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مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مطرح کرد:

صفحه 3

مصرف ۲۰ میلیون مترمکعبی آب کولرهای اصفهان در تابستان

خارج شدن طرح توقف قرارداد 
توتال از دستورکار مجلس

3
مقاوم سازی سه هزار و 5۰۰ مسکن 

روستایی در اصفهان

 اجرای طرح نشاط معنوی 
در ۱۷۰ امامزاده استان اصفهان

4

ادامه در صفحه 3

 در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آالت و تولیدات 
فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی مطرح شد:

50 درصد از تولیدات طالی 
کشور در اصفهان ساخته می شود

2

مهاجرت، منجر به افزایش نرخ 
بیکاری در استان اصفهان شده است

زرگرپور:

3

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آالت و تولیدات 
فلزات گرانبها و ســنگ های قیمتی با حضور مقامات دولتی و رؤسای 
اتحادیه های طال و جواهر از سراسر کشــور و اصفهان در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی اصفهان در جایگاه قطب طالی کشور برگزار شد. صنعت ساخت زیور آالت 

طال و زرگری از قدیم جایگاه مهمی...

امیر احمد زندآور _ شهردار فالورجان

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 4/241 مورخ 96/04/15 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان در نظر دارد زمین 
واقع در فالورجان- بلوار طالقانی- مقابل ساختمان شــهرداری- محل توقف سابق تاکسی های خطوط شهری به متراژ تقریبی 
1478متر مربع زمین جنب دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان را طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسی جهت پارکینگ 

عمومی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال شمسی واگذار نمایند.
قیمت پایه مزایده:

الف(قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 22/000/000 ریال می باشد برای زمین روبروی شهرداری
ب( قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 22/000/000 ریال می باشد برای زمین جنب دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد فالورجان
پ( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/5/5 به دبیرخانه 

حراست شهرداری تحویل نمایند.
ج( پیشنهادهای واصله رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 96/5/7 در شهرداری قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد.

د( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، ارزش افزوده، چاپ آگهی و... به عهده برنده مزایده می باشد.
و( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهی مزایده  )نوبت اول(

نایب رییس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان، در جلسه 
کمیسیون آب، محیط زیســت و اقتصاد سبز ایران که با 
حضور نمایندگان کمیسیون کشــاورزی، اتاق بازرگانی 
اصفهان  و درخصوص وضعیت تنهــا حوضه آبریز فالت 
مرکزی کشور برگزار شد، با بیان اینکه آنچه در این جلسه 
گفته می شود تنها در جهت روشن شدن بحران زاینده رود 
و پاسخ به سوء تفاهم هاست، اظهار داشت: از جمله ابعاد 
و پیامدهای بحران فراگیر آب در حوضه آبریز زاینده رود، 
تامین نشــدن حقابه محیط زیســتی تاالب گاوخونی، 
پیش روی بیابان، خطر جابه جایی های بزرگ جمعیتی، 
فرونشست زمین، بحران زیست محیطی، آسیب به اعتبار 
قوانین و خدشه به اعتماد مردم است که همگی حاکی از 
پرداختن سریع به این معضل و جلوگیری از افزایش تبعات 
آن است. لطفعلی ضیائی با بیان اینکه تاالب گاوخونی در 
حال تبدیل شــدن به کانون بزرگ ریزگردهاست، اظهار 
داشت: براســاس تحقیقات انجام شــده توسط دانشگاه 
صنعتی اصفهان، خاک بستر تاالب گاوخونی حاوی مقادیر 
قابل توجهی از فلزات سنگین  مانند کادمیون، نیکل، روی، 
منگنز و مس  است که با توجه به تشکیل شدن بستر تاالب 
از خاک های رس، این فلزات سنگین می توانند در قالب 
ریزگردهای ســمی تا شــعاع یک هزار کیلومتر پراکنده 
شــوند. نایب رییس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان با 
اشــاره به اینکه میزان کادمیون در بستر تاالب، 8 برابر و 
میزان روی 2 برابر اســتانداردهای جهانی است، افزود: 
تنها در شــعاع 500 کیلومتری تاالب استان های تهران، 
سمنان، قم، لرستان، خوزســتان، چهارمحال بختیاری، 
یزد، فارس و کرمان قرار دارد که این ریزگردهای سمی با 
توجه به شدت بادهای منطقه ای می تواند این استان ها را 

نیز تحت الشعاع قرار دهند.

نایب رییس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:

 تبدیل تاالب گاوخونی 
به کانون ریزگردهای سمی

به بهانه آغاز تعطیالت تابستانی بررسی می شود؛

خانه مسافر؛ آفت گردشگری

خبر آخر 

11

جمالی نژاد در مراسم گرامیداشت روز فرهنگ پهلوانی مطرح کرد:

اصفهان؛ پایتخت ورزش پهلوانی ایران
10

اصفهان،تنها یک مرکز انتقال خون 
دارد 8
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نامشخص بودن زمان تجدیدنظر ترامپ در برجام یعنی کاهش منافع ایران
وال استریت ژورنال نوشت: دیپلمات های اروپایی گفتند به نحو فزاینده ای نگران اند که دولت 
ترامپ تجدیدنظر خود در توافق هسته ای ایران را طوالنی تر کند و این مسئله با کاهش منافع 

اقتصادی در نظر گرفته شده برای ایران، موجب تضعیف توافق هسته ای گردد.

يادداشت

بین الملل

نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات خود در جنوب 
سوریه پیشروی گسترده ای داشــته و موفق شدند 20 
روستا را از اشغال تروریســت ها آزاد کنند و همچنین 
منطقه ای را کشف کردند که به نظر می رسد یک پایگاه 

نظامی ساخت مهندسان آمریکایی است.
بنا به گزارش پایگاه »المصدر«، ارتش ســوریه در ادامه 
مرحله دوم عملیــات »فجر بزرگ«  در شــرق منطقه 
»السویده«، ضمن در دست گرفتن کنترل پایگاه نظامی 
»تپا اسفار«، پرچم سوریه را در این پایگاه تخلیه شده به 
اهتزاز در آورند. پایگاه المصدر طی گزارشــی نوشت: با 
خروج از شرق ســویده، نیروهای ارتش سوریه تصمیم 
دارند تروریست های تحت حمایت آمریکا در ریف دمشق 
را وادار به عقب نشینی به سمت منطقه »التنف« کرده و 
بعد از دستیابی به این هدف، فشار سیاسی به نیروهای 
آمریکایی بــرای تخلیه آخرین پایــگاه خود در جنوب 

سوریه آغاز خواهد شد.

پایگاه نظامی آمریکا در کنترل 
نیروهای سوری

بیژن زنگنه در جلسه علنی دیروز مجلس با توضیح شرایط و 
ویژگی های قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، گفت: 
مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱2 
میلیارد و ۹ میلیون دالر است و اینکه گفته می شود دولت رفته 
قراردادی بسته که در طول 20 سال،۵0 درصد تولید میدان را 

به شرکت خارجی می دهد، حرف نادرستی است.
من از همه دوستان نماینده که با دلســوزی نظرات موافق و 
مخالف را گفتند تشــکر می کنم، این افتخار نظام ماست که 
همه حرف های مثبت و منفی گفته می شود و درنهایت تحت 

لوای رهبری اجماع صورت می گیرد.
آقای شهریاری نظرشان این است که این نوع قرارداد خالف 
است اما من به نظر ایشــان عمل نمی کنم؛ برای اینکه قانون 
دســت من اســت و من کار قانونی انجام می دهم. این نظر 
خودشان اســت. یا فرمودند به جای توتال بای یک شرکت 
خوشنام امضاکنید، خب این شــرکت های خوشنام را به ما 
معرفی کنید، برویم انگلیس که می گویــد روباه پیر، آمریکا 
هم که هیچ، فرانسه هم که این طور می گوید، پس چه کسانی 

بیایند؟
اگر قرار است ما با اروپایی ها کار کنیم قوی ترین آنها فرانسه 

است، بعد هم فرانسه با چین آمده است.
کجا توتال ۱2 میلیارد دالر سود می برد؟ االن اگر ما از صندوق 
توســعه وام بگیریم با چند درصد سود وام می گیریم؟ حدود 
۱2 تا ۱3 درصد، چرا می گویید کلک می زند؟ کلکی در کار 
نیست، شما اعتماد کنید، شما قابلیت های فرزندان جوان خود 
را باور کنید. در شرایط تحریم کار ارزشمندی انجام شد اما هم 
گران شد و هم با تاخیر زیاد صورت گرفت. زنگنه خاطرنشان 
کرد: در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده 
از ظرفیت های داخلی و ارجاع کار برای شــرکت های داخلی 

نداریم.
وی اظهار داشت: قرار است در راستای اجرای این قرارداد 30 
حلقه چاه حفر،  2 ســکو احداث و 2 رشته خط لوله 32 اینچ 
به طول 2۵۴ کیلومتر انجام شود که در واقع بخش اول اجرا 

2میلیارد و ۹۷۴ میلیون دالر هزینه دارد.
وزیر نفت همچنیــن بیان کرد: در فاز دوم اجــرای پروژه، ما 
به فشارافزایی بر سر ســکوها می پردازیم که باعث می شود 
تولیدمان تداوم یابد. بعد از 3 سال و نیم که فاز اول وارد مدار 
شد تولید ۵۶ میلیون متر مکعبی آغاز می شود و بعد از چند 
سال از آن هم ســکوی جدید به منظور فشارافزایی فعالیت 

خواهد کرد.
علی الریجانی پس از ارائه گزارش وزیــر نفت درباره قرارداد 
توتــال و اظهارات نماینــدگان در این زمینــه گفت: هیئت 
 نظارتی متشــکل از نمایندگان قوا، بر قرارداد توتال نظارت 

خواهند کرد. 
وی افــزود: همچنین هیئت نظارتی هم وجــود دارد که هم 
از قوه قضائیه و هم دو نفر از رؤســای کمیسیون های مجلس 
)یعنی رییس کمیســیون انرژی و رییس کمیسیون برنامه 
و بودجه( عضو این هیئت هســتند که بر این قرارداد نظارت 

خواهند داشت.
حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان نیز با هشداری مبنی 
بر اینکه قرارداد توتال ما را در عرصه بین المللی منزوی نکند  
گفت: شرکت توتال با اجازه آمریکایی ها آمد و شرایط سختی 
را پیش پای ما گذاشت. باید تالش کنیم این قرارداد به گونه ای 
تنظیم شود که در عرصه بین المللی دچار انزوا نشویم و توتال 
نخواهد از ما خســارت بگیرد. همچنین اســدا... قره خانی، 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس  گفت: در قرارداد توتال بر 

استفاده مناسب از دانش فنی و تکنولوژی تاکید شده است.
در خالل صحبت های کواکبیان درخصوص طرح سه فوریتی 
توقف موقت قــرارداد توتال، برای دقایقــی جو مجلس بین 

نمایندگان امضا کننده این طرح و کواکبیان متشنج شد.
مصطفی کواکبیــان در مخالفت با طرح ســه فوریتی توقف 
موقت قرارداد توتــال گفت: حتی عزیــزان موافق این طرح 
خود می گفتند که می دانم رای نمــی آورد. بنده می خواهم 
بگویم  مگر کشور حالت جنگی و استثنایی دارد که سه فوریت 
آورده اند؟ می گویند برای ثبت در تاریخ اســت. بنده به ملت 
ایران عرض می کنم برای ثبت در تاریخ نیســت؛ می خواهند 
در مسیر تحوالت این کشور چوب الی چرخ بگذارند و قفلی 

در کار ایجاد کنند.
در نهایت پس از بررســی های الزم طرح سه فوریتی توقف 
موقت قرارداد توتال و توضیحات حاجــی دلیگانی به عنوان 
طراح مازنی و کواکبیان به عنوان مخالف و کریمی قدوسی و 
نوروزی به عنوان موافق، طرح سه فوریتی الزام دولت به رعایت 
مصالح و منافــع ملی در قراردادهای نفتــی و گازی در قالب 
الگوی جدید قراردادهای نفتــی )IPC( به دلیل پس گرفتن 
 امضای متقاضیان این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. 
جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی نیز با بیــان این ادعا که قرارداد توتــال باعث توقف 
۵0ساله ایران در برابر تعهدات شرکت های خارجی می شود 
گفت: ما مخالف سرمایه گذاری خارجی نیستیم بلکه معتقدیم 

سرمایه گذاری باید با مالحظات ملی انجام شود.

عکس روز يادداشتيادداشت

 تیپ جالب وزیر خارجه عمان 
در دیدار با روحانی

یوســف بن علوی وزیر خارجه عمان صبح دیروز با حضور در محل 
نهاد ریاست  جمهوری، با حســن روحانی رییس جمهور کشورمان 

درباره مسائل دو جانبه و مورد عالقه دیدار و گفت وگو کردند.

اخبار

روزنامه الشرق االوســط به نقل از منابع امنیتی عراق 
گزارش داد که گزینه های جانشــینی ســرکرده گروه 

تروریستی داعش مشخص شده اند.
به گزارش این روزنامه، ایاد العبیدی و ایاد الجمیلی دو 
افسر ارتش عراق در زمان رژیم صدام، گزینه جانشینی 

سرکرده داعش هستند. 
این منابع با اشــاره به اینکه ایاد عبدالرحمان العبیدی 
ملقب به ابوصالح یا فاضل حیفا، از افسران ارشد در رژیم 
صدام به شمار می رفت اظهار داشتند که او پس از سقوط 
رژیم صدام در سال 2003 به صفوف القاعده پیوست و با 

افکار افراطی آشنا شد.

پسر ارشــد ترامپ ایمیل های خود را در توییتر منتشر 
کرده که نشان می دهد سال گذشــته مشتاقانه با یک 
وکیل زن روسی که گفته می شــود با دولت مسکو در 
ارتباط بوده، استقبال کرده است؛ چرا که احتمال می رفته 
است این وکیل روسی، اطالعات مخربی درباره هیالری 
کلینتون نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا داشته باشد.

گزینه های جانشینی ابوبکر 
بغدادی مشخص شدند

افشای ابعاد تازه ای از رسوایی 
پسر ترامپ

وزير نفت با تشريح چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فراســاحل فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: اين قرارداد برای ما 
امنیت زاست و اگر پیمانکار به هر دلیلی کار را در حین اجرا متوقف يا رها کند، ارائه هیچ پرداخت يا خسارتی 

صورت نمی گیرد.

مجتبی نظری وکیل مدافع ســازمان تامین اجتماعی گفت: سعید 
مرتضوی در ارتباط با بخش نخست پرونده تامین اجتماعی و شکایت 
روح االمینی، اولیــای دم یکی از جان باختگان حادثه بازداشــتگاه 
کهریزک، ۱۷ و ۱۸ مهر امسال در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان 

تهران محاکمه می شود.
بخش نخست پرونده مرتضوی که هم اکنون برای رسیدگی در مرجع 
تجدیدنظر در دست بررسی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
قرار دارد، شامل شکایت تامین اجتماعی، اولیای دم روح االمینی یکی 
از فوت شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رای نقض شده 
پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور است که پیشتر در شعبه 
نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی رسیده و منتهی به 

صدور حکم شده است.
مرتضوی ۱۸ مهر ۹۴ به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران اعتراض کرد و پرونده که عالوه بر اعتراض مرتضوی، اعتراض 
تامین اجتماعی و اولیای دم روح االمینی را به همراه داشــت، برای 
رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع 
شد اما 2۱ اردیبهشت سال ۹۵، محسن افتخاری گفت که دیوان عالی 

کشور پرونده را در صالحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است.

برای پنجمین بــار در تاریخ روابط ایران و روســیه، ناوگروه نیروی 
دریایی روسیه در بندرانزلی پهلو گرفت.

پنجمین ناوگروه نیروی دریایی روسیه صبح روز گذشته در راستای 
تحکیم روابط دوستانه و تعامل توسعه دریایی بین کشورهای حاشیه 

دریای خزر در این بندر پهلو گرفت.
ناوگروه روسی مخاچ قلعه به فرماندهی ناخدا یکم »دیمیتری اوف« 
پس از پهلوگیری، با استقبال ناخدا یکم عبدالحسین ظفری فرمانده 

ناوتیپ ناوگان شمال کشور مواجه شد.
حضور در گلزار شهدا، دیدار با امیر ناخدایکم احمدرضا باقری فرمانده 
نیروی دریایی منطقه چهارم شمال کشور، دیدار با فرماندار بندرانزلی، 
بازدید از کاخ موزه انزلی و ادای احترام به شهدای این شهر، ازجمله 

برنامه های سفر سه روزه این ناوگروه روسی است.
ناوگروه روسی ماخاچ قلعه صبح شنبه بندر انزلی را به مقصد روسیه 

ترک می کند.
این ناوگروه برای پنجمین بار به ایران ســفر کرده و پیش ازاین نیز 
ناوگروه های روســی در ســال های ۸۶، ۹3، ۹۴ و ۹۵ به بندرانزلی 

آمده بودند.

سعید مرتضوی مهر ماه محاکمه 
می شود

 ناوگروه نیروی دریایی روسیه 
در منطقه چهارم نداجا پهلو گرفت

جزئیات قرارداد توتال در مجلس بررسی شد؛

خارج شدن طرح توقف قرارداد توتال از دستورکار مجلس

یک محقق ســرطان ایرانی که بــه عنوان پژوهشــگر میهمان در 
بیمارستان کودکان شهر بوستون ایالت ماساچوست آمریکا مشغول 
به کار بوده، در پی اجرای فرمان ضدمهاجرتی ترامپ، به همراه همسر 

و سه فرزندش در فرودگاه بین المللی بوستن دستگیر شد.
آن طور که وبگاه خبری استات خبر داده، دکتر »محسن دهنوی« 
متخصص بیماری های ســرطانی که به واســطه نوع فعالیتش در 
بیمارستان بوســتون، ویزای کار دارد، در پی اجرایی شدن فرمان 
ترامپ برای ممنوعیت ورود اتباع ایران و ۵ کشــور مسلمان نشین 

دیگر دستگیر شده است.
البته بر اساس رای دادگاه، فرمان ترامپ افرادی را که پیش از اجرایی 
شدن این فرمان یعنی 2 هفته پیش، ویزا داشته اند شامل نمی شود و 

دکتر دهنوی هم از دو ماه پیش، ویزا گرفته بوده است.
»راب گراهام« ســخنگوی بیمارســتان کودکان بوستون، ضمن 
تایید خبر بازداشــت دکتر دهنوی، گفــت: »امیدواریم وضعیت 
وی و خانواده اش سریعا حل شــود و آنها پس از آزادی بتوانند وارد 

ایاالت متحده شوند.«

بازداشت پزشک برجسته سرطان ایران 
پارلماندر آمریکا

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس در تشریح دیدار 
اعضای کمیسیون با وزیر خارجه گفت: عالوه بر بررسی 
اخبار روز منطقه، موضوع دیپلماســی اقتصادی وزارت 
خارجه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شــد 
معاونت اقتصادی این وزارت خانه به تناسب شرح وظایف 
مورد ارزیابی و اصالح قرار گیرد. علیرضا رحیمی افزود: 
معموال در این دیدارها بــر نحوی از تعامل و هم فکری و 
تقویت مناسبات مجلس و وزارت خارجه تاکید می شود. 
اما عمده بحث ها درخصوص دیپلماسی اقتصادی این 
وزارت خانه انجام شــد. نماینده مردم تهران در مجلس 
دهم خاطرنشــان کرد: با توجه به اهداف برنامه ششم 
توسعه درخصوص دیپلماســی رسانه ای، در این جلسه 
بررسی شــد که آیا وزارت خارجه در دوره جدید بنای 
اصالح ســاختار این حوزه را دارد یا خیر. وی با اشاره به 
رسالت این نهاد در عرصه اقتصادی کشور تصریح کرد: 
قاعدتا با توجه به تکالیفی که در این باره بر عهده وزارت 
خارجه قرار گرفته است، از این جهت معاونت اقتصادی 
آن باید مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با خط مشی 

دیپلماسی اقتصادی ارزیابی شود.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس، پس 
از اظهارات حجت االسالم پژمانفر نماینده مردم مشهد و 
در جریان بررسی طرح سه فوریتی توقف موقتی قرارداد 
با توتال در جلسه علنی روز گذشته پارلمان، اظهار داشت: 
بنده کوچک تریــن قصدی برای توهین به مقام شــامخ 
روحانیت نداشتم. وی افزود: بحث من این بود که آقای وزیر 
نفت درباره قرارداد توتال توضیح داد که اگر این پول ها را 
وارد مملکت کنیم به نفع اقشار محروم کشور است. نماینده 
مردم تهران در مجلس اضافه کرد: اگر برخی احســاس 
کردند که قصد بنده توهین به روحانیت بوده، عذرخواهی 
می کنم.کواکبیان قرارداد توتال را منجر به باز شدن گره از 
مشکالت کشور دانست و اظهار داشت: از نمایندگان مجلس 
می خواهم که به آن توجه داشته باشند.علی مطهری نایب 
رییس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، پس از 
اظهارات کواکبیان گفت: آقای کواکبیان، اصل حرف شما 
درست نیست که هر کســی این طرح را امضا کرده باید 
تخصص داشته باشــد. وی افزود: طبق آیین نامه داخلی 
مجلس، نمایندگان می توانند طرح ها را امضا کرده یا درباره 

موضوعات اظهارنظر کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی تشريح کرد:

تاکید بر اصالح  وزارت خارجه 
در دیدار نمایندگان با ظریف

کواکبیان: 

قصد اهانت به روحانیت را 
نداشتم

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه:

سیاست سپاه، کمک به ملت و 
دولت جمهوری اسالمی است

بهرام قاسمی توضیح داد:

واکنش ایران به خبر شلیک 
راکت به سمت پاکستان

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با تاکید بر 
اینکه ایجاد تفرقه داخلی به ضرر اسالم و ملت ایران است، 
گفت: سیاست ســپاه کمک به ملت و دولت جمهوری 
اسالمی است. ســردار عبدا... عراقی، جانشین فرمانده 
نیروی زمینی ســپاه پاسداران، در حاشــیه مراسم روز 
فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به پرسشی درباره لزوم حفظ وحدت مسئوالن 
کشوری و لشکری در داخل، با تاکید بر اینکه وحدت و 
انسجام باعث رونق و سربلندی هر کشوری است، اظهار 
کرد: امروز در کشــور ما رهبری نظام بــر عهده آیت ا... 
خامنه ای است و همه باید جهت اعتالی نظام جمهوری 
اسالمی پشت سر ایشان حرکت کنیم و گوش به فرمان 
ایشان باشــیم. وی تصریح کرد: چنانچه تفرقه ای ایجاد 
کنیم به ضرر اسالم و ملت ایران است.جانشین فرمانده 
نیروی زمینی سپاه درپاسخ به اینکه رابطه سپاه و دولت 
در چه ســطحی قرار دارد، گفت: در تمــام مقاطع امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری همواره تاکید داشته اند 
که سپاه، کمک ملت و دولت در جمهوری اسالمی ایران 

باشد؛ در همین مقطع نیز سیاست سپاه همین است.

بهرام قاســمی در خصوص ادعای ســازمان اطالعات 
آلمان در گزارش اخیر این سازمان مبنی بر فروش اقالم 
مربوط به تسلیحات هسته ای و موشکی به ایران و اتهام 
جاسوسی در این کشور گفت: ما از شهروندان خودمان 
در هر نقطه ای از جهان دفــاع خواهیم کرد و اگر چنین 
اتفاقی افتاده باشد قطعا وزارت امور خارجه و جمهوری 
اسالمی ایران مداخله می کنند و پیگیر موضوع خواهد 

بود.
قاسمی در مورد اینکه آیا مسئله شــلیک سه راکت از 
سمت ایران به سمت خاک پاکستان را تایید می کنید، 
گفت: من تاکید می کنم؛ گاهی تنش هایی در مرز ایران 
و پاکستان رخ می دهد. ما به زودی کمیسیون مشترکی 
با طرف پاکســتانی تشــکیل می دهیم. قاسمی درباره 
اینکه آیا ایران قرار است در بازســازی عراق مشارکت 
داشته باشد، گفت: عراق به عنوان یک کشور مهم برای 
ما محسوب می شود و از کارنامه رفتاری ما بعد از جنگ 
تحمیلی مشخص است که هر کمکی توانسته ایم به مردم 
عراق کرده ایم و اگر درخواســتی صورت بگیرد، ایران با 

نگاه مثبت در این بازسازی شرکت می کند.

سیاست خارجهواکنشسپاه

فدریکا موگرینی پس از دیدار با وزیر خارجه روسیه درباره برجام گفت: 
من با اعداد و ارقام تجارت و سرمایه گذاری سخن می گویم؛ پس از برجام 

مبادالت تجاری ما با ایران افزایش یافته و این روند ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا در دفاع از برجام متحد است، افزود: اروپا در 
اجرای کامل برجام و تعامل با ایران، منافع امنیتی دارد. ما همچنین برای 

طرف اروپایی منافع اقتصادی متصور هستیم.
موگرینی افزود: تضمین خواهیم کرد که تعامل با ایران ادامه خواهد یافت 
و برجام به طور کامل و توسط همه طرف ها از جمله بخش های هسته ای و 

بخش های مربوط به لغو تحریم ها در برجام اجرا خواهد شد.
موگرینی تاکید کرد: می دانیم که آمریکا در حال مرور سیاست خود است 
و به آن احترام می گذاریم اما برجام متعلق به یک کشــور نیست؛ بلکه 
متعلق به جامعه بین المللی و مورد تایید شورای امنیت است و مسئولیت 

داریم اجرای کامل آن توسط همه طرف ها را تضمین کنیم.

آدام شیف نماینده مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی تاکید کرد: مجلس 
نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا طرح جدید سنا برای اعمال تحریم های 
تازه علیه روســیه و ایران را تصویب خواهد کرد. طرح تحریم های ایران و 
روســیه که روز 2۵ خردادماه با ۹۸ رای موافق و 2 رای مخالف در مجلس 
سنا به تصویب رسید، همان طور که کارشناسان قبال گوشزد کرده بودند، 
درگیر فرآیندی مطول و حزبی در کنگره آمریکا شده است. سنای آمریکا 
ماه گذشته پس از تصویب طرح تحریم ایران و روسیه، آن را برای رای گیری 
به مجلس نمایندگان ارسال کرد، اما قانون گذاران در این مجلس رای گیری 
بر سر آن را به اصالح یک مشکل آیین نامه ای مشروط کردند. مصوبه سنا 
برای تحریم ایران و روسیه حاوی بندهایی است که اختیارات رییس جمهور 
آمریکا برای کاستن از تحریم های وضع شده علیه روسیه را کاهش می دهد. 
همزمان رسانه های آمریکا گزارش هایی درباره البی  مخفیانه کاخ سفید با 
اعضای ارشد کنگره برای ایجاد تغییرات در این طرح تحریمی منتشر کردند.

موگرينی: 

 اجرای کامل برجام 
را تضمین می کنیم

مجلس نمایندگان آمریکا 
آماده تصویب طرح 
جدید تحریم ایران

مدیر سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( مدعی است که ایران 
همچنان به افزایش نفوذ خود در منطقه خاورمیانه ادامه می دهد.

مایک پمپئو در سخنانی ادعا کرد ایران همچنان به دنبال افزایش 
نفوذ خود در منطقه خاورمیانه است و بزرگ ترین حامی تروریسم 

به شمار می رود.
وی در ادامه افزود: گسترش نفوذ ایران شاید بزرگ ترین چالش برای 

سیاست خاورمیانه ای ایاالت متحده در بلندمدت باشد.
مدیر سازمان سیا مدعی شد: جمهوری اســالمی ایران یک کشور 
قدرتمند اســت که همچنان بزرگ ترین حامی تروریسم در جهان 
به شــمار می رود. قدرت و نفوذ ایران همچنــان رو به افزایش بوده 
است، بخصوص طی ســال های اخیر. وقتی به اتفاقاتی که امروز در 
سوریه و یمن و عراق رخ می دهد، نگاه کنید، می توانید این تهدید 
را ببینید. ایران به طور آشــکارا به دنبال تبدیل شدن به قدرت برتر 

در منطقه است.

گسترش نفوذ ایران؛ بزرگ ترین 
چالش سیاست  خارجی آمریکا
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نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش تعرفه واردات 
محصوالت کشاورزی به قیمت ضرر هنگفت و بی رغبتی کشاورزان 
برای کشت خواهد شد.سیدناصر موسوی الرگانی پیرامون کاهش 
تعرفه واردات محصوالت کشــاورزی، اظهار داشت: کاهش تعرفه 
واردات محصوالت کشاورزی در کنار بدهی های سنگین کشاورزان 
به بانک ها، انگیزه تولید کشاورز را به شدت پایین می آورد. وی ادامه 
داد: کاهش تعرفه واردات محصوالت کشاورزی در کنار بدهی های 
سنگین کشاورزان به بانک ها و بدون مشــتری ماندن محصوالت 
موجب شد کشاورزان بیش از پیش متضرر شوند.موسوی الرگانی 
بیان داشــت: بخشــودگی دیرکرد وام های ۱۰۰ میلیون تومانی 
کشاورزان بر طبق مصوبه مجلس الزم االجراست تا بتوان تا حدی 
مشــکالت اقتصادی کشاورزان را بهبود بخشــید.نرخ محصوالت 
وارداتی کشاورزی باید بســیار باالتر از تولید داخلی تعیین شود تا 
کشــاورز داخلی بتواند محصوالت را با نرخی به فروش برساند که 
عالوه بر تولیدکننده و مشتری نیز از شرایط تبادالت تجاری در این 
راستا راضی باشد.وی با تاکید بر اینکه کاهش تعرفه در کشاورزی 
ضربه سنگینی به کشاورزان است، گفت: وقتی کاالهای استراتژیک 
کشاورزی وارد شــود و با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار بگیرد، 

کشاورزان داخلی رغبتی به تولید نخواهند داشت.

با مسئوالن

اخبار

مسدود شدن چاه های غیرمجاز در نجف آباد
کارشناس منابع آب شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: برای احیا و تعادل بخشی 
 منابع آب زیر زمینی ۱۱ حلقه چاه عمیق غیر مجاز در شهرســتان نجف آباد مسدود

 شد.

فرود اضطراری هواپیمای 
اصفهان-تهران پس از پرواز

پرواز 4۰66 شرکت هواپیمایی زاگرس پس از پرواز و بعد 
از اعالم نقص فنی در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی 

اصفهان به سالمت به زمین نشست.
مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهــان گفت: پرواز 
اصفهان-تهران ســاعت 23 پس از برخواســتن از باند 
این فرودگاه بین المللی با اعــالم خلبان مبنی بر وضع 
اضطراری و نقص فنی در چــرخ جلو ،37 دقیقه بامداد 

ناچار به بازگشت به فرودگاه اصفهان شد.
حســن امجدی افزود: همه عوامل اجرایــی و ایمنی 
فرودگاه،اورژانس، هالل احمر و آتش نشــانی اصفهان 
حضور به موقع و فعال در زمان اعالم وضع اضطراری در 

فرودگاه داشتند.
وی گفت : ۱57 مسافر این پرواز ساعت 9 صبح دیروز با 

هواپیمای جایگزین عازم تهران  شدند.

اصفهان؛ بزرگ ترین تولید 
کننده گلرنگ درکشور

برداشت گلرنگ از هزار 
و ۱۰۰ هکتــار از مزارع 
اســتان اصفهان )قطب 
تولید این دانه روغنی( 

در کشور آغاز شد.
اصفهــان   اســتان 

بزرگ ترین تولیدکننده 
دانه گلرنگ و گل گلرنگ 
و همچنین بذر گواهی 

شده گلرنگ در کشور است.
کارشــناس مســئول پنبه و دانه های روغنی سازمان 
جهادکشاورزی استان اصفهان، عملکرد این دانه روغنی 
را در هرهکتار حدود دو تن بیان و پیش بینی کرد که تا 
پایان فصل بیش از دو هزار تن گلرنگ از مزارع این استان 

برداشت شود.
کیوان بنی اسدی، عمده تولید کنندگان این محصول 
دانه روغنی را شهرستان های اصفهان، اردستان، برخوار 
و مبارکه برشــمرد و افزود: دانه گلرنگ در قالب خرید 
تضمینی با نرخ هــر کیلوگرم 26هــزار و ۱۸۰ریال از 
کشاورزان و گل آن هم در بازار بین هر کیلوگرم 3۰۰ تا 

35۰ هزار ریال خریداری می شود.
وی گفت: از دانه روغنی گلرنگ در روغن کشی، خوراک 
پرنــدگان و از گل آن هم در رنگــرزی صنایع غذایی و 

محصوالت آرایشی استفاده می شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

  کاهش تعرفه در کشاورزی
 ضربه سنگینی به کشاورزان است

قیمت انواع کارت صدا

بازار

 Creative Sound Blaster کریتیو
X-Fi Surround 5.1 Pro

 2,300,000
ریال

 2,700,000
ریال

معاون بازسازی و مسکن روستایی اداره کل بنیاد مسکن استان اصفهان 
گفت: مقاوم سازی 3 هزار و 5۸4  واحدمسکونی روستایی  با 34 میلیارد 
و 74۸میلیون تومان تســهیالت بنیاد مسکن در سال جاری آغاز شده 
است.محسن قوی بیان با اشــاره به اجرای طرح های مقاوم سازی در 
شهرها و روستاهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت افزود: شهرستان های 
اصفهان، فالورجان،لنجان و مبارکه به ترتیب در این مدت بیشــترین 
تعداد واحد مقاوم سازی روستایی استان اصفهان را دارند.به گفته وی 
امسال ۱۸2میلیارد و 3۰۰میلیون تومان تسهیالت نوسازی واحدمسکن 
روســتایی در قالب 9۸5۰ فقره وام ۱۸ و 2۰ میلیون تومانی ابالغ شده 
است.از ســال ۱3۸4 تاکنون بیش از 52 هزار واحد مسکونی روستایی  
تسهیالت مقاوم سازی را دریافت کرده اند که در این مدت بیش از 47 

هزار و55۸ هزار واحد مقاوم سازی شده اند. 

رییس انجمن قطعه سازان استان اصفهان با انتقاد از اینکه بازار خودروی 
کشــور در اختیار خارجی ها قرار دارد، گفت: با وجود قابلیت  باالی تولید 
قطعات خودرو در استان اصفهان باز هم واردات قطعه های چینی و هندی 
بازار داخل را اشباع کرده است.ابراهیم احمدی با بیان اینکه اصفهان پس 
از تهران و البرز، سومین استان کشور از نظر تولید ساالنه قطعات خودرو 
است، اظهار داشت: بیشتر واحدهای فعال در این زمینه در شهرستان های 
گلپایگان، نایین، کاشان و شهرضا فعال هستند. وی افزود: همچنین استان 
اصفهان نخستین استان کشور در زمینه فروش قطعات تولیدی خودروهای 
سنگین و تجاری است.رییس انجمن قطعه سازان استان اصفهان تصریح 
کرد: قیمت هزینه های تولید، حامل های انرژی، حمل و نقل و مواداولیه 
نسبت به 2۰ سال گذشته حدود 2۰ تا 3۰ برابر افزایش داشته، اما نرخ دالر 

فقط 5 برابر شده و با این اوصاف بازار در انحصار خارجی ها است.

مقاوم سازی سه هزار و 500 
مسکن روستایی در اصفهان

 بازار خودروی کشور 
کریتیو Creative Sound در اختیار خارجی هاست

Blaster Audigy Value

 1,180,000
ریال

 1,390,000
ریال

Creative SOUND BLAST-  کریتیو
ER OMNI SURROUND 5.1

 3,800,000
ریال

 3,850,000
ریال

 صنعت ســاخت زیور آالت طال و زرگــری از قدیم جایگاه 
مهمی در اقتصاد اصفهان داشته اســت، به طوری که هم 
اکنون حدود 7۰ درصد از طالســازان کشور در این استان 

فعالیت می کنند.
رســول محققیان، مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان با اشــاره به ســابقه نمایشگاه 
فلزات گرانبها و افزایش یک سالن نمایشگاهی به 4 سالن، 
افزود: اکنون نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و تولیدات 
فلزات گرانبها از بهترین نمایشــگاه هاست و امیدواریم به 

نمایشگاهی برتر در سطح خاورمیانه تبدیل شود. 
محمد کشــتی آرای، رییس اتحادیه طال و جواهر کشور با 
بیان اینکه نمایشــگاه طال، جواهر و ماشــین آالت وابسته 
درکشــور از نمایشــگاه های موفق بوده و موجب برقراری 
تعامل بین اعضای این صنعت و رشــد تولید شــده است، 
افزود: بازدید از دیگر نمایشــگاه های خارج از کشور مثل 
هنگ کنگ، کره، ترکیه و تایلند به این امر کمک کرده است. 
وی افزود: شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور، منجربه 

تشــکیل پاویون اختصاصی برای جمهوری اسالمی ایران 
می شود. اکنون قرار است در کشور مالزی، فضای خاصی را به 
غرفه ایران اختصاص دهند. کشتی آرای ادامه داد: کشور ما 
دارای برند در طال و جواهر است هر چند در سال های اخیر 
به دلیل شــرایط تحریم و مشکالت منطقه ای نتوانسته ایم 
موقعیت خود را حفظ کنیم  ولی در تالشــیم تا این برند به 

جایگاه واقعی خود ارتقا یابد. 
کشتی آرای در مورد برند طالی کشــور به انواع برندهای 
طالی ایران مثــل ملیله کاری اصفهان، طــالی یزد و نوع 
خاصی از طال در جنوب اشاره کرد که هنوز این برندها وجود 
دارند ولی تا حدودی مغفول مانده اند. وی با ابراز تاسف از 
تعطیلی بیش از 4۰۰۰ مورد از 32 هزار واحد در سال های 
گذشته، اظهار کرد: برخالف گسترش فیزیکی شهرها و رشد 
اقتصادی، باید افزایش واحد های این صنف را شاهد باشیم. 
وی با بیان اینکه مالیات و ارزش افزوده باعث عدم مطابقت 
هزینه ها و عدم رقابت می شــود، تاکید کرد: صاحبان این 
صنعت باید با همکاران خود در این خصوص با سایر استان ها 

تعامل داشته باشند و به وحدت نظر برسند. 
کشــتی آرای با اشــاره به افت ۱/6 درصدی قیمت طال در 
۱۰ روز اخیر، آن را از نظر اقتصادی مسئله برانگیز دانست و 
افزود: سه عامل اساسی در این راستا می تواند موثر باشد که 
عبارتند از: ۱- تنش های سیاسی باعث کاهش میل خرید 
طال، کاهش ســرمایه گذاری و افت قیمت طال می شــود. 
2- افزایش ارزش دالر باعث کاهش قیمت طال می شــود. 
3- برخی از شــاخص های اقتصادی در مبادالت اقتصادی 
تاثیر گذارند که در هفته های اخیر، رشــد این شاخص ها 
 مثبت شــده و موجب باال رفتــن نرخ اشــتغال و تقویت 

تولید می شود. 
شیشــه بران، رییس اتحادیه صنف طال و جواهر در استان 
اصفهان، در مورد وضعیت شهرک طال گفت: احداث شهرک 
طال متفاوت از دیگر شــهرک های صنعتی است و مستلزم 
اقدامات ایمنی، نزدیکی به فرودگاه و حمل و نقل آســان 
است. وی ازتشکیل تعاونی برای این منظور خبر داد و گفت:  
5۰ درصد از تولیدات طالی کشــور در اصفهان به عنوان 
قطب طالی کشــور، ساخته می شــود و باید یک شهرک 

کارگاهی و توریستی برای این منظور در نظر بگیریم. 
لذا در مجاورت شــهرک شهید بهشــتی زمینی به وسعت 
7۰ هکتار در نظر گرفته شده اســت. وی افزود: حدود 9۰ 
درصد ماشین آالت طال ســازی و جواهر سازی در اصفهان 

ساخته می شــود و باید تا 
سال آینده حتما تکلیف این 
قضیه روشن شــود. شیشه 
بران، اقدامات دیگر را به صفر 
رســاندن خطرات آلودگی 
زیســت محیطی ناشــی از 
ســاخت طــال، پاالیش و 

فیلترینگ اعالم کرد. 
وی در بخــش دیگــری از 
ســخنان خود بر هم خوانی 
با برندهای روز و اســتفاده 
از ظرفیت هــای علمی در 
تولید طال تاکید کرد و از افت 
صادرات طالی کشور از75۰ 
میلیون دالر در ســال های 
9۰ و 9۱ بــه 2۰ میلیــون 
دالر خبر داد. وی افزود: در 
صادرات، کشــورهای هدف 

 ما حوزه خلیج فارس اســت ولی بقیه کشور ایتالیا صادرات
 داشته ایم.

استاندار اصفهان گفت: ورود مهاجران برای اشتغال به این استان 
سبب افزایش نرخ بیکاری از متوسط کشوری شده است.رسول 
زرگرپور افزود:اشتغال و تولید،مورد تاکید رهبر معظم انقالب 
و دولت و برای مدیریت استان اصفهان، اساسی است و باید در 
بخش های مختلف از جمله گردشگری و صنعت با برنامه معینی 

حرکت کنیم تا به هدف مورد نظر دست یابیم.
وی اظهار کرد: همه دســتگاه های اجرایی استان باید ایجاد 
اشتغال و کاهش بیکاری را در اولویت کارهای خود قرار دهند تا 
در سال جاری شاهد یکسان شدن نرخ بیکاری استان با متوسط 
کشور باشیم.استاندار اصفهان با انتقاد ازارائه آمارهای متعدد 

درباره نرخ بیکاری افزود: مالک ارائه آمار و اطالعات نرخ بیکاری، 
گزارش های مرکز آمار است و اینکه هر دستگاهی نرخی را ارائه 
کند، قابل اعتماد نخواهد بود.زرگرپور خاطر نشان کرد: در سال 
95، نرخ بیکاری در استان ۱4/6درصد و در کشور ۱2/4درصد 
بوده و آماری جز این، دقیق و قابل اطمینان نیست.وی با بیان 
اینکه نرخ بیکاری فصلی نمی تواند مبنای کار قرار گیرد، افزود: 
باید متوسط نرخ بیکاری به صورت ساالنه در نظر گرفته شود.

اســتاندار اصفهان گفت: مدیریت اســتان تالش کرد که نرخ 

بیکاری را به متوسط کشوری نزدیک کند و در این راستا از ابعاد 
مختلف، راهکارها بررسی شده و راهکارهای کوتاه مدت و بلند 
مدتی برای حل این مشکل در نظر گرفته شده است.زرگرپور 
افزود: در درجه اول باید فرصت های شغلی موجود حفظ شود و 
سپس با بسته های حمایتی و برنامه های مختلف اشتغال جدید 
ایجاد کنیم.استاندار اصفهان استفاده از سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و خارجی و فعال کردن طرح های بزرگ عمرانی را از 

راهکارهای حل مشکل بیکاری برشمرد.

زرگرپور:

مهاجرت، منجر به افزایش نرخ بیکاری در استان اصفهان شده است

سکه تمام بهار آزادی
11،770،000 ریال)طرح جدید(

6،400،000 ریالنیم سکه

3،730،000  ریالربع سکه

2،500،000 ریالسکه یک گرمی

1،135،320 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

به گزارش تسنیم؛نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی گفت: گزارش های آماری ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال واقعی نیســت و عمال اتفاق خاصی در 

بحث مبارزه با قاچاق کاال نیفتاده است.
حســینعلی حاجی دلیگانی در خصوص اعالم آمار کاهش 
5۰ درصدی قاچاق از سوی دولت یازدهم با اشاره به جلسه 
غیرعلنی هفته گذشــته مجلس درباره قاچاق اظهار کرد: 
جلسه ای در این خصوص تشکیل شــد و از سوی یک نهاد 
امنیتی هم این آمار اعالم شــد، اما برداشــت ما از گزارش 
یک نهاد امنیتی وابســته به دولت این بــود که آمار۱2/5 
میلیارد دالری قاچاق کاال با وضعیت واقعی قاچاق در کشور 

همخوانی نداشته است.
وی افزود: ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مدعی است که 
میزان قاچاق کاال نصف شده است، اما گزارش نماینده یک 
نهاد امنیتــی دولتی حاکی از آن بود که نصف شــدن آمار 
قاچاق قابل بررسی بوده و نمی شود آن را دربست قبول کرد.

حاجی دلیگانی گفت: مسئوالن اعالم کرده اند که در ازای 
25 میلیارد دالر قاچاق ســالیانه 7۰۰ هزار شغل از دست 
می رود؛ این آمار نشــان دهنده این اســت که باید با نصف 
شدن میزان قاچاق، آمار شــغل های از دست رفته سالیانه 

نیز نصف شود.
وی با بیان اینکه جلســه مربوط به انتخاب اعضای هیئت 

رییســه در آذرماه 95 به صورت انحصاری در کمیســیون 
اقتصادی برگزار شــده و بســیاری از نمایندگان متقاضی 
نتوانستند در جلسه مذکور حاضر شوند، ابراز کرد: افرادی که 
در هیئت مذکور عضو شده اند باید زمان الزم را برای پیشبرد 
موضوعات اختصاص دهند و در صورتــی که وقت کافی از 
سوی نمایندگان به این موضوعات داده نشود، مصوبه ای که 
از مجلس گرفته شده راکد می ماند و فرصت ها برای مبارزه 

با قاچاق کاال از دست می رود.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: در فصل 
تابستان با افزایش دمای هوا، یک میلیون کولر در استان 
اصفهان به ناگهان وارد مدار می شــوند و در یک دوره 4 
ماهه ۱2۰ روزه، 2۰ میلیون مترمکعب آب صرف سیستم 

خنک کننده کولرهای این استان می شود.
هاشــم امینی افزود: وقتی دمای هوا تا 33 درجه باشد 
مشکل خاصی نداریم، اما وقتی دمای هوا به حدود 33 تا 
35 درجه برسد، شوکی به شبکه های توزیع آب وارد و ۱6 

درصد نیاز آبی شبکه افزایش پیدا می کند.
وی ادامه داد: اگر دمای هوا بین 35 تا 37 درجه باشــد، 
2۰ درصد، در دمــای 37 تا 39 درجــه 25 درصد و در 
دمای بیش از 29 درجه تا 3۰ درصــد نیاز آبی افزایش 
می یابد و این بدان معناست که مشترکان آبفا باید بدانند 
 که به میزان درجه هوا، دقت و مصــرف آب را مدیریت

 کنند.
مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان تصریح کرد: 
فصل تابســتان در اصفهان یک میلیون کولر به ناگهان 
وارد مدار مصرف می شود و روزانه به طور متوسط که ۱۰ 
ساعت زمان روشن بودن کولرها را در نظر بگیریم، ۱6۰ 
هزار مترمکعب آب مصرف می شود یعنی در یک دوره 4 
ماهه ۱2۰ روزه 2۰ میلیون مترمکعب آب صرف سیستم 

خنک کننده کولرهای استان اصفهان می شود.

امینی به محدودیت منابع آبی اشاره کرد و گفت: در حال 
حاضر 2/7 دهم متر مکعب در ثانیه با کاهش منابع آبی 

مواجه هستیم.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: استفاده 
از سیســتم های ویژه و تصفیه آب های خاکستری در 
فالش تانک ها برای استحمام و شست وشو بسیار مهم و 
کارساز است. استفاده از شیرآالت کاهنده نیز بین 3۰ تا 

7۰ درصد مصرف آب را کاهش می دهد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مطرح کرد:

مصرف ۲0 میلیون مترمکعبی آب کولرهای اصفهان در تابستان

پارلمان
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی:

گزارش های آماری ستاد مبارزه با قاچاق کاال، واقعی نیست

آبفا

 در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آالت و تولیدات فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی مطرح شد:

50 درصد از تولیدات طالی کشور در اصفهان ساخته می شود

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع، ابزار، ماشین آالت و تولیدات فلزات گرانبها و سنگ های  فرزانه
قیمتی با حضور مقامات دولتی و رؤسای اتحادیه های طال و جواهر از سراسر کشور و اصفهان در  افسرطاها

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان در جایگاه قطب طالی کشور برگزار شد.  

50 درصد از 
تولیدات طالی 

کشور در اصفهان 
به عنوان قطب 

طالی کشور، 
ساخته می شود و 
باید یک شهرک 

کارگاهی و 
توریستی برای 

این منظور در نظر 
بگیریم
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دورهایدهپردازیوکارآفرینیدرموسساتقرآنیاصفهانبرگزارمیشود
دوره ایده پردازی و کارآفرینی در موسســات قرآنی به مدت ۳ روز با حضــور ۱۰۰ نفر از مدیران 
موسسات فرهنگی قرآن و عترت استان اصفهان با همکاری ادارات کل تبلیغات اسالمی، فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان به صورت کارگاهی و طی ۲۴ ساعت برگزار می شود.

در شهر

معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: طرح نشاط معنوی با هدف غنی سازی 
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با همکاری مراکز فرهنگی و 

قرآنی ۱۷۰ امامزاده استان اصفهان اجرا می شود.
حجت االسالم و المسلمین حســن امیری اظهار داشت: 
امسال نیز همچون سال های گذشته سازمان اوقاف و امور 
خیریه در نظر دارد تا در طول فصل تابستان برای غنی سازی 
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان بــا محوریت امامزادگان 
 و بقاع متبرکه طرح نشاط معنوی را در سطح استان اجرا 

کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکــه بقاع متبرکه و امامزادگان 
بزرگ ترین مرکز انسان سازی هســتند و بهترین مکان 
نیز برای فعالیت های فرهنگی و آموزشــی با معیارهای 
اسالمی نیز محسوب می شوند، اجرای طرح نشاط معنوی 
نیز اهدافی همچون آموزش نوجوانان و جوانان براســاس 
معیارهای اسالمی در محیطی سالم با رویکرد تقویت روحیه 
مشارکت در فعالیت های اجتماعی بین نوجوانان و جوانان، 
تقویت هویت دینی و ملی، کاهش آسیب های اجتماعی، 
کمک به توسعه فرهنگی و مذهبی با کمک تعالیم اسالمی 

و قرآنی را دنبال می کند.

دفتر انجمن سینمای جوان اصفهان در نظر دارد در فصل 
تابستان دوره های آموزشی تکدرس بعضی از رشته های 
ســینمایی را برگزار کند. عناوین این دوره ها و مدرسانی 
که برای آموزش آن در نظر گرفته شــده اند به شرح زیر 
است:فیلمنامه نویسی: سیاوش گلشیری، تصویر برداری: 
حمیدرضا صیادی، تدوین: فریبرز آهنین، کارگاه مستند: 
رسول انتشاری و عکاسی: حسین شجاعی منش.گفتنی 
است، در پایان هر کدام از این دوره ها به شرکت کنندگان 
مدرک معتبری از سوی سازمان ســینمایی کشور اعطا 

خواهد شد. 
عالقه مندان برای ثبت نام در ایــن دوره ها تا ۲۵ تیر ماه 
فرصت دارند با مراجعه به دفتر انجمن ســینمای جوان 
اصفهان واقع در طبقه زیر زمین مجتمع فرهنگی هنری 

فرشچیان ثبت نام اقدام کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان خبر داد:

اجرای طرح نشاط معنوی در 
۱۷۰ امامزاده استان اصفهان

از سوی انجمن سینمای جوان اصفهان انجام می شود؛

برگزاری دوره های آموزشی 
تکدرس تابستانه

کارگردان »کاله پهلوی« سریالی با 
محوریت شهید باکری می سازد

پست جالب آقای مجری درباره 
حجاب زنان آریایی

کارگردان »کاله پهلوی« گفت: منتظریم فارابی سهم خود را برای 
ساخت »امپراطور جهنم« پرداخت کند.

پرویز شیخ طادی کارگردان ســینما، در خصوص آخرین وضعیت 
ســاخت »امپراطور جهنم« اظهار داشت: بنیاد سینمایی فارابی در 
بخشی از این اثر سهیم است. ما منتظریم که این بنیاد سهم خود را 
پرداخت کند تا کار جلوه های ویژه فیلم را انجام دهیم. در حال حاضر 
کار بخش های دیگر این فیلم در حال انجام است، اما بخش جلوه های 
ویژه  متوقف شده است. وی اظهار داشت: امپراطور جهنم برای سی 
و ششمین جشــنواره فیلم فجر آماده خواهد شد.این کارگردان در 
خصوص کار جدید خود بیان کرد: هنوز مشغول کاری نیستم؛ اما همه 
کارگردان ها تصمیم دارند که فیلم بسازند. من نیز قصد ساخت یک 
سریال سیزده قسمتی را با موضوع زندگی شهید باکری دارم. طرح را 
به صدا و سیما ارائه دادم؛ پذیرفته شده و قرارداد هم بسته ایم. منتظر 

دریافت بودجه هستم تا ساخت این سریال آغاز شود.

مجید یراق بافان با انتشــار این عکس در اینســتاگرامش نوشت: 
امروز روی صفحه تقویم نوشته »روز عفاف و حجاب«... تو رو خدا 
اونایی که داد آریایی بودنشان گوش فلک رو کر کرده »لطفا« به این 
تصویر خوب نگاه کنند... نقش پرصالبت بانوی محجبه ایرانی در 
تخت جمشید... این تصویر رو با فرازی از شاهنامه فردوسی بزرگ 

ببینید و نیوش کنید:
چنین گفت شیرین که ای مهتران، جهاندیده و کار کرده سران، به 
سه چیز باشد زنان را بهی، که باشند زیبای تخت مهی، یکی آنکه 

»باشرم« و با خواسته است که جفتش بدو خانه آراسته  است.
پی نوشت : درود خدا بر زنان و مردان هم وطنم که عفاف و حجاب 

را در پوشش ، گویش و پویش خود هماره مدنظر دارند.

اخطاراجرایی
4/768 شماره: 1057/95 ش 15  به موجب رای شماره 1281 تاریخ 95/12/25 حوزه 
15 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فاطمه 
رنگ آمیز فرزند سیدعلی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ  ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 440/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک )87/8/19( لغایت زمان وصول در 
حق خواهان علیرضا فرازبخت فرزند اصغر شــغل آزاد به نشانی اصفهان خ نشاط 
کوی شهید محمودیان پ 12و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. 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 بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 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:9373 
شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()182 

کلمه، دو کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/451 در خصوص پرونده کالسه 250/96 ش 51 ح خواهان سید علیرضا حسینی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت معصومه السادات باقری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 96/06/14 ساعت 8 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی کنارگذر اتوبان شهید خرازی 
حدفاصل خ آتشگاه و خ میرزاطاهر مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 11200 
شعبه  51 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره سه()113 کلمه، یک 

کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350503418 ابالغنامــه:  شــماره   4 /452
9509980350500834 شــماره بایگانی شــعبه: 950963 خواهان حمید تحسیری 
دادخواســتی به طرفیت خوانده محمد جلیلی و حســن دکامین و محمــود جلیلی به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواســته و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت دادرسی و اعســار از پرداخت هزینه دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقــه دو اتاق شــماره 221 ارجاع و به کالســه 
9509980350500834 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/06/19 و ساعت 
11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 11231 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)189 

کلمه، دو کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/502 در خصوص پرونده کالسه 960287 خواهان حمیدرضا یاحق دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- عمادالدین ملکیان 2- پیام ژوبین تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/6/21 ساعت 4 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد اول خیابان ارباب روبروی مدرسه 
نیلی  پور جنب ساختمان صبا پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخــذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 11279 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()116 کلمه، یک کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351403762 ابالغنامــه:  شــماره   4 /503
9509980351401115 شــماره بایگانی شــعبه: 951241 خواهان شرکت سهامی 
بیمه آســیا به مدیریت ابراهیــم کاردگر با وکالت ســعید نژاد تقی دادخواســتی به 
طرفیت غالمرضا داســتان پور به خواســته مطالبه خســارت تقدیــم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 14 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهــان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به کالسه 
9509980351401115 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 96/6/21 و ســاعت 10 

صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 11260 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)176 کلمه، دو کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351403775 ابالغنامــه:  شــماره   4 /504
9509980351400255 شــماره بایگانی شــعبه: 950291 خواهان اکبر جوشــنی 
دادخواستی به طرفیت خوانده سید جمال موسوی و حسین قربانی سینی به خواسته 
الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 323 ارجاع و به کالسه 9509980351400255 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 96/6/25 و ساعت 12 ظهر تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 11257 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)189 کلمه، دو کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351403835 ابالغنامــه:  شــماره   4 /505
9609980351400281 شماره بایگانی شــعبه: 960318 خواهان مسعود قضاوی 
دادخواســتی به طرفیت حامد قهری صارمــی و محمد قهری صارمی به خواســته 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خســارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 14 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهــان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به کالسه 
9609980351400281 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/6/26 و ساعت 9 صبح 
تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 11250 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)177 کلمه، دو کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351403744 ابالغنامــه:  شــماره   4 /509
9509980351401112 شــماره بایگانی شــعبه: 951238 خواهــان بابک اورکی 
دادخواســتی به طرفیت مرتضی عبدالهی، شــاهین میرالوند به خواســته اعتراض 
به عملیات اجرایی )موضــوع مــاده 146 و 147 قانون اجرای احــکام مدنی( تقدیم 
دادگاه هــای عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 14 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهــان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به کالسه 
9509980351401112 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 96/6/21 و ســاعت12 
ظهرتعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 11252 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)174 کلمه، دو کادر(
ابالغاجرائیه

4/510 شــماره پرونــده: 139604002003000080/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9600158/1 شــماره آگهی ابالغیــه: 139603802003000082 بدین وســیله به 
آقای محمدرضا شــاهی نام پدر: اســمعیل تاریخ تولد: 1332/12/09 شــماره ملی: 
3961659281 شــماره شناســنامه: 646 به نشــانی: اصفهان خانه اصفهان کوی 
شــهیدان پالک 60 ابالغ می شــود که بانک کارآفرین شــعبه نظرغربی به اســتناد 
قراردادبانکی شــماره 0001582483- 95/10/6 جهت وصــول مبلغ موضوع الزم 
االجرا: 519/823/748 ریال که شــامل اصل طلــب: 490/000/000 ریال و ســود 
21/747/945 ریال و خسارت تاخیر تادیه: 8/075/803 ریال تاریخ مبنای محاسبه 

خسارت: 1396/01/30 و خسارت تاخیر روزانه: 336/491 ریال که از تاریخ مذکور 
تا روز تســویه کامل بدهی به طلب اضافه میشــود طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9600158 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 96/3/16 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محسوب می گردد نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 11606 اســدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان )195 کلمه، دو کادر(
ابالغرای

4/513 شکات : 1. آقای محسن هاشــمی فرزند عبداهلل 2. آقای عبداهلل هاشمی فرزند 
حسن با وکالت آقای مهدی خادم بیدگلی فرزند حسن به نشانی آران و بیدگل - خیابان 
زینبیه - حجاب هشتم متهمین : آقای عادل چلداوی فرزند حسن به نشانی خوزستان 
- اهواز - ک مرکزی - خ منصوری - پ 26 ، 2. آقای احمد نظری لســکوکالیه فرزند 
ابراهیم به نشانی رشت - خ بهشتی - خ فومنی - خ آسایش 6 - جنب سوپر طالبی اتهام 
: صدور چک بالمحل دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید .  رای غیابی 
دادگاه در این پرونده حســب کیفر خواســت صادره آقای احمد نظری لسکو کالیه 
فرزند ابراهیم متهم است به صدور 1 فقره چک بالمحل به شماره 93/7/10-362196  
موضوع شکایت آقایان عبداهلل و محســن هاشمی با وکالت آقای مهدی خادم بیدگلی 
لکن متعاقب کیفر خواست صادره و حسب اعتراض وکیل شکات و اظهارات گواهان 
مشــخص گردیده متهم پرونده با حضور در کارگاه شــکات اقدام بــه بردن اموال 
نامبردگان و تحویل چک صدرالذکر از حساب آقای احمد نظری لسکو کالیه نموده که 
با مراجعه به بانک مشخص میشود که امضای روی چک با امضای صاحب حساب 
مطابقت نداشته و متعاقبا نیز به هیچ نحوی پاسخگو نبوده و در آدرسهای اعالمی نیز 
شناسایی نگردیده که با بررسی دادگاه و اظهار استماع اظهارات گواهان قرار جلب به 
دادرسی آقای عادل چلداوی صادر شده لکن علی رغم پیگیری هایی متعدد شکات و 
مراجع انتظامی موفق به شناسایی و دستگیری متهم اخیر الذکر نمی گردند لذا متهم 
مذکور با نشر آگهی به رسیدگی دعوت می گردد علیهذا با عنایت به مراتب صدر الذکر 
اتهام نامبرده اخیر را در قالب انجام مانور و عملیات متقلبانه محرز تشــخیص داده 
و مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، و اختالس و کالهبرداری 
ضمن صدور حکم به استرداد مال تحصیل شده به میزان 310000000 ریال جزای 
نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید و با توجه بــه اظهارات گواهان و عدم 
امضا، آقای نظری نسبت به چک موضوع پرونده به لحاظ عدم ارتکاب عنصر مادی 
جرم و مستندا به اصل سی و هفتم قانون اساســی رای بر برائت نامبرده صادر می 
گردد . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و 
سپس ظرف 20 روز از آن قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
می باشد . م الف: 5/22/96/260 ارشدی بیدگلی رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 آران 

و بیدگل )414 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

شــماره    9610423633100095 اجراییــه: شــماره   4 /515
پرونده:9509983633100743 شماره بایگانی شعبه:950763 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره 9610093633100577 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609973633100077 محکوم علیه مجید صالحی جهان فرزند مصطفی به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 1101735000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 37767250 ریال بابت هزینه دادرســی و 27641640 ریال بابت حق الوکاله 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چکها لغایت زمان پرداخت بر اساس 
نرخ تورم در حق محکوم له علیرضا گلی فروشانی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان 
خمینی شهر جاده نجف آباد آهن آالت گلی با وکالت احمدرضا رفیعی فروشانی فرزند 
قنبرعلی به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی  نبش خ شیخ مفید جنب بانک سپه 
ساختمان کســری ط 3 واحد 12. و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 

حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 4210 شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر)438 کلمه، 5 کادر(
تبصره1ماده105

4/516 - 95006581277275- 96/4/18 آگهی تبصره 1 ماده 105 آئین نامه قانون 
ثبت بر اساس تقاضای آقای محمدرضا کریمی خوزانی فرزند شکراله مبنی بر تعیین 
بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک 158/6603 واقع در خمینی شهر بخش چهارده ثبت 
اصفهان مورد ثبت در دفتر الکترونیک 139620302006001886 که طبق ســوابق 
متعلق است به خانم خدیجه ماندگاری و شاه بیگم حاجی هاشمی که در اجرای تبصره 
یک ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری 
بهاء ثمنیه اعیانی مورد ثبت به مبلغ 920/000 ریال تقویم و در حساب سپرده اشخاص 
ثبت تودیع گردیده است لذا با توجه به مفاد  تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط 
یک مرتب در روزنامه آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به اداره 
ثبت اسناد و امالک خمینی شهر مراجعه نماید و یا در صورتی که مدعی تضییع حقی 
باشد می تواند از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت 30 روز به مراجع صالحه قضائی 
مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید بدیهی است در صورت 
عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون استثناء ثمنیه اعیانی صادر 
و تسلیم خواهد شد. م الف: 4208 یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)199 

کلمه، دو کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106825304262 ابالغنامــه:  شــماره   4 /520
9609986825300309 شــماره بایگانی شــعبه: 960343 خواهان زهرا حسن پور 
خادمی دادخواســتی به طرفیت خوانده ثریا حســن پور خادمی، عرفان حسن پور 
خادمی، مه زاد کاظم زاده، تکتم مداح شــورچه به خواســته مطالبه وجه و خسارت 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 1 اتاق 121 ارجاع 
و به کالسه 960343 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/05/28 و ساعت 11 
صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 11262 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)182 کلمه، دو کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/521 در خصوص پرونده کالســه 951514 خواهان اکبر فقیهی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند به طرفیت 1- حسین بابائی 2- مهدی حجتی نجف آبادی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/5/28 ساعت 8 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 11273 شعبه  نهم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()122 کلمه، یک کادر(
ابالغوقترسیدگی

4/522 در خصــوص پرونده کالســه 960194 ش 11  خواهان محمد جمشــیدیان 
دادخواســتی مبنی بــر مطالبه به طرفیــت رســول جهانبخش تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/6/12 ســاعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 11278 شعبه  

11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره دو()107 کلمه، یک کادر(

تلویزیون

اینستاگردی

  مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان که در برگزاری سی امین 
جشــنواره فیلم های کودکان و نوجوانان با وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی همکاری داشته اســت، به مهر گفت: زمانی 
فعالیت های شــهرداری در چارچوب اقدامات خدماتی بود 
و بعد از مدت ها رویکرد آن تغییر کــرد و تبدیل به یک نهاد 
خدماتی، فرهنگی و اجتماعی شد اما ما در شهرداری اصفهان 
چند گام جلوتــر رفته ایم و معتقدیم که شــهرداری نه تنها 
یک دستگاه خدماتی است بلکه باید یک دستگاه فرهنگی، 

اجتماعی و دانش محور نیز باشد.
جمالی نژاد افزود: هر چند اخیرا اصفهــان به عنوان یکی از 

شهرهای خالق جهان شناخته شده اســت، اما این شهر از 
گذشته دور به عنوان یک شــهر خالق به خصوص در عرصه 

هنر و معماری شناخته شده بود.
وی گفت: مــا در کنار همــه فناوری های ســخت و انجام 
پروژه های عمرانی بــه فناوری های نرم و هنــر نیز اهمیت 
بسیاری می دهیم. زمانی که از هنر اصفهان صحبت می کنیم، 
خالقین هنر نیز برای ما بسیار اهمیت دارند؛ به همین دلیل 
در کنار تمام فعالیت های شهرداری، از هنرمندان و خالقان 

هنر این شهر تجلیل می کنیم.
شهردار اصفهان تاکید کرد: در تالش هستیم تا شهر اصفهان 

را تبدیل به یک شــهر رویدادی و رخدادی کنیم؛ در همین 
راستا اقدامات سخت افزاری  خوبی انجام شده است که از آن 
جمله می توان به ســاخت پردیس های فرهنگی اشاره کرد؛ 
به گونه ای که به زودی کلنگ ساخت پنج پردیس سینمایی 

در شهر زده می شود.
جمالی نژاد عنوان کرد: همچنین به زودی پردیس هنرمندان 
افتتاح خواهد شــد که همه هنرهای مختلــف در آن قرار 
می گیرند. در کنار تمام این اقدامات به بازسازی سینماهای 
شــهر اصفهان نیز کمــک کرده ایم و در حــال حاضر همه 
سینماهای این شــهر بازسازی شده اســت؛ البته در زمینه 
بازســازی و یا ســاخت پردیس آمادگی همکاری با بخش 

خصوصی را داریم.
وی با اشاره به ورود به تولید آثار ســینمایی توضیح داد: به 
تازگی برای ساخت ۴۰ فیلم ســینمایی در حوزه سینمای 
کودک و نوجوان برنامه ریزی کرده ایم که به عنوان تهیه کننده 
در این حوزه ورود پیدا می کنیم. می توان گفت ما آمادگی این 
را داریم که در حوزه سینمای کودک و نوجوان، آثار مختلف را 
پشتیبانی و حمایت کنیم و شهر اصفهان را تبدیل به برندی 
برای تولید فیلم های کــودکان و نوجوانان کنیم. همچنین 
بودجه ای برای تولید فیلم های حرفه ای در حوزه سینما در 

نظر گرفته ایم.
شــهردار اصفهان در پایان با اشــاره به برگزاری جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان در شــهر اصفهان گفت: ما به 
تمام بندهای قرارداد پنج ساله خود پایبند هستیم و قرار ما 
بر این است که این جشنواره طی پنج سال آینده در اصفهان 
برگزار شــود. برنامه ریزی به گونه ای است که این جشنواره 
دستخوش تغییر مکان و انتقال آن به شهرهای دیگر نشود، 
چرا که موطن جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان، شهر 

اصفهان است و در این شهر رشد پیدا کرده است.

جمالی نژاد:

جشنوارهفیلمکودکدراصفهانرشدیافتهاست

رییس خانــه مطبوعــات در کنفرانس  زاینده رود
مطبوعاتی دهمین جشنواره مطبوعات و 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری اســتان، مهم ترین اهداف این 
تشکل را گسترش همکاری و تعامل بین اصحاب رسانه و فعاالن این 
عرصه در راستای ارتقای سطح علمی خبرنگاران و ارائه خدمات 
رفاهی به اعضا اعالم کرد. صادق هادی، رییس هیئت مدیره خانه 
مطبوعات استان اصفهان با بیان اینکه عملکرد خانه انعکاس نظرات 

و پیشــنهادات اعضا و ســایر همکاران مطبوعاتی است، ماهیت 
تشکل ها را تحقق اهداف آموزشی و معنوی، دسترسی بیشتر به 
امکانات رفاهی بیان کرد. وی تاکید کرد: ما هیچ تشکلی را در مقابل 
خود نمی دانیم، بلکه هر تشکل مطبوعاتی را همکار و در کنار خود با 
هدفی مشترک می بینیم. زهره والی پور، مدیرخانه مطبوعات و 
خبرنگاران استان اصفهان، با اشاره به 9 دوره برگزاری جشنواره 
توسط ارشاد، واگذاری دهمین جشنواره به خانه مطبوعات را در 

راستای اهداف برون سپاری وظایف به بخش خصوصی عنوان کرد 
و در مورد تامین منابع مالی جشنواره گفت: خانه مطبوعات به عنوان 
تشکلی فاقد ردیف بودجه دولتی برای تحقق اهداف خود، سعی می 
کند تا جشنواره ای شایسته و در خور مطبوعات  و خبرنگاران برگزار 
کند. قلمکاریان، دبیر دهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و 
پایگاه های خبری، برگزاری جشــنواره را زمینه ای برای افزایش 
انگیزه، خالقیت و توسعه ظرفیت ها، پویایی و نشاط و ارتقای علمی 
و عملی جایگاه مطبوعات عنوان کرد. وی تعداد آثار ارســالی را 
تاکنون ۵۷۳ اثر در بخش اصلی در زمینه های مختلف اعالم کرد و 

افزود:  در بخش جنبی قریب به ۲۰۰ اثر  ارسال شده است. 

درکنفرانس مطبوعاتی دهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان اصفهان مطرح شد:  

افزایش خالقیت، توسعه ظرفیت ها و رقابتی مثبت از اهداف جشنواره است                               
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فناورانه

شرکت دل، فروش اولین لپ تاپ در جهان را که شــارژ آن به طور بی سیم 
ممکن است، به قیمت ۱۷۵۰ دالر آغاز کرده است.

این لپ تاپ Latitude ۷۲۸۵ نام دارد و دارای نمایشگر ۱۲ اینچی است که 
از صفحه کلیدش جدا می شــود. دل اولین بار در جریان برگزاری نمایشگاه 

CES در ژانویه گذشته، از عرضه چنین لپ تاپی خبر داده بود.
شــارژ بی ســیم این لپ تاپ از طریق یک صفحه کلید جداشدنی صورت 
می گیرد که به طــور جداگانه به فروش می رســد. عالقه مندان برای خرید 

لپ تاپ یاد شده باید به وب سایت شرکت دل مراجعه کنند.
قیمت مدل پایه این لپ تاپ ۱۲۰۰ دالر اســت و بــرای خرید صفحه کلید 
بی ســیم، شــارژر و پوششــی که در زیر این صفحه کلید قــرار می گیرد، 
 بایــد در مجمــوع ۵۵۰ دالر پرداخت شــود.پردازنده اصلی ایــن لپ تاپ 
۷Y۵۴-Core i۵ بوده و ساخت شرکت اینتل است. لپ تاپ یاد شده دارای 
۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و ۸ گیگابایت رم بوده و قرار است مدل دیگری 
از این لپ تاپ به نام Latitude ۷۰۰۰ با نمایشگر ۱۳ اینچی در ماه آگوست 

عرضه شود که قیمت آن نیز در همان زمان اعالم خواهد شد.

با نمایشگر ۱۲اینچی؛

 طرح جالب یک کالسکه خودرانآغاز فروش اولین لپ تاپ بدون سیم دنیا

یک شرکت ایتالیایی وسیله نقلیه ای طراحی کرده است که مانند کالسکه با 
اسب کشیده می  شود. البته این وسیله مجهز به موتورهای الکتریکی است و 

می  تواند به حالت خودران نیز حرکت کند.
شرکت ایتالیایی CAMAL از طرح یک کالسکه سه چرخه رونمایی کرده است 
 VIVA که با طول هفت و عرض ۵/۲ متر شبیه یک غالف است. طرح مذکور
نام دارد و با اسب کشیده می  شود اما عالوه بر آن می  تواند به طورخودران با 
موتورهای الکتریکی حرکت کند. این کالسکه با چهار صندلی تقریبا هم اندازه 

یک لیموزین با اتاق پذیرایی است.
همچنین طرح دارای سه چرخ است. در پشت وسیله نقلیه فضایی وجود دارد 

که به آن قدرت مانور در فضاهای تنگ و پیچ های خیابان را می  دهد.
البته هنوز اطالعاتی از داخل وسیله نقلیه منتشر نشده است. در بیانیه شرکت 
سازنده نیز هیچ اطالعاتی درباره شیشه های این غالف وجود ندارد. اما با توجه 
به تصویر طرح به نظر می  رسد شیشه های دستگاه قابلیت تغییر رنگ و ظاهر را 
دارند. این درحالی است که این کالسکه هیچ گاه تولید نخواهد شد و همیشه 

درحد یک طرح اولیه باقی می  ماند.

شرکت مایکروسافت به دنبال اجرای طرح جاه طلبانه ای است تا عموم مردم آمریکا 
حتی در دورافتاده ترین نقاط بتوانند به خدمات اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا 
کنند. مایکروسافت برای اجرای طرح یادشده از فناوری بی سیم خاصی موسوم به 
فضای سفید یا white space بهره می گیرد. بدین منظور از طیف های فرکانسی 
بدون استفاده در آمریکا برای ارائه خدمات اینترنت بی سیم استفاده می شود. این 
طیف های فرکانسی در حد فاصل فرکانس های مورد استفاده شبکه های تلویزیونی 
به منظور پخش برنامه های مختلف قرار می گیرند. مایکروسافت برای اجرای بهتر 
این طرح با شرکت های مخابراتی محلی در نقاط مختلف آمریکا همکاری خواهد 
کرد و بر اساس اطالعات موجود حداقل ۱۲ ایالت در این زمینه مایکروسافت را یاری 
خواهند کرد. باوجود تالش های به عمل آمده در دهه اخیر، هنوز بسیاری از مردم 
آمریکا که در نقاط روستایی دورافتاده یا کوهستانی زندگی می کنند، به اینترنت 
دسترسی ندارند و باید هزینه های سنگینی را به منظور دسترسی به این خدمات 
بپردازند.دو شرکت مخابراتی Verizon و AT&T هم امیدوارند که با راه اندازی 
شبکه های نسل پنجم تلفن همراه، بر این مشکل غلبه کنند؛ هر چند تا راه اندازی 

این شبکه ها دو تا سه سال زمان باقی مانده است.

علم پژوهی

رییس پژوهشگاه رویان گفت: تاکنون شاهد تولد ۹ بز 
شبیه سازی شده بودیم و برای حفظ حیوانات در معرض 

خطر انقراض تالش هایی را صورت داده ایم.
دکتر حمید گورابی در جلسه بازدید اعضای کمیسیون 
بهداشت مجلس شورای اســالمی از پژوهشگاه رویان 
گفت: ساالنه بیش از ۶۵۰۰ ســیکل درمانی در رویان 
انجام می شود که بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد آن با موفقیت 
همراه است. همچنین بیش از ۲۰۰ هزار ویزیت به صورت 

ساالنه در این مرکز انجام می شود.
 گورابــی همچنین با اشــاره بــه اقدامــات مربوط به 
شبیه سازی در این پژوهشگاه گفت: تاکنون شاهد تولد 
۹ بز شبیه سازی شده از ۱۱ انتقال بودیم و از طرفی برای 
حفظ حیوانات در معرض خطر انقــراض، تالش هایی 
را صــورت داده ایم. وی افــزود: به عنــوان مثال برای 
شبیه سازی پلنگ تدابیری اندیشیده و با گرفتن تخمک 
گربه، جنین پلنگ را شــکل داده ایم؛ امــا یافتن رحم 

جایگزین برای تولد، معضلی در این زمینه بوده است.
رییس پژوهشــگاه رویان جهاد دانشــگاهی در ادامه 
بااشاره به اولین پیوند بافت تخمدان منجمد انسانی در 
بیمار ســرطانی گفت: با تثبیت روش انجماد تخمدان 
انســان که حاصل بیش از ۱۵ طرح تحقیقاتی بزرگ و 
کوچک و چاپ بیش از ۱۰ مقاله علمی در مجالت معتبر 
بین المللی بود، در سال ۹۱ بانک تخمدان و بیضه انسانی 
در پژوهشگاه رویان تاسیس شد که تاکنون بیش از ۱۲۰ 
تخمدان بیمار سرطانی و غیرسرطانی در این بانک ذخیره 
شده است. وی افزود: سال گذشــته اولین پیوند بافت 
تخمدان منجمد بیمار سرطانی در ایران صورت پذیرفت 

که نتایج این پیوند در حال بررسی است.
 گورابی با اشاره به ســخن مقام معظم رهبری مبنی بر 
اینکه موسسه رویان، ترکیب علم، ایمان و تالش است، 
گفت: تمام تالش ما در پژوهشگاه رویان برای این است 
که به جایگاهی برســیم که شایستگی این تعریف مقام 

معظم رهبری را داشته باشیم.

ویژگی های تلفن همراه جدید گوگل لو رفت
اطالعات فاش شده نشان می دهند که گوگل در  حال کار روی سه تلفن همراه جدید است. یکی 
از این مدل ها با نام Pixel XL ۲۰۱۷ )یا XL ۲( معرفی می شود که دارای نمایشگر شش اینچی 

بوده و برای رقابت با پرچمداران سامسونگ و آیفون  طراحی شده است.

برای نقاط دور افتاده؛

مایکروسافت اینترنت »سفید« عرضه می کند

هوش سنج

اگر اتوبوسی را با ۴۳ مســافر از مشهد به سمت تهران 
برانید و در نیشابور ۵ مسافر را پیاده و ۷ مسافر جدید 
را سوار کنید و در دامغان ۸ مسافر پیاده و ۴ نفر را سوار 
کنید و سرانجام بعد از ۱۴ ساعت به تهران برسید، حاال 

نام راننده اتوبوس چیست؟

اگر یک ماه ۳۱ روزه با جمعه، شنبه یا یکشنبه شروع 
شود، در این ماه ۵ یکشنبه خواهیم داشت، در غیر این 

صورت، ۴ یکشنبه.
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اگــر در فعالیت های اینترنتــی تان زیاد با ویدئوها ســر و 
کار دارید، احتماال برای آماده ســازی محتــوای ویدئویی، 
روزانه با اپلیکیشــن های ویرایشگر مختلفی کار می کنید. 
ویرایشگرهای حرفه ای ویدئو عموما قابلیت ها و تنظیمات 
ریز و پرتعدادی دارند و به همین خاطر، کار کردن با آنها اندکی 
مهارت می طلبد. اپلیکیشن Video Tools که امروز به شما 
معرفی می کنیم یک ویرایشگر و مبدل ویدئوست که در عین 
داشتن امکاناتی قابل قبول،  از رابط کاربری بسیار ساده ای 
هم بهره می برد تا بتوانید با سرعتی باال و به راحتی فایل های 
Vid�ویدئویی را در آن ویرایش کنید. با ورودی به اپ رایگان 

eo Tools، ده ابزار بسیار کارآمد را می بینید که در پنجره 
اصلی ردیف شده اند: ابزار برش ویدئو - ابزار ترکیب ویدئوها 
 MP3 بی صدا کردن ویدئو - استخراج صدا از ویدئو با فرمت -
- چرخاندن ویدئو - تغییر سرعت پخش - تبدیل ویدئو به 
عکس GIF - گرفتن اسکرین شات- فشرده سازی ویدئوها 

و اعمال افکت های گرافیکی روی ویدئوها.
روی هر مورد که کلیک کنید، می توانید ویدئوها را از حافظه 
داخلی یا SD موبایل در اپ بارگذاری کرده و شروع به ویرایش 
آن نمایید. خوشــبختانه ســرعت پردازش خروجی ها در 
Video Tools بسیار باالست، هر چند قدرت سخت افزاری 
گجتی که آن را اجرا می کند نیز به میزان زیادی در سرعت 
کار اپ موثر اســت. از بین تمام ده ابزاری که گفتیم، شاید 
فشرده ساز و مبدل ویدئو به تصاویر GIF بهترین آنها باشند. 
با ابزار فشرده سازی می توانید رزولوشن ویدئو را باال و پایین 
کرده تا آن را به حجم دلخواه تان برســانید. مبدل ویدئو به 
GIF هم ابزار خوبی است تا با آن از سکانس های جذاب فیلم 
های مورد عالقه تان تصاویر متحرک بسازید و بتوانید از آنها 
در شبکه های اجتماعی و اپ های پیام رسان استفاده کنید. 
   goo.gl/DqjRbQ  این اپلیکیشــن را می توانید از لینک

دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ
معرفی اپ Video Tools؛ 

مجموعه ابزاری کاربردی برای ویرایش و تبدیل ویدئوها

اپلیکیشن توییتر با ابزار ضد مزاحمت 
جدید به روز رسانی شد

توییتر به تازگی اعالم کرده که از این پس اپلیکیشن های موبایلش 
در برابر ســوء اســتفاده و مزاحمت های ســایبری، قدرتمندتر از 
همیشه عمل خواهند کرد. در همین راستا شــبکه اجتماعی یاد 
شده برای نسخه های iOS و اندروید اپلیکیشن خود تعدادی فیلتر 
برای نوتیفیکیشــن ها ارائه کرده تا کاربران به کمک آنها بتوانند 

حساب های مزاحم و ترول را بی صدا کنند.
به لطف این فیلترها می توانید انواع حســاب کاربری در توییتر را 
بی صدا کنید تا محتوای آنها برایتان به نمایش درنیایند. حساب هایی 
که به این شــیوه قادر به بی صدا کردن آنها هســتید به شرح زیر 

هستند:
حساب های کاربری جدید )که دنبال نمی کنید(

حساب هایی که شــما را دنبال نمی کنند )و شــما هم دنبالشان 
نمی کنید(

حساب هایی که دنبال نمی کنید
حســاب هایی با عکس کاربری پیــش فرض توییتــر )که دنبال 

نمی کنید(
حساب هایی بدون آدرس ایمیل معتبر )که دنبال نمی کنید(

حساب هایی بدون شماره تلفن تایید شده )که دنبال نمی کنید(
اگر چه این فیلترها جلوی توییت کردن ترول ها را نمی گیرند، اما 
حداقل با استفاده از آنها می توانید مطمئن باشید که این توییت ها 
را مشــاهده نمی کنید. گزینه های جدید ضد مزاحمت توییتر از 
امروز برای نســخه های iOS و اندروید اپ توییتر منتشر شده اند؛ 
اما انتشار کامل این قابلیت میان تمام کاربران شاید چند روزی به 

طول بینجامد.

عجیب ترین گوشی جهان

این گوشی های هوشــمند به خاطر شکل ظاهری و سیستم عامل 
خود، به یکی از عجیب ترین گوشی های جهان بدل شده اند.

عجیب ترین گوشی جهان که یک گوشی گرد است Runcible نام 
دارد. این گوشی هوشمند در کنگره جهانی موبایل رونمایی شد و 

می توان از آن به عنوان متفاوت ترین گوشی جهان نام برد.
عجیب ترین گوشی جهان Runcible از نظر ظاهری بسیار متفاوت 
است، زیرا در نگاه نخست احساس می کنید این گوشی هوشمند در 
حقیقت یک ساعت است؛ اما اگر وارد رابط کاربری اش شوید متوجه 
خواهید شد که با یک گوشی هوشمند سرو کار دارید. این گوشی 
هوشمند همچنین یک دوربین جالب در پشت دارد؛ اما برای اینکه 
ساختار عجیبش را از دست ندهد از فالش ال ای دی در پشت آن 
استفاده نشده است. ساختار کلی اش شبیه به یک تکه چوب زیبا و 
گرد است اما از آن می توانید به عنوان یک گوشی هوشمند استفاده 

کنید.
اگر به این گوشی هوشــمند توجه کنید در نگاه اول آن را شبیه به 
یک ساعت جیبی یا یک قطب نمای قدیمی می بینید. طراحی آن 
به گونه ای اســت که در عین گردی به راحتی در دستان شما جای 
می گیرد. براساس اعالم شرکت Runcible این گوشی هوشمند در 
نسخه های مختلفی ارائه می شــود و جنس آن از قلع، مس، برنج و 
حتی چوب خواهد بود. در آینــده نزدیک نمونه های جذابی از این 

گوشی هوشمند را می توانید در بازار مشاهده کنید.
نکته جالب دیگری که در طراحی این گوشــی در نظر گرفته شده، 
سیستم عامل عجیب آن است. این گوشی عجیب و غریب به جای 
سیستم عامل اندروید، از سیستم عامل فایرفاکس استفاده می کند.

جالب اینجاست که این گوشی هوشمند می تواند با دوربینش ویدئو 
یا عکس های دایره ای بگیرد و با چرخاندن آن می توانید روی سوژه 

مدنظرتان زوم کنید.
این نکته را هم در نظر داشــته باشید که این گوشی هوشمند قصد 
ندارد با پرچمداران بازار رقابت کند؛ فقط به دنبال مشتریان خاص 

در این بازار پر هیجان است.

خودروی لوکس برقی که از فراری 
هم سریع تر است

شــرکت Lucid Motors از تولید یک خودروی برقی پرسرعت 
به نــام Alpha Speed Car خبر داده که می تواند با ســرعت 

۳۵۰کیلومتر در ساعت حرکت کند.
خودروی مذکور سریع تر از پیشــرفته ترین مدل خودروی فراری 
یعنی LaFerrari حرکت می کند و نکته مهم در این میان، برقی 

بودن خودروی یاد شده است.
خــودروی یاد شــده در آزمایش هــای بعدی توانســت برخی از 
محدودیت های نرم افزاری را پشت سربگذارد و رکورد ۳۷۸ کیلومتر 
در ساعت را هم ثبت کند. شرکت سازنده می گوید در تالش است 
تا سرعت حرکت خودروی یاد شده را باز هم افزایش دهد و رکورد 

بهتری را به ثبت برساند.
قرار اســت موتور مدل نهایی این خودرو ۱۰۰۰ اسب بخار قدرت 
داشته باشد و بعد از یک بار شارژ کردن باتری، طی کردن مسافتی 
۶۴۳ کیلومتری با استفاده از آن ممکن باشد. قرار است دو مدل دیگر 
از این خودرو نیز عرضه شــود که ارزان تر بوده و بعد از هر بار شارژ 

باتری می توانند به ترتیب حدود ۳۸۰ و ۵۰۰ کیلومتر را بپیمایند.
عرضه عمومی ایــن خودروهای برقی به بازار از ســال ۲۰۱۹ آغاز 
می شود. قیمت ساده ترین مدل این خودروها ۶۰ هزار دالر است؛ 
اما قیمت مدل های دیگر هنوز اعالم نشــده. قرار اســت در سال 
۲۰۱۹ ده هزار خودرو از این نوع و در سال بعد ۵۰ هزار واحد از آن 

تولید شود.

تالش برای حفظ حیوانات در حال انقراض؛

 تولد ۹ بز شبیه سازی شده 
در پژوهشگاه رویان

از این به بعد به جای به همراه بردن کارت شناســایی و کارت 
پرواز به فرودگاه برای سوار شدن به هواپیما، می  توانید تنها از 
اثر انگشت خود استفاده کنید. این ابتکار عمل توسط خطوط 
هواپیمایی دلتا ایرز در آمریکا اجرایی می  شــود و مســافران 
با قراردادن دو انگشــت میانی خود روی یک دستگاه اسکنر 

می  توانند احراز هویت کرده و سوار هواپیما شوند.

با استفاده از این فناوری ابتکاری فرآیند طوالنی و وقت گیر تهیه 
چک لیست مسافران حذف می شود و به سرعت می  توان آنها را 
برای پرواز آماده کرد. سیستم ابتکاری مورد استفاده دلتا ایرز، 
مبتنی بر فناوری بیومتریک خاصی است که توسط شرکت کلیر 
در نیویورک ابداع شده است. برای استفاده از این فناوری، دلتا 
ایرز کیوسک های اسکن متعددی را در ۲۲ فرودگاه آمریکا نصب 
کرده است. اگرچه استفاده از سیستم اسکنر مذکور به تسریع 
فرآیند پرواز و احراز هویت مسافران منجر می  شود، اما تاحدودی 
نگرانی های امنیتی در مورد حفظ حریم شــخصی مسافران و 

امنیت آنها نیز وجود دارد. زیرا عالقه مندان به استفاده از سیستم 
یاد شده باید گواهینامه خود را اسکن کنند و در اختیار سیستم 
مذکور قرار دهند و عالوه بر این باید شماره تامین اجتماعی شان 
را نیز در آن وارد کنند. لذا هک شدن احتمالی سیستم مذکور 
موجب افشای اطالعات خصوصی مســافرانی می  شود که از 

پروازهای دلتاایرز استفاده می  کنند.
از همین رو نصب و اســتفاده عملیاتی از این سیستم، منوط 
به صــدور تاییدیــه اداره امنیت حمل و نقل ایــاالت متحده 

آمریکاست.

اثر انگشت، جایگزین کارت پرواز 
می  شود

ارتش آمریکا معتقد است که این سیستم به سربازان »حس 
برتری« می دهد؛ تا جایی که حتی اگر نابینا یا فلج باشــند 
یا قادر به صحبت نباشــند، می توانند عملیات نظامی انجام 

دهند.
دارپا، سازمان پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا، 
هدف از توسعه این سیستم ایمپلنتی را ایجاد امکان ارتباط 

میان مغز و دنیای مجازی دانسته است.
مقامات ارتش آمریکا می گویند: »پنج سازمان برای پشتیبانی 
مالی از این طرح اعالم آمادگی کرده و تیم هایی را برای توسعه 
تحقیقات بنیادین و فناوری های مورد نیاز تشکیل داده اند تا 

در این طرح با عنوان »طراحی سیســتم مهندسی عصبی« 
)NESD( مشــارکت کرده و یک رابط کاربری با وضوح باال 
طراحی کنند کــه درنهایت با سیســتم های دیگر یکپارچه 
می شود و در آینده می توان از این سیستم برای بازگرداندن 

حس هایی که به دلیل معلولیت از بین رفته اند، بهره برد.«
چهار نفر از این تیم تحقیقاتی قرار است روی حس های بصری 
و دو نفر نیز روی جنبه های شنیداری و گفتاری این سیستم 
کار کنند. دانشــمندان در خالل این تحقیقات می توانند به 
درک بهتری از زیروبندهای دیداری، شــنیداری و گفتاری 
سیستم عصبی دست یابند که در نهایت منجر به درمان های 

جدید برای افرادی می شود که با نارسایی های حسی زندگی 
می کنند.

فیلیــپ آلولــدا )Phillip Alvelda(، مدیــر برنامه ریزی 
NESD، در این مورد می گوید: »برنامه NESD به آینده ای 
چشــم دارد که در آن دستگاه های پیشــرفته عصبی برای 
درمان افرادی که با مشکالت حسی و حرکتی مواجه هستند، 

به کار خواهند رفت.«
وی می افزاید: »NESD با افزایش ظرفیت رابط های کاربری 
عصبی و با وصل کردن بیش از یک میلیون نورون به صورت 
موازی، ارتباطی دوســویه و کامل را با مغز آن در مقیاســی 
برقرار می کند کــه درک عمیقی در مورد زیست شناســی، 
پیچیدگی و عملکرد آن درون بدن به دانشــمندان خواهد 
داد.« گفتنی اســت که یک میلیون نورون، درصد بســیار 
کمــی از ۸۶ میلیارد نورون مغز انســان به شــمار می رود. 
آلولدا می گویــد: »پیچیدگی های عمیق تــر این نورون ها و 
اتصاالت شان تا سال ها بعد مثل یک راز باقی خواهند ماند؛ اما 
اگر این دانشمندان موفق به ارائه سیگنال های حسی غنی به 
طور مستقیم به مغز شوند، NESD بنیان اصلی درمان های 
عصبی جدید خواهد بود.« دانشمندان در قالب این طرح، در 
سال اول روی مقوله های اساسی یعنی سخت افزار، نرم افزار 
و علوم عصب شناســی و آزمایش پیشــرفت های خود روی 

حیوانات و سلول های کشت شده تمرکز خواهد کرد.
در فــاز دوم، مطالعــات پایه ای همــراه با مینیاتورســازی 
)کوچک سازی( و یکپارچه ســازی ابزارها انجام خواهد شد 
و این آزمایش ها به مرحله ای خواهند رسید که مجوز اصلی 

برای آزمایش ایمن روی انسان نیز صادر شود.
دارپا قبال گفته بود که هدف از این طرح، دســتیابی به رابط 
کاربری برای ایجاد ارتباط مســتقیم مغز و انسان است. این 
دستگاه یک دستگاه زیستی خواهد بود که کوچک تر از یک 

سانتی متر مکعب ابعاد دارد.

ارتش آمریکا به تازگی از کلید خوردن یک پروژه 65 میلیون دالری برای توسعه یک »تراشه مغزی« خبر داد که 
همانند فیلم »ماتریکس«، مغز انسان را مستقیما به کامپیوتر وصل می کند.

ارتش آمریکا 65 میلیون دالر سرمایه گذاری می کند؛ 

پروژه »ماتریکس« برای اتصال مستقیم مغز انسان به کامپیوتر
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مفاد آرا )نوبت دوم(
آگهی ابــاغ مفــاد آرا صــادره از هیات قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی 
 اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی  مســتقر در ثبت شــرق اصفهان 
دراجــرای ماده یک قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات 
مبنی بر تایید انتقــال عادی و یا ســهم مفــروزی متقاضی صادر گردیــده در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود تا شــخص یا اشــخاصی که بــه آرا مذکور 
اعتــراض دارند از تاریخ اولین انتشــار ظرف مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این 
اداره تســلیم نموده و در مهلت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض فرصت دارند 
نســبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی 
اقدام نماینــد و اقدامات ثبت موکول بــه ارایه حکم قطعــی دادگاه خواهد بود و در 
صورت انقضــا مهلت و عدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر 
 خواهد شــد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر بــه دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139360302027013112 مــورخ 1393/08/28 قاســمعلی 
زارعي گشیري فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 225 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284002489 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 10944 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/80 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي معصومه دانشمندان .
2- راي شــماره 139560302027009432 مــورخ 1395/07/29 محمد علي 
ســعادت فرزند محمدباقر بشــماره شناســنامه 9 صادره از جرقویه بشــماره ملي 
5649565937 در ششدانگ یکباب آپارتمان سه طبقه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پاک 3124 فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 213/18 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شــماره 139560302027014665 مورخ 1395/11/10 رسول کمالي 
مقدم فرزند حســنعلي بشــماره شناســنامه 1969 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283569116 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 
2 فرعي از اصلي 10279 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 47/20 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139560302027016075 مــورخ 1395/12/02  اصغر فاتحي 
پیکانــي فرزند رضا بشــماره شناســنامه 3416 صــادره از جرقویه بشــماره ملي 
5649207259 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 3124 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 190 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5- راي شماره 139560302027016492 مورخ 1395/12/09 سید نجم الدین 
سعادتي فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 187 صادره از اردستان بشماره ملي 
1189303752 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/5 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
6- راي شماره 139560302027016762 مورخ 1395/12/16 فرخ شایان فرزند 
عبدالعلي بشماره شناسنامه 1 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199614998 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 
12985 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 137 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
7- راي شماره 139560302027016766 مورخ 1395/12/16 الهام شایان فرزند 
عبدالعلي بشماره شناسنامه 1794 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288418558 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 12985 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 137 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
8- راي شماره 139660302027000455 مورخ 1396/01/16  حیدر خالقي فرزند 
نقدعلي بشماره شناسنامه 1675 صادره از فریدن بشماره ملي 1159062439 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 156/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شــماره 139660302027000659 مــورخ 1396/01/21 علیرضــا 
دادخواه تهراني فرزند محمد بشماره شناســنامه 48 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287905714 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک - فرعي از اصلي 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 207/34 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
10- راي شماره 139660302027000697 مورخ 1396/01/23 محمدحسین 
ســهرابي فرزند محمد بشــماره شناســنامه 56 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287607926 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پاک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

102/40 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
11- راي شماره 139660302027000777 مورخ 1396/01/27 مجید حیدریان 
خوراسگاني فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 2112 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1291630831 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پاک 266 فرعي از اصلي 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 167/87 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
12- راي شماره 139660302027000778 مورخ 1396/01/27 محمدحسین 
حیدریان خوراسگاني فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 178 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1291262393 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پاک 266 فرعي از اصلي 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 167/87 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شماره 139660302027000950 مورخ 1396/01/30 سید محمد باقر 
میر حاج محمد آبادي فرزند سیدحسین بشماره شناسنامه 16 صادره از محمد آباد 
بشماره ملي 5649567441 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 666 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان به مساحت 221/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
14- راي شــماره 139660302027000957 مورخ 1396/01/30 سید روح اله 
میرحاج محمد آبادي فرزند ســید محمد باقر بشماره شناســنامه 2719 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1287109691 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
تجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 666 فرعي از اصلي 15190 واقع 
در بخش 5 که منافع آن متعلق به پدرش ســید محمد باقر میباشد ثبت اصفهان به 

مساحت 221/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شماره 139660302027000961 مورخ 1396/01/30 سید اسماعیل 
میرحاج محمد آبادي فرزند ســید محمد باقر بشماره شناســنامه 6253 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1293285188 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
تجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 666 فرعي از اصلي 15190 واقع 
در بخش 5 که منافع آن متعلق به پدرش ســید محمد باقر میباشد ثبت اصفهان به 

مساحت 221/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
16- راي شــماره 139660302027000964 مورخ 1396/01/30 ســید حسن 
میرحاج محمد آبادي فرزند سید حسین بشــماره شناسنامه 7 صادره از محمد آباد 
بشماره ملي 5649578974 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 666 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان به مساحت 221/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17- راي شــماره 139660302027000967 مــورخ 1396/01/30ســید علي 
میرحاج فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 78706 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281882836 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری احداثي بر 
روي قســمتي از قطعه زمین پاک 666 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 که 
منافع آن متعلق به پدرش سید حسن میباشــد ثبت اصفهان به مساحت 221/16 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
18- راي شماره 139660302027000970 مورخ 1396/01/30 ابوالفضل میرحاج 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 78707 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281882828 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پاک 666 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 که منافع آن متعلق 

به پدرش سید حسن میباشد ثبت اصفهان به مساحت 221/16 مترمربع. خریداري 
طي سند رسمي.

19- راي شــماره 139660302027001006 مورخ 1396/01/30 اصغر باقري 
هاروني فرزند داراب بشــماره شناســنامه 2642 صادره از شــهرکرد بشماره ملي 
4620481653 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 158/14 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
20- راي شماره 139660302027001146 مورخ 1396/02/03  احمد محمدي  
فرزند امین اله بشماره شناسنامه 31 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649886806 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 
14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 161/68 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
21- راي شماره 139660302027001149 مورخ 1396/02/03 طیبه حیدري 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 27 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649921016 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 
14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 161/68 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027001174 مورخ 1396/02/03  محمدحسین 
جوالئي زادگان فرزند عباس  بشماره شناسنامه 283 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286180074 در ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 5673 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 343/55 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
23- راي شماره 139660302027001175 مورخ 1396/02/03 حمید سعیدفرد 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291576584 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 4 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 1261/25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
24- راي شماره 139660302027001176 مورخ 1396/02/03 روشنک مجتبي 
پور فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 1303 صادره از مسجد سلیمان بشماره ملي 
1970408340 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 782 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 76/88 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139660302027001180 مورخ 1396/02/03 ســیدفرهاد 
خاتمي فرزند صدرالسادات بشماره شناسنامه 7507 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1292227915 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 63 فرعــي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 185 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139660302027001182 مورخ 1396/02/04 حمید عباسي  
فرزند خان محمد بشماره شناسنامه 142 صادره از آباده بشماره ملي 2411366833 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 10393 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/46 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
27- راي شــماره 139660302027001183 مورخ 1396/02/04 قاســمعلي 
جعفري خیرآبادي فرزند اسداله بشماره شناسنامه 506 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286496251 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 1597 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 165/06 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شــماره 139660302027001184 مــورخ 1396/02/04 زهــره 
کشاني فرزند حسین بشــماره شناســنامه 57154 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281668028 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 1597 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 165/06 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139660302027001226 مورخ 1396/02/06 سعید طحانیان  
فرزند حسین  بشماره شناسنامه 450 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286963893 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 6422 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 96/60 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
30- راي شماره 139660302027001289 مورخ 1396/02/06 روح اله دریائي 
فرزند عین اله بشماره شناسنامه 2622 صادره از آبادان بشماره ملي 1816878227 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11518 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 442/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شــماره 139660302027001290 مــورخ 1396/02/06 مجتبــي 
اصفهانیان فرزند غامرضا بشماره شناســنامه 1022 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287558305 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 4 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/10 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
32- راي شماره 139660302027001292 مورخ 1396/02/06 عباس شرکت 
معصوم فرزند مصطفي بشــماره شناســنامه 1449 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286633788 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 10388 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/65 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
33- راي شــماره 139660302027001349 مــورخ 1396/02/10 اصغــر 
قدرتي شاتوري فرزند عباس بشماره شناســنامه 31 صادره از اصفهان بشماره ملي 
5659825826 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 90/20 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139660302027001351 مــورخ 1396/02/10  مرضیــه 
قدرتي شاتوري فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 0 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5650002029 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 90/20 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
35- راي شــماره 139660302027001355 مــورخ 1396/02/10  ایــران 
بهزادنژاد  فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 156 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283929791 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پاک 9174 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

194/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139660302027001420 مورخ 1396/02/12 فخري یاري 
جوهراني  فرزند احمد بشــماره شناســنامه 9878 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283800659 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
37- راي شماره 139660302027001433 مورخ 96/02/12 محمدرضا صادقي 
خوراسگاني فرزند محمدحسین بشماره شناســنامه 426 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1291421981 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 9434 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 226/5 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139660302027001443 مــورخ 1396/02/12 محمد علي 
احمدي فرزند عباســعلي بشــماره شناســنامه 21 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5659580157 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 9669 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/19 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
39- راي شــماره 139660302027001489 مورخ 1396/02/13 زینب براتي 
ارداجي فرزند حســین بشــماره شناســنامه 7206 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293437093 در دو و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پاک 8997 - 8998 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

190/92 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
40- راي شــماره 139660302027001490 مــورخ 1396/02/13 محمدرضا 

رحیمي خوراسگاني فرزند حسین  بشماره شناسنامه 87 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1291483365 در سه و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر 
روي قســمتي از قطعه زمین پاک 8997 - 8998 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 190/92 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
41- راي شــماره 139660302027001632 مــورخ 1396/02/16 منصــور 
مســاحي پزوه  فرزند حسین بشماره شناســنامه 33 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291324941 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پاک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 233/07 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
42- راي شــماره 139660302027001639 مورخ 1396/02/16 سعید فروغي 
ابري فرزند محمد بشــماره شناســنامه 10994 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283811812 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 123 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/78 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
43- راي شــماره 139660302027001662 مــورخ 1396/02/16 محمدرضا 
شفیعي طهمورساتي فرزند ابراهیم بشماره شناســنامه 3 صادره از کوهپایه بشماره 
ملي 5659770223 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 274 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/19 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شماره 139660302027001711 مورخ 1396/02/17 محمد قدرتي 
شاه توري فرزند حســین بشماره شناســنامه 1382 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287766994 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 1 فرعي از اصلي 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 132/56 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
45- راي شماره 139660302027001736 مورخ 1396/02/18 حسین کبیري 
عطا آبادي فرزند ســیف اله بشماره شناســنامه 1239 صادره از آبادان بشماره ملي 
1817753665 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
46- راي شماره 139660302027001738 مورخ 1396/02/18 سادات امیداني 
خوابجاني فرزند حسن بشماره شناســنامه 58724 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281682357 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
47- راي شــماره 139660302027001739 مــورخ 1396/02/18 زهــره 
بهارزاده  فرزند مرتضي  بشــماره شناســنامه 2077 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287853031 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــاک 10302 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 122/60 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
48- راي شماره 139660302027001742 مورخ 1396/02/18  مهدي جانقربان  
فرزند رضا  بشماره شناسنامه 1968 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286757398 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 10302 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122/60 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139660302027001753 مورخ 1396/02/18 زهرا رمضان 
زاده نجفي فرزند رســتم بشــماره شناســنامه 136 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291112839 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 197/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
50- راي شــماره 139660302027001758 مــورخ 1396/02/18 جمشــید 
قاسمي وشاره فرزند علي اکبر بشماره شناســنامه 4 صادره از شهرضا بشماره ملي 
1199535397 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 197/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
51- راي شماره 139660302027001764 مورخ 1396/02/18 محمد حیدري 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 237 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291733450 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمیــن پاک 9346 
باقیمانده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 164/57 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
52- راي شماره 139660302027001957 مورخ 1396/02/24  طاهره عطائي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 898 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287729045 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پــاک 2059 فرعي از اصلــي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

188/73 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
53- راي شــماره 139660302027001958 مــورخ 1396/02/24 محمدرضا 
آقابابازاده هرندي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 2042 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288368372 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 2059 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 188/73 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
54- راي شماره 139660302027002063 مورخ 1396/02/26 علي زینلي فرزند 
قدرت اله بشماره شناسنامه 1401 صادره از نائین بشماره ملي 1249380650 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 9172 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/85 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بانو طیبه فاحتی فرزند مهدی .
55- راي شماره 139660302027002513 مورخ 1396/03/06 عزیزاله قائدي 
ارجنگي فرزند غامرضا بشــماره شناسنامه 800 صادره از شــهرکرد بشماره ملي 
4620782653 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 73/95 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
56- راي شــماره 139660302027002520 مــورخ 1396/03/06  محمــد 
رشیدي نیا فرزند باباخان بشماره شناسنامه 175 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 
1129199304 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 176/95 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
57- راي شماره 139660302027002524 مورخ 1396/03/06 اله داد فرامرزي 
فیل آبادي فرزند نجفقلي بشــماره شناســنامه 49 صادره از فارســان بشماره ملي 
4679657375 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 119/17 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
58- راي شــماره 139660302027002532 مــورخ 1396/03/06 خــدا کرم 
کبیري عطاآبادي فرزند یداله بشماره شناســنامه 39 صادره از دهاقان بشماره ملي 
5129862236 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 167 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
59- راي شــماره 139660302027002534 مورخ 1396/03/06 قاسم دهقاني 
قهجاورستاني فرزند جعفر قلي بشماره شناســنامه 1526 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1284057119 در ششدانگ یکباب دامداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پاک 51 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 10537/54 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
60- راي شماره 139660302027002564 مورخ 1396/03/06  رسول قیصري 
خوراسگاني فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 1624 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1291497749 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 6176 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 301/16 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
61- راي شــماره 139660302027002576 مورخ 1396/03/07  عباس زاینده 

رودي فرزند کاظم بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1276656653 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پاک 14 فرعي از 
اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 131/07 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
62- راي شــماره 139660302027002579 مورخ 1396/03/07  رضا بهجتي 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 1 صادره از نائین بشماره ملي 1249721301 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پاک 263 فرعي از 
اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/40 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
63- راي شماره 139660302027002584 مورخ 1363/03/07  زهرا محمدي 
فرزند جال بشماره شناسنامه 836 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285444604 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 263 فرعي از 
اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 249/52 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
64- راي شــماره 139660302027002586 مــورخ 1396/03/07 هوشــنگ 
فامرز فوالدي فرزند حسن بشماره شناســنامه 618 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287503731 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 13171 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 55/10 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
65- راي شــماره 139660302027002587 مورخ 1396/03/07 سکینه زارع 
فرزند عباسعلي  بشماره شناسنامه 144 صادره از آبادان بشماره ملي 1818106280 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 13043 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
66- راي شــماره 139660302027002588 مــورخ 1396/03/07  الــه رحم 
خدارحم نیا فرزند خدارحم بشماره شناسنامه 444 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 
1129910423 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 83/25 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
67- راي شــماره 139660302027002590 مــورخ 1396/03/07 مصطفــي 
بلوري نژاد فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 255 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286428300 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــاک 12822 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 151/65 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
68- راي شــماره 139660302027002593 مــورخ 1396/03/07 فاطمــه 
ابراهیمي بابوکاني فرزند علي بشماره شناســنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1290168938 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــاک 12822 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 151/65 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
69- راي شماره 139660302027002631 مورخ 1396/03/08 علیرضا قیصري 
فرزند رمضان بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1271577968 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 114 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/17 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
70- راي شماره 139660302027002633 مورخ 1396/03/08  محمد حسین 
قیصري  فرزند محمد حسن بشماره شناســنامه 256 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291579176 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 114 فرعي از اصلــي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 166/17 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
71- راي شــماره 139660302027002700 مــورخ 1396/03/09 علیرضــا 
یزداني جوزداني فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291884671 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 114/10 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
72- راي شماره 139660302027002704 مورخ 1396/03/09 عصمت سادات 
طباطبایي جبلي فرزند سیدآقا بشماره شناســنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 
5659617336 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 114/10 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
73- راي شــماره 139660302027002732 مورخ 1396/03/10  نوازاله نظري 
فرزند خسرو بشماره شناسنامه 66 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199770205 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 2 فرعي از اصلي 
15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 84/36 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
74- راي شــماره 139660302027002738 مورخ 1396/03/10 مهدی نجفی 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 860 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287949398 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 5 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/92 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
75- راي شماره 139660302027002823 مورخ 1396/03/13 مرتضي حسن 
پور فرزند علي بشماره شناسنامه 45091 صادره از تهران بشماره ملي 0032293471 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پاک 9611 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/83 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
76- راي شماره 139660302027002860 مورخ 1396/03/13 بهنوش عمو به 
قیومت افسانه اویسي نژاد فرزند حسن بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1273199081 در 14 حبه مشاع از 36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 201/29 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
77- راي شماره 139660302027002867 مورخ 1396/03/13 بهنام عمو فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1271693461 در 22 
حبه مشاع از 36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 201/29 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
78- راي شماره 139660302027002869 مورخ 1396/03/13 افسانه اویسي 
نژاد فرزند رضا بشماره شناسنامه 329 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291125027 
در 36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 201/29 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
79- راي شــماره 139660302027002921 مــورخ 1396/03/16 علي فدائي 
خوراسگاني  فرزند اسد اله بشــماره شناســنامه 63 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291267621 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 5188 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 32/81 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
80- راي شــماره 139660302027002934 مورخ 1396/03/17  مســیح اله 
رضویزاده فرزند سید اسمعیل بشماره شناســنامه 72 صادره از شهرضا بشماره ملي 
1199766690 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 12141 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/33 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
81- راي شماره 139660302027003565 مورخ 1396/03/30 ابراهیم سعادتي 
فرزند شیبت الحمد بشماره شناسنامه 8 صادره از سمیرم بشماره ملي 5129812859 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/6 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
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ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100350603831 ابالغنامــه:  شــماره   4 /523
9509980350600773 شــماره بایگانی شــعبه: 950933 خواهــان بانک ملت به 
نمایندگی آقای هادی اخالقی دادخواستی به طرفیت خوانده علی اصغر عطاریان و 
شــرکت صنعتی کاوه بابر و ابراهیم فرهادی و شرکت واگن سازی کوثر و شرکت 
تولیدی تحقیقاتی مبارز به خواســته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
دادرســی و مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رســیدگی به شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شــماره 220 ارجاع و به کالســه 9509980350600773 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن 1396/06/13 و ساعت 9 تعیین شده اســت. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده علی اصغر عطاریان و درخواســت خواهــان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده فوق پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 11194 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)201 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/524 در خصوص پرونده کالســه 960417 خواهان منصور نرگس دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- زهرا شــاهین شــمس آبادی 2- بابــک فعالی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/6/11 ســاعت 18تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 11190 شعبه  

27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره دو()109 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/525 در خصوص پرونده کالســه 960415 خواهان منصور ترکی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت اسکندر فنری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/6/11 ساعت 17:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 11189 شعبه  27 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شماره دو()104 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/526 در خصوص پرونده کالسه 502/96 خواهان مهدی محمد دخت با وکالت مریم 
جهانبخش دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مهدی جواهری قارنه 2- عبداله 
جواهری تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز شنبه مورخ 96/6/11 ساعت 
9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی 
کنارگذر اتوبان شهید خرازی حدفاصل خ آتشگاه و خ میرزاطاهر مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف: 11248 شعبه 51 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شماره سه()118 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/527 در خصوص پرونده کالسه 509/96 خواهان مرضیه صالحی دادخواستی 
مبنی بر الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر رســمی )الزام به انتقال( به طرفیت 
محمدرضا بقایی یزدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/6/11 ساعت 
11:30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی 
کنارگذر اتوبان شهید خرازی حدفاصل خ آتشگاه و خ میرزاطاهر مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماییــد. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 11210 شعبه  51 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

)مجتمع شماره سه()117 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/528 در خصوص پرونده کالسه 960073 خواهان رضا احمدی دادخواستی مبنی 
بر درخواست موقت توقیف پالک به طرفیت ســید احمد طاهریان تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای شنبه مورخ 96/6/11 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول خیابان ارباب 
روبروی مدرســه نیلی  پور جنب ســاختمان صبا پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 11205 شعبه 28 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()118 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/529 در خصوص پرونده کالسه 340/95 ش 25 خواهان حسن شیرازی تهرانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه 22/685/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت 
علیرضا نادی چادگانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/6/11 ساعت 
5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف: 11271 شعبه  25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره 

دو()115 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/530 در خصوص پرونده کالســه 142/96 خواهان حمید ســروش دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت حسین عالمه رهانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز یکشــنبه مورخ 96/6/12 ســاعت 8:30 تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان مراتب در جراید منتشــر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه به نشــانی حدفاصل خ آتشگاه و خ 
میرزاطاهر بر اتوبان ســاختمان قضائی شــهید مطهری مجتمع شماره 3 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف: 11201 شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره 

سه()11 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/531 در خصوص پرونده کالســه 509/96 خواهان حمید صادقی دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت غالمرضا روشــنی اصطهبانی تقدیم نموده اســت 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/6/12 ساعت 10:30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشــانی حدفاصل خیابان 
آتشــگاه و خیابان میرزاطاهر بر اتوبان ساختمان قضائی شــهید مطهری مجتمع 
شماره 3 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 11258 شعبه  53 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شماره سه()111 کلمه، یک کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/533 شــماره صادره : 1396/42/387551- 1396/4/18 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 7979 مورخ 1395/05/30 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد سند رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4348/2668 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام کریم یوسف زاده دهاقانی 
فرزند علی و غیره در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حــدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک به استناد ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/05/23 ســاعت  9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 11905 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)157 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

4/537 بموجب چهار برگ استشهاد محلی ورثه حسین اباذری شهرضائی و اشرف 
السادات زهرائی باســامی فلورا و پری با واحمد رضا و محمد رضا شهرت همگی 
اباذری شهرضائی و خانمها شیرین امین الساداتی فرزند عزیزا... و گل بناز بختیار 
فرزند فریدون همسران حسین اباذری بموجب گواهی حصر وراثت شماره 6546 
مورخ 1392/12/28 شــعبه دهم شــورای حل اختالف و 4995 مورخ 1382/9/30 
شعبه پنجم دادگاه حقوقی مالک پنج قطعه زمین پالکهای 105 و 133 و 258 و 407 و 
15241/1383 واقع در بخش 5 که در صفحه 314 و 317 دفتر 24 ذیل بنام نامبردگان 
سابقه ثبت دارد توضیحا پالکهای مرقوم طبق صورتمجلس تفکیکی شماره 4768 
مورخ 1374/08/17 از پالک 15241/100 مجزا شــده اســت که به علت جابه جائی 
مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نمود لذا 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 وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود 

باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل اسناد به ارائه کننده مســترد گردد. ضمنا پالک 15241/258 طی نامه شماره 
890/899 مورخ 1395/04/21 شعبه نهم اجرای احکام حقوقی اصفهان سهم االرث 
احتمالی محمدرضا اباذری بازداشت میباشد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 11907 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شمال شرق اصفهان  )265 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970351301885 دادنامــه:  شــماره   4 /431
9509980351300865 شــماره بایگانی شــعبه: 950977 خواهان: آقای مرتضی 
قنبری ریسه فرزند مجتبی به نشانی: شــهر اصفهان- منطقه صنعتی جی- خیابان 
دوم- فرعــی اول- پالک 5. خوانده: آقــای محمد مومن زاده خولنجانی به نشــانی 
مجهول المکان. خواسته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه سفته 
3- مطالبه خسارت دادرسی. رای دادگاه: درخصوص دعوی آقای مرتضی قنبری 
ریسه بطرفیت آقای محمد مومن زاده خولنجانی بخواسته مطالبه مبلغ 300000000 
ریال وجه یک فقره ســفته 400090 مورخ 1395/7/15 ســری الــف/1 به انضمام 
خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی کارشناسی و تاخیر تادیه برابر نرخ تورم 
از تاریخ سررسید ســفته لغایت اجرای دادنامه بشــرح متن دادخواست باتوجه به 
محتویات پرونده تصویر مصدق سفته منعکس در پرونده و اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال ننموده و نسبت به 
دعوی و مستندات آن ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده فلذا مستندات دعوی مصون 
از هرگونه تعرضی مانده و مســتندات مذکور داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دارد 
نهایتًا دادگاه باتوجه به مراتب فوق خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص 
و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی و خوانده را به پرداخــت مبلغ 300000000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 9470000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه برمبنای شاخص نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید 
ســفته تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان محکوم می نماید که خسارت تاخیر 
تادیه را اجرای احکام در هنگام اجرای حکم محاســبه و از خوانــده به نفع خواهان 
وصول خواهد نمود. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع 
تجدیدنظر استان است. م الف: 11237 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)311 کلمه؛ 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970353800590 دادنامــه:  شــماره   4 /430
9609980353800060 شماره بایگانی شعبه: 960392 شاکی: خانم شیدا احمدی 
فرزند حسینعلی به نشانی: اصفهان خ هزارجریب ک بهار بلوک 6 ط 3 واحد 22. متهم: 
آقای رضا توری فرزند غالمحسین )مجهول المکان(. اتهام: مزاحمت تلفنی. دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده و اعالم ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص شکایت خانم شیدا احمدی فرزند 
حســینعلی علیه متصرف خط همراه 9907939716 مبنی بــر ایجاد مزاحمت تلفنی 
باتوجه به اینکه حسب اســتعالم انجام شده در پرونده مشــخص گردید مالک خط 
آقای رضا توری فرزند غالمحسین می باشد که حسب گواهی مامور ابالغ از آدرس 
ارائه شده به مخابرات نقل مکان نموده و علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جراید 
نیز برای دفاع از خود در شــعبه حضور پیدا ننموده است و از طرفی تصویر پیامک 
های ارسالی برای شاکیه و پرینت مکالمات اخذ شده مؤید ارسال پیام از طریق خط 
مذکور برای شاکیه می باشــد لذا در حال حاضر دادگاه ارتکاب بزه ایجاد مزاحمت 
تلفنی از سوی آقای رضا توری فرزند غالمحسین را محرز دانسته و مستند به ماده 
641 قانون مجازات اسالمی در بخش تعزیرات مصوب 1375 متهم موصوف را به 
تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شــعبه و پس از مهلت مذکور 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می 
باشد. م الف: 11226 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق(

)253 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9409970350201832 دادنامــه:  شــماره   4 /385
9409980350200420 شماره بایگانی شــعبه: 940480 خواهان: بانک قوامین با 
وکالت خانــم آرزو لطفی فتح آبادی فرزند ســیف اله به نشــانی فالورجان خ میثم 
ســاختمان زاینده رود خوانده: آقای مرتضی کریم نیا به نشــانی مجهول المکان. 
خواســته ها: 1- مطالبه وجه قرارداد 2- مطالبه خســارت تاخیــر تادیه 3- مطالبه 
خسارات دادرسی. دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال و بشــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: درخصوص دعوی بانک قوامین با وکالت آرزو لطفی بطرفیت آقای مرتضی 

کریم نیا به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 230000000 ریال به شــرح دادخواست 
تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت 
مصدق قرارداد فروش اقساطی و تعهدنامه شماره 1023218 که داللت بر پرداخت 
تســهیالت بانکی داشــته و باتوجه به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه 
حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی مبنی بر برائت ذمه اقامه ننموده و 
اصالت مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و تعرض مانده است لذا با عنایت 
به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را وارد و ثابت تشــخیص مستنداً به مواد 519 
و 198 و 194 آیین دادرســی مدنی و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 
7 قانون تسهیل اعطاء تســهیالت بانکی مصوب 1386 حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 230000000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه 
طبق قرارداد فی مابین بصورت روزشمار روزانه به ازای هر سه هزار ریال سه ریال 
در روز از تاریخ 94/4/16 لغایت وصول و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی 
وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم مــی دارد. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد. م الف: 11241 شعبه 2 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)312 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/433  علیرضا رضامند دارای شناســنامه شــماره 2067 به شرح دادخواست به 
کالسه  558/96ح54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد رضامند به شناســنامه 1639 در تاریخ 96/3/31  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
4 پسر و 2 دختر و یک همسر: 1- علیرضا رضامند به ش.ش 2067 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- علی اصغر رضامند به ش.ش 201 نسبت با متوفی )فرزند( 3- غالمرضا 
رضامند به ش.ش 102 نســبت با متوفی )فرزند( 4-امیرحسین رضامند به ش.ش 
16868 نسبت با متوفی )فرزند( 5- صغری رضامند به ش.ش 2066 نسبت با متوفی 
)فرزند( 6- کبری رضامند به ش.ش 22 نســبت با متوفی )فرزند( 7- سیده سکینه 
حسینی حیدری به ش.ش 1117 نســبت با متوفی )همســر( و الغیر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 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: 11294 شعبه 54 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()188 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/435  راضیه السادات دارای شناسنامه شماره 5912 به شرح دادخواست به کالسه  
536/96ح54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مریم حسینی به شناسنامه 202 در تاریخ 96/3/13  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 پســر و 3 
دختر و یک همسر: 1- سید محمدحســینی به ش.ش 1493 نسبت با متوفی )فرزند( 
2- سید رضا حســینی وردنجانی به ش.ش 990 نســبت با متوفی )فرزند( 3- سید 
حسین حسینی وردنجانی به ش.ش 830 نسبت با متوفی )فرزند( 4- طاهره حسینی 
وردنجانی به ش.ش 986 نســبت با متوفی )فرزند( 5- زهرا حســینی وردنجانی به 
ش.ش 5284 نسبت با متوفی )فرزند( 6- راضیه السادات حسینی وردنجانی به ش.ش 
5912 نســبت با متوفی )فرزند( 7- سید مهراب حســینی ورنجانی به ش.ش 1034 
نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 11292 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه()198 کلمه، دوکادر(
حصر وراثت

4/432  مهدی نصراصفهانی دارای شناسنامه شــماره 1272 به شرح دادخواست 
به کالسه  548/96ح54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان صغرا نصراصفهانی به شناسنامه 44 در تاریخ 92/9/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به چهار فرزند و دو دختر و یک همســر: 1- مرتضــی نصراصفهانی به ش.ش 55 
نســبت با متوفی )فرزند( 2- مهدی نصراصفهانی به ش.ش 1272 نسبت با متوفی 
)فرزند( 3- محمود نصراصفهانی به ش.ش 1273 نسبت با متوفی )فرزند( 4- رضا 
نصراصفهانی به ش.ش 37 نســبت با متوفی )فرزند( 5- مهــدی نصراصفهانی به 
ش.ش 707 نسبت با متوفی )فرزند( 6- صفیه نصراصفهانی به ش.ش 25753 نسبت 
با متوفی )فرزند( 7- غالمعلی نصراصفهانی به ش.ش 992 نسبت با متوفی )همسر( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 11295 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)186 کلمه، دو کادر(

مفاد آرا )نوبت دوم(
آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل 
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگرددو در صورتی 
که افراد نسبت به صدور ســند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ 
انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک میمه ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند:
1-کالسه 90/95برابر راي شــماره 139660302020000034 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای محمود عبدالهیان فرزند رضا بشماره شناسنامه 
38 صادره از نطنز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 427.10 مترمربع 
واقع شده بر روی قســمتی از پالک 7695 فرعي از 1 اصلي  واقع در میمه 
خیابان شریعتی کوچه بانک ملی جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی 

به عنوان مالک رسمی و مشاعی محرز گردیده است.
2–کالســه 84/95 برابــر راي شــماره 139660302020000022 هیات 
اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي 
فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اکبر حیدری فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 8 صادره از میمه در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 28.15 
مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از پالک 8493 فرعي از 1 اصلي واقع در 
میمه خیابان انقالب اسالمی جنب پاسگاه  جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت 

متقاضی به عنوان مالک رسمی و مشاعی محرز گردیده است. 
3– کالســه 83/95 برابــر راي شــماره 139660302020000025 هیات 
اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي 
فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اکبر حیدری فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 8 صادره از میمه در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 37.43 
مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از پالک 8493 فرعي از 1 اصلي واقع در 
میمه خیابان انقالب اسالمی جنب پاسگاه  جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت 

متقاضی به عنوان مالک رسمی و مشاعی محرز گردیده است.
4- کالسه 3/96 برابر راي شــماره 139660302020000179 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعــارض متقاضي آقــاي مرتضی صــادق فرزند غالمعلی بشــماره 
شناسنامه 53 صادره از میمه درششدانگ یک باب خانه به مساحت 160.60 
مترمربع واقع شده بر روی قســمتی از پالک 3716 فرعي از 1 اصلي  واقع 
در میمه خیابان طالقانی جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان 

مالک رسمی و مشاعی محرز گردیده است.
5-  کالسه 66/95 برابر راي شماره 139560302020000623 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای محمد علی باتقوا  فرزند حسین بشماره شناسنامه 
10 صادره ازمیمه درششدانگ یک باب خانه به مساحت 70 مترمربع واقع 
شــده بر روی قســمتی از پالک 2278 فرعي از 11 اصلي واقع در وزوان 
پشت مســجد امام کوی خانعلی  جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی 
به موجب تقسیم نامه عادی توســط وراث مالک رسمي آقای حسین باتقوا 

محرز گردیده است.
6-کالسه 59/95 برابر راي شــماره 139660302020000021 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 

سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعــارض متقاضي خانــم محبوبه یعقوبــی فرزند مرتضی بشــماره 
شناســنامه 6220027272 صادره از میمه در ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 83.40 مترمربع واقع شده بر روی قسمتی ازپالک 7934– فرعي از 
1 اصلي  واقع در میمه خیابان انقالب اسالمی جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت 

متقاضی به عنوان مالک رسمی و مشاعی محرز گردیده است.
7-کالسه 79/95 برابر راي شــماره 139560302020000642 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي حمید علی اکبری فرزند میرزا حســین  بشماره 
شناســنامه 1986 صادره از وزوان درششدانک یک باب خانه  به مساحت 
208.20 مترمربع واقع در قسمی از پالک های 449 و 839  فرعي از 35 اصلي  
واقع در روستای ازان کوی سر آسیاب کوچه سبحان جزء بخش ثبتی میمه  
خریداری عادی از مالکین رسمی پالک 35/449 ، آقای محمد علی پورمندیان 
و خانم ها رقیه رمدان و فرخ راستی  و مالکین رسمی پالک 35/839 خانم ها 

جمیله اقدامی و معصومه سالمی محرز گردیده است.
8- کالسه 57/95 برابر راي شــماره 139660302020000023 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم زینب یعقوب فرزند محمد بشــماره شناسنامه 
1379 صادره ازاصفهان در سه دانگ مشــاع از ششدانک یک باب خانه  به 
مساحت 442.27 مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از پالک 3551  فرعي 
از 26 اصلي  واقع در ونداده خیابان مخابرات  جزء بخش ثبتی میمه خریداری 

عادی از مالک رسمی آقای عباس میرزائیان محرز گردیده است.
9- کالسه 58/95 برابر راي شــماره 139660302020000024 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای عباس میرزائیان فرزندعلی بشماره شناسنامه 
18 صادره ازمیمه در سه دانگ مشاع از ششدانک یک باب خانه  به مساحت 
442.27 مترمربع واقع شــده بر روی قســمتی از پالک 3551  فرعي از 26 
اصلي  واقع در ونداده خیابان مخابرات  جزء بخــش ثبتی میمه که مالکیت 

متقاضی به عنوان مالک رسمی و مشاعی محرز گردیده است.
10- کالسه 82/95 برابر راي شماره 139660302020000102 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي علی نوروز فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 
6220018443 صادره از وزوان درسه دانگ مشــاع از ششدانک یک باب 
خانه  به مســاحت 240 مترمربع  پالک 4526–  فرعــي از 11 اصلي  واقع 
در وزوان کوی شــهید صمدیان  جزء بخش ثبتی میمه  خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای محمد رضا نوروز محرز گردیده است.
11 - کالسه 181/94 برابر راي شــماره 139560302020000542 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای محمد رضا جواد زاده  فرزند محمد علی بشماره 
شناسنامه 19 صادره از میمه دربیست سهم مشاع از 256 سهم ششدانک 
یک باب خانه به مساحت 328.5 مترمربع پالک 8434  فرعي از 1 اصلي  واقع 
در میمه کوی قرض الحسنه  جزء بخش ثبتی میمه  خریداری ازوراث مالک 

رسمی خانم صاحب جان جواد زاده  محرز گردیده است.
12- کالسه 70/95 برابر راي شماره 139560302020000645 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي اکبر قیومیان فرزند علی جان بشماره شناسنامه 
3050 صادره از وزوان دردو دانگ مشــاع از ششدانک یک باب ساختمان  
به مساحت 195 مترمربع واقع بر روی قسمتی از پالک 2654  فرعي از 11 

اصلي  واقع در وزوان خیابان شهید بوستان کوچه چهار جنوبی  جزء بخش 
ثبتی میمه  که مالکیت متقاضی به عنوان مالک رســمی و مشــاعی  محرز 

گردیده است.
13- کالسه 69/95 برابر راي شماره 139560302020000644 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعــارض متقاضي خانم جواهــر قیومیان فرزند رمضانعلی بشــماره 
شناســنامه 3265 صادره از وزوان درچهار دانگ مشاع از ششدانک یک 
باب ساختمان  به مساحت 195 مترمربع واقع بر روی قسمتی از پالک 2654  
فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان خیابان شهید بوستان کوچه چهار جنوبی  
جزء بخش ثبتی میمه  که مالکیت متقاضی به عنوان مالک رسمی و مشاعی  

محرز گردیده است.
14 - کالسه 19/95 برابر راي شماره 139560302020000559 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي عباس روســتا فرزند احمد بشماره شناسنامه 
2639 صادره از وزوان در ششــدانک یک باب خانه  به مســاحت 225.25 
مترمربع پالک 2640  فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان کوی شهید خالویی 
جزء بخش ثبتی میمــه  خریداری از وراث مالکین رســمی خانم بیگم جان 

روستا وآقای حسین روستا محرز گردیده است.
15 - کالسه 12/94 برابر راي شماره 139560302020000657 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي مهدی فرزانه فرزند رمضان بشماره شناسنامه 
3 صادره از وزوان در ششــدانک یک باب ســاختمان  به مساحت 76.60 
مترمربع  پــالک 1601  فرعي از 26 اصلي  واقع درروســتای ونداده جنب 
مســجد جامع جزء بخش ثبتی میمه  خریداری عادی مع الواسطه از وراث 

مالک رسمی خانم کوکب صنیعی  محرز گردیده است.
16 - کالسه 68/95 برابر راي شماره 139560302020000483 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي منصور خوش اخالق فرزند میرزا محمد بشماره 
شناسنامه 40 صادره از وزوان در ششدانک یک باب مغازه  به مساحت 103 
مترمربع واقع در قسمتی از پالک 8858  فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان 
بلوار کوثر  جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان مالک رسمی 

و مشاعی محرز گردیده است.
17 - کالســه 53/95 برابر راي شــماره 139560302020000530 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي حسین دادخواه فرزند محمد بشماره شناسنامه 
8 صادره از تیران و کرون در ششدانک یک باب رستوران به مساحت 122 
مترمربع واقع در قسمتی از پالک 8702  فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان 
بلوار کوثر  جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان مالک رسمی 

و مشاعی محرز گردیده است.
18 - کالسه 81/94 برابر راي شماره 139560302020000555 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي اکبر شایسته فرزند حسین بشماره شناسنامه 78 
صادره از وزوان در یک دانگ مشاع از ششدانک یک باب خانه  به مساحت 
295.5 مترمربع پالک 7454  فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان خیابان شهید 
صباغان جزء بخش ثبتی میمه خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی 

خانم گل افروز ضعیف محرز گردیده است.
19 - کالسه 41/95 برابر راي شماره 139560302020000649 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 

سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي قاســم قمبری فرزند رضا بشــماره شناسنامه 
36 صادره از میمه در ششدانک  قطعه زمین مزروعی به مساحت 486.17 
مترمربع  پالک 1772  فرعي از 30 اصلي  واقع در روستای زیاد آباد دشت 
میان جزء بخش ثبتی میمه خریداری عادی از مالک رسمی خانم ابذل  محرز 

گردیده است.
20 - کالســه 77/95 برابر راي شــماره 139560302020000650 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي محمد مردانی فرزند حســن بشماره شناسنامه 
1064 صادره ازمیمه در ششــدانک یک بــاب خانه به مســاحت 155.27 
مترمربع واقع در قسمتی از پالک 2406  فرعي از 26 اصلي  واقع در روستای 
ونداده جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان مالک رســمی و 

مشاعی محرز گردیده است.
21 - کالســه 78/95 برابر راي شــماره 139660302020000043 هیات 
اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي 
فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباسعلی سجودی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 9 صادره از میمه در ششدانک یک باب خانه  به مساحت 200.25 
مترمربع واقع در قسمتی از پالک 1705 فرعي از 26 اصلي  واقع در روستای 
ونداده   جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان مالک رسمی و 

مشاعی محرز گردیده است
22- کالسه 48/95 برابر راي شــماره 139660302020000018 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم زهرا صمدیان فرزند ماشاهلل بشماره شناسنامه 13 صادره از 
میمه در ششدانک یک باب اتاق و انباری  به مساحت 294.08 مترمربع واقع در 
قسمتی از پالک 5455 فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان خیابان شهید بوستان 
کوچه شهید احمد خوش کیش  جزء بخش ثبتی میمه خریداری عادی از وراث 

مالک رسمی آقای ماشاهلل صمدیان محرز گردیده است . 
23 - کالســه 42/95 برابر راي شــماره 139560302020000481 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي محمد اسمعیلی فرزند علیجان بشماره شناسنامه 
80 صادره از نجف آباد درسه دانگ مشاع از ششدانک قطعه زمین مزروعی  
به مساحت 1045 مترمربع پالک 3368 فرعي از 1 اصلي  واقع در میمه دشت 
سرند اتهم جزء بخش ثبتی میمه خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای رمضانعلی عبدالهیان محرز گردیده است .
24- - کالسه154/94 برابر راي اصالحی شماره 139560302020000341 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي حسین صادقین فرزند احمد بشماره شناسنامه 
12 صادره از میمه درششــدانگ دانگ یک باب خانه به مســاحت 303.60 
مترمربع واقع در قسمتی از پالک 2431 فرعي از 26 اصلي  واقع در ونداده 
جزء بخش ثبتی میمه خریداری عادی  از مالکین رســمی آقای حســینعلی 

تقوی و خانم فاطمه تقوی محرز گردیده است .
       بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
      تاریخ انتشار نوبت اول 1396/04/07
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/04/22

 م الف: 10064  مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه 
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يادداشت
راه اندازی رشته کارشناسی ارشد محیط زیست در دانشگاه نجف آباد

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد گفت: با موافقت شورای گسترش آموزش 
عالی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری رشته جدید کارشناسی ارشد مدیریت محیط 

زیست به رشته های دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد افزوده شد.

اخبار

با مسئوالن

 معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت
 آموزش و پرورش خبر داد:

کاهش نرخ اضافه وزن 
دانش آموزان در ۵ سال اخیر

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با 
بیان اینکه سیاست ما سند تحول بنیادین است، گفت: 
نرخ اضافه وزن دانش آموزان در ۵ ســال اخیر کاهش 

یافته است.
مهرزاد حمیدی اظهار کرد: در وزارت آموزش و پرورش 
کارها تقلید سال های گذشــته نیست، بلکه برگرفته از 

سند تحول بنیادین است.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
گفت: ســند تحول بنیادین به عنوان مسائل محتوایی 
 تحلیــل و برداشــت ها تبدیل بــه پــروژه و عملیات 
می شــود.وی گفت: اگر امروز ۲ میلیون و ۵۰۰ دانش 
آموز در نهضت داوطلبی ورزشــی شــرکت کرده اند از 
سیاست های سند تحول اســت.معاون وزیر آموزش و 
پرورش بیان کرد: طبق تحقیقاتی که از ســوی وزارت 
بهداشت در ســال ۹۱ در رابطه با اضافه وزن کودکان 

انجام شد نرخ اضافه وزن ۱/۲۱ درصد بوده است.
حمیدی ادامه داد: در حال حاضــر در پیمایش وزارت 
بهداشت که هر ۵ سال یک بار صورت می گیرد، ۳ دهم 
درصد کاهش پیدا کرده است. با مداخله خود روند رو به 
جلوی رشد اضافه وزن دانش آموزان را گرفته ایم بلکه 
کاهش نیز دادیم. اگر تدبیری اندیشیده نشود با سونامی 

بیماری های غیرواگیر روبه رو می شویم.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
گفت: 4/۵ میلیون دانش آموز در فعالیت های ورزشی 
شــرکت می کنند. ۱/۵ میلیون دانش آموز توسط تیم 
مدرسه ای و کانونی غربال می شــوند و ۳۰۰ هزار نفر 
از استان ها غربال می شوند و در نهایت ۱۹ هزار دانش 
آموز وارد مرحله کشوری می شــوند و نظام سنجیده 
استعداد یابی و غربالگری داریم. وی درباره کاهش تنوع 
مدارس گفت: مدرسه ورزش جزو تنوع ها نیست، همان 
برنامه درسی اجرا می شود. برای ۱۹۲ مدرسه تخصصی 

ورزشی مجوز صادر کرده ایم.

کشف فریم های قاچاق در اصفهان
سه هزار فریم عینک قاچاق در اصفهان کشف و جمع آوری شد.

رییس اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان گفت: بازرسان مدیریت 
بازرسی و نظارت اصناف ، از یک واحد صنفی تخلیه بار در اصفهان، 

سه هزار  عدد انواع فریم عینک خارجی قاچاق را کشف کردند. 
رسول جهانگیری افزود: این محموله  به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ 

میلیون ریال جمع آوری و تحویل مراجع قضائی شد.
 وی گفت: همچنین از یک واحد صنفی تخلیه بار در اصفهان، ۱۵ 
هزار و ۱۲۰ تب سنج خارجی قاچاق، به ارزش ۳۰۲ میلیون و 4۰۰ 

هزار  ریال کشف ، جمع آوری و تحویل مراجع قضائی شد.

تشکیل ۲۰۰ خانه بهداشت کارگری 
برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر

معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
گفت: برای پیشــگیری از مصرف مواد مخدر، ۲۰۰ خانه بهداشت 
کارگری در استان اصفهان تشکیل شده که دوره های تخصصی و 

کارگاه های آموزشی در آنها برگزار می شود.
احمدرضا پرنده اظهار کرد: آســیب های اجتماعی از جمله اعتیاد 
از جمله مواردی اســت که برای رفع آن همــه ادارات و مردم باید 
مشــارکت کنند تا بتوانیم در این حوزه به موفقیت هایی دســت 

پیدا کنیم.
معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
با اشاره به اینکه از ۲ ســال و نیم قبل تاکنون برنامه های ویژه ای 
با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، بهزیستی، نیروی انتظامی، 
فنی و حرفه ای، دادگستری و دانشگاه علوم پزشکی همکاری برای 
جامعه کار در استان اصفهان انجام شده است، از جمله این اقدامات 
را تشــکیل دبیرخانه کمیته پیشــگیری از اعتیاد در محیط های 

صنعتی نام برد.
وی تصریح کرد: دبیرخانه کمیته پیشگیری از اعتیاد در محیط های 
صنعتی در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 

با همکاری سازمان های یاد شده، تشکیل شد.
وی ادامه داد: همچنین برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر، ۲۰۰ 
خانه بهداشت کارگری در استان اصفهان تشکیل شد که دوره های 
تخصصی و کارگاه های آموزشی در آنها برگزار می شود؛ به طوری 
که تاکنون این دوره ها در ۳۰۰ کارگاه صنعتی برگزار  و ۱۰۰ هزار 

کارگر در آنها شرکت کرده اند.
معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان هم همکاری 
خوبی در این راستا داشته و ۳۱ هزار نفر از کارآموزان خود را تحت 

پوشش دوره های آموزشی این اداره کل قرار داده است.

 توسعه سرپناه های شبانه
 »زنان معتاد بی خانمان«

معاون پیشــگیری و درمان اعتیاد ســازمان بهزیســتی کشور از 
توسعه سرپناه شــبانه ویژه زنان معتاد بی خانمان خبر داد و گفت: 
مدت هاست این الگو در کشور اجرا می شود و به صورت بین راهی 
از زنان متاهلی که پــس از ترک اعتیاد از ســوی خانواده پذیرش 
نمی شوند،نگهداری می کند که درحال حاضر در صدد توسعه این 

مراکز هستیم.
محسن روشن پژوه با بیان اینکه در حال حاضر 4۰ مرکز ترک اعتیاد 
زنان در کشور  وجود دارد که هر یک حدود 4۰ تا ۵۰ نفر را پوشش 
می دهند گفت: عالوه بر راه اندازی و توســعه مراکز بین راهی ویژه 
زنان معتاد بی خانمان ،۲تا ۳ مرکز مادر و کودک نیز برای مادران 
معتاد فعال شــده تا این افراد به همراه کودکانشــان در این مراکز 

نگهداری شوند.
وی در ادامه  گفت: بر اساس پیمایش ملی اعتیاد، فقط ۳/8 درصد 
از مصرف کنندگان زن تحت پوشش درمان اعتیاد هستند که این 
مسئله نشان دهنده مالحظات فرهنگی و اجتماعی زنان در گزارش 
اعتیادشان است و نشان می دهد که باید درمان اختصاصی زنان را 
در جامعه افزایش دهیم؛ زیرا اکنون درمان در این گروه بسیار سخت 
است و به علت مالحظات اجتماعی برای درمان مراجعه نمی کنند و 

الگوهای درمان آنها نیز محدود است.
روشــن پژوه ادامه داد: حدود ۲/۳ درصد از زنانی که تجربه مصرف 
مواد داشته اند، تزریق را نیز تجربه کرده اند؛ این در حالی است که 7۵ 
درصد آنها از سرنگ نو و استریل استفاده کرده و ۲۵ درصد تجربه 

تزریق مشترک داشته اند.

نماينده ولی فقیه در سازمان حج وزيارت:

به شایعات علیه حج توجه نکنید
نماینده ولی فقیه در ســازمان حج وزیارت گفت: تالش های بسیار 
خوبی در زمینه جلوگیری از انتقال موادمخدر و داروهای ممنوعه 
به موســم حج، توســط ناجا انجام گرفته و این اقدامات شایسته 

قدردانی است.
حجت االسالم والمســلمین سید علی قاضی عســگر با بیان اینکه 
گاهی مســئولیت به اندازه ای حساس اســت که باید مراقبت های 
ویژه ای شــود تا وظایف به خوبی انجام بگیرد، اظهار کرد: مسئله 
تامین امنیت و آرامش در فریضه حج نیز یکی از مســئولیت های 
بسیار حساس است؛ چراکه این فریضه برای مسلمانان، بی بدیل و 
پراهمیت است و هیچ پدیده ای به اهمیت و جامعیت حج در دین 

مبین اسالم وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بسیاری از حجاج نخستین سفر خارجی 
خود را با »حج« تجربه می کنند و طبیعی است که برخی با مسائل و 
امور سفر ناآشنا باشند و در انجام مراحل مختلف به کندی عمل کنند 
و یا دچار اضطراب شوند که این فرآیند نیازمند فراهم سازی زمینه 
آرامش حجاج است که بخشی از این کار در موعد خروج از کشور و 

فرودگاه بر عهده نیروی انتظامی است.
 حجت االســالم و المســلمین قاضی عســگر با تمجید از مهارت 
نیروهای پلیس فرودگاه اعم از چهره زنی و... مطرح کرد: خوشبختانه 
این مهارت های مثال زدنی باعث می شود تا در بسیاری از موارد انجام 
ماموریت ناجا با کمترین مزاحمت برای حجاج انجام شود و از سوی 
دیگر هشــدار و توصیه های های پلیس در فرودگاه موجب آگاهی 
حجاج و پیشگیری از بروز مشکالت بسیار شد که امیدواریم امسال 

نیز شاهد بهتر شدن مداوم وضعیت نسبت به گذشته باشیم.
وی افزود: با توجه با آنچه گفته شد و فضای حساس موجود میان دو 
کشور، طبیعی است که حجاج نگرانی هایی داشته باشند و پلیس 
فرودگاه می تواند با برخورد مناسب و روی گشاده از همان بدو ورود 
زائران به فرودگاه و آغاز سفر حج به آنها آرامش خاطر داده و با ایجاد 
امنیت روانی و رفــع اضطراب،تاثیر بســزایی در کاهش نگرانی و 

اضطراب حجاج ایفا کند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: بودجه و اعتبارات درمانی در حوزه 
مواد مخدر در استان اصفهان چندین برابر اعتبارات پیشگیری است.

ســعید صادقی با اشاره به اینکه سازمان بهزیســتی مسئول رصد فعالیت 
دستگاه های فعال در حوزه اوقافت فراغت اســت، اظهار داشت: اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان نیز در این راستا در حوزه استان اصفهان فعالیت 
داشته و بنا بر مسئولیت اجتماعی که دارد اینگونه فعالیت ها را رصد می کند.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه در نظر سنجی های صورت 
گرفته در خصوص عملکرد دستگاه های متولی اوقات فراغت استان اصفهان 
بهره برداران اصلی این طرح رضایت خوبی ار نحوه عملکرد و برنامه ریزی در 
این زمینه در  سطح استان اصفهان نداشتند، ابراز داشت: آمارها و نظرات 
افراد جامعه به ویژه جوانان نشان می دهد تنها 4۰ درصد برنامه های اوقات 

فراغت با نیازها و عالیق جوانان متناسب است.

۵۰ درصد 
موتورسیکلت های کشور 

فرسوده است

اعتبارات  درمانی اعتیاد 
در اصفهان چندین برابر 

بودجه پیشگیری است

مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشــور با بیــان اینکه در ایران 
تاکنون ۱۱ میلیون موتورسیکلت شماره گذاری شده است، گفت: ۵۰ درصد 
از این موتورسیکلت ها فرسوده هستند.پوریا محمدیان یزدی با اشاره به اینکه 
شــهرداری اصفهان طی دو سال گذشــته در حوزه ارتقای فرهنگ ترافیک 
شهروندان فعالیت های شایسته ای داشته ، اظهار کرد: این اقدامات در سطح 
کشور مورد توجه قرار گرفته و زبانزد همگان بوده است. وی به اجرای موفق طرح 
بی آر تی در اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: حفظ فضای سبز اطراف ایستگاه ها و 
همچنین استفاده از سیستم های هوشمند در محدوده خطوط بی آر تی در شهر 
اصفهان در نوع خود قابل توجه بوده است. مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک 
وزارت کشور در ادامه راه اندازی اولین کتابخانه دیجیتال در حوزه حمل و نقل با 
عنوان »ترافیک پدیا« در شهرداری اصفهان را قابل توجه دانست و اضافه کرد: 

این طرح می تواند الگویی برای دیگر شهرهای کشور باشد.

گشایش جشنواره تولید 
 ملی پوشاک زنانه

در اصفهان 

نخستین جشنواره تولید ملی پوشاک زنانه با رویکرد احیای فناوری های بومی و روستایی در اصفهان گشایش یافت.
معاون سرمایه گذاری توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت:روســتاها فناوری های بومی مغفول مانده ای دارند که باید از آنان برای رشد و 
توسعه کشور بهره برد. ناصر زرگر با اشاره به جایگاه ویژه اقتصاد مقاومتی در روستاها افزود: تولید پوشاک زنانه با طرح ها و مدل های روز ایرانی در روستاها در راستای  
تحقق این شعاراست. وی گفت:باید زنجیره منافع تولید از شهرها به روستاها منتقل شود تا روستاییان برای تامین مواد اولیه یا تولیدات با کیفیت مجبور به مهاجرت به 
شهرها نباشند. معاون سرمایه گذاری توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: اگر این امر محقق شود مهارت های تجاری از تولید تا عرضه 
به روستاها راه می یابد و بنگاه داری روستایی شکل می گیرد .در این جشنواره تولیدکنندگان روستایی از شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان، بیرجند استان 

خراسان جنوبی و استان اصفهان  حضور دارند.

رییس دانشگاه اصفهان گفت: ۱۳ دانشگاه برتر کشور شامل 
دانشــگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان، تهران، شــهید 
بهشتی، صنعتی امیرکبیر، تبریز، علم و صنعت ایران، تربیت 
مدرس، فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی 
شریف، شیراز و عالمه طباطبایی آماده کمک و همیاری به 
دولت دوازدهم در راستای توســعه کشور و پیشبرد اهداف 

دولت هستند.
دکتر هوشنگ طالبی افزود: رییسان دانشگاه های برتر کشور 
همچنین تاکید دارند که دولت باید از ظرفیت دانشــگاه ها 

برای رفع مشکالت جامعه استفاده کند.
وی با اشــاره به چهاردهمین اجالس رؤسای دانشگاه های 
برتر کشور که در همدان برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه 
دانشگاه ها در سال های گذشــته به خوبی در زمینه تربیت 
نیروی انسانی و تولید علم فعالیت کرده اند؛ بنابراین آمادگی 
الزم برای استفاده از ظرفیت این مراکز برای رفع مشکل های 

کشور وجود دارد.
طالبی افزود: ۵۰ درصد دانشــجویان دانشــگاه های برتر 
کشور در مقاطع تحصیالت تکمیلی مشــغول به تحصیل 
هســتند بنابراین باید نتایج پایان نامه های این دانشجویان 
و طرح های تحقیقاتی اســتادان در راستای نیازهای دولت 

برنامه ریزی شود.
وی اظهار کرد: رییسان دانشــگاه های برتر تاکید دارند که 

اقتدار دانشگاه ها باید حفظ شود؛ چراکه تقویت اقتدار این 
مراکز موجب اقتدار آموزشی و در نهایت اقتدار کشور خواهد 
شد.رییس دانشگاه اصفهان با اشاره به برگزاری سه نشست 
بین المللی میان دانشــگاه های ایران و کشورهای مختلف 
در سال جاری افزود: سومین نشست اتحادیه دانشگاه های 
فدرال روسیه با دانشگاه های برتر ایران، آبان امسال برگزار 
می شود. طالبی خاطرنشان کرد: اجالس مشترک اتحادیه 
فرانسه با ۱۳ دانشگاه برتر کشور نیز به میزبانی دانشگاه تهران 

در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان امسال برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: اجالس دانشــگاه های جهان اسالم نیز مرداد 
امســال در آنکارا برگزار می شــود که تعدادی از رییسان 
دانشــگاه های برتر کشــور در این اجالس حضور خواهند 

داشت.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: خیران حوزه 
ســالمت تاکنون حمایت هــای فراوانــی در این زمینه 
داشــته اند، اما همچنان در بخش ســاختمان و ساختار 

فیزیکی با کمبود مواجه هستیم.
مجید زینلی با اشاره به اینکه در بخش بهداشت و درمان 
به جز وزارت بهداشــت و درمان، شــهرداری و شورای 
شهر نیز نقش اساسی ایفا می کنند که حمایت های آنها 
می تواند روند توسعه بهداشــت و درمان را تسهیل کند، 
اظهار داشت: سازمان انتقال خون یک سازمان مستقل و 
دولتی است که بودجه آن را دولت ها تامین کرده اند، اما 
 مانند سایر بخش های کشور بدون تردید با کمبودهایی

 مواجه است.
وی با بیــان اینکه در زمینه اهدای خــون با چالش های 
اندکی در استان مواجه بوده ایم که در بلندمدت می تواند 
افــراد عالقه مند را دچــار نارضایتی کند، افــزود: یکی 
از اقدامات خوبی که در ســال های گذشــته انجام شد 
فرهنگ سازی در راستای اهدای خون و  شناساندن فواید 
این کار برای سالمتی افراد است و تاکنون در تامین نیاز 

بیمارستان ها دچار کمبود نبوده ایم.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه 
اصفهان تنها یک مرکز انتقال خون دارد، ادامه داد: در شهر 
اصفهان تنها مرکز خواجو ،پاسخگوی تمام نیازهای مربوط 

به مدیریت خون است و در اســتان نیز چهار شهرستان 
کاشان، شهرضا، خوانسار و نجف آباد مرکز تهیه و فرآوری 
دارند و نایین و گلپایگان نیز فقط از امکان دریافت خون 

برخوردار هستند.
وی بیان کرد: این تعداد مرکز تهیه و فرآوری و خونگیری با 
میزان مراجعه اهداکنندگان از یک سو و همچنین تحویل 

به موقع خون به مرکز بیمارستانی هم خوانی ندارد.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با بیــان اینکه در 
استان اصفهان نیز ضرورت دارد به تعداد شهرستان های 
موجود یک مرکز انتقال خون ایجاد شود، اظهار داشت: 
اگر ســاختمان الزم برای ایجاد مراکز در اختیار سازمان 
انتقال خون قرار گیرد بقیه هزینه های آن از نیروی انسانی 

تا تجهیزات را سازمان تامین خواهد کرد.

مديرکل انتقال خون اصفهان مطرح کرد:

اصفهان،تنها یک مرکز انتقال خون دارد

انتقال خوندانشگاه

ريیس دانشگاه اصفهان: 

13 دانشگاه برتر کشور، آماده همیاری با دولت دوازدهم هستند

ازدواج یکی از امور سـفارش 
شده در دین اسالم است.به 

جرأت می توان گفت یکی 
از مهم تریــن دغدغــه های 
اجتماعی امروز هــر جوان ،امر 
ازدواج است.می توان ازابعاد مختلفی 
به این موضــوع  نگاه کــرد و به اهمیت 
آن پی برد.از بعد دینی که ســفارش های 
بسیاری درباره آن  شــده و به قولی نیمی 

از دین را کامل می کنــد. از منظر اخالقی که 
باعث پایبندی دختران  و پسران به امور اخالقی 

می شــود؛ از بعد اقتصادی که باعث می شــود تا 
افراد برای گذراندن امور زندگی به تالش و کوشــش 

دســت بزنند و از بعد اجتماعی که موجب می شــود تا 
اجتماع به رشــد خود ادامه دهد.هر چقــدر که ازدواج 
امری پسندیده اســت طالق امری شوم و ناپسند است.

شومی طالق از دیرباز در کشور ما رواج داشته است.حتما 
جمله معروف »با پیرهن سفید به خانه شوهر می روی 
و با کفن ســفید بیرون می آیی«را شنیده اید.روزگاری 

خانواده ها شکست فرزندانشان در زندگی مشترک 
را امری غیر قابل بخشــش می دانستند و بسیاری 
از آنها از پذیرش فرزنــدان و به خصوص فرزندان 
مونث خــودداری می کردند.به قول معروف خانم 
های خانواده باید می سوختند و می ساختند.در 
قانون ازدواج کشور ما، حق طالق به مرد تعلق دارد.

این قانون چندین سال است که دستخوش تغییر 
شده و زن نیز تحت شرایطی می تواند از شوهر خود 

طالق بگیرد.در جامعه امروز طالق شومی و ناپسندی 
گذشته خود را از دســت داده است و به عبارت ساده تر 
می توان گفت که به امری عادی و مرسوم برای برخی از 
خانوده ها تبدیل شده است.جشن طالق یکی از حیرت 
انگیز ترین جشــن های بی ریشه ای است که امروزه در 
جامعه ما رواج یافته است.با وجود اینکه طالق در همه 
موضوعات بد نیســت، اما می توان گفت که جامعه ما 
نسبت به فرد طالق  گرفته دیدگاهی متفاوت دارد.هر 
ساله آمار جدیدی نسبت به نرخ طالق در کشور منتشر 
می شود.طبق آمار منتشر شــده، اصفهان هجدهمین 
شهر کشور از نظر شاخص نرخ طالق است.همچنین امر 

طالق در سال ۹۵ نسبت به سال ۹4 افزایش داشته است.
طبق آمار منتشر شده در سه سال گذشته، طالق بیشتر 
دراســتان های بزرگی چون تهران،خراسان،آذربایجان 
غربی و شرقی و البته اصفهان رخ داده است؛ همچنین 
طبق آمار، زوج های شهرنشــین نســبت به همتایان 
روستایی خود بیشتر درگیر امر طالق  بوده اند. بیشتر 
طالق ها در سال اول زندگی رخ داده است؛یعنی زمانی 

که دو طرف بــا افکار و دیــدگاه های 
زندگی  مختلــف 

مشترک خود را آغاز کرده و سعی بر آن دارند تا به نوعی 
اختالف نظرهای موجود در امــور زندگی را رفع کنند.
عدم دستیابی به نقطه نظرهای مشترک باعث می شود 
تا زوجین عرصه را بر خود تنــگ ببیند و به طالق روی 
آورند. نرخ پایین طالق در روستاها حاکی از آن است که 
ازدواج های سنتی همچنان موفق تر از ازدواج های غیر 

سنتی است.ازدواج هایی که با حضور و مشورت بزرگان 
انجام می شــود و دو طرف پیش از مراسم خواستگاری 
شــناخت چندانی از یک دیگر ندارند معموال بیشتر از 
ازدواج های عاشقانه به ســر منزل مقصود می رسد.در 
مسیر زندگی امروزی مشــکالت فراوانی وجود دارد که 
هر کدام می تواند زندگی را بر زوجین غیر قابل تحمل 
سازد.مشکالت اقتصادی،اخالقی و عاطفی از عمده ترین 
مشکالت منتهی به طالق اســت.به گفته یک مددکار 
اجتماعی»آمــار طالق در ایــران به خصوص 
در شــهرهاي بزرگ به این دلیل افزایش 
پیدا کرد که مانند شــهرهاي کوچک 
سازشــي وجود ندارد. در شهرهاي 
کوچک به دلیل آنکه همه شــناخت 
کافي از یکدیگر دارند و طالق باعث 
رفتن آبروي یک زن یا مرد مي شود، 
طالق کمتر رخ مي دهد ولي مهم ترین 
دلیل طــالق تــورم و گراني اســت. در 
سال هاي اخیر حقوق یک کارمند ۲۰ درصد 
افزایش پیدا کرده در حالــي که میزان تورم در 
مایحتاج ضروري زندگي صددرصد بوده اســت و 
 طوري شــده که مردم 8۰ درصد فقیرتر از ســال قبل 
شدند. مشکل مسکن و افزایش بیکاري نیز مزید بر علت 
شده است. سال به ســال میزان تورم افزایش و ازدواج 
کاهش پیدا مي کند.« در کنار همــه عوامل منتهی به 
طالق می توان عواملــی را هم نام بــرد که کاربردی 
بازدارنده از طالق دارند.مذهب و پایبندی به امور 
مذهبی از مهم ترین عوامل بازدارنده است.جایی 
که دین اسالم دو طرف را به سازش،مدارا و صبر 
دعوت می کند و حد و حدود زن و مرد و وظایف 
آنها را مشخص کرده اســت.خانواده ها و طرز 
فکرشــان از دیگر عوامل مهم در بازدارندگی 
از طالق است.راهنمایی های مفید و سازنده و 
نظارت و بر رفتارهای زوجین از مهم ترین نقش 
خانواده هاست.طالق با همه علت هایش همچنان 
امری زشت در جامعه ما تلقی می شود.نگرش جامعه 
ما نسبت به طالق با کشــور های دیگر متفاوت است و 
طرفین پس از طالق درگیر مشکالت بسیاری می شوند.

رشد طالق اگرچه یک آسیب اجتماعی جدی به حساب 
می آید، اما باید به این باور رســید که فرد طالق گرفته 
الزاما انسانی بی مسئولیت  و غیر قابل اعتماد نمی باشد.

هر فرد دچار طالق،حق زندگی و انتخاب دارد و رخ دادن 
یک اشتباه نباید در زندگی آینده وی نقش مهمی داشته 
باشد.برای جلوگیری از  طالق نیز باید عوامل بازدارنده 
آن را تقویت کــرد و در از بین بــردن عوامل منتهی به 

طالق کوشش کرد.

طـالق از علت تا حقیقت

سعید نريمانی
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پایداری  اصفهانبهاستقبال۲۰شهیدگمناموتازهتفحصشدهمیرود
شهر اصفهان در سالروز شهادت امام جعفرصادق)ع( میزبان ۲۰ شهید گمنام و تازه تفحص شده دوران دفاع 
مقدس خواهد بود. کاروان این شهدا که از فردا  وارد استان اصفهان می شوند، پس از حرکت در تمام شهرهای 

استان، روز پنجشنبه ۲9 تیرماه به اصفهان رسیده و مراسم رسمی تشییع این شهدا برگزار خواهد شد.

حماسه

حماسه ای که ارتش در 
مجنون خلق کرد

ساعات اولیه روز بیستم و یکم تیرماه سال 1365 تالش 
ناموفق نیروهــای عراقی برای بازپــس گیری جزیره  
مجنون با دفاع جانانه نیــروی زمینی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران در برابر حمالت دشمن بی نتیجه ماند.
در عملیات پدافنــد جزیره مجنــون، حمله نیروهای 
عراقی موجب اشــغال مواضعی از نیروهــای ایرانی در 
منطقه جزیره مجنون و دفاع نیروهای خودی موجب 

بازپس گیری منطقه از دست دشمن شد.
حضور نیروهای ایران از ســال 136۲ با انجام عملیات 
خیبر در جزیره  مجنون شــمالی و جنوبــی در داخل 
هورالعظیــم و در نزدیکی محور العمــاره - بصره برای 
نیروهای عراقی قابل قبول نبود ولی در عین حال توان 
آنها برای انجام عملیاتی گسترده و بازپس گیری این دو 
جزیره نیز کافی به نظر نمی رسید و بدین ترتیب برای 
مهیا کردن مقدمات این امر به انجام تک های محدود در 

این منطقه اقدام کردند.
نکته قابل توجه در دفــاع نیروهای خــودی از جزایر 
مجنون، شکل خاص پدافند در جزیره  مجنون جنوبی 
بود که روی سه جاده باریک داخل آب به موازات یکدیگر 
به نام های پدغربی، پدشرقی و پد جنوبی انجام می شد و 
این مسئله هرگونه فعالیت وسیع و گسترده را از دوطرف 
درگیری سلب کرده بود. نیروهای عراقی با استفاده از 
راه های موجود و آتش توپخانه معدود سنگرهای اولیه 
مســتقر بر جاده را هدف قرار دادند و تالش کردند تا با 
تصرف این سنگرها در امتداد جاده های مذکور، خود را 
به جزیره شمالی برسانند و بدین ترتیب به هدف خود 
دست پیدا کنند. بر همین اساس عناصری از لشکر 31 
پیاده دشمن در ســاعت ۲ بامداد بیست و یکم تیر ماه 
1365 حمله خود را با آتش سنگین به مواضع نیروهای 
ایران آغاز کرد.در ساعات اولیه حمله دشمن، بخشی از 
مواضع نیروهای خودی شامل چند سنگر در پد شرقی 
توسط دشمن اشغال شد ولی در پاتک نیروهای خودی 
در روز بعد، مواضع تصرف شده دوباره از اشغال دشمن 
خارج شــد و نیروهای عراقی مجبور به عقب نشــینی 
شدند.در پی این عملیات، همچنین تعدادی از نفرات 
 دشمن کشته و زخمی و وسایل و تجهیزات آنها منهدم 

شد.
جزایر مجنون در داخــل هورالعظیــم از نقاط مهم و 
اســتراتژیک جنگ بود که با انجــام عملیات خیبر در 
روزهای پایانی سال 6۲ توسط نیروهای ایرانی فتح شد و 
مبنایی برای نفوذ به خاک عراق در عملیات بدر در سال 

پس از آن بود.

لبنان یکی از کشورهایی است که طی شش سال جنگ 
سوریه با گروهک های تروریســتی به عنوان یکی از 
گروه های اصلی مقاومت در صحنه مبارزه با تکفیری ها 
حضور داشــته و در کنار مجاهدان ایرانی، افغانستانی، 
پاکستانی، عراقی و سوری در زمره مدافعان حرم اهل 
بیت)ع( شهدای بســیاری تقدیم جبهه مقاومت کرده 
اســت. خط مقاومت اســامی برای حزب ا... لبنان که 

مهم ترین و اصلی ترین گروه مقاومت این کشور محسوب 
می شود در حال حاضر در دو جبهه نبرد با صهیونیست ها 
در مرز لبنــان و نبرد با تکفیری ها در ســوریه تعریف 

می شود.
شــهید زینبی »ابراهیم حیدر جونی« ملقب به »علی 
االکبر« از اهالی شهر کوچک »الغازیه« در جنوب لبنان 
اســت که چندی پیش داوطلبانه برای دفاع از حریم 

اهل بیت)ع( راهی سوریه شد و توسط تروریست های 
تکفیری به شهادت رسید.

مادر این شهید مدافع حرم از حزب ا... لبنان، در مراسم 
تشییع فرزندش نه تنها اشک نمی ریزد بلکه با استقامت 
و اســتواری مثال زدنی برای جمعیت تشییع کننده 
پســرش صحبت کرده و از آنها تشــکر می کند که در 
مجلس عروسی)شهادت( پسرش برای کمک آمده اند 
و در این شادی سهیم شده اند. مادر شهید ابراهیم حیدر 
جونی با سردادن شعارهای »لبیک یا نصرا...« و »لبیک یا 
زینب)س(« جمعیت را تشویق به سردادن این شعارهای 

حماسی می کند.

او اکنون یک شهید است

روی پیشانی مان مهرشهادت زده اند

شهید محمدی در فیلمی قبل از اعزام به سوریه گفته بود اگر شهید بشوم 
از شهدایی هستم که یقه بی حجاب ها و کســانی که ترویج بی حجابی 
می کنند را می گیرم. پیکر مطهر این شهید عزیز پس از ۲5 روز اسارت به 

دست داعش دقیقا در هفته حجاب به آغوش مردم بازگشت.

مردم این زمان ما را سرزنش می کنند که کجا می رویم؟! و برای چه کسی 
می جنگیم ؟!! اما اینان غافلند که مــا خودمان قدم بر نمی داریم،گویی 
مارا صدا می زنندقلبمان پایمــان را به حرکت وا مــی داردجز این که 
دختر علی)ع( ،حضرت زهرا)س( و کودک سه ساله حسین)ع( و... روی 
پیشــانیمان مهر شــهادت زده اندمن جوابی جز این ندارم که  خون ما 

رنگین تر از زینب)س( نیست! 
) دل نوشته شهید عباس آبیاری(

سخنان حماسی مادر شهید لبنانی در تشییع فرزندش

سردار حاج قاســم ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی در مراسم اربعین سردار نصیری 
اظهار داشت: این مجلس دو شــأنیت دارد، اول پاسداشت 
شخصیت شــهید و وجه دوم مربوط به آن چیزی است که 

ایشان در راهش شهید شد.
 ســردار ســلیمانی ادامــه داد: شــهید نصیــری از بــدو 
 تاســیس تا تجهیز و جهاد و شــهادت در کنار ســپاه بدر 
عراق بود و این یعنی وفاداری، البته این تالش ها را به صورت 
 گمنام انجام می داد و از اولیای الهــی و در جامعه ما مخفی

 بود.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی تصریح 
کرد: اقدامات دیپلماسی خیلی اقدامات خوبی است و از آن 
اســتفاده می کنیم، اما برخی گره ها و حل مشکالت فقط با 
دیپلماسی حل نمی شود و اتفاقات دیگری هم هست که از 
همه رفتارهای دیپلماســی عبور کــرده و پیوندها را ایجاد 
 و یخ ها را آب می کند و خون شــهید نصیــری از این موارد 

است.
وی تاکید کرد: کدام دیپلماســی می تواند کار خون شهید 
نصیری و تقوی و همدانی و صدها شهید دفاع را انجام دهد؟

سردار سلیمانی اظهار داشت: پدیده ســیاه و شومی به نام 

داعش بسیار خطرناک است که خسارت بزرگی به عالم اسالم 
زد و جهان اســالم غیر از خســارت های اولیه اش در دوره 
خوارج حادثه ای به این تلخی که آتش در خانواده اســالم 
به وجود بیاورد و این حجم خســارت به خود ندیده است. 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با بیان اینکه تقدیر این 
بود شهید تقوی اولین ســردار ایرانی در عراق باشد و بعد از 
او ســرداری با همان خصوصیت یعنی سردار نصیری هم به 
شهادت برسد، یادآور شد: او در دفاع مقدس مثل یک پدر و 
برادر مهربان در لشکر بدر حمایت می کرد؛ همان جوانانی که 
از دست صدام فرار کردند، این لشکر شجره طیبه ای شد که 

موفقیت های دیگری برای عراق ارمغان آورد.
وی گفت: بعضی از برادران عراقــی ما از روی ادب و محبت 
و از ســر لطف خود را ســرباز مقام معظــم رهبری معرفی 
می کنند؛کاری که فرزندان ملــت ایران در خدمت به مردم 
عراق کردند، ســربازی زیر بیرق فرماندهــان عراق آن هم 
بدون ادعا بود، ســردار تقوی فرمانده بود امــا برای اینکه 
فرهنگــی را صــادر کند یک ســرباز جلودار بــود، کجای 
 دنیا یک ژنرال تفنگ دســت می گیرد و جلوی ســربازان 

می جنگد؟
 این فرصت طلبی نیســت. خدمت و وفای صادقانه است؛ 
مهندس ابومهدی که شهید زنده اســت با ٤۰ سال مبارزه 
توانست انبارهای تسلیحاتی ایران را در دست خود بگیرد؛ 
جمهوری اســالمی مثل آمریکا نبود که پول عراق را بگیرد 
اما وقت ضرورت اسلحه ندهد؛ به محض اینکه نخست وزیر 
عراق درخواست کرد ایران جنگنده های سوخو ۲٤ عراقی 
را برایشان فرستاد. وزارت دفاع کشــورمان سه شیفته کار 
کرد و برای حشد الشعبی و ارتش عراق سالح ساخت .ما با 
افتخار سرباز ابومهدی هستیم و این جبهه را حق می دانیم و 

سربازی در آن افتخار است.

سردار سلیمانی در مراسم اربعین شهید سردار نصیری:

کدامدیپلماسیکارخونشهیدنصیریهاراانجاممیدهد

حصروراثت
4/432  مهدی نصراصفهانی دارای شناســنامه شــماره 1272 به شرح دادخواست 
به کالسه  548/96ح54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان صغرا نصراصفهانی به شناسنامه 44 در تاریخ 92/9/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
چهار فرزند و دو دختر و یک همسر: 1- مرتضی نصراصفهانی به ش.ش 55 نسبت 
با متوفی )فرزند( 2- مهدی نصراصفهانی به ش.ش 1272 نسبت با متوفی )فرزند( 3- 
محمود نصراصفهانی به ش.ش 1273 نسبت با متوفی )فرزند( 4- رضا نصراصفهانی 
به ش.ش 37 نسبت با متوفی )فرزند( 5- مهدی نصراصفهانی به ش.ش 707 نسبت 
با متوفی )فرزند( 6- صفیه نصراصفهانی به ش.ش 25753 نسبت با متوفی )فرزند( 
7- غالمعلی نصراصفهانی به ش.ش 992 نســبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 11295 شعبه 54 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()186 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

4/434  شهناز زاغیان با وکالت مرتضی اســتکی دارای شناسنامه شماره 1583 به 
شرح دادخواست به کالســه  582/96ح54  از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن زاغیان به شناسنامه 8357 در 
تاریخ 95/9/19  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 3 پسر و 4 دختر: 1- کریم زاغیان به ش.ش 33581 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- رحیم زاغیان به ش.ش 33582 نسبت با متوفی )فرزند( 3- حمید زاغیان 
به ش.ش 1288 نسبت با متوفی )فرزند( 4- شهال زاغیان به ش.ش 33580 نسبت با 
متوفی )فرزند( 5- شهناز زاغیان به ش.ش 37757 نسبت با متوفی )فرزند( 6- مهناز 
زاغیان به ش.ش 41936 نسبت با متوفی )فرزند( 7- زهرا زاغیان به ش.ش 70314 
نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 11293 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه( )186 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

4/436  پریسا دهقان پور دارای شناسنامه شماره 294 به شرح دادخواست به کالسه  
562/96ح/54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رضا دهقان پور به شناسنامه 50367 در تاریخ 95/5/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 
و دو دختر و یک همسر: 1- فرزاد دهقان پور به ش.ش 6597 نسبت با متوفی )فرزند( 
2- پریسا دهقان پور به ش.ش 294 نسبت با متوفی )فرزند( 3- فریناز دهقان پور به 
ش.ش 731 نسبت با متوفی )فرزند( 4- مهری تحویل پورفرد به ش.ش 1768 نسبت با 
متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 11287 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

سه( )162 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

4/437  مرتضی فودهء دارای شناسنامه شماره 779 به شرح دادخواست به کالسه  
544/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان توران رهروی پوده به شناسنامه 17695 در تاریخ 96/2/23 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک 
دختر: 1- مرتضی فودهء به ش.ش 779 نسبت با متوفی )فرزند( 2- محمدجعفر فودهء 
به ش.ش 20 نسبت با متوفی )فرزند( 3- غالمحســین فودهء به ش.ش 806 نسبت با 
متوفی )فرزند( 4- فاطمه فودهء به ش.ش 533 نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 11297 شعبه 
54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( )154 کلمه، 2 کادر(

حصروراثت
4/438  تقی اصفهانی دارای شناسنامه شــماره 100 به شرح دادخواست به کالسه  
528/96ح54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رحیم داللی اصفهانی به شناسنامه 48125 در تاریخ 96/2/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و 
سه دختر و یک همسر و مادر: 1- تقی اصفهانی به ش.ش 100 نسبت با متوفی )فرزند( 
2- علی داللی اصفهانی به ش. ملی 1271975300 نســبت با متوفی )فرزند( 3- نینا 
داللی اصفهانی به ش.ش 77 نسبت با متوفی )فرزند( 4- لیال داللی اصفهانی به ش.ش 
12780 نسبت با متوفی )فرزند( 5- ســهیال داللی اصفهانی به ش.ش 12782 نسبت 
با متوفی )فرزند( 6- پروانه رزازی به ش.ش 784 نسبت با متوفی )همسر( 7- خانم 
آغا عروجی به ش.ش 10681 نسبت با متوفی )مادر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 11291 شعبه 54 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( )195 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

4/439  حسین رفیعی وردنجانی دارای شناسنامه شــماره 54 به شرح دادخواست 

به کالسه  538/96ح54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان خداکرم رفیعی وردنجانی به شناســنامه 14 در تاریخ 
95/2/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 4 پســر و 3 دختر: 1- علیرضا رفیعی وردنجانی به شماره شناسنامه 457 
نسبت با متوفی )فرزند( 2- ستار رفیعی وردنجانی به شماره شناسنامه 682 نسبت با 
متوفی )فرزند( 3- حسین رفیعی وردنجانی به شماره شناسنامه 54 نسبت با متوفی 
)فرزند( 4- حســن رفیعی وردنجانی به شماره شناســنامه 4094 نسبت با متوفی 
)فرزند( 5- زهرا رفیعی وردنجانی به شماره شناسنامه 1793 نسبت با متوفی )فرزند( 
6- فاطمه رفیعی وردنجانی به شماره شناسنامه 1828 نسبت با متوفی )فرزند( 7- لیال 
رفیعی وردنجانی به شماره شناسنامه 13164 نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 11290 شعبه 
54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()199 کلمه، دو کادر(

حصروراثت
4/440  شهناز مرادمند خرزوقی دارای شناسنامه شماره 222 به شرح دادخواست به 
کالسه  549/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محسن نکوئی لنبانی به شناسنامه 746 در تاریخ 96/2/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 
و 2 دختر و یک همسر: 1- امیرسعید نکوئی به ش.ش 46651 نسبت با متوفی )فرزند( 
2- سایه نکوئی به ش.ش 1659 نســبت با متوفی )فرزند( 3- آزاده نکوئی لنبانی به 
ش.ش 77 نسبت با متوفی )فرزند( 4- شهناز مرادمند خرزوقی به ش.ش 222 نسبت 
با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 11289 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

سه()160 کلمه، دو کادر(
حصروراثت

4/441  هایده میردامادی دارای شناســنامه شماره 2380 به شــرح دادخواست به 
کالسه  567/96ح/54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان قدســی اصفهان به شناســنامه 287 در تاریخ 96/1/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به یک پســر و 3 دختر: 1- وحید میردامادی به ش.ش 589 نسبت با متوفی )فرزند( 
2- هایده میردامادی به ش.ش 2380 نسبت با متوفی )فرزند( 3- الله میردامادی به 
ش.ش 57 نسبت با متوفی )فرزند( 4- لیدا میردامادی به ش.ش 4586 نسبت با متوفی 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 11288 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)153 کلمه، دو کادر(
حصروراثت

4/442  سعید جوانی جونی دارای شناسنامه شماره 34 به شرح دادخواست به کالسه  
566/96ح/54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد جوانی جونی به شناســنامه 4 در تاریخ 95/9/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 3 دختر 
و یک همسر: 1- مرتضی جوانی جونی )فرزند( 2- علیرضا جوانی جونی )فرزند( 3- 
سعید جوانی جونی )فرزند( 4- مجتبی جوانی جونی )فرزند( 5- زهره جوانی جونی 
)فرزند( 6- منیره جوانی جونی )فرزند( 7- مریم جوانی  جونی )فرزند( 8- حبیبه آغا 
حیدری زاوانی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 11286 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه()159 کلمه، دو کادر(
حصروراثت

4/443  مریم ربیعی سامانی دارای شناسنامه شــماره 497 به شرح دادخواست به 
کالسه  531/96ح/54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان رقیه خانم صحرانشین ســامانی به شناسنامه 23102 
در تاریــخ 94/6/17 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به ســه پســر و پنج دختر: 1- ســیروس ربیعی سامانی به 
ش.ش 2431 نســبت با متوفی )فرزنــد( 2- کامران ربیعی ســامانی به ش.ش 187 
نسبت با متوفی )فرزند( 3- رامین ربیعی ســامانی به ش.ش 1475 نسبت با متوفی 
)فرزند( 4- خدیجه ربیعی سامانی به ش.ش 1479 نسبت با متوفی )فرزند( 5- ناهید 
ربیعی سامانی به ش.ش 300 نســبت با متوفی )فرزند( 6- مهری ربیعی سامانی به 
ش.ش 866 نســبت با متوفی )فرزند( 7- ژیال ربیعی سامانی به ش.ش 1518 نسبت 
با متوفی )فرزند( 8- مریم ربیعی ســامانی به ش.ش 497 نسبت با متوفی )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
 الف: 11285 شعبه 54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)204 کلمه، دو کادر(
ابالغرای
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مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای حل اختالف اصفهان خواهان ها: 1- علی داوری 
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نشانی مجهول المکان 2- شرکت فراگستران زنده رود با مدیریت عاملی وقت توحید 
رزمی فر به نشــانی اصفهان خانه اصفهان چهارراه طالقانی نرگس اول کدپســتی 
8139995441 خواسته: استرداد الشه چک گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقایان علی داوری دولت آبادی و محمد کریم 
داوری دولت آبادی به طرفیت آقای توحید رزمی فر شرکت فراگستران زنده رود با 
مدیریت عاملی وقت توحید رزمی فر به خواسته الزام خواندگان به استرداد الشه دو 
فقره چک به شــماره های 187744 و 187745 عهده بانک صادرات شعبه 22 بهمن 
که مبلغ هر کدام از چک ها 25/000/000 ریال می باشد به انضمام مطلق خسارات و 
هزینه های دادرسی با توجه به محتویات پرونده کپی مصدق قرارداد مورخ 94/11/20 
فی مابین و رسید دریافتی بابت مربوطه به سه فقره چک در ظهر قرارداد و اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه اینکه طبق قرارداد مورخ 94/11/20 فی مابین 
که در هر قرار داده نیز خوانده اقرار نموده که چک های مورد خواسته را تحویل گرفته 
و صادر کننده چک های مورد خواســته خواهان ردیف دوم می باشد و نظر به عدم 
انجام تعهدات از سوی خواندگان طبق قرارداد چک های مورد خواسته نقد نگردیده و 
با توجه به انجام مدت قرارداد بر اساس بند پنجم و ششم از شروط قرارداد که مبلغ 
سرمایه گذاری مشخص و همچنین بیان داشته در صورت عدم رضایت از شراکت 
عین مبلغ سرمایه گذاری از طرف اول قرارداد به نفر دوم پرداخت می گردد تقاضای 
استرداد دو فقره الشه چک به شماره های مشروح در ستون خواسته را می نمایند. و 
همچنین شهادت شهود تعرفه شده خواهان که اظهارات خواهان را تایید می نماید لذا 
با توجه به جمع جهات معنونه و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و عدم دفاع 
موثر در مقابل دعوی خواهان ها شورا دعوی خواهان را به نظر دارد و ثابت دانسته 
و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به استرداد دو فقره الشه چک به شــماره های 187744 و 187745 عهده 
بانک صادرات شعبه 22 بهمن جمعا به مبلغ 50/000/000 ریال و مبلغ 30/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مدت 
واخواهی ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی و حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشــد.م الف: 6318 شعبه 5 حقوقی شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()478 کلمه، 5 کادر(
ابالغرای

4/519 کالســه پرونده: 1391-95 شــماره دادنامه: 313 تاریخ رسیدگی: 96/2/27 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر. خواهان: حسین کوچکی 
ساکن: خمینی شهر خ ش شمالی کوچه دبیرستان شهدا. خوانده: طاهره شاکری به 
نشانی: مجهول المکان. خواســته: مطالبه وجه چک. گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: درخصوص دادخواست تقدیمی آقای حسین کوچکی 
به طرفیت طاهره شاکری به خواســته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه 5 فقره 
چک  شــماره: 364814-93/9/20 و 364818-93/10/30 و 364815-93/9/30 و 
364817-93/10/20 ، 364828- 94/6/20 هــر کدام بیســت و پنــج میلیون ریال و 
364828-94/6/20 یکصد میلیون ریال به عهده بانک ملی شعبه فرودگاه بندرعباس 
به انضمام خسارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و باتوجه به اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگی مورخه 96/2/27 عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
باتوجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/2/27 و با 
احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 
25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای 
احکام حقوقی براساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و 
پرداخت مبلغ سه میلیون و دویست و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد. م الف: 4152 شعبه 12 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر  )375 کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

4/518 کالســه پرونده: 1389-95 شــماره دادنامه: 313 تاریخ رسیدگی: 96/2/17 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر. خواهان: حسین کوچکی 
ساکن: خمینی شــهر خ شریعتی شــمالی کوچه دبیرستان شــهدا فرعی اول سمت 
راست خوانده: محمود یوسفی به نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: درخصوص دادخواســت 
تقدیمی آقای حسین کوچکی به طرفیت محمود یوسفی به خواسته مطالبه مبلغ دویست 
میلیون ریال وجه یک فقره چک  شماره 1501/829477/12 تاریخ 93/9/25 به عهده 

بانک ملت شعبه اسوه به انضمام خسارت دادرســی و خسارت تاخیر تادیه باتوجه 
به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و باتوجه 
به اظهارات خواهان در جلســه رســیدگی مورخه 96/2/27 و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی شورا با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی و نظر به اینکه از ناحیه 
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه 
مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلســه مورخه 96/2/27 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 
مبلغ سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد بانک مرکزی محاسبه می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 4153 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )378 کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

3/109 کالسه پرونده: 951479 شماره دادنامه: 9609976793500530 - 96/2/30 
مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای حل اختالف اصفهان خواهان:  علی داوری دولت 
آبادی اصفهان خیابان هشت بهشــت شــرقی خیابان همدانیان کوی پاسدار پالک 
12 خواندگان: 1- توحید رزمی فر به نشــانی مجهول المکان 2- شرکت فراگستران 
زنده رود با مدیریت عاملی وقت توحید رزمی فر به نشــانی اصفهان خانه اصفهان 
چهارراه طالقانی نرگس اول کدپستی 8139995441 خواسته: مطالبه گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای علی داوری دولت 
آبادی به طرفیت آقای 1- توحید رزمی فر شرکت 2- فراگستران زنده رود با مدیریت 
عاملی توحید رزمی فر به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام مطلق 
خسارات و هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه و اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مبنی بر اینکه طبق قرارداد ارائه شده پیوست دادخواست و رسید دریافتی 
از خوانده سه فقره چک به ایشــان )خوانده( تحویل نمودم و از این سه فقره چک یک 
فقره چک به شــماره 882/187743 - 94/11/24 مبلغ 50/000/000 ریال نقد گردید 
که در پشت قرارداد نیز خوانده رسید نموده است و لیکن به دلیل عدم انجام تعهدات 
از سوی شــرکت از جمله عدم صدور ضمانت نامه بانکی و تحویل آن به اینجانب و 
پایان قرارداد بر اساس بند ششم شرایط قرارداد که شرکت مکلف به استرداد وجوه 
پرداختی به اینجانب بوده و لیکن از پرداخت وجوه مورد نظر اســتنکاف است مکلف 
نمودند و استعالم به عمل آمده از بانک صادرات و عدم حضور خواندگان در جلسه 
رسیدگی با وصف ابالغ قانونی و عدم دفاع موثر در مقابل  دعوی مطروحه استماع و 
شهادت شهود تعرفه شــده خواهان که حکایت از مدیونیت خواندگان دارد لذا شورا 
دعوی خواهان را به نظر دارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 قانون 
مدنی و 198 و 519 و 522 قانون  آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به 
نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
30/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواست 95/12/2 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از اتمام مدت واخواهی ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی و حقوقی اصفهان می باشد.م الف: 6317 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()427 کلمه، 4 کادر(
فقدانسندمالکیت

4/532 شــماره صادره: 1396/42/387491- 1396/4/18 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 2 فرعی از 1828 اصل واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 
4704 در صفحه 398 دفتر امالک جلد 40 به نام خانم طوبی غالم حسین آبادی فرزند 
رضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و مع الواســطه طبق سند اصداقی 48302 
مورخ 1355/3/24 دفترخانه 5 اصفهان مقدار سه دانگ مشاع آن به زهرا گل شیرازی 
اصدق گردید و سند جداگانه صادر گردیده و سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده  1396217020024011585 مورخ 1396/03/29 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 6206 مورخ 1396/3/5 به گواهی 
دفترخانه 348 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شد. م الف: 11906 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان

)256 کلمه، 3 کادر(
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بازیکن ملی پوش به سپاهان نزدیک شد
براساس اعالم سایت عراق اسپورت، مروان حسین، مهاجم عراقی تیم الشروطه 
در آستانه توافق با تیم سپاهان اصفهان قرار دارد و به زودی قرارداد خود را با این 

تیم امضا می کند و شاگرد زالتکو کرانچار می شود.

رییس کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز گفت: اصفهان 
در آینده نزدیک، بازیکنان شاخصی در سطح 

کشور خواهد داشت.
پیمان حسنی اظهار کرد: اصفهان 
از معدود اســتان هایی است که 
لیگ منظمی دارد. برخی تیم ها 
بازیکنان خوب کشوری را برای 
لیگ برتــر اســتخدام می کنند 
که این مســئله کمک بسیاری به 

جذابیت این لیگ ها می کند.
وی افزود: به طور قطع اگر نوشادعالمیان و 
افشین نوروزی در این رقابت ها شــرکت نمی کردند با این حجم از 
استقبال مردم روبه رو نمی شدیم؛ البته این مسئله به توسعه تنیس 

استان و لیگ کشور نیز کمک می کند.

رییس کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز:

آینده اصفهان در تنیس روی میز 
درخشان است

نقل قول روز

منهای فوتبال

کیمیا علیزاده پس از کسب مدال برنز المپیک 2016 ریو روزهای 
بسیار سختی را پشت ســر گذاشت. ابتدا 
مصدومیت شدید، عمل جراحی و حاال 
یک بیماری نادر که به دلیل ابتال به 
آن چند روزی است در بیمارستان 
بستری شده؛امیر عباس ضیایی 
پزشــک و جراح عمومی در این 
باره گفت: ما سال گذشته پرونده 
مصدومیت کیمیا علیزاده را بررسی 
کردیم. این اتفاق پیــش از اعزام به 
المپیک افتاد. در آن زمان گفتیم این دختر 
نباید در جریان رقابت های سنگین قرار بگیرد. حتی گفتیم او برای 
مدت زمان کوتاهی هم شده باید ورزش قهرمانی را کنار بگذارد، اما 
فکر می کنید در فدراســیون تکواندو چه کسی به این حرف گوش 
داد؟ هیچ کس. این دختر به المپیک رفت و مدال برنز گرفت. همه 
افتخار می کردند که مدال برای بانوان به دست آمده و تاریخ سازی 
شده است. سوال من این است که تاریخ سازی به چه قیمت؟ با کدام 
منطق و با کدام مجوزی کیمیا علیزاده به المپیک رفت تا با سالمتی 

اش بازی شود؟
وی افزود: حاال او بیمار شده اســت. دقیقا در جریان نیستم، اما می 
دانم عضالتش دچار مشکل شــده که بنا به گفته یکی از همکارانم 
پیش از آغاز رقابت های جهانــی علیزاده عــوارض ابتدایی آن را 
مشاهده کرده بود. این خیلی بد است که یک ورزشکار به هر قیمتی 
باید در معرض سنگین ترین تمرینات و رقابت ها قرار بگیرد.ضیایی 
خاطرنشان کرد: کیمیا علیزاده 19سال بیشتر ندارد. او باید تکواندو 
را کنار بگذارد. ســالمتی او پیش از این در معرض خطر قرار گرفته 

است. نباید این رویه ادامه پیدا کند.

 وداع همیشگی 
کیمیا علیزاده با تکواندو؟

کاپیتان اصفهانی تیم ملی شنا:

 هدف تیم ملی شنا 
بازی های داخل سالن است

کاپیتان تیم   ملی شنا با بیان اینکه از ابتدای سال اردوهای 
تیم   ملی شنا در حال پیگیری است، اظهار کرد: از ابتدای 
ســال در اردو بودیم و خود را برای بازی های کشورهای 
اسالمی آماده کردیم.  مسابقات داخل سالن ترکمنستان به 
صورت مسافت کوتاه برگزار می شود و ما هم سعی می کنیم 

بهترین زمان ها را ثبت کنیم.
جهان چاوشی فر افزود: مسابقات انتخابی تیم   ملی شنا 
هم امروز و فردا  در اســتان زنجان برگزار می شــود و به 
نوعی می توان گفت  تیم اعزامی به این مسابقات از همین 
بازی های انتخابی تعیین می شوند؛همچنین مسابقات 
جهانی مجارستان را پیش رو داریم که تیم   ملی به صورت 
تدارکاتی در ایــن بازی ها حاضر می شــود. هدف اصلی 
فدراسیون، بازی های داخل سالن است و این بازی ها سطح 
بسیار باالیی دارند. امیدواریم ما هم بتوانیم نتایج خوبی 
را کسب کنیم.ملی پوش شنا با بیان این که در مسابقات 
داخل سالن مســافت کوتاه اســت، افزود: این مسابقات 
به صورت مسافت کوتاه در اســتخرهای 2۵ متر برگزار 
می شود و در حال  حاضر ما هم استخر 2۵ متر نداریم که 
کار را سخت می کند. ما تمرینات خود را در عرض استخر 
آزادی پیگیری می کنیم که حدود 26 متر اســت. از نظر 
خوابگاه هم در خوابگاه شماره یک آزادی مستقر هستیم 
و غذای ما در فدراســیون قایقرانی سرو می شود. در کل 
شرایط بدی نیست و امیدوارم از استخر این مسابقات سر 

بلند بیرون بیاییم. 
چاوشی فر افزود: آمادگی شــناگران قابل قبول است و 
امیدوارم نتایج خیلی بهتری را نسبت به دور قبل که در 
کره جنوبی برگزار شد، کســب کنیم. طبق برنامه هایی 
هم که کادرفنی دارد باید بــه آمادگی صددرصدی برای 
بازی های داخل سالن برسیم. شرایط بدنی من و انصاری 
بد نیست، اما وسط کار هستیم و طبق برنامه ها تا یک ماه و 
نیم دیگر به آمادگی خوبی می رسیم. رکوردهایی هم که در 
تمرینات ثبت کرده ایم به شرایط خوب بدنی ما بستگی دارد 

و امیدوارم که همچنان آماده تر شویم تا سربلند باشیم.
کاپیتان تیم   ملی در مورد اساســنامه جدید تاســیس 
باشگاه های شخصی شنا نیز ، گفت : با اجرای این اساسنامه 
تغییرات خوبی را در شنا شــاهد خواهیم بود. با این کار 
آموزش شناگران نظام مند و هماهنگ تر می شود . همه 
شناگران و استخرها از سیاســت های کالن فدراسیون 
پیروی می کنند که بســیار مفید است. با برنامه هایی که 
فدراســیون دارد تعداد شــناگران افزایش می یابد و در 
 نتیجه  دســت کادرفنی هم برای انتخاب شــناگر بازتر

 خواهد بود.

درست مثل یکی دو فصل گذشته شایعات داغ بازار تابستانی فوتبال 
برای مدت های طوالنی افکار و اذهان فوتبال دوستان را به خود مشغول 
کرد تا جایی که انتظارات این عده دیدن یکی از ستاره های ایران در 
باشگاهی بزرگ و مطرح در دنیای فوتبال به خصوص در اروپا و میان 
پنج لیگ معتبر قاره سبز بود، انتظاری که برآورده نشد و تنها شاهد 

حضور چند بازیکن ایرانی در تیم های درجه دو و سه بودیم.
بعد از خواندن و شــنیدن گــزارش و اخباری پیرامــون ابراز تمایل 
باشگاه های بزرگ اروپایی به جذب ستاره های جوان ایرانی همه منتظر 
وقوع اتفاقی خارق العاده در بازار تابســتانی برای فوتبال ایران بودند؛ 
جایی که نفراتی مثل سردار آزمون، علیرضا جهانبخش و ... در صدر این 
شایعات مدام به باشگاه های بزرگی همچون لیورپول، اورتون، التزیو، 

آیندهوون، آژاکس، وست برومویچ، دورتموند و ... لینک می شدند.
شاید جذاب ترین ســوژه، گزارش هایی بود که همین اواخر روزنامه 
مطرح کوریره دلواسپورت در خصوص پیشنهاد 10 میلیون یورویی 
التزیو برای خرید سردار آزمون از روستوف منتشر کرد که همگان را به 
این فکر فرو برد که منتظر حضور یکی از ستاره های تیم ملی ایران به 
عنوان قدرت اول فوتبال قاره کهن در لیگی معتبر و سرشناس باشند 
اما باز هم هیچ اتفاقی رخ نداد و ســردار هم تنها از روستوف به روبین 

در شهر کازان برگشت.
حتی مهدی طارمی، آقای گل دو فصل گذشته فوتبال ایران و ستاره 
تیم ملی و پرسپولیس هم با دارا بودن شرایط الزم برای سرمایه گذاری 

باشگاهی مطرح نیز راه به جایی نبرد و دست آخر در پرسپولیس ماندنی 
شد. بازیکنی که گفته می شد باشــگاه هایی مثل بنفیکای پرتغال، 
گالسکورنجرز اسکاتلند، دورتموند آلمان و ... به دنبال خرید او هستند 
در نهایت جدی ترین پیشنهادی که دریافت کرد از پانیونیوس یونان 
بود و الغرافه قطر تا فقر ارتباطات بیــن المللی فوتبال ایران با برترین 
گروه های نقل و انتقال در فوتبال اروپا بیشتر از گذشته به چشم بیاید.
وقتی کشوری مثل چین که در حال حاضر جایگاهی در فوتبال آسیا 
ندارد و تنها با قدرت اسپانسرها و توان مالی باالی خود پای مربیان برتر 
و ستاره های سرشناس را به لیگ این کشور باز می کند صاحب لژیونر 
در یکی از معتبرترین لیگ های اروپایی است، این زخم کهنه در فوتبال 
ایران ســر باز می کند که باید برنامه ریزی ها به شکلی صورت بگیرد 
که راه برای ورود دوباره نسل جدید ایران به سطح اول باشگاهی دنیا 
هموار شود، اما مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد انتقاالتی است 
که نه تنها جای خالی حضور بازیکنان ایرانی در بهترین باشگاه های 
اروپایی را پر نکرد؛ بلکه بیشتر بر نگرانی ها از بابت کسب درآمد از راه 
فروش بازیکن به تیم های خارجی دامن زد. حضور ستاره های ایرانی 
در لیگ های درجه دو و سه همچون لیگ برتر روسیه  هلند، بلژیک، 
یونان ،قطر ،کرواسی و ... شاید در نگاه اول چندان بد نباشد، اما قطعا 
خوب و عالی هم نیست؛ چون بیشتر این بازیکنان توانایی پیوستن به 
باشگاه های بزرگ تر را دارند تا جای خالی فوتبال ایران از انتقال های 

بزرگ تابستانی را پر کنند.

در حاشیه
ناگهان هیچ اتفاقی نیفتاد؛

دست خالی فوتبال ایران از انتقال های بزرگ!

قاب روز

بازدید داورزنی از سالن وزنه برداری آزادی 

محمدرضا داورزنی، معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان از ســالن 
وزنه برداری آزادی و اردوی تیم جوانان بازدید کرد.

سوال روز

بعد از لغو قطعی دربی، سرخپوشان ادامه روند آماده سازی 
خود را در پایتخت پیگیری خواهنــد کرد تا آماده حضور در 
لیگ هفدهم شوند. نکته مهم در مورد بازگشت پرسپولیسی ها 
درباره برانکو است.ســرمربی پرســپولیس برای چند روز 
اســتراحت به کرواســی می رود و با کاروان سرخپوشان به 
تهران نمی آید. او از باشگاه چند روزی مرخصی گرفته تا به 

خانواده اش سری بزند و سپس راهی ایران می شود.

پرسپولیس بدون برانکو به تهران می آید

کاروان تیم فوتبال ذوب  آهن برای برپایی اردویی تدارکاتی راهی 19
ترکیه می شود.

تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان برای برپایــی اردوی تدارکاتی 
صبح امروز )پنجشــنبه( فرودگاه امام خمینی )ره( را به مقصد 
 اســتانبول ترک خواهد کرد.ذوب آهن قرار است در این اردوی

 ۸ روزه در کمپ تمرینی در منطقه پندیک استانبول مستقر شود  
و تمرینات خود را زیر نظر امیر قلعه نویی دنبال کند.

ذوب آهن امروز به ترکیه می  رود
بعد از اینکه گفته شد هاشــم بیک زاده بازیکن آزاد است 
و سهمیه لیگ برتری محســوب نمی شود حاال خبرهای 
جدیدی از این بازیکن به گوش می رســد. به نظر می رسد 
بیک زاده در حال پیوستن به ذوب آهن است و قرار است زیر 
نظر امیر قلعه نویی بازی کند. هاشم البته قبال هم در این تیم 
بازی کرده و به گفته خودش پیشنهادات دیگری هم داشته و 

باید پیوستن بیک زاده را به ذوب آهن قطعی دانست.

بیک زاده به ذوب آهن می آید

  پس از قطعی شــدن جدایی دیگو کاســتا و شکست چلسی در 
جذب لوکاکو، حاال آبی ها در جست وجوی 
مهاجمی مطمئن بــرای فصل آینده 
خود هستند. پیر امریک اوبامیانگ 
که در 1۸9 بازی برای دورتموند، 
120 گل بــه ثمر رســانده، به 
فکر ترک باشــگاهش اســت و 
پیشنهاداتی از چین نیز در اختیار 
دارد. با ایــن حال رییس باشــگاه 
دورتمونــد اخیرا مدعی شــد که او 
حضور در انگلیس را به چین ترجیح می دهد و 
منتظر پیشنهاد تیم های انگلیسی است.روزنامه سان هم در گزارش  
خود مدعی شد که ســتاره تیم ملی گابن به چلسی پیشنهاد شده 
و می تواند گزینه بسیار مناسبی برای آبی های لندنی باشد. کونته 
همچنان موراتا را به عنوان جانشــین اصلی دیگو کاستا در تیمش 
 می داند و هدف شــماره 1 او در نقل و انتقاالت، ستاره اسپانیایی

 است.  

 چلسی 
به دنبال جذب اوبامیانگ

ادعای روز

سران باشگاه منچستریونایتد قصد تمدید قرارداد هافبک اسپانیایی 
خود را دارند.

نشریه »دیلی  اســتار« انگلیس خبر 
داد سران باشــگاه منچستریونایتد 
که از عملکــرد آندر هررا، هافبک 
اسپانیایی خود رضایت دارند، می 
خواهند قــرارداد بهترین بازیکن 

فصل گذشته خود را تمدید کنند.
این نشــریه مدعی شد که مذاکرات 
برای امضــای قرارداد جدیــد با این 
بازیکــن در جریان اســت و در صورت توافق 
نهایی بین طرفین، دستمزد این هافبک اسپانیایی به 170 هزار پوند 
در هفته خواهد رسید و تا سال 2021 در جمع شیاطین سرخ باقی 
می ماند.هررای 27 ساله در هفته های گذشته مورد توجه دو باشگاه 
مطرح اسپانیایی یعنی بارسلونا و اتلتیکو مادرید بوده است، اما ژوزه 
مورینیو قصد ندارد هافبک جنگنده خود را به این راحتی از دست 
بدهد. بازیکنی که در خط میانی همکاری خیلی خوبی با پل پوگبا 
دارد.دستمزد کنونی هررا که تنها یک سال دیگر با منچستریونایتد 
قرارداد دارد، 100 هزار پوند در هفته اســت و به نظر می رسد این 
افزایش 70 هزار پوندی دســتمزد، او را برای ماندن در اولدترافورد 

بیشتر ترغیب کند.

منچستریونایتد قرارداد»هررا«  را 
تمدید می کند

فوتبال جهان

آییــن بزرگداشــت 
روز فرهنگ پهلوانی با 
تجلیل از خانواده شهید 
مدافع حــرم و نیروی 

انتظامی در سالن همایش 
موسســه علی بــن ابیطالب 

اصفهان برگزار شد.
آییــن بزرگداشــت روز 
فرهنگ پهلوانی در سالن 
همایش موسسه علی بن 

ابی طالــب برگزار شــد، این 
مراسم کاری مشترک با بسیج 

ورزشــکاران، اداره کل ورزش و 
جوانان و موسسه فرهنگ قرآن و 

ورزش علی بن ابیطالب بود.
در این مراسم از خانواده شهید جواد محمدی، مدافع حرم و 
شهید قضاوی و شهید موذن از شهدای نیرو انتظامی به نشان 

از اینکه پهلوانان واقعی ما هستند تجلیل شد.
داشتن مجتهِد پهلوان تنها مختص به اصفهان است

مهدی جمالی نژاد  در این مراســم اظهار کرد: خدا را شاکریم 
در شهری زندگی می کنیم که پایتخت فرهنگی جهان اسالم 

است و عناوین مختلفی 
را در زمینه های گوناگون 
به خود اختصاص داده 

است.
وی با بیان اینکه اصفهان 
شهر شهیدان اســت افزود: 
اصفهــان بیشــترین تعداد 
شــهید و جانباز و کمترین 
تعداد اســیر را دارد و این 
به ایــن معنی اســت که 
مــردم اصفهان تا پــای جان 
به پای میهن خود ایســتاده اند.

جمالی نژاد با اشاره به ثبت جهانی 
شهر اصفهان و انتخاب این شهر به 
عنوان شــهر خالق گفت: در کنار 
همه این عناوین، اصفهان پایتخت ورزش پهلوانی کشور است 
که این عنوان با تالش سازمان های مختلف از جمله اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان، شــهرداری و هیئت ورزش 
پهلوانی استان شامل حال اصفهان شده است.شهردار اصفهان 
ادامه داد: به همین دلیل است که می بینیم در شهر اصفهان 
مجتهد، استاد دانشگاه، هنرمند، معلم، َخِیر و پلیس پهلوان 

داریم که شــاید تنها در اصفهان دیده می شود.جمالی نژاد با 
اشــاره به برگزاری اجالس جهانی میراث معنوی در اصفهان 
بیان داشــت: در این اجالس آداب و ســنن مختلف در قالب 
برنامه های گوناگون به مردم و گردشگران معرفی شد، اما هیچ 
برنامه ای مانند اجرای ورزش پهلوانی نتوانســت گردشگران 
خارجی را جذب کند. این ورزش سینه به سینه به ما منتقل 
شــده و امیدوارم بتوانیم این فرهنگ اصیل و غنی را به نسل 

بعدی منتقل کنیم.
از پهلوانان به عنوان افرادی خوشنام و امانتدار یاد   

شده است
سرهنگ حسین حسین زاده نیز در این مراسم با اشاره به روز 
17 شــوال که به عنوان روز فرهنگ پهلوانی نام گذاری شده 
گفت:  17 شوال در تقویم ما بسیار هوشمندانه به عنوان روز 

فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای نام گذاری شده است.
وی افزود: در  این روز عمر بن عبدود، پهلوان عرب سه بار مبارز 
طلبید، تنها حضرت علی )ع( بود که وارد میدان جنگ شد و 
زمانی که حضرت علی روی سینه وی نشست تا سر از تنش جدا 

کند، خشم خود را کنترل  و این کار را نکرد.
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان کرد: فرهنگ، 
همه چیز یک ملت بوده و به اعتقاد جامعه شناسان چند الیه و 
پیچیده است. در طول تاریخ ایران قبل از اسالم و بعد از اسالم  
از پهلوانان به عنوان افرادی خوشنام و امانتدار یاد شده است.

وی تصریح کرد: چندی پیش که خدمت آیت ا... مســتجابی 
رسیدم ایشــان تعریف می کردند که در دهه 20 ضمن اینکه 
ورزش می کردند فقه نیز آموزش می دادند.سرهنگ حسین 
زاده بیان کرد: در دوران دفاع مقدس 1۸۸ هزار شهید دادیم  
که از آن تعداد 23 هزار و ۵00 نفر از این شهدا از استان اصفهان 
هستند در حالی که جمعیت اصفهان در آن زمان حدود 900 

هزار نفر بود.
در ایــن مراســم همچنین 
از ســردار اکبــر پاکــزاد 
فرمانــده ســپاه  مشــاور 
صاحب الزمان)عــج( و نیــز 
آیــت ا... مســتجابی که یک 
مجتهــد پهلــوان اســت و 
سالمتیان از خیرین اصفهان 
و محمد رضایی شمشــیر باز 
و ســتاره چابکی کــه عنوان 
ورزشــکار جوانمرد را به دلیل 
اینکه در مســابقات با رقیب 
صهیونیســتی خود به رقابت 

نپرداخت، تجلیل شد.
در ایــن مراســم آیــت ا...

مســتجابی، ســردار اکبــر 
پاکزاد مشــاور فرمانده سپاه 
صاحب الزمان، رییس بسیج 

ورزشکاران، سرهنگ حسین زاده، شهردار اصفهان، مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان، رؤسای هیئت های ورزشی، 

خیرین ورزش یار و ورزشکاران حضور داشتند.

جمالی نژاد در مراسم گرامیداشت روز فرهنگ پهلوانی مطرح کرد:

اصفهان؛ پایتخت ورزش پهلوانی ایران

 در راستای اقدامات اخیر AFC برای برقراری شرایط پایدار مالی در 
باشگاه  های فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای به اعضای 
سازمانش یادآوری کرده که باشــگاه هایی که تا 31 آگوست 2017 
پرداختی های هنگفت داشته اند از حضور در رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا سال 201۸ محروم می شوند.همچنین AFC به اعضایش توضیح 
داده هر باشــگاهی که برای حضور در این رقابت ها اقدام کرده باید 
گزارش مالی شفافی ارائه دهد که در آن پرداختی ها بابت ترانسفرها، 
بازیکنان، کارمندان، مقامات و مالیات ها را مشــخص کند.بر اساس 
اعالم AFC، باشــگاه ها باید ثابت کنند که تا آخرین روز ماه آگوست 
بدهی های عقب افتــاده ای ندارند یا با طلبکاران بــه توافق دو طرفه 

رسیده اند و یا در حال رسیدگی جدی به پرونده شکایتی هستند.

با وجود اعالم برنامه هفته اول رقابت ها با اینکه حدود 1۵ روز مانده به 
دیدار ذوب آهن و سیاه جامگان، محل برگزاری این مسابقه هنوز مشخص 
نیست. تیم های مشهدی در لیگ شــانزدهم در ورزشگاه ثامن میزبان 
حریفان خود بودند، اما پس از افتتاح ورزشــگاه امام رضا )ع( قرار شد 
دیدارهای 2 تیم سیاه جامگان و پدیده در فصل جدید به این استادیوم 
مدرن و تازه تاسیس منتقل شــود و چمن ورزشگاه ثامن هم زیر کشت 
برود. با این وجود، ظاهرا این انتقال به خاطر طی نشدن مراحل اداری 
هنوز نهایی نشده است و معلوم نیست که فصل 97-96 برای ذوب آهن 

از کدام یک از این 2 ورزشگاه شهر مشهد آغاز می شود.
برای ســپاهان که در اولین هفته از لیگ هفدهم میزبان است طبیعتا 

فصل جدید از ورزشگاه نقش جهان آغاز خواهد شد.

AFC هشدار جدی  
 به تیم های آسیایی

 آغاز کار ذوب آهن 
از مکان نامعلوم

اصفهان بیشترین 
تعداد شهید و 

جانباز و کمترین 
تعداد اسیر را دارد 
و این به این معنی 

است که مردم 
اصفهان تا پای جان 

به پای میهن خود 
ایستاده اند
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مدتی است که طرح خانه مسافر در حوزه گردشگری مطرح شده 
است؛ طرحی که در کنار موافقان خود، منتقدانی نیز به همراه 
داشته است. این انتقادها تا جایی بود که خبر از تهدید صنعت 
هتلداری در اصفهان را نیز مطرح کردند اگرچه کارشناسان میراث 
فرهنگی بر این باور هستند که خانه مسافر در اصفهان، خدمتی به 

حوزه گردشگری است.
منتقدان  به موازی کاری در این موضوع انتقاد دارند و موافقان، 
آن را به عنوان یک مقوله موازی با هتل ها نمی دانند. درواقع خانه 
مســافر در اصفهان در میان یک چالش قرارگرفته که به نظر 

می رسد پیروز میدان شود.
خانه مسافر، آفت گردشگری است!

رییس اتحادیه هتلداران اصفهان با اشــاره به آسیب خانه های 
مسافر اظهارداشت: در فصل پیک سال گردشگری یک سری 
مــوازی کاری با هتل ها صــورت می گیرد که ســبب رنجش 
سرمایه گذاران هتل می شود. این موازی کاری ها مانند خانه های 
غیرمجاز استیجاری و خانه مسافر است که آفت حوزه گردشگری 

هستند.
نریمانی افزود:خانه های استیجاری که برای نوروز آماده میزبانی 
از میهمانان نوروزی می شوند، بحث های فرهنگی اقتصادی و 
اجتماعی را رعایت نمی کنند؛ دراین خصــوص بارها اعتراض 
کرده ایم که خانه های مسافر و استیجاری آفت گردشگری هستند 

و تعادل بازار را به هم می زنند.
وی تصریح کرد:ایــن خانه ها رقابت ناســالم ایجاد می کنند و 
هتل های ما در برابر این رقابت ناســالم پیروز میدان نیستند؛ 
درواقع سوءاســتفاده نامطلوب در آنها صورت می گیرد و این 
درحالی اســت که هتل ها، بیمه، دارایی، عوارض و هزینه های 
حقوق و مســائل دیگر رادارند که باید پرداخت کنند ولی این 

خانه ها این موارد را ندارند.
به گفته این مقام مسئول، این خانه ها در فصل پیک گردشگری 
هستند و در فصل غیر پیک که مسافر نیست هم باقی می مانند 
و بازار عرضه و تقاضا را به هم می زنند؛ تعداد هتل های ما آن قدر 
است که در فصل های پیک مسافرت در شرایط خوبی باشیم و 

میزبانی کنیم.
نریمانی خاطرنشان کرد: اگر به تعداد هتل بیشتری نیاز باشد، بر 
اساس همان گردشگر می آید و امسال نیز کمبودی در این حوزه 

احساس نشده است.
پاسخ رییس اتحادیه مشاورین امالک اصفهان به اتحادیه 

هتلداران چه بود؟
رییس اتحادیه مشــاورین امالک اصفهان در پاسخ به اظهارات 
رییس اتحادیه امالک گفت: اگر مشــاور امــالک اصفهان در 
فصل هایی غیر از نوروز، خانه استیجاری به مسافر اجاره دهند 

غیرقانونی بوده و با آنها برخورد می شود.

جهانگیری افزود: خانه های مسافری که در روزهای نوروز  خدمات 
اقامتی ارائه می دادند به هیچ وجه نمی توانند در سایر  روزهای سال 

نیز خدماتی ارائه دهند.
وی گفت: اگر واحد صنفی ایــن کار را انجام دهد، با آن برخورد 
قانونی می کنیم، تاکنون موردی دراین باره گزارش نشده اما از 
سوی اتحادیه هتلداران گفته اند چند مشاور امالک چنین اقدامی 

را انجام داده اند.
رییس اتحادیه مشاورین امالک اصفهان بیان کرد: خاطرنشان 
کرد: اتحادیه هتلداران  در همان ابتدای سال در مورد خانه های 
استیجاری مخالف این کار بود،  ما به او حق می دهیم اما این نکته 
را نیز باید در نظر بگیریم که ظرفیت کافی اقامتی برای میزبانی 
مردم در تعطیالت نوروز وجود ندارد؛ اما امکانات نیز برای مسافر 

جوابگو نیست.
جهانگیری اظهار داشت: فعالیت ما ساماندهی شده و واحدهای 
صنفی مشخص هستند. ممکن است شخصی به صورت موردی 
خانه اش را به کســی اجاره دهد اما اگر از سوی مشاور امالک ما 

باشد تخلف محسوب می شود.
اما در این میان معاون گردشگری اصفهان تمام قد از ایجاد خانه 
مسافر در اصفهان دفاع کرد و گفت: ایجاد خانه های مسافر در 
اصفهان خیانت نیست؛ بلکه خدمت به توسعه و خدمات بیشتر به 

مسافر و گردشگری است.
یارمحمدیان گفت: خانه های مسافر از سال94 به عنوان تاسیسات 
گردشــگری وارد آیین نامه هیئت دولت شد و سازمان موظف 
شد نظم خوبی به خانه های استیجاری بدهد؛ زیرا این خانه ها 
مشکالت زیادی داشتند: هم اینکه ازنظر گردشگران مشکل آمار 

و ارقام داشتیم و هم اینکه زیر نظر ما نبودند.
یارمحمدیــان تصریح کرد: 
این خانه هــا همانند هتل در 
ســامانه ای با عکس و قیمت 
و ســایر موارد نظارتی ثبت 
می شوند و دقیقا همانند یک 
هتل نظارت جــدی بر آنها 

صورت می گیرد.
وی گفت: دراین بــاره با یک 
شــرکت در تهران صحبت 
شده است. کمیته ای نیز برای 
ساماندهی خانه های مسافر 
پیش بینی شده که متشکل از 
استانداری، نیروی انتظامی، 
میراث و شهرداری است که 
وظیفــه سیاســت گذاری و 
برنامه ریزی و نظــارت آن را 
برعهده دارد و همانند یک هتل 
رصد می شــود.یارمحمدیان 

اظهار داشت: این خانه ها فعال در مرحله شناسایی است تا اینکه 
تعدادی خانه را انتخاب کنیم که این نیز مراحل خاص خود را دارد.
تمام مراحل سوءپیشینه و تعیین صالحیت از افرادواماکن انجام 

می شود تا به آنها تابلودهند که به پذیرش گردشگر اقدام کنند.

اگر مشاور امالک 
اصفهان در 

فصل هایی غیر 
از نوروز، خانه 
استیجاری به 

مسافر اجاره دهند 
غیرقانونی بوده 
و با آنها برخورد 

می شود

سه میدان اصلی شهر پیرایش می شود
مهدی بقایی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر اصفهان، از پیرایش سه میدان احمدآباد، آزادی و 

جمهوری اسالمی در سال جاری خبر داد.

+  اصفهاناخبار

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: موج ناپایداری که از دیروز با وزش باد از نواحی 
شمال و شمال شرقی کشور وارد استان شــده، کانون های گردوغبار داخلی را فعال کرده وباعث آلودگی، وزش باد و 

گردوغبار به ویژه در نیمه شمالی استان شده است.
حســن خدابخش افزود: وزش باد از دیروز در نواحی شــمال و شــمال 
شرق شدید بود و بر همین اســاس وجود گرد و خاک تا فردا در اصفهان 

پیش بینی می شود.
خدابخش در ادامه گفت: امروز برای مناطق غربی اســتان بارش باران 
پیش بینی می شــود؛ همچنین دمای اســتان امروز و فردا ۲ تا 4 درجه 

کاهش خواهد داشت.
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان بابیان اینکه 
دمای استان در سردترین اوقات روز گذشته به ۱۸و در گرم ترین ساعات 
به ۳۸ درجه رسید، گفت: کیفیت هوا روز گذشته در شهر اصفهان سالم 
بود ولی از بعدازظهر در مناطق شمال، شمال شرق و شرق استان برای گروه های حساس ناسالم بود؛ همچنین کیفیت 

هوا امروز برای گروه های حساس، ناسالم پیش بینی می شود.

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خبر داد:

کاهش۴درجه ای دما در روزهای پایان هفته

مدیر پروژه شهرک سالمت، با اشاره به اینکه این پروژه در۵ فاز اجرا می شود،ادامه داد:برای عملیات اجرایی این پروژه 
بیش از یک هزارمیلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

رضاهیبتی با اشــاره به اینکه عملیات اجرایی فاز اول و سوم شهرک سالمت تکمیل شده است،گفت: فاز اول شهرک 
سالمت شامل کلینیک های تخصصی، فروشــگاه های طبی، مطب ها و 

غیره است.
وی گفــت: در این فاز۳۳مرکزجامــع درمانی پیش بینی شــده وطبقه 
همکف آن مراکز تجاری مرتبط با سالمت و دو طبقه زیرزمین آن کاربری 

پارکینگ با امکان پارک ۱۰۰۰دستگاه خودرو است.
مدیر پروژه شهرک سالمت از افتتاح و بهره برداری فاز اول شهرک سالمت 

تا۳ماه آینده خبر داد. 
هیبتی تاکیدکرد: در حال حاضر عملیات اجرایی فازاول شهرک سالمت 
تکمیل شده اما ظرف۳ماه آینده به صورت رسمی به بهره برداری می رسد 

وهمزمان با افتتاح، آماده سرویس دهی به شهروندان خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی فازهای4 و ۵ 
نیز به زودی آغاز شده و در یک بازه زمانی 4۲ ماهه آماده بهره برداری خواهد بود.

مدیر پروژه شهرک سالمت خبر داد: 

بهره برداری فاز اول شهرک سالمت تا3ماه آینده

رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان خبر داد:

کشف بیش از 3۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق
به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ اکبر عاصمی اظهار داشت: 
در پی دریافت اخباری مبنی بر اینکه فــردی در یکی از انبارهای 
شــهر اصفهان اقدام به دپو و توزیع انواع ســیگار خارجی می کند 
بررسی موضوع در دســتور کار ماموران پلیس امنیت عمومی این 

فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: پس از هماهنگــی با مقام قضائی از محل بازرســی به 
عمل آمد که مقدار ۳۳۳ هزار و ۸۰۰ نخ انواع سیگار خارجی بدون 

مدارک مثبت گمرکی کشف شد.
رییس پلیس امنیت عمومی اســتان اصفهان تصریح کرد: در این 
باره یک قاچاقچی کاال، دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
وی خاطرنشــان کرد: قاچاق کاال به تولیدات داخلی کشور ضربه 
مســتقیم وارد کرده و موجبات رکود و بیکاری جوانان کشــور را 
فراهم می کند که در این خصوص از عموم مردم تقاضا می شود با 
پلیس همکاری کنند و هرگونه اخبار مربوطه را به نیروی انتظامی 

اطالع دهند.

مدیر پروژه نمایشگاه بین المللی استان اصفهان خبر داد:

پیشرفت۸۱درصدی سالن عالمه 
مجلسی نمایشگاه

مدیر پروژه نمایشگاه بین المللی اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
عملیات احداث فــاز اول پروژه در زمینی به مســاحت ۱۷هکتار 
در دســت اجراســت،افزود:عملیات اجرایی فاز اول نمایشگاه نیز 
بااعتباری حــدود ۱۵۰۰میلیارد ریال در نیمه اول ســال جاری 

تکمیل می شود.
مصطفی حســینی ادامه داد: در فاز اول این نمایشگاه نیز عملیات 
احداث ابنیه و فونداسیون های ســالن عالمه مجلسی و تاسیسات 
مکانیکی و برقی، تهیه ساخت و نصب اسکلت فلزی و پوششی سقف 
سالن عالمه مجلسی، تونل های تاسیساتی آدم رو داخلی و خارجی 
محوطه،اجرای مخزن آب آشامیدنی و آب فضای سبز،ساختمان 
پمپ خانه، عملیات اجرایی ســرویس های بهداشــتی، عملیات 
اجرایی و  دسترسی های ورودی و خروجی ســایت نمایشگاه در 

دست اجراست.
وی با اشاره به اینکه ابنیه سالن عالمه مجلسی۸۱درصد پیشرفت 
داشته اســت،گفت:مخازن آب آشامیدنی،آتش نشانی،تونل های 
داخــل رو و خــارج از ســالن و محوطــه تاکنون9۶درصــد و 
احداث معابر بیرونی نمایشــگاه ۸۸درصد و خیابان ســازی های 
 داخــل نیــز تاکنــون ۳۲درصــد پیشــرفت فیزیکی داشــته

 است.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان:

زاینده رود، روزانه نظافت می شود
مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شــهرداری اصفهان اظهار 
کــرد: رودخانــه زاینــده رود یکی از جلــوه های زیبایی شــهر 
اصفهان محســوب می شــود؛ از همین رو همه شــهروندان باید 
به نظافت این رود حتی اگر خشــک باشــد،توجه ویژه ای داشته 
 باشــند و از ریختن پســماندهای تر و خشــک در آن خودداری 

کنند.
حمیدرضا صبور با اشــاره به اینکه نظافت زاینــده رود در مواقع 
پرآبی و کمی آبی انجام می شود، ادامه داد:اکنون نیز که رودخانه 
زاینده رود خشک است هر روز۳۰نفر نیرو  در ۲شیفت کاری نظافت 

رودخانه را انجام می دهند.
مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شــهرداری اصفهان ادامه 
داد: نظافت رودخانه زاینده رود در مواقع خشــکی بسیار دشوارتر 
از زمانی اســت که در آن آب جاری اســت چرا که هنگام جاری 
بودن رودخانه، آب زباله ها را با خود می برد اما در مواقع خشــکی 
 نیروها باید با مشــقت و ســختی فراوان زباله هــا را جمع آوری

 کنند.

شهرداری

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان:

گورت، یکی ازگسل های 
تهدیدکننده اصفهان است

معاون معماری و شهرســازی شــهرداری اصفهان، با 
اشــاره به پدیده فرونشست زمین در شــهر اصفهان 
 اظهارداشــت: این پدیده در کشور در شرایط حاد قرار

 دارد.
سید جمال الدین صمصام شــریعت،عمده ترین دلیل 
فرونشست زمین را کاهش آب های زیرزمینی دانست 
وافزود: باید توجه داشــته باشــیم که خشــکی بستر 
رودخانــه زاینــده رود باعث کاهش ســطح آب های 
زیرزمینی شده اســت؛ به گونه ای که در برخی از نقاط 
از ۱۵متر به باال با کاهش ســطح آب هــای زیرزمینی 

روبه رو بوده ایم.
وی در ادامه بابیــان اینکه به منظور شناســایی نقاط 
بحرانی فرونشست در شــهر اصفهان اجرای طرح ریز 
پهنه بندی شهر اصفهان را نیز پیشنهاد داده ایم،اضافه 
کرد: با اجرای این طرح که نیــاز به اعتبار یک میلیارد 
تومانــی دارد می توان بــه بســیاری از  ظرفیت ها و 
چالش های موجود در اراضی حریم و محدوده شــهر 

اصفهان دست یافت.
معاون معمــاری و شهرســازی شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: برای اجرای طرح ریز پهنه بندی مشــاور 
انتخاب شده و  بررســی های اولیه اجرای طرح نیز در 
کمیسیون معماری و شهرسازی در حال انجام است و 
در صورت تایید کمیسیون، تلفیق این طرح نیز اجرایی 

خواهد شد.
وی همچنین به شناسایی گسل های فعال اطراف شهر 
اصفهان اشاره کرد و گفت: طی مطالعات صورت گرفته 
در شعاع ۱۰۰کیلومتری شهر اصفهان گسل گورت یکی 
از گسل های تهدیدکننده شهر اصفهان شناخته شد که 
 لرزش چند ســال اخیر نیز به دلیل فعالیت این گسل 

بود.

به بهانه آغاز تعطیالت تابستانی بررسی می شود؛

خانه مسافر؛ آفت گردشگری

آسمان نصف جهان همراه با گردو خاک
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درشهر گردش کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ 
جهان اسالم، همواره محل رفت و آمد چهره های 
هنری فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی متنوعی در طول سال، 
در شهر جاری است. فصل تابستان فرصت خوبی است برای آنکه 
در اصفهان سیر و سفر کنید. از کنسرت خوانندگان مطرح گرفته 
تا گالری های عکس و نقاشــی و برگزاری نشست های مختلف، 
هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه 
باشــید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

دومین برنامه کافه نقد ویژه تابستان 96 
زمان: یکشنبه ۲۵ تیرماه ساعت ۱۷

مکان: کتابخانه مرکزی واقــع در خیابان باغ 
گلدسته

زاینده رود

اخبار

مدیرمنطقه۱۵شهرداری اصفهان اظهارکرد:در مسیر ایجاد و استقرار معاونت 
فرهنگی،رسالت ما در بخش های نظم بخشی وهدفمندی برنامه ها،شناخت 
محیطی و مخاطب،شناســایی نقاط ضعف و قوت،توانمندســازی و ایجاد 

زیرساخت های برنامه های فرهنگی و اجتماعی خالصه می شود.
رضا مختاری تصریح کرد: سعی کردیم برنامه ها بیشتر در نقاطی به اجرا درآید 
که تاکنون برنامه های فرهنگی در آنها اجرا نشده است. مدیرمنطقه۱۵شهرداری 
اصفهان با اشاره به توانمندسازی فعاالن فرهنگی منطقه گفت: در این منطقه 
NGO های زیادی فعال هستند و سعی ما انسجام و هماهنگی این تشکل ها 
برای اجرای هرچه بیشتر و بهتر برنامه های فرهنگی است. مختاری اضافه کرد: 
در منطقه ۱۵شــهرداری اصفهان وحدت انقالبی شکل گرفته و رخدادهای 

فرهنگی با همگرایی کلیه مجموعه های فرهنگی و اجتماعی انجام می شود.
وی تاکیدکرد:توزیع عادالنه خدمات فرهنگی واجتماعی، مهم ترین اولویت 

برنامه های معاونت فرهنگی مناطق به شمار می رود.

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: مجموعه فرهنگی _ ورزشی و 
فضای سبز گلستان تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت داشته است.

علی اصغرشاطوری اظهارکرد: مجموعه فرهنگی- ورزشی و فضای سبز 
گلستان یکی از پروژه های شاخص منطقه است که با توجه به نیاز اهالی 

این منطقه در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.
وی ادامه داد: این پروژه نیز از سال گذشته در خیابان گلستان در فضایی 

به مساحت ۱۸ هزار متر مربع آغاز شد.
مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 
۶۰ درصد پیشرفت داشته است، اضافه کرد: عملیات اجرایی مجموعه 
فرهنگی-ورزشــی و فضای سبز گلستان، تا شــهریور ماه سال جاری 

تکمیل می شود.
شاطوری با اشاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: تملک و احداث 

خیابان رضازاده در سال جاری اجرایی می شود.

مدیرمنطقه 1۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

توزیع عادالنه؛ اولویت 
برنامه های فرهنگی مناطق

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت۶۰ درصدی 
فضای سبز گلستان
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شما هم از آن دســته افرادی هســتید که همیشه 
بی صبرانه منتظر تعطیالت هستند تا به سفر بروند؟ 
شاید این انتظار ناراحت کننده به نظر برسد، به ویژه 
اگر تجربه بدی هم داشته باشــید، اما امیدتان را از 
دست ندهید! رشد و توسعه  مداوم صنعت گردشگری 
و تکنولوژی های مربوط به ســفر این امکان را به ما 
می دهد که رویاهای ســفرمان را به واقعیت تبدیل 
کنیم. نظرتان در مورد تغییر شغل و انتخاب کاری که 
بتوانید با انجام آن، به تمام دنیا سفر کنید، چیست؟ 
چند پیشنهاد از بهترین شغل هایی که این امکان را به 

شما می دهند، برایتان آماده کرده ایم.
میهماندار

حاال که برای ســفرهای متعدد همیشه در هواپیما 
و در آســمان هســتید، چرا میهماندار نباشید؟ اگر 
قدتان به اندازه  کافی بلند اســت و مایل به گذراندن 
دوره های مربوطــه هم هســتید، راه برایتان هموار 
اســت که مقاصد تازه ای را ببینید. بعضی از خطوط 
هوایی، برای پرسنل خود بلیت های افتخاری در نظر 
می گیرند، در نتیجه عالوه بر سفرهایی که به واسطه  
شغلتان می روید، می توانید سفرهای دیگری را هم 
تجربه کنید؛ چرا که اگر در زمان استراحتتان هم به 
سفر بروید، شرکت های هواپیمایی هزینه اقامت شما 
در هتل ها را هم پرداخت خواهند کرد. زندگی جالب 

و دوست داشتنی ای خواهدبود!
جاشو

از بودن در آب های آزاد لــذت می برید؟ پس از کار 
کردن روی کشتی کروز هم لذت خواهید برد. نکته  
مثبت این است که هر تخصص و مهارتی که داشته 
باشید، کاری هست که برایتان مناسب باشد. فرقی 
نمی کند خواننده  خوبی باشید یا به خانه داری عالقه 
داشته باشید؛ همیشه کاری هست که بتوانید انجام 
دهید. بهترین بخش ماجرا آنجاست که الزم نیست نه 
برای سفر و نه برای اقامتتان هزینه ای پرداخت کنید. 
به عالوه، این فرصت را دارید که هر روز بندر تازه ای را 
ببینید و کشف کنید. اگر به موج و آفتاب عالقه دارید، 

این کار مناسب شماست.
معلم

کســانی که به بچه ها عالقه دارند، این شــغل را هم 
دوست خواهند داشت. به عنوان معلم سرخانه یک 
کودک به خانه خانواده ای در کشوری دیگر خواهید 
رفت و به کودکشان زبان خواهید آموخت. ممکن است 
الزم باشد عالوه بر نگهداری کودک، مجبور شوید در 
منزل هم کارهای کوچکی انجام بدهید. حقوق باالیی 
نخواهد داشت، اما اقامت و خورد و خوراکتان رایگان 
است. وقت های بیکاری تان را صرف گشتن در شهر و 
دیدن جاذبه های گردشگری کنید. یکی از خوبی های 
این شغل این است که می توانید خانواده تان را هم با 

خود به سفرهای خارجی متعدد ببرید.

گوناگون

 شغل های  جذاب
 برای عاشقان سفر 

یادداشت

از آپارتمان نشــین شــدنمان زمــان زیادی 
می گذرد  و سال هاست که فیلم اجاره نشین ها 
ســاخته شــده و گرفتــاری هــای زندگی 
آپارتمان نشینی را به تصویر کشیده اســت ولی ما هنوز راه و رسم 
آپارتمان نشینی را درســت اجرا نمی کنیم و اسباب دردسر خود و 

همسایه ها می شویم.
سر و صدا

همسایه بغلی ما از یک خانه بزرگ آمده اســت. خودش می گوید 
خانه اش وســط یک باغ بزرگ بوده  و بعدا ورشکست شده و از کل 
زندگی، آنقدری برایش باقــی مانده که یــک آپارتمان 70 متری 
درست دیوار به دیوار ما بخرد. شاید به همین دلیل عادت ندارند آرام 
صحبت کنند، چون قبال اگر در خانه شان داد هم می کشیدند کسی 
صدایشان را نمی شنید، اما االن همه می شنوند! در واقع اگر تلویزیون 
خاموش و یا خانه به هر دلیلی ساکت باشد، در جریان ریز مباحثات 
همسایه هســتیم. مثال همین امروز عصر ســر عوض کردن کانال 
تلویزیون در خانه شان دعوا بود. یکی می خواست فوتبال ببیند و آن 
یکی سریال. فکر کنم 20 دقیقه ای بحث کردند. صدایشان خیلی 
شفاف از بین دیوارهای کاغذی عبور می کرد و در خانه ما به شکل 
دالبی پخش می شد. کار به جایی کشــید که رفتم توی اینترنت تا 
ماجرای قسمت های بعدی سریال را بخوانم برای خانم خانه تلگرام 
کنم. چون به هرحال اســتعدادی در پیش بینی نتیجه فوتبال که 
نداشتم، شاید اگر خانم می فهمید که قرار است در ادامه چه بالیی 
سر دختر خانواده بیاید، قدری آرام می گرفت و دعوا تمام می شد. 
نمی دانم صدای آنها خیلی بلند اســت یا دیوارهای ما خیلی نازک، 
اما به هر حال صدا می آید و راستش را بخواهید خیلی هم خوشایند 
نیســت که آدم همه چیز را بشــنود. صدای دریل، گردو شکستن، 
جابه جا کردن اثاثیــه، زنگ تلفن، خوردن توپ تــوی دیوار و جر و 
بحث های زن و شوهری. خب آپارتمان کوچک است و شنیدن بعضی 
از این صداها اجتناب ناپذیر است، اما واقعا کنار آسانسور، ساعت یک 
بعد از نصف شــب جای خداحافظی  و تعارف های طوالنی نیست. 
همان قدر که ساعت مناسبی برای دویدن توی پله ها یا کوبیدن درها 
به هم نیست. من همین جا از همه همسایه هایی که به جای پیاده 
شدن از اتومبیل یا زنگ زدن، بوق می زنند یا از دم در داد می کشند و 
همدیگر را صدا می کنند؛ درخواست می کنم قبل از اینکه ما سکته 

کنیم، تجدید نظر کنند و امید به زندگی ما را افزایش دهند.

باغ 
کاغذی

چاپ نخســت کتاب »جامعه، موســیقی، رادیو« تالیف حسن               
خجسته از سوی انتشارات سروش منتشر و وارد بازار نشر شد.

موسیقی یکی از پرکاربردترین مواد در تولیدات رسانه ای است، 
اما همواره نگاه اهل رســانه به موســیقی با آنچه اهل موسیقی 
می پندارند تفاوت بارز دارد. این تفاوت تا اندازه ای ناشی از ماهیت 
موسیقی است که هنوز در میان اهل نظر در مورد معنا داشتن 
یا فاقد معنا بودن آن اتفاقی حاصل نشده و دامنه مباحث آن در 
صحنه انتخاب موسیقی برای برنامه سازی و پخش هم کشیده 
شده است.گسترش مصرف موسیقی در عصر جدید با استفاده از 

فناوری های جدید و حضور رسانه های جمعی در زوایای حیات 
فردی و اجتماعی انسان موجب شــده که موضوع کارکردهای 
موسیقی در حوزه اجتماعی نیز وارد مباحث علوم اجتماعی شود.

یکی از دست اندرکاران پرسابقه رسانه ملی با رویکرد دانشگاهی 
و همزمان با چشم داشتن به مسائل اجرایی رسانه این اثر را  به 
رشته تالیف و تحریر درآورده اســت و برای عموم عالقه مندان 
این بحث، به ویژه دانشجویان رشته رادیو و تلویزیون و ارتباطات 
و مجریان رسانه ملی و کاربران رسانه های اجتماعی، اطالعات 

مفیدی دارد.

»جامعه ،موسیقی،رادیو« 
فرهنگ آپارتمان نشینی

حدود نیمــی از آمریکایی های بزرگســال معتقدند که 
قوانین بی فایده و پوچی در آمریکا وجود دارد.اسپوتنیک، 
به نقل از سایت مرکز سنجش افکار عمومی»راسموسن 

رپورتس« در آمریکا این آمار را منتشر کرده است.
گفتنی اســت که تمام این قوانین، فاقد اساس تاریخی 
هستند و ارگان های محلی قوانین غیرعادی و عجیب را 
مقرر می کنند. مثل قانون منع استفاده از حمام عمومی 
یا اجازه گاز گرفتن ســگ توســط پلیس.در هر یک از 
ایاالت آمریــکا، مقامات ایالتی می تواننــد قوانینی را به 

تصویب برسانند که فقط شــهروندان آن ایاالت را 
در بر خواهد گرفت.از آنجا که تمام شــهروندان با 

اینگونه قوانین موافق نیســتند سایت »دامب الئوز« 
)قوانین احمقانه( راه اندازی شــده که آمریکایی ها 

می توانند غیرعادی ترین قوانین ایالت خود 
را در آنجا به اطالع کاربران برسانند.

برای مثال در سال 20۱۴ 
در نیویورک سلفی با 
ببر ممنوع شــد.در 

ایاالت متحده قوانینی وجود دارد که آزادی شــهروندان 
را محدود می سازد. به عنوان مثال در ایندیانا دوستداران 
پیاز و سیر ممکن اســت از نظر قانونی با مشکل روبه رو 
شــوند.طبق قانون مصوبه در ایالــت ایندیانا افرادی که 
پیاز و سیر خورده باشــند اگر زودتر از ۴ ساعت از زمان 
خوردن این مواد غذایی وارد وســایل نقلیــه و یا اماکن 
عمومی شوند مجازات خواهند شــد.در ایالت اوهایو نیز 
به ماموران پلیس اجازه داده می شود سگ را گاز بگیرند 
 اما رنگ کــردن مرغ و خرگــوش ممنوع

 است.
همچنین در کارولینای جنوبی اگر مردی 
از قول ازدواج سر باز زند جریمه می شود 

یا به زندان خواهد افتاد.
در کالیفرنیا حمام عمومی هم جریمه 
ســنگینی دارد و بــرای جلوگیری از 
شیوع ایدز هیچ کس حق ندارد 
در حمام عمومی اســتحمام 

کند.

قوانین عجیب و غریب در آمریکا
دانستنی ها

حرف حساب

تالش برای فراموش کردن

وقتی ایــن همه تــالش می کنی یــک نفر را 
فراموش کنی ،خود این تالش تبدیل به خاطره 
 می شود. بعد باید» فراموش کردن« را فراموش

 کنی .

»جزء از کل« 
استیو تولتز

 ندا
 شاه نوری

جدول شماره 2184

افقی
۱- گلوله تفنگ شــکاری - شــهری در استان 

آذربایجان غربی - آرزو
2- از قالب های شعر فارسی - خالص و نجات - 

زنگ گردن چهارپا
3- پایین ترین طبقه جهنم - عددی یک رقمی 

- نوشتن
۴- میراث خوار - شهر قوم لوط - دالوری

5- ســوغات اصفهــان - از مباحــث ریاضی - 
فرکانس

6- مالحت - دلداده بیژن - تلخ
7- فعلی که به مفعول نیاز دارد - رشــته ای در 

موسیقی - از راست به چپ
8- نوشیدنی گرم - جشنواره - آلونک

9- نوشیدنی شیرین - خدایا - بیرون کردن
۱0- عدد اول - مقیاس مسافت قدیمی - خواری 

و ذلت
۱۱- آقای فرانســوی - دگرگونــی - تصدیق 

روس ها
۱2- راهنمایی کردن - واجب و ضروری - اشاره 

به دور

۱3- با نظم و انضباط - پرنده ای لذیذ گوشت - 
از آالت موسیقی

۱۴- شــهری در ســوئیس - ینگــه دنیایی - 
تحفه اش برگ سبزی بیش نیست

۱5- جوی بزرگ - از دست دادن - شهر ترکیه.
عمودی

۱- اصطالحا به کســی کــه دارای تجربه های 
بسیار است گفته می شود - عامل انتقال صفات 

ارثی
2- بیان عقیده - فرق سر - یار کلیله

 - الهــی  پیامبــران  از   - خدمتــکار   -3 
رزمایش

۴- حرف همراهی عرب - قــوم حضرت صالح 
)ع( - سپردن و واگذار کردن

5- نیست و نابود - شرافتمند - غذایی از قطعات 
گوشت کباب شده گاو

6-  وجود - واحد اندازه گیری حجم - ســقف 
قوسی شکل

7- خیمــه و ســراپرده - الکل ســفید - چوب 
خوشبو

8- سالک - رگ بسیار باریک بدن - تکیه داشتن

9- بیماری - نوبت به نوبت - آراستن
۱0- زیبا و لوکس - روادید - آوا

۱۱- عنوان بندی فیلم - از مهم ترین رنگ های 
قالی ایرانی - کتاب مقدس هندوان

۱2- میل به غذا - کارآزموده - جای پای رفوزه!
۱3- ناچار و ناگزیری - اندیشه - پناهگاه

۱۴- از دین برگشته - کاغذ کلفت - دنیا و آخرت
۱5- پژمرده - کتاب ارزنــده عطاملک جوینی، 
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بستنی فروشی قاچاقچی معروف در کویت!

شرکت پابلو اسکوبار چند ماه پیش در کویت افتتاح شد و حتی لباس کارکنان 
آن تصویر اسکوبار خندان است که در زمان اولین بازداشت خود توسط پلیس 
گرفته شد. پابلو اسکلوبار، قاچاقچی کلمبیایی مواد مخدر بود که ثروت خالص 
وی 30 میلیارد دالر بود. وی یکی از مخوف ترین جنایتکاران جهان محسوب 
می شد و در طول عمر خود به  یکی از بزرگ ترین و ثروتمندترین قاچاقچیان 

کوکایین در جهان تبدیل شد. 
در ســال های فعالیت وی در زمینه قاچاق مواد مخدر درگیری های بسیار 
خونینی جریان داشت که بیش از چهارهزار نفر را به کام مرگ کشید. اسکوبار 
در عین حال به دلیل حمایت هایش از فقــرای کلمبیا، لقب »رابین هود« را 
برای خود به دست آورد. او در سال ۱993 میالدی در کلمبیا به  دست پلیس و 
ارتش این کشور کشته شد.به گفته روبرتو اسکوبار، برادر و حسابدار شخصی 
پابلو، وی در اوج قدرتش هفته ای 
۴20 میلیون دالر درآمد داشــت 
و ثروت او به قدری عظیم بود که 
صندوق های پول نقد را در مزارع 
کشاورزی، انبارهای مخروبه و بین 
دیوار خانه های اعضای شبکه خود 
پنهان می کرد و هر ســال حدود 
۱0 درصــد این پول هــا به دلیل 
جویدن موش ها یا نفوذ آب از بین 

می رفتند.

خواب راحت در چند قدمی ببرها!

 ایــن اولیــن اقامتــگاه در انگلســتان اســت کــه در دل طبیعــت و 
حیات وحش ساخته شده اســت، اقامتگاهی که میهمانان آن فقط چند 
ســانتی متر با یکی از درنده ترین حیوانات حیات وحــش، یعنی ببرها، 

فاصله  دارند. 
فاصله ای که با یک دیوار شیشه ای ایجاد شده است.

بدین ترتیب آنها به راحتی می توانند همسایگان گربه سان خود را از اتاق 
خواب یا اتاق نشیمن این کابین تماشا کنند. 

این اقامتگاه در پارک سافاری و باغ وحش پورت لیمپن در کنت انگلستان 
افتتاح شده است که به خانواده ها این فرصت را می دهد تا تجربه ای جدید 

در حیات وحش این پارک داشته باشند.
افرادی کــه در این کابین هــای لوکس در دل حیات وحــش این پارک 
اقامت می کنند کامــال در امان 
هستند زیرا شیشه ای که آنها را از 
ببرها جداکرده بسیار مستحکم و 

نشکن است.
 این اتاقــک ها ظرفیــت ۴ نفر 
را دارند و هزینــه اقامت در این 
اقامتــگاه ببــری، در ماه هــای 
خلوت سال شــبی 375 پوند و 
در فصل های شلوغ تر شبی 800 

پوند خواهد بود.

تصاویر روز

دلبری رنگ ها در جاده 
اسالم به خلخال

شبیه ترین درخت
 به پیکر انسان


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

