته اســت. در همين زمينه نويســنده به بحث درمورد 
مباحثى مانند: استغفار و آمرزش گناهان، هدايت و اعمال نجات بخش 
و هدايت کننده انســان، لزوم تقوى، ترک گناه و اصرار نداشتن بر آن، 
عجايب مربوط به مرگ و جهان پس از آن، اهميت حج و اسرار مناسک 
مربوط به آن، سرگذشت اقوام پيشــين در قرآن، اهميت و ابعاد امر به 
معروف و نهى از منکر، مغفرت و رحمت الهى نسبت به بندگان خويش، 
ارزش و مقام زن در اسالم، وفاى به عهد و برخى ديگر از مسايل اخالقى 
ديگر پرداخته و با توجه به مفاد خطبه هاى عيد فطر و قربان و نماز آنها، 

زواياى گوناگون اين مسايل را شرح داده است.

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

سیرى در خطبه هاى اعیاد فطر و قربان
احیاى شب ۲۳ رمضان در گلستان شهدا

مراسم احياى شب بيست و سوم، آخرين شب قدر رمضان 1439 و شب سوم شهادت اميرالمؤمنين حضرت على)ع(، با حضور اقشار 
مختلف مردم در گلستان شهداى اصفهان برگزار شد.

رزمندگانی که نور باال می زدند
ماه رمضان در جبهه ها حال و هواي ديگرى داشت. با اينکه حکمي مبنى 
بر روزه گرفتن ما وجود نداشت، زيرا هيچ موقع در جايي توقف نداشتيم 
و نمي توانستيم قصد کنيم و خط مقدم دائما در حال تغيير بود، باز هم 
بچه هاي مخلصي بودند که روزه مي گرفتند. شب هاي قدر عجيبي وجود 
داشت. تجسم کنيد وقتي در سنگر جمع مي شديم براي برگزاري مراسم 
احيا، افرادي در بين ما بودند که ساعت هاي آخر زندگى دنيايى شان بود و 
لحظات آخر خود را با خدا راز و نياز مي کردند. حالت عجيبي داشتند، اين 
را بدون اغراق مي گويم؛ گويا خداوند حجابي را از پيش روى ما برداشته 
بود و خيلي راحت تشــخيص مي داديم که چه کسي نوبت شهادتش 
فرارسيده است )به قول بچه ها که مي گفتند: فالني دارد نور باال مي زند(؛ 

زيرا چهره آن فرد را نور عجيبي فرامي گرفت.
به ياد مى آورم دوست خوبم شهيد »مصطفي موحدي قمي« را که شب 
آخر، نماز مغرب و عشا را فرادا مي خواند و حالت بسيار عجيبي داشت؛ نور 
از چهره اش ساطع مي شد و غرق در مناجات بود. من که دوست صميمي 
ايشان بودم، به نماز آخرش نگاه مي کردم و حسرت مي خوردم. بعد از نماز 
گفتم: مصطفي مرا يادت نرود، بي وفا نباشــي، روز محشر من نيز جزو 

ليست  آن چهل نفري باشم که مي تواني شفاعت کني.  

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خير و بركتش فرا رسيده است؛ 
اما شاید گرمی هوا و روزهای طوالنی آن، روزه داری 
در این ماه را سخت  كرده باشد. سال هاپيش در این 
ســرزمين جوانانی بودند كه بسيار سخت تر از ما 
برای اجرای امر خداوند قيام كردند و نه تنها بی هيچ 
شــکایتی بلکه در اوج لــذت در نمایش مباهات 
معشوق درخشيدند. مردانی كه گرمی هوا، آتش 
گلوله دشــمن، كمی غذا، روزهای سخت اسارت 
و... آنان را از اجرای فرمان الهی بازنمی داشــت. با 
خاطرات شان همراه می شویم بدان اميد كه در لذت 

خلوص شان شریک مان كنند.

ازجمله فرق هاي اســالم و مســيحيت، تفاوت 
درکتاب مقدس اســت. کتاب مقدس مسيحيان 

نجيــل«؛ کتــاب  »ا
يهوديــان  مقــدس 
»تــورات« و کتــاب 
مقــدس مســلمانان 

»قرآن« است.
مقــدس  کتــاب   
يهوديــان متشــکل 
از بيانــات حضــرت 
موسي ) ع( و زندگاني 

انبياســت. کتاب مســلمانان، در همــان اوايل 
حکومت اســالمي پس از پيامبر اسالم به نسخه 
واحدي درآمــد و االن بين همه مســلمانان يک 

قرآن وجود دارد. 
 امروزه يکى از  کتاب هاى  مقدس مســيحيان،  
»بايبل« نام دارد که ترکيبى از دو کتاب مقدس 
يهوديان و انجيل اســت. يهوديان اين ترکيب را 
قبول ندارند و مي گويند به چه دليل مســيحيان 

کتاب ما را با خودشان ترکيب کرده اند و آن را 
کم و زياد کرده اند. 

همچنين »عهد جديد« 
آن کتابي نيست که به 
عيســي ) ع(  نازل شد 
و کتــب موجــود را نه 
عيســي)ع(  ديده، نه 
گفته و نــه تاييد کرده 
است. مشکل ديگر اين 
اســت که درمسيحيت 
کتاب عهــد جديد در 
نوع هاي مختلف وجــود دارد مثال  بايبل کاتليک 
66 کتــاب دارد؛ پروتســتان  73 کتــاب دارد؛ 
ارتودکــس 77 کتاب و در کليســاى اتيوپى 81 
کتاب وجود دارد. حاال کــدام يکي از اينها همان 
است که بر عيســي نازل شده و کدام کتاب موثق 
اســت. عالوه بر اينها در بين اين کتب تناقضات 
زيادي هم وجود دارد. اگر کالم خداوند بودند که 

نبايد در آنها اين قدر تناقض وجود داشته باشد.

عکس روز

 
تبليغ دين جزو نخستين و مهم ترين 
پروسه هايى اســت که طلبه ها براى 
زکات علــم خــود بــه آن مشــغول 
مى شوند؛ حاال اگر طلبه اى خوش ذوق 
باشــد و زبان ديگرى هم بداند، مسير 
ديگرى برايش گشوده شده و فرصت 
هم کالمى بــا غيرمســلمانانى را پيدا 
مى کند که فرســنگ ها فاصله ذهنى 
با آيين محمدى دارنــد و مى تواند با 
بهره گيرى از اين فرصت ناب، تصوير 
درستى از اســالم را به آنها ارائه کند؛ 
مانند کارى که حجت االسالم »زمانى« 
درمدرســه علميه»ناصريه«انجــام 

مى دهد. 
واکنش هاى جالب گردشگران خارجى 
بــه آيين هاى مــاه مبــارک رمضان 
و پرســش هايى که دربــاره اين ماه و 
روزه گرفتن مى پرســند، بهانه اى شد 
تا در ماه ميهمانى خــدا با خاطرات او 

همراه شويم. 

سميه مصور 
چه شباهت ها و تفاو ت هايی بین اسالم و مسیحیت وجود دارد)۲(

آيت ا... مظاهرى در جلســه درس اخالق خود در ماه مبارک رمضان مى فرمايند: بر اساس 
روايات، انســان ها بايد آنچه براى خود مى خواهند براى ديگران هم بخواهند و هرچه براى 
خود نمى خواهند و نمى پسندند، براى ديگران نيز نخواهند. با توجه به اين دستور مترقى دين 
اسالم، گناهان بزرگى چون غيبت، تهمت، شايعه و اهانت چه جايگاهى دارد؟ زير سوال بردن 
شخصيت ديگران يعنى چه؟ تحقير و کوبندگى چيســت؟ وقتى کسى دوست ندارد پشت 
سرش غيبت کنند، بايد پشت سر مردم غيبت نکند. آنکه دوست دارد به شخصيت او احترام 
بگذارند، به او توهين نکنند، تحقيرش نکنند، خودش بايد نســبت به ديگران چنين باشد. 
کسانى که تمايل دارند در رفاه باشند، اگر مى توانند بايد مردم را در رفاه قرار دهند. افرادى 
که دوست دارند مردم طرفدارشان باشــند و از آنها دفاع کنند، خودشان بايد از ساير مردم 

دفاع کنند. 
اگر به اين قاعده عمل کنيم، مسلمان هستيم؛ وگرنه طبق روايات، نمى توانيم ادعاى مسلمانى 
کنيم. در روايات، از کسى که نسبت به ديگران بى تفاوت بوده و اهتمام به رفع حوايج مردم 

نداشته باشد، سلب اسالم و ايمان شده است. 

مسلمان باشیمدر محضر بزرگان
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