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استاندار اصفهان:

صفحه3

مشارکت اقتصادی در استان اصفهان باالی 42 درصد است

کشف محموله تجهیزات خودروی 
قاچاق در اصفهان 8

ادامه در صفحه 2

در پی شایعات اخیر منتشر شد؛

شایعات و القائات اخیر در مورد انتخاب 
 تک تک اعضای کابینه با نظر 

رهبر معظم انقالب واقعیت ندارد

عزت حج، شکستنی 
نیست

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در جمع مدیران و کارگزاران حج دراصفهان:
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 جشنواره رضوی اصفهان
 به دو ساالنه تبدیل شد
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اختصاص 400 میلیارد وام اشتغال 3
روستاییان برای استان اصفهان

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از فوت 248 نفر در سه ماهه اول سال جاری در جاده های اصفهان خبر داد:

جاده هایی که جان می گیرند

نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی 
روح ا... برگزار می شود 4

در پی شایعات و القائات اخیر درباره انتخاب تک تک اعضای کابینه دولت دوازدهم 
با نظر رهبرانقــالب، رویکرد رهبرانقالب در قبال انتخاب وزیران از ســوی پایگاه 

اطالع رسانی ایشان منتشر شد. متن منتشر شده به این شرح است:
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در حد ذوب آهن بازی 
نکردیم
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گزینه تثبیت شده شهرداری آقای نجفی است
عبدالرضا هاشم زایی نماینده اصالح طلب مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: در حال 
حاضر گزینه تثبیت شده برای شهرداری، محمدعلی نجفی مشاور رییس جمهور است که از 
توانمندی های الزم برخوردار است، مخصوصا اینکه آقای مرعشی هم به ایشان کمک می کند.

دیدگاهپارلمان ارتشدادستانی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، 
از تشکیل معاونت دیپلماســی اقتصادی در وزارت امور 
خارجه خبر داد. مجتبی ذوالنوری اظهار داشت: وزارت 
امور خارجه کشور به دنبال تغییری در ساختار درونی 
خود است؛ بنابراین نیازنیست در این راستا اساسنامه ای 
تنظیم یا تغییراتی از بیرون وزارتخانه در نظر گرفته شود.

وی گفت: گزارشــی از وزارت خارجه مبنی بر تغییر در 
ساختار درونی دستگاه دیپلماسی ارائه شده است که اگر 
طبق این تغییرات که شاهد آن هستیم عمل شود تاثیرات 
آن را بر تقویت دیپلماسی اقتصادی شاهد خواهیم بود. 
ذوالنوری ادامه داد: در وزارت امورخارجه کشور معاونت 
دیپلماسی اقتصادی با حوزه گسترده درنظر گرفته شده 
اســت که بعد ازتایید هیئت دولت و ریاست جمهوری 
ضعف در اقتصاد بین المللی جبران خواهد شد؛ بنابراین 
دیگر الزم به اعمال تغییر از بیرون به دستگاه دیپلماسی 

نیست.

احمد توکلی نماینده ســابق تهــران در مجلس درباره 
سهم خواهی ها و مشــورت های دولت در مورد چینش 
کابینه گفت:  اگر این مذاکرات بخواهد حقوق قوا را تحت 

تاثیر قرار دهد، در آن همه طرف ها بازنده خواهند بود.
توکلی با بیان اینکه اگر دولت فکر می کند باید با مجلس 
مشــورت کند، در اشــتباه اســت، گفت: من به آقای 
خاتمی گفته بودم و پیش از آن در نامه ای به آقای هاشمی 
هم نوشته بودم و همین طور در سال 92 به آقای روحانی 
گفتم با کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس مشورت 

نکنید و درعوض از اشخاص مشورت بگیرید.
این فعال سیاســی اصولگــرا در تحلیل صحبت هایش 
گفت: من به روســای جمهور گفتم اگر در مورد وزیر با 
مجلس مشورت کردید، او دیگر وزیر شما نیست و وابسته 
به مجلس است و اگر وزیر پیشــنهادی را قبول نکنی، 
می گویند چرا پرسیدی؟ این روش احمدی نژاد بود که 

از مجلس مشورت می گرفت اما به آن عمل نمی کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 ساختار وزارت امور خارجه 
تغییر می کند

توکلی:

به سه رییس جمهور گفتم که برای 
کابینه با مجلس مشورت نکنید

دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه خبر داد:

 دستگیری رییس یک بانک  
به اتهام پولشویی

فرمانده نیروی زمینی ارتش خبر داد:

 تشکیل ۲۱ تیپ هجومی 
در نیروی زمینی ارتش

محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقالب استان 
کرمانشاه  از دستگیری رییس یکی از بانک های این استان به 
اتهام پولشویی خبر داد و گفت: طی تحقیقات به عمل آمده 
در حوزه قضائی شهرستان پاوه، مشخص شد که رییس 
شعبه یکی از بانک های این شهرستان، با افتتاح حساب به 
نام خود و فرزند خردسالش به واریز مبلغی کالن و برداشت 
پول بدون اعالم منشأ اقدام کرده است.وی گفت: با بررسی 
و ردیابی حســاب های مالی متعلق به متهم و فرزندش با 
عنایت به گردش مالی بسیار زیاد و عدم ماندگاری مبالغ 
واریزی و همچنین مبادله با افرادی که اکثرا ساکن مناطق 
مرزی سقز، مریوان، بانه و سردشت هستند مشخص شد که 
از حساب های فوق جهت انجام معامالت مشکوک استفاده 
شده است.صادقی در پایان گفت: متهم با تمدید قرار تامین 
کیفری سابق الصدور، کماکان در بازداشت بوده و تحقیقات 
پیرامون شناسایی و دستگیری سایر ایادی و همدستان وی 

در دستور کار قرار دارد.

امیر ســرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی 
ارتش، با اشاره به اینکه یک تحول بزرگ در نیروی زمینی 
جاری و ساری شده اســت، اظهار داشت: براساس اوامر 
فرماندهی معظم کل قوا )مد ظله العالی( که در حکم بنده 
بر دو قید تهاجم و تحرک در رابطه با فعالیت های نیروی 
زمینی تاکید فرمودند، در نیروی زمینی تعداد 21 تیپ 
متحرک هجومی ایجاد شده و دیگر تیپ پیاده به معنا و 
مفهوم قدیم آن وجود ندارد؛ بلکه همه تیپ ها هجومی 

و متحرک شده اند.
فرمانــده نیروی زمینــی ارتش همچنین از تشــکیل 
یگان های واکنش سریع ویژه و مخصوص در نزاجا خبر 
داد و افزود: همه یگان های نزاجا دچار تحول ساختاری 
شــده اند که این تغییر رویکرد، بر اساس منویات مقام 
معظم رهبری صورت گرفته است و بر همین اساس توجه 
به مقوله اشراف بر نقاط ضعف و قوت یگان های تابعه در 

نیروی زمینی  مورد تاکید ویژه قرار دارد.

بین الملل

بسیج مردمی عراق تالش برای هدف قرار دادن کربالی 
معلی با یک تانکر بمب گذاری شده از طریق صحرای االنبار 
را خنثی کرد. خبرنگار شبکه خبری العالم در عراق گزارش 
داد که بســیج مردمی پس از دریافــت اطالعات دقیق و 
کنترل هوایی با استفاده از پهپاد، راننده تانکر و همراهش را 

به قتل رسانده و تانکر را ضبط کرد.
وی افــزود که این تانکــر حاوی مقدار زیــادی مهمات، 
سالح های سبک، متوسط و ســنگین، ماده سی 4 و 30 
کمربند انفجاری بود.  خبرنگار العالــم ادامه داد که تانکر 
بمب گذاری شده از صحرای الرطبه به طرف صحرای غرب 
کربالی معلی حرکت می کرد که توسط بسیج مردمی در 
منطقه بین النخیب و الکیلو 160 در غرب االنبار ضبط شد.

وزیر دفاع ژاپن پس از انتشار یک رسوایی در رسانه ها، از 
سمت خود اســتعفا کرد.تومومی اینادا روز گذشته پس 
از انتشــار گزارش هایی در رســانه ها، درخصوص تالش 
مســئوالن وزارت دفاع برای مخفی کردن برخی اسناد، 
استعفای خود را تقدیم کرد. این گزارش ها حاکی است که 
مسئوالن وزارت دفاع ژاپن اسنادی را مخفی کرده اند که 
نشان می دهد نیروهای حافظ صلح این کشور در سودان به 
دلیل اوضاع بد امنیتی، در معرض خطر قرار دارند.  اینادا با 
اعالم استعفای خود، اظهار داشت که درخواست استعفای 
خود را به نخست وزیر ارائه کرده و  با آن موافقت شده است.

طرح پیشنهادی برای لغو »اوباما کر« با رای منفی »جان 
مک کین« و دو سناتور دیگر جمهوریخواه مواجه شد تا این 
طرح باوجود درخواست های کاخ سفید به تصویب مجلس 

سنای آمریکا نرسد.
یکی از شعارهای انتخاباتی داخلی دونالد ترامپ، لغو طرح 
خدمات درمانی موسوم به »اوباما کر« در آمریکا بوده و او 
از زمان آغاز به کار در کاخ ســفید، درصدد اجرایی کردن 
این شعار بوده اســت. در حالی که بیش از 6 ماه از ریاست 
جمهوری ترامپ می  گذرد، روز گذشته سنای آمریکا که 
اکثریت آن را جمهوری خواهان تشکیل می دهند، ضربه ای 

شدید به وجهه رییس جمهور آمریکا وارد کرد.

متن منتشر شده به این شرح است:
»دولت دوازدهم به روزهای تشکیل نزدیک می شود؛ تا 10 روز 
دیگر و پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، اعضای کابینه پیشنهادی 
آقای رییس جمهور معرفی می شــوند. با این حــال، از حدود 
دو هفته قبل، یــک جریان خبری که از پشــتیبانی پر حجم 
رسانه های خارج از کشور نیز برخوردار است، درصدد القای این 
ادعاست که تک تک اعضای کابینه با نظر رهبر معظم انقالب 
اسالمی)مدظله العالی( انتخاب می شوند.در خصوص منشأ و 
انگیزه های انتشار چنین شــایعه ای، می توان حدس هایی زد 
اما مهم تر از آن، تبیین رویکرد رهبر معظم انقالب اســالمی 
درخصوص دولت ها و مباشران ارشِد رتق و فتق امور مردم در 

قوه مجریه است.
رویکرد کلی رهبر انقالب در قبــال دولت ها، رویکرد حمایتی 
است و ایشــان بارها بر اســتمرار این رویکرد تاکید کرده اند؛ 
از جمله در دیدار رمضانی با مســئوالن نظام و در شرایط پسا 
انتخابات، مجددا و مؤکدا گفتند: »دأب بنده هم این است که 
همیشه از همه  دولت ها که بر سرکار هستند حمایت می کنم؛ 
امروز هم همین جور است، بعد از این هم ان شاءا... تا زنده هستیم 

همین جور خواهد بود. 22 /3 /96«

غرض از رویکرد حمایتی چیست؟ غرض آن است که دولتی که 
عهده دار کار ســنگین مدیریت اجرایی است، بتواند به وظایف 
خود، عمل و از مشکالت کشــور و مردم گره گشایی کند. یک 
الزمه اساسی در تحقق این هدف، انتخاب مسئوالنی است که 
از بن دندان به اصول انقالب و وظایف خود معتقد باشند و شأن 

خود را نوکری و خدمتگزاری به مردم بدانند. 
بیشــترین تاکیدات رهبر انقالب در ســال های اخیر بر حل 
مشکالت معیشتی مردم و قوی کردن اقتصاد کشور بوده است؛ 
مغرضانی که جز بدخواهی برای ایران و مردم در سر ندارند، تالش 
کردند این تاکیدات را به مخالفت رهبری با دولت ترجمه کنند؛ 
در حالی که این رویکرد رهبر انقالب، باالترین سطح از کمک و 
حمایت از دولت بود؛ نتیجه تالش برای دور نگه داشتن دولت از 
حاشیه ها و هدایت آن به میدان خدمت و اقدام و عمل، در صورتی 
که با همراهی دولت همراه شود، موفقیت دولت و اقبال عمومی 
به خدمات دولت خواهد بود و این چیزی نیست، جز سرافرازی و 

موفقیت برای دولت و نظام. 
بنابراین، حساسیت اصلی رهبر انقالب اســالمی در انتخاب 
مسئوالن در همه دولت ها معطوف به این منطق بوده است که 
فلسفه وجودی مسئوالن در نظام اسالمی، خدمتگزاری به مردم 

است و باید مسئوالنی انتخاب شوند که به مسئولیت به عنوان 
فرصتی برای خدمت و جلب رضای خداوند و بندگان او بنگرند، 
نه آنکه مسئولیت را همچون غنیمت و طعمه ای بدانند و آن را 
وسیله ای  قرار دهند برای بیشتر چنگ زدن به دنیا و جلب سخط 
خدا و خلق او. با فهم این منطق، رویکرد رهبر انقالب در قبال 
انتخاب وزیران نیز مشخص می شود؛ رویه ثابت در همه دولت ها، 
هماهنگی با رهبــری در انتخاب وزیران دفــاع، امور خارجه و 
اطالعات بوده و این هم حسب تکالیفی است که در قانون اساسی 
برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین 

شده است.
در خصوص برخی وزارتخانه ها مثــل علوم، آموزش وپرورش و 
ارشاد اسالمی، رهبر انقالب اسالمی حساسیت هایی دارند؛ چراکه 
انحراف در آنها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کالن کشور به 
سمت آرمان ها می شود و نگهبانی و مراقبت درخصوص حرکت 
عمومی به ســمت آرمان ها وظیفه قطعی رهبری است اما در 
انتخاب مسئوالن این وزارتخانه ها، ورود نمی کنند و درخصوص 
اکثریت کابینه نیز در همه ادوار تا آنجاکه از سوابق امر بر می آید 
نظری ابراز نمی کننــد؛ لکن همواره تاکید دارنــد که وزیران، 
افرادی کاری و به دور از حاشیه باشند، زیرا همان طور که در نظر 
مردم، کارآمدی و موفقیت دولت، موفقیت نظام است، ضعف و 

ناکارآمدی دولت نیز به حساب نظام گذاشته می شود. 
رهبر انقالب در مراســم 14 خرداد امســال گفتند: »بر طبق 
قانون اساســی، رییس جمهور از امکانات بسیار گسترده ای در 
کشور برخوردار است؛ خیلی از کارها را می توانند انجام بدهند؛ 
از این امکاناتی که در اختیار دارند استفاده کنند، ظرفیت های 
داخلی را بالفعل کنند، هیچ درنگی در عمل به وعده هایی که 
به مردم داده شده اســت صورت نگیرد. مسئولین را، مسئوالن 
بخش های مختلف را -حاالدر دولت دوازدهم- جوری انتخاب 
بکنند که کارکن و فعال و پای کار وتوانا باشند؛ یعنی توانایی آنها 
بتواند کارها را ان شاءا... پیش ببرد. اگر خدای نکرده در بخش های 
مختلف -چه اقتصادی و چه غیراقتصادی- یک بخشی از خود 
ناکارآمدی نشان دهد، این به حساب ناکارآمدی نظام گذاشته 
خواهد شد و این بی انصافی است؛ نظام کارآمد است؛ بخش های 

مختلف باید بتوانند خودشان را پابه پای نظام پیش ببرند.«
بنابراین، شایعات و القائات اخیر پایه در واقعیت ندارد و دغدغه 
رهبر انقالب اســالمی در قبال کابینه، به طــور ذاتی معطوف 
به کارآمدی و انتخاب افرادی اســت که فکــر و ذکر آنان، کار 

شبانه روزی و حل مشکالت مردم باشد.«

در پی شایعات و القائات اخیر درباره انتخاب تک تک اعضای کابینه دولت دوازدهم با نظر رهبرانقالب، رویکرد 
رهبرانقالب در قبال انتخاب وزیران از سوی پایگاه اطالع رسانی ایشان منتشر شد.

توطئه انفجار بمب در کربال 
خنثی شد

 استعفای وزیر دفاع ژاپن 
پس از یک رسوایی

ناکامی بزرگ برای ترامپ؛

 »اوباماکر« لغو نشد

یادداشت

رییس جمهوری در پســت اینستاگرامی خود نوشــت: »افزایش 
توانمندی کشور در علوم مختلف موجب اقتدار و عزت ایران اسالمی 
است. امروز علم و تکنولوژی فضایی برای ما بسیار حائز اهمیت است 
و هرچه توانمندی و قدرت ما در علوم مختلف بیشتر شود، اقتدار و 
عزت ما ارتقا خواهد یافت.  در پسابرجام، فرصت الزم به دست آمده 
تا هم از تجربه دیگران استفاده کنیم و هم با اراده و کوشش مضاعف 
متخصصان و دانشمندان خودمان، بتوانیم دستاوردهای بیشتری 
که باعث بروز و توسعه ملی می شود، داشته باشیم.  امروز پایگاه ملی 
فضایی امام خمینی )ره( با پرتاب آزمایشی موفقیت آمیز ماهواره بر 
سیمرغ به فضا، به طور رسمی افتتاح شــد. این پایگاه که نخستین 
پایگاه سکوی ثابت جمهوری اســالمی ایران به شمار می رود، همه 
مراحل آماده سازی، پرتاب، کنترل و هدایت ماهواره برها را به  عهده 

دارد. 
پایگاه فضایی امام خمینی )ره( در فاز نهایی قادر است همه نیازهای 
کشور در مدار پایین کره زمین )مدار LEO( را پوشش دهد. ماهواره بر 
سیمرغ نیز قادر است ماهواره هایی تا وزن 250 کیلوگرم را در مدار 

500 کیلومتری زمین قرار دهد.«

 اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، به وزارت کشور درخصوص 
مطالب مطرح شــده راجع به اخذ رای پس از ســاعت 24 در روز 

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری پاسخ داد.
به نقل از شورای نگهبان، بخشی از این اطالعیه به شرح زیر است:

1. شورای محترم نگهبان در همه ادوار انتخاباتی به وزرای محترم 
کشور تاکید داشته که اخذ رای بعد از ساعت 24 به جهت آنکه در 
زمانی فراتر از روز رای گیری انجام می گیــرد، فاقد اعتبار قانونی 

است.
2. در انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری نیز در 
گفت وگوهای مرتبط با انتخابات با وزیر محترم کشــور بر همین 
نکته تاکید شده که بعد از ساعت 24 »اخذ رای فاقد اعتبار است« 
و در این مکالمات هرگز از ابطال انتخابات صحبتی نشده است. با 
رجوع به متن مکالمات با وزیر محترم کشــور می توان غیر واقعی 

بودن بحث ابطال را دریافت.
3. وزارت محترم کشــور بیش از موضوع اخذ رای بعد از ســاعت 
24 که فاقد اعتبار قانونی است، می باید به بررسی مشکل فنی در 
سامانه احراز هویت و علل تاخیر در آغاز رای گیری در بسیاری از 
شعب اخذ رای بپردازد که در نتیجه آن بسیاری از مردم در صبح 

روز انتخابات و وقت قانونی اخذ رای نتوانستند رای بدهند.
الزم به ذکر است که وزارت کشــور اخیرا اظهار کرده که شورای 
نگهبان به این وزارتخانه گفته بود طبق قانــون، انتخابات باید در 
یک روز برگزار شود و اگر انتخابات بعد از ساعت 24 ادامه پیدا کند 
شورای نگهبان ناظران خود را از شعب اخذ رای فرا می خواند و بر 

این اساس وزارت کشور انتخابات را بعد از ساعت 24 ادامه نداد.

پست اینستاگرامی رییس جمهور 
درباره پرتاب ماهواره بر سیمرغ

بیانیه شورای نگهبان به وزارت کشور در مورد اخذ رای 
بعد از ساعت 24: 

فاقد اعتبار به معنای ابطال نیست

عکس روزیادداشت

درخشش تیم هوابرد سپاه در دور 
اول از مسابقات نظامی ۲۰۱۷

نیروهای تیپ 33 المهدی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی که 
به نمایندگی از کشــورمان در مســابقات رشــته هوابرد از سری 
مسابقات نظامی 201۷ حضور یافته اند، در دور اول از این رقابت ها 
خوش درخشیدند و تیم 3نفره چتربازی-سقوط آزاد تیپ نیروی 
مخصوص 33 المهدی)عج(، موفق شد در این دور از رقابت ها مقام 

سوم را کسب کند.

اخباراخبار کوتاه

در پی شایعات اخیر منتشر شد؛

شایعات و القائات اخیر در مورد انتخاب تک تک اعضای 
کابینه با نظر رهبر معظم انقالب واقعیت ندارد

طرح جامع تحریم های ایران، 
روسیه و کره شمالی که چند 
روز پیــش در قالب یک طرح 
واحد در مجلــس نمایندگان 
آمریــکا رای آورده بــود، در 
سنای این کشور هم بررسی 

و تصویب شد.
همه 100 ســناتور در محل 
صحن ســنای آمریکا حاضر 

بودند و 98 سناتور به طرح تحریم های جامع ایران »بله« گفتند.
سناتور »بن کاردین« پیش از شروع رای گیری گفت که بخش ایرانی این 
تحریم ها، غیرهسته ای است و به خاطر حمایت از تروریسم و عملکرد 
حقوق بشری بر این کشور اعمال می شود و به همین خاطر هیچ تناقضی 

با برجام ندارد.
گام بعدی برای تبدیل شــدن این طرح به یک قانون الزم االجرا، اخذ 
امضای »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکاست که البته »سارا سندرز« 
سخنگوی کاخ سفید پنجشنبه شب اعالم کرده بود که ترامپ مخالفتی 

با تحریم این 3 کشور ندارد.
اگر ترامپ از امضای طرح خودداری کند، مصوبه به کنگره بازگشــته، 
دوباره به رای گذاشته شــده و در صورت کســب رای مثبت، دو سوم 

نمایندگان هریک از مجلس ها الزم االجرا می شوند.

طرح تحریم های ایران و روسیه 
در سنا هم تصویب شد

وزارت امــور خارجه ایاالت 
متحــده، پرتاب آزمایشــی 
موشــک ماهواره بر سیمرغ 
توســط ایــران را اقدامــی 
تحریــک کننــده ، ناقــض 
قطعنامــه 2231 شــورای 
امنیــت ســازمان ملــل و 
همچنین بر خالف روح توافق 

هسته ای )برجام( خواند.
هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: »ما باور داریم که 
آنچه در شامگاه و صبح پنجشــنبه روی داد، نقض روح توافق برنامه 

جامع اقدام مشترک )برجام( بوده است.«
شبکه فاکس نیوز روز چهارشنبه، پیش از پرتاب این موشک ماهواره بر 
از قول دو مقام رســمی ایاالت متحده از قصد ایران برای آزمایش این 
موشک ماهواره بر و از اخطار سازمان های اطالعاتی آمریکا در این باره 
خبر داد و گفت در حالی که ایــران اصرار دارد برنامه های فضایی این 
کشور صلح آمیز است، مقامات آمریکایی بارها گفته اند که تکنولوژی 
مورد استفاده در پرتاب ماهواره به مدار زمین، می تواند برای ساختن 
موشک های بالســتیک قاره پیما نیز کاربرد داشته باشد؛ شماری از 
مقام های آمریکایی می گویند چنین موشک هایی قادر به هدف گرفتن 

ایاالت متحده هستند.

وقاحت به سبک ایاالت متحده؛

آمریکا: آزمایش موشک ماهواره بر 
ایران، نقض روح برجام است

آگهی دعوت مجمع عمومی

هیات مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت فنی مهندسی ارمغان تراش سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 50241 
اصفهان

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فنی مهندسی ارمغان تراش سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 50241 دعوت 
می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 8 صبح مورخ 96/5/24 روز سه شنبه به آدرس: اصفهان 
خیابان امام خمینی خیابان خانه اصفهان نگهبانی خانه اصفهان  کوچه شیرین پ 1 کدپستی 813995۷969 تشکیل می 

گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
انحالل شرکت
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 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری خبر داد:

اختصاص 400 میلیارد وام اشتغال 
روستاییان برای استان اصفهان 

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در جلسه شورای 
اداری شهرستان نطنز گفت: امسال با کمک بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی، 
15 هزار میلیارد ریال وام از طریق بانک های عامل برای اشتغال روستاییان 

با کارمزد تک رقمی اختصاص یافته است.
سید ابوالفضل رضوی سهم استان اصفهان از این رقم را 400 میلیارد ریال 
عنوان کرد و افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شد میزان آورده 
سپرده گذار در روستاها کاهش پیدا کند و اگر در واحدهای شهری میزان 
آورده سرمایه گذار بین 25 تا 30 درصد است این آورده در روستاها بین 15 

تا 20 درصد تعیین شود.
وی گفت: این وام ها با نرخ سود 8 درصد و اگر مشارکتی باشد با نرخ 3 درصد 
پرداخت خواهد شد تا شاهد اشتغال پایدار در کشور باشیم. سال گذشته با 
کمک بنیاد مستضعفان نزدیک به 3 هزار شغل از این محل ایجاد شد و برای 
امسال نیز ایجاد 12 هزار شــغل پیش بینی شده است.  رضوی از تصویب 
الیحه اختصاص یک و نیم میلیارد دالر برای اشتغال روستاییان و عشایر در 
مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت: این میزان اعتبار در قالب تسهیالت 
با نرخ 6 تا 8 درصد به روستاییان، عشایر و شهرهای زیر 10 هزار نفر پرداخت 
خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: این تسهیالت در قبال ارائه وثیقه معتبر 
پرداخت خواهد شد و شهرستان هایی موفق به جذب اعتبار خواهند بود که 
خوب کار کنند. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 
در مورد حمایت دولت از روستانشــینان و جلوگیری از مهاجرت آنان به 
کالن شهرها نیز افزود: باال رفتن سطح تحصیالت روستاییان، مطالبه شغل 
مناسب تحصیالت و درآمد پایین خانوارها از دالیل مهاجرت روستاییان 
به کالنشهرها محسوب می شــود  که موجب شــده اکنون 60 درصد از 

حاشیه نشینی کالن شهرها را روستاییان به وجود آورند.

در شهر

اخبار

میثاق نامه زائران اصفهانی با محوریت بازارگردی ممنوع
زائران اصفهانی در حاشــیه کنگره بزرگ حج تمتع با همکاری و هم فکری یکدیگر 
پویشی برای مخالفت با بازار گردی در حج و جلوگیری از خروج ارز از کشور راه اندازی 

کردند.

وزیر نیرو خبر داد:

افزایش۱0 درصدی قیمت 
آب و برق در راه است

وزیر نیرو بــا بیان اینکه هم اکنون درصدد هســتیم تا 
پیشنهاداتی برای افزایش 10 درصدی قیمت آب و برق 
مطرح کنیم، گفت: مطابق قانون برنامه ششم وزارت نیرو 
باید به تعدیل قیمت آب و برق اقــدام کند؛ لذا تا پایان 
برنامه باید به قیمت واقعی برسیم. حمید چیت چیان در 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اعالم اینکه خاموشی 
نظام مند و کمبود تولید برق نداریم، اظهار داشت: این 
روزها 1300 مگاوات صادرات بــرق داریم. وی با بیان 
اینکه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 7/5درصد 
افزایش مصرف برق داشتیم، افزود: در طول چهار سال 
گذشته، حداقل 8 هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار 
شده است. وزیر نیرو گفت: عمده سرمایه گذاری ها در 

این حوزه از طریق بخش خصوصی است.

راه اندازی کرسی روان شناختی 
بنگاه های اقتصادی اصفهان

نایــب رییس اتــاق بازرگانــی اصفهان گفت: کرســی 
روان شــناختی بنگاه هــای اقتصادی با هــدف ارتقای 
ســطح کیفی و تقویت نیروی انســانی بنگاه ها در اتاق 
بازرگانی اصفهان راه اندازی می شــود. مصطفی رناسی 
در نشست نقش عوامل روان شناسی در موفقیت کسب 
و کار با حضور نایب رییس اتــاق بازرگانی اصفهان افزود: 
بنگاه های اقتصادی به مشاوران روان شناختی نیاز دارند 
و اتاق بازرگانی در کنار ارائه خدمات مشــاوره مالیاتی، 
تامین اجتماعی، کار، گمرک، بازرگانی و بانکی، به زودی 
این خدمات را به فعــاالن اقتصادی ارائــه می کند. وی 
خاطرنشــان کرد: توجه به موضوعات روان شــناختی و 
روان شناسی در بنگاه های اقتصادی، باعث به کارگیری 
نیروی انسانی مناسب در جایگاه تخصصی است که بدین 
ترتیب از هدررفت انرژی کارکنان و ایجاد تعارض در بنگاه 
جلوگیری می شود. مشاور سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
اصفهان در این نشســت گفت: در کســب و کار رعایت 
نکات  روان شناختی در موفقیت و بقای بنگاه بسیار حایز 

اهمیت است.
علی صفرنــورا... افزود: یــک بنگاه اقتصادی با  انســان، 
اندیشه، فکر، انگیزه، تالش، حسن شهرت، مدیریت زمان، 
برنامه ریزی، انرژی و غیره روبه روســت و برقراری تعادل 

روان شناختی می تواند به موفقیت این بنگاه کمک کند.

رایزن بازرگانی سفارت تایلند در اتاق بازرگانی اصفهان خواستار همکاری 
دوطرفه در زمینه های مختلف از جمله صنایع غذایی شد.

تاویپ راچاپکدی رایزن ســفارت تایلند، در نشست بررسی فرصت های 
تجاری اصفهان و تایلند، تولید محصوالت کشاورزی و غذایی تایلند را از تنوع 
باالیی برخوردار دانست و گفت: برای ایجاد روابط نزدیک دو طرف الزم است 
بستر الزم برای تعامل تجاری با تولید کنندگان محصوالت غذایی این استان 
فراهم شود. مشاور امور بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان هم در این نشست، 
تولیدکنندگان صنایع غذایی اصفهان را دارای ظرفیت باالیی دانست و گفت: 
اصفهان وتایلند می توانند زمینه های مشترک همکاری در تولید محصوالت 
غذایی را فراهم کنند. سیدکمال سهل آبادی افزود: تولیدکنندگان تایلندی 
می توانند روابط نزدیک تجاری با این استان برقرار کنند و برند حاّلل می تواند 

اطمینان مصرف کنندگان را به محصوالت غذایی دو طرف افزایش دهد.

طی چهار ماه نخست امسال یک میلیون و 35۹ هزار تن کاال به ارزش 
471 میلیون و 475 هزار دالر از اســتان اصفهان صادر شــده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشــی 12 درصد افزایش 

داشته است.
 مدیر کل گمرک اصفهان پیرامون عملکرد گمرک اصفهان تا پایان تیر 
ماه، بیان داشت: در چهار ماه نخست سال ۹6، یک میلیون و 35۹ هزار 
تن کاال به ارزش 471 میلیون و 475  هزار دالر از اســتان اصفهان به 

مقصد 85 کشور جهان صادر شده است.
اســداله احمدی ونهری افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل از لحاظ وزن 13 درصد و از حیث ارزش 12 درصد افزایش  داشته 
است. وی اظهار داشت: عمده ترین کشور صادرکننده چین با 24 درصد 

از کل واردات به مقصد گمرک اصفهان را به خود اختصاص داده اند.

همکاری اصفهان و تایلند 
 در زمینه صنایع 

غذایی

افزایش ۱2 درصدی 
 صادرات از اصفهان 

به خارج کشور

رسول زرگر پور در ششمین نشست هم اندیشی مناطق ویژه 
علم و فناوری کشور با اشــاره به حیاتی بودن پروژه منطقه  
ویژه  علم و فناوری برای استان اصفهان اظهار داشت: اصفهان 
دو روی ســکه دارد که از یک طرف بــا فرصت ها، مزیت ها و 
پتانسیل ها و از طرف دیگر با مشــکالت و معضالت فراوانی 

مواجه است.
وی با اشاره به سابقه  10 هزارساله اصفهان و شکل گیری تمدن 
شیعی در این استان، افزود: اصفهان با ۹ هزار واحد صنعتی، 
صنعتی ترین استان کشور اســت و 10 درصد صنایع بزرگ 
کشور، 70 درصد فوالد، 50 درصد مصالح ساختمانی و سنگ، 
60 درصد مصنوعات طال و 25 درصد فرآورده نفتی کشور در 

اصفهان تولید می شود.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه 10 درصد کارگران کشــور 
در اســتان اصفهان فعالیت می کنند، گفت: اصفهان در بعد 
تکنولوژی و صنعت جایگاه ویــژه ای دارد و در حال تبدیل به 

یک استان فراصنعتی است.
زرگر پور به مزیت های علمی استان اشــاره و اظهار کرد: 66 
دانشگاه این استان در رتبه بندی بین المللی جای دارند و 330 
هزار دانشجو و 7 هزار دانشجو در مقطع دکترا در این استان 
تحصیل می کنند و شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز 

جایگاهی ویژه و انحصاری در کشور دارد.

وی اصفهان را استانی خشــک خواند و افزود: باوجود کمبود 
آب و خشکسالی در استان اصفهان، این استان جایگاه خوبی 
در تولید محصوالت کشــاورزی دارد و در تولید بســیاری 
از محصوالت دامــی و لبنی نیز جایگاه های برتــر را به خود 

اختصاص داده است.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به ظرفیت های استان در بخش 
گردشگری، تصریح کرد: 20 هزار جاذبه میراثی و طبیعی در 
استان وجود دارد که از این تعداد،  هزار و 760 اثر به ثبت ملی 
و 8 اثر به ثبت جهانی رسیده است و این استان جزو 10 شهر 

دیدنی دنیا به شمار می رود.
زرگرپور با بیان اینکه بیش از 80 درصد میهمانان خارجی که 
به کشور ســفر می کنند از اصفهان بازدید دارند، اضافه کرد: 
گردشگران خارجی از 86 کشور دنیا به اصفهان سفر می کنند 
و تعداد این گردشگران از 65 هزار نفر در سال ۹2 به 85 هزار 
نفر تنها در فروردین ماه ۹6 رسیده اســت و در سال ۹2، 12 
هزار و 500 تخت اقامتی در استان وجود داشت که امروز به 20 
هزار تخت اقامتی رسیده و 37 هتل نیز در حال ساخت است.

وی ایجاد مثلث طالیــی اصفهان، یزد و شــیراز را در رونق 
گردشگری این شهرها موثر خواند و عنوان کرد: اصفهان یکی 
از سیاسی ترین استان های کشور است که در سیاست جایگاه 
خاص خودش را دارد و همواره در مســائل سیاســی کشور 

تاثیرگذار بوده است.
استاندار اصفهان به آسیب های اجتماعی نیز اشاره کرد و افزود: 
میزان آسیب های اجتماعی در اســتان با فرهنگ و متدین 
اصفهان از متوسط کشوری پایین تر است که این امر به تدین 

و سبقه  فرهنگی این استان باز می گردد.
زرگر پور وجود 10 درصد شهدا و ایثارگران و 400 فرماندهی 
عالی رتبه نظامــی در دوران دفاع مقــدس و 720 امامزاده  
واجب التعظیم در این اســتان را از دیگر مزیت های اصفهان 

خواند.
استاندار اصفهان در ادامه به بیان چالش های استان پرداخت 
و اظهار داشــت: معضــالت زیســت محیطی از مهم ترین و 

اساســی ترین چالش هــای 
استان به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه در سال 
۹2 اصفهان آلوده ترین شهر 
کشــور بود، افزود: با اجرای 
طرح جامع کنترل کیفی هوا 
در منطقه  اصفهان، وضعیت 

بسیار بهتر شده است.
زرگرپور مشکل آب را از دیگر 
معضالت استان عنوان کرد و 
گفت: به دلیل خشکســالی، 
سوء مدیریت و بارگذاری های 
بیش از ظرفیت، این مشکل 

ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری 
در استان اصفهان 2/2درصد 
از نرخ متوســط کشــوری 

باالتر است، افزود: مهاجرپذیری و باالبودن تعداد واحدهای 
خصوصی و تولیدی باعث شــده اســت کــه در زمان رکود 

مشکالت اقتصادی بیشتر خود را نشان دهد.
اســتاندار اصفهان مشــارکت اقتصادی در اســتان را باالی 
42درصد اعالم کرد و افزود: اشتغال زنان در رتبه  اول قرار دارد 
و نرخ مشارکت بانوان از مردان پیشی گرفته و مدیریت استان 
در تالش است که نرخ بیکاری استان به میانگین نرخ بیکاری 

کشور برساند.
زرگرپور با بیان اینکه مسائل بیکاری در استان اصفهان بسیار 
حائز اهمیت است، گفت: 25 هزار نفر در استان بیمه  بیکاری 
می گیرند؛ در سال گذشــته نرخ تورم در استان اصفهان یک 
درصد از متوسط کشــوری باالتر بود که امسال به میانگین 

کشوری رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تعویض 
کنتورهای فرســوده و قدیمی را عاملی بســیار موثر در 
کاهش مصرف آب دانســت و گفت: کنتورهای قدیمی 
بعضا مصرف آب بهای مشترکین را درست محاسبه نمی 
کنند و این موضوع در مدیریت مصرف آب بی تاثیر نیست. 
هاشم امینی با بیان اینکه نهادینه کردن فرهنگ صحیح 
مصرف آب میان قشــرهای مختلف امری بسیار دشوار 

است، تعویض کنتورهای فرسوده و قدیمی را عاملی بسیار 
موثر در کاهش مصرف آب دانســت و بیان داشت: طی 
بررسی های اخیر مشخص شد که بعضا در برخی از نقاط 
شهر هنوز کنتورهای آب مربوط به دهه های گذشته مورد 

استفاده قرار می گیرد.
وی با اشــاره به کاهش هدررفت شــبکه آب، گفت: در 
سال های اخیر شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 

اجرای عملیات اصالح خطوط انتقال، شناسایی نشتی ها 
در خطوط آبرسانی، موفق به کاهش هدررفت آب در استان 
اصفهان شده است؛ به طوری که هم اکنون اصفهان رتبه 
اول کشور را در کاهش هدررفت آب دارد؛ اما با این وجود 
روند کاهش هدررفت آب در اصفهان باید با قوت ادامه یابد 
چرا که برای هر قطره آب در اصفهان که دارای اقلیم خشک 

است چگونه مدیریت کردن آن بسیار حائز اهمیت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تاکید کرد:

تعویض کنتورهای قدیمی و فرسوده؛  عاملی موثر در کاهش مصرف آب

استاندار اصفهان:

مشارکت اقتصادی در استان اصفهان باالی 42 درصد است

نماینده مردم شهرستان برخوار، میمه و شاهین شهر گفت: پروژه انتقال آب به صورت 
مخفیانه از استان اصفهان در حال اجراست که این کار کامال غیرقانونی و خودسرانه 
است. حسینعلی حاجی دلیگانی با اشــاره به پروژه های انتقال آب به استان اصفهان 
اظهارکرد: هر 2 پروژه بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ برای انتقال آب به اصفهان با 

موانعی روبه رو و متوقف شده است.
وی افزود: این در حالی اســت که برخی از پروژه های آب مربوط به استان باالدست 
اصفهان در حال اجراست؛ در سال 76 وزارت نیرو به کشاورزان بخش هایی از استان 

اصفهان از جمله برخوار و هسته مرکزی شاهین شهر آب فروخته است.
نماینده مردم شهرســتان برخوار، میمه و شاهین شــهر گفت: حال پس از گذشت 
20سال، وزارت نیرو که هزینه احداث کانال را در آن سال ها از کشاورزان دریافت کرده 

دیگر پاسخگوی آنها نیست.
وی تصریح کرد: وزارت نیرو در حال حاضر آب مورد نیاز کشاورزان را تامین نمی کند، 
این در حالی است که طی سال های اخیر ده ها میلیون متر مکعب آب به متقاضیان 
جدید واگذار کرده که این مصداق بارز تضییع حقوق و ظلم به کشاورزانی است که قبال 
آب خریداری کرده اند. حاجی دلیگانی ادامه داد: پروژه انتقال آب به صورت مخفیانه از 
روستای درکان شهرستان چادگان به خارج استان در حال اجراست که برای حفاری 
و اقدامات تاسیساتی در این پروژه هیچ مجوزی از استان اصفهان اخذ نشده و این کار 

کامال غیرقانونی و خودسرانه است.
وی اذعان داشت: رفتارهای غیر قانونی مسئوالن استان چهارمحال و بختیاری از یک 
طرف و از طرف دیگر عدم توجه برخی از مسئوالن شهرستان و استان اصفهان به این 

موضوع باعث شده تا حقوق کشاورزان اصفهانی تضییع شود.
نماینده مردم شهرستان برخوار، میمه و شاهین شهر با تاکید بر اینکه استاندار اصفهان 
باید جلوی بی قانونی ها را بگیرد، بیان کرد: از استاندار اصفهان انتظار می رود به عنوان 
مقام عالی دولت در اصفهان از تخلفات و رفتارهای غیــر قانونی در حوزه انتقال آب 
جلوگیری کند و نگذارد پروژه انتقال آب از اســتان با حفاری های غیر قانونی و بدون 

مجوز در شهرستان چادگان اجرا شود.
وی عنوان داشت: اســتاندار اصفهان باید با ابالغیه ای به فرماندار شهرستان چادگان 
دستور دهد تا گزارشی از انتقال غیر قانونی آب استان اصفهان به دستگاه قضائی ارائه 
شود تا از جرمی که در انظار عمومی مردم در حال انجام است، جلوگیری به عمل آید.

خبر
حاجی دلیگانی از انتقال خودسرانه آب از استان اصفهان خبر داد:

استاندار از بی قانونی ها جلوگیری کند

استاندار اصفهان گفت: مشارکت اقتصادی در استان باالی ۴۲ درصد است، اشتغال زنان در رتبه  اول قرار دارد 
و نرخ مشارکت بانوان از مردان پیشی گرفته است.

قیمت انواع دستگاه فتوکپی

بازار

شارپ SHARP AR-6020 چند کاره

 2,450,000
ریال

 65,000,000
ریال

SHARP MX-B200 شارپ

 13,000,000
ریال

 20,200,000
ریال

 آگهی انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختالف 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نطنز

بدینوسیله از کلیه کارفرمایان واجد شرایط کارگاههای مشمول قانون کار جمهوری اسالمی ایران مستقر در اصفهان که تمایل دارند در اجرای ماده 164 قانون کار و آئین نامه 
مصوب 1387/0۹/02 مقام محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داوطلب عضویت به عنوان نمایندگان کارفرما در هیات حل اختالف شوند در خواست می گردد مدارک 
ذیل را از تاریخ انتشار آگهی به مدت 15 روز به واحد تشکلهای کارگری و کارفرمائی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نطنز تحویل و یا با پست سفارشی ارسال نمایند. 

بدیهی است مدارک ارسالی ناقص و یا خارج از فرجه تعیین شده فاقد اعتبار می باشد.
شرایط داوطلبی:

* تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
* حداقل سن 30 سال 

* متاهل 
* دارا بودن مدرک کارشناسی و چهارسال سابقه کار تحت شمول قانون کار 

* آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
* شمول قانون کار جمهوری اسالمی ایران 

نمایندگان کارفرما که فاقد مدرک کارشناسی باشند به شرط داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوســطه و دو دوره )چهارسال( عضویت در مراجع حل اختالف 
می توانند داوطلب عضویت در هیات حل اختالف شوند.

کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مستقر در هر منطقه به شرط احراز شرایط مندرج در آئین نامه می توانند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختالف 
همان منطقه گردند.

در مورد اشخاص حقوقی، مدیرعامل یا مدیر مسئول و یا یکی از اعضای هیات مدیره )با معرفی مدیرعامل یا مدیرمسئول( به عنوان داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات 
حل اختالف پذیرفته می شود.

موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار هستند چنانچه خود راساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات 
کارگران مشمول قانون کار استفاده می نمایند، می توانند یک نفر داوطلب از بین مدیران یا کارکنان غیرمشمول قانون کار همان دستگاه صرفاً با معرفی مدیرعامل یا باالترین 

مقام دستگاه معرفی نمایند. )با ارائه مدارک مستند(
در مورد کارفرمایان حقیقی، با رعایت مفاد ماده 6 آئین نامه شخص کارفرما می تواند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختالف شود و چنانچه کارفرمایان متعدد بوده 
و بیش از یک نفر از یک کارگاه داوطلب گردد، صرفاً یک نفر به ترتیب براساس مدرک تحصیلی، سابقه عضویت در مراجع حل اختالف با سن تعیین شده و به عنوان داوطلب 

پذیرفته می شود.
مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی )آدرس محل اشتغال، سمت و شماره تلفن ثابت و همراه در ذیل درخواست نوشته شود(
فتوکپی مدرک تحصیلی و تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، یک قطعه عکس 4*3، فتوکپی مدارک حاکی از آشنایی با مقررات قانون کار و حداقل چهارسال سابقه کار 

تحت شمول قانون کار، معرفی نامه کتبی از باالترین مقام کارگاه و ارائه تصویر مدارک مستند از پروانه تاسیس یا مجوز فعالیت کارگاه اعم از حقیقی و یا حقوقی.
آدرس: نطنز، میدان تختی، بلوار پلیس، مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران 

تلفن: 54223468 - 54223331 - 54228710

م الف: 67۲۲6اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نطنز

 اصفهان در بعد 
تکنولوژی و صنعت 

جایگاه ویژه ای 
دارد و در حال 
تبدیل به یک 

استان فراصنعتی 
است
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برپایی نمایشگاه آثار دوازدهمین جشنواره ملی صنایع دستی رضوی
نمایشگاه برگزیدگان دوازدهمین جشنواره ملی صنایع دستی رضوی اصفهان به مدت یک 
هفته در گالری شماره یک کتابخانه مرکزی ادامه داشــته و بازدید از آن برای عموم آزاد و 

رایگان خواهد بود.

در شهر

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی 
استان اصفهان خبرداد:

استفاده از فرش)پی او(جهت کاهش 
ارتعاشات مترو

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان اصفهان 
درحاشیه بازدید از فاز سوم خط اول متروی اصفهان با اشاره به انعقاد 
تفاهم نامه سازمان قطار شهری اصفهان و سازمان میراث فرهنگی 
جهانی یونسکو در خصوص بهره برداری از متروی اصفهان در محور 
تاریخی این شهر اظهارداشــت: این تفاهم نامه در سال ۹۱منعقد 
شــده و برای بهره برداری از این پروژه تمهیدات مورد نیاز در نظر  
شده است. وی با اشــاره به اینکه در بخش ریل گذاری قطار شهری 
در محور تاریخی اصفهان استفاده از فرش )پی او( به منظور کاهش 
ارتعاشــات صورت گرفته اســت، تاکید کرد: پایش و مانیتورینگ 
ارتعاشــات همزمان با بهره برداری قطار شــهری در این محور نیز 
یکی از دغدغه های میراث فرهنگی بوده که با توجه به فعالیت های 
صورت گرفته برطرف شده است. فریدون اللهیاری با تاکید بر اینکه 
ارتعاشات ناشی از حرکت مترو در محور تاریخی اصفهان کمتر از حد 
مجاز اســت،افزود: در حال حاضر این ارتعاشات یک سوم حد مجاز 
برآوردشــده اســت و به بهره برداری کامل از سیستم مانیتورینگ 

دل نگرانی ها در این خصوص به صفر خواهد رسید.

آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرضا

پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب ماده 14 قانون ثبت ، 
تحدید حدود امالک و مستغالت زیر واقع در بخش یک  

 ثبتی شهرضا به شرح ذیل انجام 
خواهد شد :

شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه
4247- محبوبه آرامی فرزند عبدالحســین و غیره : ششدانگ  یک 

باب خانه
شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

962- فاطمه بیگم مدینه  فرزند سید هاشم و  غیره : ششدانگ یک 
درب باغ  

13309- محسن دهقان فرزند رسول و غیره : ششدانگ یک باب 
خانه

15690- محمدرضا شبانی فرزند نعمت اله : ششدانگ یک باب خانه
15759- عباس مهری فرزند  شیدقلی : ششدانگ یک باب خانه

15884- ابراهیم شایان فرزند ماشااله : ششدانگ یک قطعه زمین
 15919- نرگــس عبــاس زاده فرزنــد کاوس : ششــدانگ

 یک باب خانه
برای روز دوشنبه  1396/06/06

15942- غالمرضا پورحاجی حاجی دولو فرزند علی : ششــدانگ 
یک باب خانه

15956- فریدون پناهپوری فرزند منوچهر و غیره : ششدانگ یک 
باب خانه

15997- محمد صفدریان کرویه فرزند هدایت اله : ششدانگ  یک 
باب خانه دو طبقه نیمه تمام

16011- اعظم آقائی فرزند سیامرز : ششدانگ یک باب خانه
16053- ســید حســن طبائیان فرزند  ســید نصراله : ششدانگ 
قســمتی از یک باب خانــه محل گــذر متروکه ، که بــه انضمام 
 قســمتی از پالک 176 و 174.12 فرعی جمعا تشــکیل یک باب

 خانه را داده است.
16068- قاســمعلی پور حاجی حاجی دولو فرزند خضر : ششدانگ 
قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از 4588 فرعی که به انضمام 
قسمتی از پالک 4589 فرعی جمعا تشــکیل یک باب خانه را داده 

است
16069- قاســمعلی پور حاجی حاجی دولو فرزند خضر : ششدانگ 
قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از 4589 فرعی که به انضمام 
قسمتی از پالک 4588 فرعی جمعا تشــکیل یک باب خانه را داده 

است.

برای روز سه شنبه  1396/06/07
16077-  عیسی قاسمی فرزند علی برز : ششدانگ یک باب خانه
16078- موسی قاسمی فرزند علی برز : ششدانگ یک باب خانه

16094- علی سبزواری فرزند جمشید : ششدانگ یک واحد کارگاه
16095- علی سبزواری فرزند جمشید : ششدانگ یک باب مغازه
16096- علی سبزواری فرزند جمشید : ششدانگ یک باب مغازه

16097- شهال باقری فرزند رحمت اله : ششدانگ یک واحد کارگاه
16098- شیما سبزواری فرزند جمشید : ششدانگ یک باب مغازه
16099- شعله سبزواری فرزند جمشید : ششدانگ یک باب مغازه

برای روز چهارشنبه  1396/06/08
شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

5481 - محمد جواد امیری فرزند عبدالباقی و غیره : ششدانگ یک 
باب خانه که قبال” 1679 فرعی باقیمانده بوده

5482 - اصغر انصاری منوچهرآبادی فرزند حسن و غیره : ششدانگ 
یک باب خانه 

5492- هما حمیدیا فرزند عبدالمعبود : ششــدانگ قسمتی از یک 
قطعه زمین که قبال قسمتی از پالک 4674 فرعی بوده و به انضمام 
قسمتی از پالک 4674 فرعی جمعا تشکیل یک قطعه زمین را داده 

است.
شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد

907- قاسم کاظمی فرزند عوض : ششدانگ یک باب مغازه
2503- شیدا علیمردانلو فرزند نصرت اله : ششدانگ یک باب خانه

2740- کاظم موسوی مطلق فرزند جان علی : ششدانگ یک باب 
خانه

برای روز پنج شنبه  1396/06/09
شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

190- محمد حسین آقاســی فرزند عباس و غیره : ششدانگ یک 
قطعه ملک

193- محمد حسین آقاســی فرزند عباس و غیره : ششدانگ یک 
قطعه ملک

2800- محمد علی ضیائی فرزند رحمت اله :  ششدانگ یک قطعه 
زمین

2821- فاطمه ریحانی فرزند امراله : ششدانگ یک باب خانه
2822- محمد حسین صفا بخش فرزند فضل اله و غیره : ششدانگ 

یک باب خانه
برای روز شنبه  1396/06/11

شماره های فرعی از 33- اصلی مزرعه مهرقویه   
454- زهرا چیت سازی فرزند جمال  : ششدانگ یک قطعه ملک

1123- حسنعلی صادقپور فرزند محمد علی : ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور که قبال” پالک 708 فرعی باقیمانده بوده 
شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

2616- محمد خالدی فرزند حسین : ششدانگ یک باب خانه
2618- سعیده زمانی فرزند رضا : ششدانگ یک قطعه زمین
2619- زهره زمانی فرزند رضا : ششدانگ یک قطعه زمین 

2620- مهری تاکی فرزند حیدرعلی : ششدانگ یک قطعه زمین
برای روز یک شنبه 1396/06/12

2621- محمد مهدی زمانی فرزند رضا : ششدانگ یک قطعه زمین
2622- رضا تاکی فرزند رحمت اله : ششدانگ یک قطعه زمین

2623- محمد مهدی زمانی فرزند رضا : ششدانگ یک قطعه زمین
2624- قدرت اله پیام فرزند محمد حســن و غیره : ششدانگ یک 

باب خانه
شماره های فرعی از 72- اصلی مزرعه دامزاد

495- حســنعلی قدمی جرم افشــاری فرزند حســینقلی و غیره : 
ششدانگ یک باب خانه

شماره های فرعی از 176- اصلی اسالم آباد
330- رضا بابادی عکاشــه فرزند غالمحسن : ششدانگ یک باب 

خانه
415- افروز اصلی فرزند حیدر : ششدانگ یک باب خانه

برای روز دو شنبه  1396/06/13
تعیین و تحدید حدود به ترتیب از ســاعت 8 صبح در محل شروع 
و انجام خواهد شــد ، لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان 
امالک و مجاورین اعالم می شــود که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور به هم رســانند ، چنانچه هر یــک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند مطابق 
ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید حدود خواهد شــد ، اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
که در موقع مقرر حاضر نبــوده اند مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتجلســه تحدید حدود فقط تا ســی روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت،معترض می بایســت ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست اعتراض خود به 
مراجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این 
اداره ارائه نماید ، ضمنا چنانچه روز تحدیــد حدود با تعطیلی پیش 
 بینی نشــده ای مواجه گردد عملیات تحدید حــدود روز بعد انجام

 خواهد شد .
تاریخ انتشار : روز شنبه   1396/05/07

  سید اسداله موسوی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
  م الف: 357 

فقدان سند مالکیت
5/180 شــماره صادره: 1396/09/394405 تاریخ ثبت صادره: 
1396/5/3 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 504 
فرعی از یک اصلی که در صفحه 504 دفتر 31 بنام سهراب اقبالی 
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده ســپس مع الواسطه و به موجب 
سند 89100-73/11/25 دفتر یک شهرضا به عبدالمولی موالئی 
انتقال گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
960903661498376-96/4/25 انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 91800-96/4/10 گواهی 
دفترخانه 4- شهرضا رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت 
آن به علت جابجائی/سرقت/ســهل انگاری مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای پالک فوق را نموده لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند 
مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
 373 موسوی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان شهرضا

)224 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/113 شماره ابالغنامه: 9610103623501610 شماره پرونده: 
9209983624000266 شماره بایگانی شــعبه: 930850 ربابه 
السادات صمیمی شــکوائیه ای علیه فاطمه فرجی فرزند محمد و 
امیر شیری و علی شــیربازدار فرزند بابک دائر بر مزاحمت تلفنی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردســتان نموده که جهت 
رســیدگی به شــعبه 101 دادگاه کیفری 2 اردســتان ارجاع و به 
کالســه 9209983624000266 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/06/11 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهمین و درخواست شــاکی و به تجویز ماده 344 
قانون آیین دادرســی کیفری و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود آگهی شــود تا متهمین پس از نشر اگهی و 
اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 183 
 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردســتان )101 جزایی سابق(

 )139 کلمه، دو کادر(

خبر

اینستاگردی

به میزبانی تاالر سعدی؛

 »ترانه ای برای آیدا« 
روی صحنه می رود

نمایش کمدی»ترانه ای برای آیدا« نوشــته حمیدرضا 
نعیمی اســت که در قالب کتاب به چاپ رســیده و به 
کارگردانی عباس فالحی از روز پنجشنبه  در تاالر سعدی 

حوزه هنری روی صحنه می رود.
این تئاتر در ژانر دفاع مقدس و داستان خانواده جنگ زده 
آبادانی اســت که به خانه  زن و شوهر تهرانی رفته و آنجا 
ساکن می شوند. در این نمایش مخاطب تا انتهای زندگی 
کمدی ایــن دو خانــواده در کنار یکدیگــر و اتفاقات و 
مشکالت آن روزها را مشــاهده می کند، اما ناگهان در 
بخش های پایانی نمایش درمی یابد که تمامی این افراد 
شهید شــده اند. داســتان این نمایش متن روانی دارد 
و فضاهــای مختلفی از ترس تا فضاهای عاشــقانه را در 
برمی گیرد. فاطمه اسالمی،میالد فروتنیان،کیارش دادگر، 
سیروس محمدی،آرسام مالح زاده،پگاه نورگستر،شیما 
مشکل گشا، مهسا جانی، آنیتا رضوانی، رضا معینی کیا، 
بهاره آقا داوود  در »ترانه ای بــرای آیدا« به ایفای نقش 
می پردازند. الزم به ذکر اســت در ادامه سیاســت های 
حوزه هنری در حمایت از تئاتر اصفهان، مدتی است روند 
اجرای نمایش در سالن سعدی بار دیگر رونق قبلی خود 
را بازیافته اســت.به گزارش مهر، نمایش»ترانه ای برای 
آیدا«به نویسندگی حمیدرضا نعیمی و کارگردانی عباس 
فالحی تا ۱۴ مردادماه در تاالر سعدی حوزه هنری واقع 

در خیابان استانداری، گذر سعدی اجرا می شود.

به میزبانی نگارخانه صفوی برپا می شود؛

 برگزاری نمایشگاه نقاشی
 بتول جوالیی

بتول جوالیی نجف آبادی، دانش آموخته کارشناس ارشد 
نقاشی است. وی شرکت در دوساالنه های نقاشی ایران، 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر، جشنواره انقالب اسالمی 
در اصفهان و همچینین برگزاری نمایشگاه های داخلی و 
خارجی را در فهرست فعالیت های خود ثبت کرده است.

نمایشگاه نقاشی بتول جوالیی، روز گذشته در نگارخانه 
صفوی گشــایش یافته و عالقه مندان می توانند تا ۱۸ 
مردادماه صبح ها ساعت ۱۰ تا ۱۳ و بعدازظهرها ساعت 
۱۷ تا ۲۱ به نگارخانه صفــوی، واقع در خیابان خاقانی، 
حدفاصل خواجه پطروس و وحید، جنب کوچه شماره 

۳۱ مراجعه کنند.

واقعا به کجا می رویم؟!
داریوش فرضیایی،برنامه ســاز بخش کودک و نوجوان تلویزیون با 
انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود نسبت به اخبار ناگوار ربودن 

و کشته شدن کودکان بی گناه واکنش نشان داد.او نوشت: 
روزهای سختی را می گذرانیم از یک سو اخبار ناگوار ربودن و کشته 
شــدن کودکان بی گناه و از ســوی دیگر بی اخالقی های بی سابقه 
و هتک حرمت نســبت به یکدیگر در فضــای مجازی!واقعا به کجا 
می رویم؛حتی دیگر خود را هم نمی توانم بشناسم.تنفس در چنین 
هوایی بسیار دشوار است.چگونه بایستی شادی را برای کودکانمان 
تعریف کنیم درحالی که هرلحظه ناامنی کنارشــان پرواز می کند. 
اشتباه و بخشش در نزد کودکان ما چه تعریفی دارد درحالی که خود 
غرق در تکرار اشتباه و آتش انتقام هستیم.نقاشی های کودکانمان 
دیگر خورشید و درخت و آســمان را به خود نخواهد دید بس که 

صفحه هات تیره است.

ایرج محمدی درباره  وضعیت سریال های طنز تلویزیون اظهار 
کرد: مخاطبان ما در حال حاضر به شدت به پخش سریال های 
طنز نیازمندند و مــا در بخش های اصلــی کار که مربوط به 
نویسندگی، کارگردانی و بازیگری است، کمبود و مشکل داریم. 
از طرفی بر اســاس ذائقه  مردم و باال رفتن  انتظارات، ساخت 
سریال طنز برای ما در تلویزیون مشکل شده است. تلویزیون 
باید برای فیلمنامه و بازیگران در حوزه سریال های طنز فکر 

اساسی کند.
این تهیه کننده سپس با اعتقاد بر اینکه هر چه تعداد سریال های 
تلویزیون باال باشــد،مفید اســت، یادآور شــد: زمانی تعداد 

سریال های تلویزیون تک انگشتی و دست تلویزیون بسیار خالی 
بود؛ حاال که تعداد سریال ها باال رفته است در مرحله ای هستیم 
که می توانیم به کیفیت بیندیشیم و این اندیشیدن تنها رسالت 
تلویزیون نیســت. ما باید خروجی های دانشکده های هنر را 
ببینیم و این یعنی بنیادی فکر کردن. اگر به تعداد محدودی از 
کارگردانان مطرح و یا بازیگران مطرح بسنده کنیم نمی توانیم 
اتفاق جدیدی را خلق کنیم. باید این پرسش را مطرح کرد که 

جامعه هنری ما تا چه اندازه توانسته  هنرمند پرورش دهد.
 تلویزیون کارش ســاختن سریال اســت و ایجاد امکان برای 
ساخت ســریال. کار تلویزیون پرورش دادن هنرمند نیست. 

جامعه هنری ما نیاز به پردازش سناریوی خوب دارد و بخش 
عمده ای از آن به هنرمندان و نویسندگان مطرح برمی گردد. 
محمدی با اشــاره بــه بازیگرانی کــه در مجموعه »من یک 
مســتاجرم« نقش آفرینی کردند، گفت: ما در این سریال از 
نیروهای تئاتری استفاده کردیم، بازیگرانی که توانستند موفق 
شوند و اتفاق خوبی در این ســریال رقم خورد. در حال حاضر 
کمتر شاهد این اتفاق هستیم. کمتر شاهد پرورش نیروهای 
جوان هنرمند هســتیم. ما حتی در بخــش تئاتر هم کمبود 

هنرمند داریم.
تهیه کننده ســریال »آرماندو« ضمن اعالم پایان ساخت این 
مجموعه تلویزیونی برای شبکه سه ســیما، شهرک غزالی را 
آخرین لوکیشن این مجموعه تلویزیونی که در آن سکانس های 

پایانی ضبط خواهد شد، عنوان کرد.
ایرج محمدی درباره روند ساخت مجموعه »آرماندو« توضیح 
داد: شــهرک غزالی یکــی از لوکیشــن های اصلی مجموعه 
»آرماندو« است. این سریال چون به زندگی هنرورها می پردازد، 
بخش هایی از آن دارای ژانر رئالیســم جادویی است. به نوعی 
بخش هایی از کارمان فانتزی است و شیوه جدیدی در روایت 
طنز به کاراکترهای این مجموعه داشــته ایم؛ به همین دلیل 
شهرک غزالی یکی از لوکیشن هایی است که در آن به هنرورها 

پرداخته ایم.
وی با اشــاره به شــخصیت های اصلی مجموعه »آرماندو« 
که حمیدرضا آذرنــگ و مرجانه گلچین ایفــای نقش آن را 
بر عهده دارند، اظهار کرد: شــخصیت اصلــی ما قصه آرمانی 
را تعریف می کنند که حمیدرضا آذرنــگ و مرجانه گلچین 
آن را ایفا می کنند. این شــخصیت ها زندگی خود را دارند و 
در ادامه، ماجرای زندگی هنرورها پیرنــگ قصه »آرماندو« 
می شود. محمدی با اشاره به اینکه این مجموعه ۲۶ قسمتی 
تا دو هفته دیگر ســاخت خود را به اتمام می رســاند، از این 
 مجموعه به عنــوان یکــی از گزینه های پخش نــوروز ۹۷ 

یاد کرد.

تهیه کننده سریال »آرماندو«:

تلویزیون برای سریال های طنز فکر اساسی کند

 ایسنا :تهیه کننده سریال »آرماندو« می گوید: مخاطبان ما در حال حاضر به شدت به پخش سریال های 
طنز نیازمندند و ما در بخش های اصلی کار که مربوط به نویسندگی، کارگردانی و بازیگری است، کمبود و 

مشکل داریم.

 موسســه تنظیم و نشــر آثار امــام خمینــی)ره( اصفهان،
 با هدف ترویج اندیشــه حضــرت امام)ره( و گرامیداشــت

 اهل قلم و آثار فاخر نمایشــی در خصوص سیره، شخصیت 
و اندیشــه حضرت امــام )ره( ، نخســتین جشــنواره ملی 
نمایشنامه نویســی روح ا... را در تاریخ۵بهمن۱۳۹۶برگــزار 

می کند.
شرکت کنندگان در این جشنواره می توانند عالوه بر پرداختن 

مستقیم به شــخصیت امام )س(، به سایر موضوعات مرتبط 
با اندیشــه ها و آثار آن بزگوار از جمله امــام خمینی)س( و 
بیداری اســالمی، امام )س( و تقریب مذاهــب واقلیت های 
دینی، سبک زندگی، روحیه شــاعرانه و عواطف خانوادگی، 
آزادگی، آزادی، صلح، اندیشه های حکومتی، مردم ساالری، 
ســاده زیســتی، اعتدال، اخالق، کرامت انســانی، عدالت، 
 عبادت، دفاع مقدس و انقالب اسالمی و موضوعات مشابه نیز 

بپردازند. 
مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی 
روح ا... تا ۱۵آذرماه اعالم شــده اســت و عالقه مندان برای 
اطالعات بیشــتر می توانند به دبیرخانه جشــنواره واقع در 
میدان فیض، نگارســتان امــام خمینی)ره ( و یا به نشــانی 
 اینترنتــی WWW.imam-khomeini-isf.ir مراجعه 

کنند.

نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی روح ا... برگزار می شود
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آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق 

 اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور 

آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و 
یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 

15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 

خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 

دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و 
در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139560302027006570 مورخ 1395/05/26  
معصومه مهتري خوراسگاني فرزند عباس بشماره شناسنامه 57 
صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291292322 در پنج دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 3 فرعي از اصلــي 5950 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 130/67 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
2- راي شماره 139560302027006573 مورخ 1395/05/26 
مريم قاسمي جلمرزي فرزند حسين بشماره شناسنامه 0 صادره 
از اصفهان بشــماره ملي 1270644246 در يکدانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 3 فرعي از اصلي 5950 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 130/67 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139560302027007926 مورخ 1395/06/24  
فاطمه شــيري پايين دروازه  فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 
67748 صادره از اصفهان بشــماره ملــي 1281774146 در 
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
4- راي شماره 139560302027015693 مورخ 1395/11/25 
علي زمانيان خوراسگاني  فرزند رضا  بشــماره شناسنامه 216 
صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291321829 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6495 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 179/17 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
5- راي شماره 139560302027015815 مورخ 1395/11/26 
بهجت مازاد فرزند حسين بشماره شناســنامه 1834 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1283684128 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 10932 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/46 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
6- راي شماره 139560302027016381 مورخ 1395/12/08 
عليرضا سيامکي فرزند احمد بشــماره شناسنامه 2762 صادره 
از اصفهان بشــماره ملي 1286646936 در سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 367 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 234/97 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139560302027016384 مورخ 1395/12/08 
مينا مالآقابابايي فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 38000 صادره 
از اصفهان بشــماره ملي 1282307452 در سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 367 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 234/97 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
8- راي شماره 139560302027016728 مورخ 1395/12/16 
زهره ثمين اصفهاني فرزند علي بشماره شناسنامه 475 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1286800773 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 3124 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/46 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
9- راي شماره 139560302027016736 مورخ 1395/12/16  
علي آقاعبدالهيان فرزند اكبر بشــماره شناسنامه 9539 صادره 
از اصفهان بشــماره ملي 1283797267 در ششدانگ يکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13021 
واقع در بخــش 5 ثبت اصفهــان به مســاحت 145 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139660302027000152 مــورخ 
1396/01/08 اصغر قضــاوي خوراســگاني فرزند حيدرعلي 
بشــماره شناســنامه 156 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1284020381 در ششــدانگ يکباب خانــه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پالک 3 فرعي از اصلي 6395 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/42 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
11- راي شــماره 139660302027000207 مــورخ 
08/01/1396 عبدالعلي ســجادي نيا فرزند فريدون  بشــماره 

شناسنامه 293 صادره از فالرد بشماره ملي 6329848408 در 
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 9333 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 146/76 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139660302027000230 مــورخ 
1396/01/09  احمد كريمي فرزند رضا بشــماره شناســنامه 
10000 صادره از اصفهان بشــماره ملــي 1282882971 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پــالک 6017 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 85/20 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
13- راي شــماره 139660302027000233 مــورخ 
1396/01/09 محمد كريمي فرزند رضا بشماره شناسنامه 757 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291535470 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 6017 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

85/20 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
14- راي شــماره 139660302027000712 مــورخ 
1396/01/23 ســکينه خاتون لطيفي  فرزند حســن بشماره 
شناسنامه 9343 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283795302 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 6495 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/43 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139660302027000871 مــورخ 
1396/01/29 مصطفي كياني ابري فرزند زين العابدين بشماره 
شناسنامه 1276 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283641631 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمين پالک 12584 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

205/15 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
16- راي شــماره 139660302027001181 مــورخ 
1396/02/04 محمدعلي موذني خوراســگاني فرزند حســين 
بشــماره شناســنامه 9335 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283795221 در ششــدانگ يکباب خانــه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پــالک 6148 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 244/96 مترمربع. خريداري طي ســند 

رسمي.
17- راي شــماره 139660302027001253 مــورخ 
1396/02/06 حســين احمدي كاروانچــي فرزند محمدعلي 
بشــماره شناســنامه 291 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291507541 در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 7949 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220/88 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
18- راي شــماره 139660302027001256 مــورخ 
1396/02/06 عبــاس احمدي كاروانچــي فرزند محمدعلي 
بشــماره شناســنامه 331 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291431845 در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 7949 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220/88 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
19- راي شــماره 139660302027001259 مــورخ 
1396/02/06 قاسم احمدي كاروانچي فرزند محمدعلي بشماره 
شناسنامه 1153 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291563611 
در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پــالک 7949 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 220/88 مترمربع. خريداري طي ســند 

رسمي.
20- راي شــماره 139660302027001424 مــورخ 
1396/02/12 عباس جباري كجدي فرزند حســن بشــماره 
شناسنامه 6 صادره از كوهپايه بشماره ملي 5659426001 در 
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 3126 فرعــي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 81/80 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139660302027001485 مــورخ 
1396/02/13 فاطمه مرداني فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 0 
صادره از شهرضا بشماره ملي 1190094894 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 277 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 105/72 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
22- راي شــماره 139660302027001488 مــورخ 
1396/02/13 مســلم رضائي فرزند حميد بشــماره شناسنامه 
9037 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199925322 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 277 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 105/72 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
23- راي شــماره 139660302027001619 مــورخ 
1396/02/16 كريم نخجوان نيا  فرزند حسن بشماره شناسنامه 

1965 صــادره از اصفهان بشــماره ملــي 1286567963 در 
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 284 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 88/95 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
24- راي شــماره 139660302027001669 مــورخ 
1396/02/17 پروين صالحيون فرزند حسين بشماره شناسنامه 
35321 صادره از اصفهان بشــماره ملــي 1282280619 در 
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پــالک 12998 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

112/80 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139660302027002514 مــورخ 
1396/03/06  محمدرضــا چراغــي فرزند مرتضي بشــماره 
شناسنامه 1334 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287804373 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 4 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 143/55 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
26- راي شــماره 139660302027002528 مــورخ 
1396/03/06 حسين ساالري ســيچاني فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 503 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288581671 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 97/50 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
27- راي شــماره 139660302027002648 مــورخ 
1396/03/08 صدراله هاشــم پــور فرزند محمود  بشــماره 
شناسنامه 2802 صادره از سميرم  بشماره ملي 1209199531 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمين پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

191/85 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
28- راي شــماره 139660302027002728 مــورخ 
1396/03/09 عبدالعلي عبدالي فرزند اسمعيل بشماره شناسنامه 
5 صادره از سميرم بشــماره ملي 1209746417 در ششدانگ 
يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
12151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 171/22 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
29- راي شــماره 139660302027002729 مــورخ 
1396/03/09  علي اميني فرزند عبدالحسين  بشماره شناسنامه 
3440 صــادره از اصفهان بشــماره ملــي 1283700263 در 
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 238/88 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
30- راي شــماره 139660302027002901 مــورخ 
1396/03/16 خديجه حاتميان بروجني فرزند علي اكبر بشماره 
شناسنامه 1226 صادره از لردگان بشماره ملي 4668752290 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 255 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 99/50 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
31- راي شــماره 139660302027002919 مــورخ 
1396/03/16  عباس ذوالفقاري عاشــق آبادي فرزند محسن 
بشــماره شناســنامه 7533 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1292467665 در ششــدانگ يکباب خانــه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 79/06 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
32- راي شــماره 139660302027002964 مــورخ 
1396/03/17 كمال وليدمغربي فرزند حسين بشماره شناسنامه 
1605 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287848291 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 241/47 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
33- راي شــماره 139660302027002967 مــورخ 
1396/03/17 زهرا صفاري فرزند رمضان بشــماره شناسنامه 
156 صادره از قهدريجان بشــماره ملــي 1111136718 در 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعــه زميــن پــالک 11518 واقــع در بخش 
 5 ثبت اصفهــان به مســاحت 241/47 مترمربــع. خريداري

 طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139660302027002982 مــورخ 
1396/03/18 ســيدمحمد علي خليلي حســين آبادي فرزند 
سيد مرتضي بشــماره شناســنامه 28412 صادره از اصفهان 
بشــماره ملــي 1282211641 در 5/102 دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ يکباب خانــه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمين پــالک 13 فرعي از اصلــي 15192 واقــع در بخش 5 
 ثبت اصفهان به مســاحت 468/06 مترمربــع. خريداري طي

 سند رسمي.
35- راي شــماره 139660302027002983 مــورخ 
1396/03/18  مهري ضيائي فرزند اميرقلي بشماره شناسنامه 
17 صادره از جرقويه  بشــماره ملي 5649645949 در 0/898 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 

قطعه زمين پالک 13 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 468/08 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
36- راي شــماره 139660302027002989 مــورخ 
1396/03/20 عليرضا روحي فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
1605 صــادره از اصفهان بشــماره ملــي 1289401306 در 
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 172/12 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139660302027002994 مــورخ 
1396/03/20 رضا رحيمي پزوه فرزند نصراهلل بشماره شناسنامه 
177 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291578382 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 221/92 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139660302027002995 مــورخ 
1396/03/20 ليال اميري ميرهمايوني فرزند حســين بشماره 
شناسنامه 13611 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292528478 
در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 185/57 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
39- راي شــماره 139660302027002998 مــورخ 
1396/03/20 محمودرضــا رضائي فرزند يعقوبعلي بشــماره 
شناسنامه 15010 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292077743 
در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 185/57 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
40- راي شــماره 139660302027003002 مــورخ 
1396/03/20 محمدجــواد رضائي فرزند يعقوبعلي بشــماره 
شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1271625822 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

185/57 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
41- راي شــماره 139660302027003038 مــورخ 
1396/03/21 ابوالفضل جعفري فشــاركي  فرزند تقي بشماره 
شناسنامه 318 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291150951 
در ششــدانگ يکباب كارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 340 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
42- راي شــماره 139660302027003147 مــورخ 
1396/03/22 مريــم حاجــي پورميالســي فرزنــد فــرج 
اله بشــماره شناســنامه 395 صادره از لردگان بشــماره ملي 
4669216384 در ششــدانگ يکبــاب خانــه احداثــي 
بــر روي قســمتي از قطعــه زميــن پــالک 12546 واقــع 
در بخش 5 ثبــت اصفهان بــه مســاحت 153/10 مترمربع. 
 خريداري مــع الواســطه بصورت عــادي از مالک رســمي 

محمد رضا خندان نيک .
43- راي شــماره 139660302027003370 مــورخ 
1396/03/27  شــهناز حاجي حســيني پائيــن دروازه  فرزند 
اكبر بشــماره شناســنامه 45 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283625441 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 120/20 مترمربع. خريداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي غالمعلی زارعی هفدانی.
44- راي شــماره 139660302027003371 مــورخ 
1396/03/27 مصطفــي نــوروزي اصفهانــي  فرزند اصغر 
بشــماره شناســنامه 1166 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1285598369 در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب 
خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهــان به مســاحت 120/20 مترمربع. 
 خريداري مــع الواســطه بصورت عــادي از مالک رســمي 

غالمعلی زارعی هفدانی.
45- راي شــماره 139660302027003466 مــورخ 
1396/03/29 زهرا فروتن جزي فرزند حسن بشماره شناسنامه 
383 صادره از تهران بشماره ملي 0046571043 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 11938 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 190/87 مترمربع. 
خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي بهمن 

مركزی .
46- راي شــماره 139660302027003494 مــورخ 
خوراســگاني  عســگري  محمدرضــا   1396 /03 /29
فرزند قربانعلي بشــماره شناســنامه 920 صــادره از اصفهان 
بشــماره ملــي 1291537104 در ششــدانگ يکبــاب 
ســاختمان احداثي بــر روي قســمتي از قطعــه زمين پالک 
5779 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 123/12 
 مترمربــع. خريــداري مــع الواســطه بصــورت عــادي از 

مالک رسمي عباس عسگری .
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47- راي شــماره 139660302027003495 مــورخ 
1396/03/29 قربانعلــي عســگري خوراســگاني فرزنــد 
عباس بشــماره شناســنامه 1 صادره از اصفهان بشــماره 
ملــي 1291241310 در ششــدانگ يکبــاب ســاختمان 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــاک 5779 واقع 
در بخــش 5 ثبت اصفهان بــه مســاحت 36/11 مترمربع. 
 خريداري مع الواســطه بصــورت عادي از مالک رســمي

 عباس عسگری .
48- راي شــماره 139660302027003514 مــورخ 
1396 رســول  عســگري  فرزنــد قربانعلــي  /03 /30
بشــماره شناســنامه 2218 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291597638 در ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پاک 5779 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 146/67 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس عسگری خوراسگانی .
49- راي شــماره 139660302027003528 مــورخ 
1396/03/30  نورالــه عزيزي فرزند اســماعيل بشــماره 
شناســنامه 1328 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــي 
1283583763 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پاک 3739 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 87/88 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
50- راي شــماره 139660302027003766 مــورخ 
1396/04/07  عزيزالــه اميني  فرزند شــعبانعلي بشــماره 
شناسنامه 627 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287894216 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 
88/90 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سيد اسماعيل اسماعيلی فرزند سيد جعفر .
51- راي شــماره 139660302027003767 مــورخ 
1396/04/07 داريوش شــعاعي فرزند محمدرضا بشــماره 
شناسنامه 37434 صادره از اهواز بشماره ملي 1750365146 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پاک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 108/20 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاه زيدی .
52- راي شــماره 139660302027003769 مــورخ 
1396/04/07 عباس بروني فرزند محمد بشماره شناسنامه 
1430 صادره از اصفهان بشــماره ملــي 1286542782 در 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پاک 280 فرعي از اصلــي 15201 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 120/32 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
53- راي شــماره 139660302027003771 مــورخ 
1396/04/07 ســيد مصطفي شــرفي فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 47 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287512763 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پاک 280 فرعي از اصلــي 15201 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 120/51 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
54- راي شــماره 139660302027003806 مــورخ 
1396/04/07  آيت اله نجفي سوالري فرزند اسمعيل بشماره 
شناسنامه 2 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199514306 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پاک 149 فرعــي از اصلي 10353 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 121/66 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حيدرعلی خانی کردآبادی .
55- راي شــماره 139660302027003817 مــورخ 
1396/04/07 صديقــه احمــدي پــزوه فرزند اســمعيل 
بشــماره شناســنامه 2072 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283687569 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پاک 929 فرعي از اصلي 7897 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 246 مترمربع. خريداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ميرزا عباس پزوه 

فرزند مرحوم محمد .
56- راي شــماره 139660302027003979 مــورخ 
1396/04/12 غامرضا ســلطاني  فرزند منوچهر بشــماره 
شناسنامه 30 صادره از شهرضا بشماره ملي 5129903722 
در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
234/51 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از 

مالک رسمي محمدعلی ربانی .
57- راي شــماره 139660302027004254 مــورخ 
1396/04/18 مجتبي فضل الهي شهرســتاني فرزند علي 

اکبر بشــماره شناســنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291700900 در ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پاک 7741 واقــع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 55 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
58- راي شــماره 139660302027004255 مــورخ 
1396/04/18  مجيد حيدريان فرزند محمد بشماره شناسنامه 
181 صادره از اصفهان بشــماره ملــي 1286945321 در 
ششــدانگ يکباب کارگاه نجاری احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پــاک 19 واقع در بخش 18 ثبــت اصفهان به 
مســاحت 261/80 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي سيد احمد عرب .
59- راي شــماره 139660302027004256 مــورخ 
1396/04/18 اکبــر ايروانــي محمدآبــادي فرزند محمد 
بشــماره شناســنامه 38479 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282312243 در ششدانگ يکباب ساختمان باستثناء بهاء 
ثمنيه اعياني ده سهم و يک سوم ســهم آن احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پاک 3753 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/57 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
60- راي شــماره 139660302027004260 مــورخ 
1396/04/18  ســيدمرتضي حســيني پائين دروازه  فرزند 
سيدحسين بشــماره شناســنامه 37582 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1281473545 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب کارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پاک 
2 فرعي از اصلي 12384 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 360 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي پروانه عابدی پائين دروازه.
61- راي شــماره 139660302027004261 مــورخ 
1396/04/18 ســيدکريم حســيني پائيــن دروازه فرزنــد 
سيدمرتضي بشماره شناسنامه 874 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1286578272 در دو دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب 
کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پاک 2 فرعي از 
اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 360 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

پروانه عابدی پائين دروازه.
62- راي شــماره 139660302027004262 مــورخ 
1396/04/18 ســيدرضا حســيني فرزنــد ســيدمرتضي 
بشــماره شناســنامه 1369 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286809746 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب کارگاه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پاک 2 فرعي از اصلي 
12384 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 360 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

پروانه عابدی پائين دروازه.
63- راي شــماره 139660302027004273 مــورخ 
1396/04/18 اصغــر ناظمــي فرزند محمدعلي بشــماره 
شناسنامه 105 صادره از کوهپايه بشماره ملي 5659709036 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پاک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 156/53 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رســمي محمد جعفر اخاقی بوزانی 

فرزند حسين علی.
64- راي شــماره 139660302027004277 مــورخ 
1396/04/18 عفــت ناظمــي فرزند محمدعلي بشــماره 
شناســنامه 5279 صــادره از کوهپايــه بشــماره ملــي 
5659177255 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پاک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 53/156 مترمربع. خريداري 
مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي محمد جعفر 

اخاقی بوزانی فرزند حسين علی.
65- راي شــماره 139660302027004278 مــورخ 
1396/04/18  زهــره دال خــال فرزنــد تقــي بشــماره 
شناســنامه 41866 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــي 
1280844221 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پــاک 10393 واقــع در بخش 5 
 ثبت اصفهــان به مســاحت 150 مترمربــع. خريداري طي

 سند رسمي.
66- راي شــماره 139660302027004280 مــورخ 
1396/04/18 اکبر تقي بيگي حسين آبادي فرزند علي بشماره 
شناسنامه 17 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291342222 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 174/70  مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
67- راي شــماره 139660302027004283 مــورخ 
1396/04/18 مريــم فروغي ابري فرزند حســن بشــماره 

شناسنامه 35 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291412344 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 70/174  مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
68- راي شــماره 139660302027004311 مــورخ 
1396/04/18 ناصــر زارعــي گيشــري فرزنــد حســين 
بشــماره شناســنامه 10184 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283803712 در ششــدانگ يکباب خانــه و مغازه متصله 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پاک 10943 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242/22 مترمربع. خريداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد ثقفی .
69- راي شــماره 139660302027004339 مــورخ 
1396/04/19 نيازعلي عرب جعفري فرزند نادعلي بشــماره 
شناسنامه 45 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649671321 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پاک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
08/05 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رضا سازش.
70- راي شــماره 139660302027004344 مــورخ 
1396/04/19 فخــري خليليــان گورتانــي فرزنــد احمد 
بشــماره شناســنامه 45702 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280344326 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پاک 12132 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 94/20 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي احمد خليليان .
71- راي شــماره 139660302027004381 مــورخ 
1396/04/20 جليــل ابراهيمي پنارتي فرزند رضا بشــماره 
شناسنامه 25 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293365599 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پاک 418 باقيمانده فرعي از اصلي 
15241 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/96 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

شرکت سهامی خاص ترميم و عمران شرق.
72- راي شــماره 139660302027004382 مــورخ 
1396/04/20 روح اله ابراهيمي پنارتي فرزند رضا بشــماره 
شناسنامه 262 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283665603 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پاک 418 باقيمانده فرعي از اصلي 
15241 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/96 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

شرکت سهامی خاص ترميم و عمران شرق.
73- راي شــماره 139660302027004400 مــورخ 
1396/04/20 محمــد رياحي روحي فرزند جال بشــماره 
شناسنامه 56 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291131434 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پاک 2804 فرعي از اصلي 15191 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/46 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
74- راي شــماره 139660302027004403 مــورخ 
1396/04/20 صفيــه رياحي روحي فرزند جال بشــماره 
شناسنامه 347 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286682274 
در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان احداثي بر 
روي قســمتي از قطعه زمين پــاک 2804 فرعي از اصلي 
15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/46 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
75- راي شــماره 139660302027004406 مــورخ 
1396/04/20 زهــرا رياحــي روحي فرزند جال بشــماره 
شناسنامه 470 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283626659 
در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان احداثي بر 
روي قســمتي از قطعه زمين پــاک 2804 فرعي از اصلي 
15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/46 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
76- راي شــماره 139660302027004461 مــورخ 
1396/04/21  بابک اشرفي  فرزند حسين بشماره شناسنامه 
48075 صادره از اصفهان بشــماره ملــي 1282404431 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پــاک 2 فرعــي از اصلي 12384 واقــع در بخش 5 
 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 170 مترمربــع. خريداري

 طي سند رسمي.
77- راي شــماره 139660302027004463 مــورخ 
1396/04/21 شکوه اســمعيلي مقدم فرزند حسين بشماره 
شناسنامه 230 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284762734 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پاک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

540 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
78- راي شــماره 139660302027004476 مــورخ 
1396/04/21 مليحه فصيحي دســتجردي فرزند حســن 
بشــماره شناســنامه 124 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291917063 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پاک 174 فرعي از اصلي 10353 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 159/72 مترمربع. 
خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي رضا 

عنايت کردآبادی فرزند محمد .
79- راي شــماره 139660302027004504 مــورخ 
1396/04/22 فاطمه نادري فرزند باقر بشــماره شناسنامه 
1735 صادره از اصفهان بشــماره ملــي 1283584697 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پاک 58 فرعي از اصلــي 10354 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 180/50 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
80- راي شــماره 139660302027004509 مــورخ 
1396/04/22 عليرضا باقري  فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 
207 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289321124 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پاک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 162/77 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
81- راي شــماره 139660302027004514 مــورخ 
1396/04/22  مهناز صادقي فرزند اسداله بشماره شناسنامه 
321 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288010508 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پاک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 162/77 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
82- راي شــماره 139660302027004522 مــورخ 
1396/04/22 عبدالرســول اخاقی فرزند حســين بشماره 
شناسنامه 16 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291290818 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پاک 275 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 142/96 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي سيد حبيب خشوعی اصفهانی .

83- راي شــماره 139660302027004554 مــورخ 
1396/04/24 حســينعلي نســيمي تخماقلوئــي  فرزنــد 
محمدعلــي بشــماره شناســنامه 142 صــادره از چادگان 
بشــماره ملــي 5759492152 در ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ يکبــاب خانــه احداثي بــر روي قســمتي از 
قطعه زميــن پاک 39 واقــع در بخش 18 ثبــت اصفهان 
بــه مســاحت 109/73 مترمربــع. خريداري مع الواســطه 
 بصورت عادي از مالک رســمي مرتضــی مظاهری ارزنانی

 فرزند غامعلی.
84- راي شــماره 139660302027004555 مــورخ 
1396/04/24 ســکينه مهدوي فرزند ســيف اله بشــماره 
شناسنامه 12125 صادره از تهران بشماره ملي 0054121140 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمين پاک 39 واقــع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 109/73 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی مظاهری ارزنانی فرزند 

غامعلی.
85- راي شــماره 139660302027004589 مــورخ 
1396/04/24 احمــد امينــي فرزند محمد علي بشــماره 
شناسنامه 49 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291308008 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 537/54 
 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي

 حسين نساج پور .
86- راي  اصاحــی شــماره 139660302027004143 
مــورخ 1396/04/15  رمضــان گرمکــي  فرزنــد باقــر 
بشــماره شناســنامه 228 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291327622 در ششــدانگ يکباب خانه باســتثناء ثمنيه 
اعياني احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پاک 6619 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 272/48 مترمربع. 
خريداري طي ســند رســمي صحيح می باشــد که در رای 
شماره139560302027016644 1395/12/15 به اشتباه 

ثبت شده بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/05/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/05/22
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آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی   )نوبت اول(
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد .
1- رای شــماره 12301 مــورخ 95/10/26 هیــات دوم  آقــاي 
مجتبي فالحیان حســین آبادي به شناسنامه شــماره 516 كدملي 
1288861508 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در یک دانگ مشاع از 
شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 153.15 مترمربع پالك 
شــماره 1 فرعي از 4425 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانمها 

طوبی و اقدس و زهرا شاكری خریداری شده است.   
2- رای شماره 12297 مورخ 95/10/26 هیات دوم خانم مهناز پاكزاد 
دستجردي به شناسنامه شماره 27321 كدملي 1282741853 صادره 
اصفهان فرزند شکراله در  پنج دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه 
دو طبقه  به مساحت 153.15 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 4425 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانمها طوبی و اقدس و زهرا 

شاكری خریداری شده است. 
  3- رای شــماره 00479 مورخ 96/01/26 هیــات اول آقاي علي 
جیهاني به شناسنامه شماره 40115 كدملي 1280290099 صادره 
اصفهان فرزنــد منوچهر بر ششــدانگ یک درب باغ به مســاحت 
5221/10  مترمربع مفروزی از پالك شــماره 55 فرعي از2251- 
اصلي واقع در اصفهان بخش 6حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
4- رای شــماره 01273 مورخ 96/02/19 هیــات دوم  آقاي غفور 
چاوشي به شناسنامه شماره 34 كدملي 1288542941 صادره اصفهان 
فرزند رمضان بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 303.94 مترمربع 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای میرزا 

احمد سلیمانی خریداری شده است. 
5- رای شماره 00089 مورخ 96/01/14 هیات دوم  آقای محمدرضا 
رسائي پور به شناســنامه شــماره 2 كدملي 5129747410 صادره 
دهاقان فرزند رحیم آقا بر ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 90/33 
مترمربع پالك شــماره 305 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
 6- رای شــماره 00796 مورخ 96/02/19 هیات دوم آقاي محمد 
آقاجان دستجردي به شناسنامه شماره 20911 كدملي 1282677731 
صادره اصفهان فرزند قربانعلي بر ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 
18.40 مترمربع پالك شماره 4130 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  

مفروز ثبتی گردیده است. 
7- رای شماره 01458 مورخ 96/02/25 هیات اول خانم زهرا امیري 
به شناسنامه شــماره 4730 كدملي 1282794884 صادره اصفهان 
فرزند اكبر بر دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 
24.90 مترمربع مفروزی پالك شماره 340 فرعي از 5000 اصلي واقع 
در بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به واسطه بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از آقای علی زیدی كوله پارچه خریداری شده است.
8- رای شــماره 00615 مورخ 96/01/29 هیات اول آقاي علیرضا 
احمدي پیزاداني به شناسنامه شماره 1954 كدملي 1291792023 
صادره اصفهان فرزند عزیزاله بر چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب مغازه  به مســاحت 24.90 مترمربع مفروزی پالك شماره 340 
فرعي از 5000 اصلي واقع در بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
به واسطه بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی زیدی كوله پارچه 

خریداری شده است.
9- رای شماره 02028 مورخ 96/03/09 هیات دوم آقاي  حمیدرضا 
حاجي بابا دنبه به شناســنامه شماره 20700 كدملي 1282674854 
صادره اصفهان فرزند حســن بر ششــدانگ یکبابخانه مسکونی  به 
مســاحت 132/032 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به واسطه بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای حسن هاشمی خریداری شده است.
10- رای شــماره 02068 مورخ 96/03/10 هیات دوم خانم فاطمه 
نادري دستجردي به شناسنامه شــماره 41 كدملي 1288699948 
صادره اصفهان فرزند حســین بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
273/20 مترمربع پالك شــماره 5و2 فرعي از 4400 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
11- رای شــماره 01914 مورخ 96/03/07 هیات دوم آقاي حسین 
كامیاب راد به شناسنامه شماره 232 كدملي 1283594587 صادره 
اصفهان فرزند نصراله بر ششــدانگ  یکباب ســاختمان 5 طبقه به 
مساحت 115.52 مترمربع پالك شماره  1887 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 

12- رای شماره 12179 مورخ 95/10/22هیات دوم آقاي ارمین ملت 
به شناسنامه شماره 6119 كدملي 0069742154 صادره تهران فرزند 
حسین در  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب باغ ویال  به مساحت 
908.491 مترمربع پالك شماره فرعي 1188 از 2248 اصلي واقع در 
اصفهان بخش6  حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
13- رای شماره 02118 مورخ 96/03/11 هیات دوم آقاي ارش ملت 
به شناسنامه شــماره 29116 كدملي 0059680946 صادره تهران 
فرزند حسین در قسمتي از سه دنگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ ویال 
به مســاحت 908.491 مترمربع پالك شماره 1188 فرعي از 2248 
اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
 14- رای شــماره 02054 مورخ 96/03/10 هیات دوم آقاي اصغر 
عطائي به شناسنامه شماره 59 كدملي 1285704355 صادره اصفهان 
فرزند محمدعلي بر ششــدانگ یکباب باغ ویال به مســاحت 589 
مترمربع پالك شماره4534 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به واسطه بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقایان 

عبدالحسین سخنوری و ابراهیم سعیدی زاده خریداری شده است.
15- رای شــماره 13279 مــورخ 95/11/17 هیــات دوم آقــاي 
امیرارســالن محمدي گل ســفیدي به شناسنامه شــماره 11698 
كدملي 4650117021 صادره فرزند سیف اهلل بر ششدانگ یکبابخانه 
باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 188.35 مترمربع پالك 
شــماره باقیمانده 4422 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه  مفروز 

ثبتی گردیده است. 
16- رای شماره 12197 مورخ 95/10/22 هیات دوم  آقای علیرضا 
رفیعي فروشاني به شناسنامه شــماره 1140 كدملي 1288848201 
صادره اصفهان فرزند محمود بر ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
249/11 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  

مفروز ثبتی گردیده است. 
17- رای شــماره 02480 مــورخ 96/03/20 هیــات اول خانــم 
نفیســه جعفري حاجي آبادي به شناســنامه شــماره 3522 كدملي 
1288204590 صادره فرزند محمد از شش دانگ یکباب ساختمان 
نیمه ساز به مساحت 136 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4 فرعي 
از 2186  اصلي واقع در اصفهان بخش 6  ثبت ملک جنوب اصفهان 
به واســطه بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای مصطفی انصاری 

خریداری شده است.
18- رای شــماره 02111 مورخ 96/03/10 هیات اول خانم صغري 
صفیان بلداجي به شناسنامه شماره 39 كدملي 6299795034 صادره 
بلداجي فرزند حسن برششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 184.8 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 307فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به واسطه بیع نامه 
عادی و مع الواسطه از ورثه مرحوم اصغر غفاری  خریداری شده است.
19- رای شــماره 01297 مورخ 96/02/20 هیــات دوم آقاي علي 
فروتن به شناسنامه شــماره 17882 كدملي 1282648004 صادره 
اصفهان فرزند محمد بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 389/80 
مترمربع پالك شــماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان  به واسطه بیع نامه عادی و مع الواسطه از 

آقای محمد فروتن  خریداری شده است.
20- رای شــماره 01266 مورخ 96/02/19 هیــات دوم خانم پیکر 
سلیم پور ناغاني به شناسنامه شماره 1966 كدملي 4689373167 
صادره اردل فرزند موسي بر ششدانگ یکبابخانه دو طبقه  به مساحت 
112.80 مترمربع پالك شــماره 424 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
21- رای شــماره 01834 مورخ 96/03/6 هیات اول خانم ســهیال 
برنجي دستجردي به شناسنامه شــماره 18 كدملي 1288803028 
صــادره اصفهان فرزند محمود برششــدانگ یکباب ســاختمان به 
مساحت 130.16 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4417 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به واسطه بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای رحیم فیاض خریداری شده است.
22- رای شــماره 01569 مورخ 96/02/27 هیات اول آقاي محمد 
حسین مهران پور به شناسنامه شماره 296 كدملي 5759560913 
صادره چنارود فرزند احمد برششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
197.23 مترمربع مفروزی از  پالك شــماره 1 فرعي از4482 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به واسطه بیع 
نامه عادی و مع الواسطه از خانم نصرت دادخواه خریداری شده است.

23- رای شــماره 01269 مورخ 96/02/19 هیات دوم آقاي  مظفر 
یلمهء به شناسنامه شــماره 101 كدملي 4650539102 صادره نقنه 
فرزند غضنفر بر ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 65/50 مترمربع 
پالك شماره 52 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان به واسطه بیع نامه عادی و مع الواسطه از 

آقای جعفر علی ویسی باصری خریداری شده است.
24- رای شــماره 07434 مورخ 95/05/19 هیات اول آقاي حسین 
چراغي به شناسنامه شماره 1 كدملي 1091962502 صادره نجف آباد 
فرزند حیدر بر ششدانگ كارگاه  به مساحت 203.84 مترمربع پالك 
شماره 44 فرعي از 2251- اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه  مفروز 

ثبتی گردیده است. 
25- رای شــماره 07760 مورخ هیــات اول آقــاي محمد توكلي 
دستجردي به شناسنامه شماره 15964 كدملي 1282628925 صادره 
اصفهان فرزند سیف اهلل برششدانگ یکبابخانه به مساحت 134/70 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 119 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 

26- رای شــماره 19740 مورخ 94/11/29 هیات دوم خانم شعله 
مومني خراجي به شناسنامه شماره 10004 كدملي 0068926431 
صادره تهران فرزند حیدرعلي در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مسکونی  به مساحت 207/98 مترمربع پالك شماره  4678 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
27- رای شــماره 19739 مورخ 94/11/29 هیات دوم آقاي  ســید 
جمال هاشمي به شناسنامه شماره 736 كدملي 1288898770 صادره 
اصفهان فرزند جالل در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مسکونی  به مســاحت 207/98 مترمربع پالك شماره  4678 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
28- رای شــماره 02219 مورخ 96/03/16 هیات اول خانم اقدس 
وحیددستجردي به شناسنامه شــماره 103 كدملي 1288760043 
صادره اصفهان فرزند حســن بر55 ســهم از 155 سهم ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 154.90 مترمربع مفروزی  پالك شــماره 
376 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی 

گردیده است. 
29- رای شــماره 02218 مــورخ  96/03/16 هیــات  اول آقاي 
یداله ملک محمددســتگردي به شناسنامه شــماره 18553 كدملي 
1282656325 صادره فرزند نادعلي بر100 سهم مشاع از 155 سهم 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154.90 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 376 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه  مفروز 

ثبتی گردیده است.
30-رای شــماره 02072 مورخ 96/03/10 هیات دوم آقاي اسد اهلل 
عباسي به شناسنامه شماره 13 كدملي 5499649820 صادره فرزند 
امان اهلل بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 194.7 مترمربع پالك 
شماره 2965 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده 

است.
31- رای شــماره 00093 مورخ 96/01/14 هیات دوم خانم محترم 
ابرقوئي نژاد به شناسنامه شــماره 24 كدملي 1288628676 صادره 
اصفهان فرزند رحمت اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 131.28 مترمربع پالك شماره 8 فرعي از 2867 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
32- رای شــماره 01557 مورخ 96/02/27 هیات اول آقاي  میالد 
كدخدایي الیادراني به شناسنامه شماره 8650 كدملي 1292017562 
صادره اصفهان فرزند عزیزاهلل برششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
671/82 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 1098 فرعي از 2248 
اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
33- رای شــماره 12579 مورخ 94/06/30 هیات دوم آقاي احمد 
بهادراني به شناسنامه شــماره 2239 كدملي 6209401384 صادره 
از باغ بهادران فرزند براتعلي درششــدانگ یک باب خانه دو طبقه  به 
مساحت 100/73 مترمربع پالك شماره  3024 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
34- رای شماره 13742 مورخ 95/11/26 هیات دوم آقاي محمدعلي 
متین فر به شناسنامه شــماره 110 كدملي 1141635641 ص ادره 
خمیني شهر فرزند حســنعلي بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
342/25 مترمربع پالك شــماره 1098 فرعي از 2248 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
35- رای شــماره 02103 مــورخ 96/03/10 هیــات دوم آقــاي 
مصطفي مالكریمي دســتجردي به شناسنامه شــماره 91 كدملي 
1288687893 صادره اصفهان فرزند كریم بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت268/25 مترمربع پالك شماره 216 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
36- رای شماره 12175 مورخ 95/10/22 هیات دوم آقاي علیرضا 
حیدریان دستجردي به شناســنامه شماره 3 كدملي 1288817665 
صادره اصفهان فرزند حسین  بر ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
88.14 مترمربع پالك شماره 3704 اصلي  واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  

مفروز ثبتی گردیده است.
37- رای شماره 02213 مورخ 96/03/16 هیات اول آقاي فضل اله 
عسگري به شناسنامه شماره 22113 كدملي 1282691521 صادره 
اصفهان فرزند علي برششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 113.75 
مترمربع مفروزی ازپالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به واسطه بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای اكبر هادیان خریداری شده است.
38- رای شــماره 02781 مورخ 96/03/29 هیــات اول آقاي علي 
یزداني كچوئي به شناســنامه شــماره 125 كدملي 4622423979 
صادره فرزند عباس برششــدانگ یکباب خانه به مساحت 169.40 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 217 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
39- رای شــماره 14291 مورخ 95/12/14 هیات دوم آقاي  محمد 
اسماعیلي زاد به شناسنامه شــماره 18690 كدملي 1282654942 
صادره اصفهان فرزند امیرقلي بر ششــدانگ یکبابخانه دو طبقه به 
مساحت 197.23 مترمربع پالك شماره 151 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به واســطه 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد واحد دستجردی خریداری 

شده است.
40- رای شماره 01293 مورخ 96/02/19 هیات دوم آقاي سیف اهلل 
نیک بخت دستجردي به شناسنامه شماره 25 كدملي 1288552440 
صادره اصفهان فرزند غالمعلي در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 183.90 مترمربع پالك شماره 23 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
41- رای شــماره 01295 مورخ 96/02/19 هیات دوم خانم ملک 
ایزدي دستجردي به شناسنامه شماره 104 كدملي 1288638914 
صادره اصفهان فرزند ماند علي در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 183.90 مترمربع پالك شماره 23 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
42- رای شماره 02824 مورخ 96/03/30 هیات اول آقای عي اكبر 
پیرغیب جونقاني به شناسنامه شماره 5060 كدملي 4679138319 
صادره جونقان فرزند صفي اله  ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره 5فرعي 
از4790 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبــت ملک جنوب 
اصفهان به واســطه بیع نامه عادی و مع الواســطه از شركت تعاونی 

مسکن ارتش خریداری شده است.
43- رای شــماره 02825 مورخ 96/03/30 هیــات اول خانم پري 
ناز آقاجاني جونقاني به شناسنامه شماره 66 كدملي 4679538732 
صادره جونقان فرزند حاجت ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
ساختمانبه مســاحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره5 فرعي 
از4790 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5حوزه ثبــت ملک جنوب 
اصفهان به واســطه بیع نامه عادی و مع الواســطه از شركت تعاونی 

مسکن ارتش خریداری شده است.
44- رای شــماره 07146 مورخ 95/05/10 هیات اول آقاي مهدي 
راستگو دستجردي به شناسنامه شماره 121 كدملي 1288729261 
صادره فرزند حسینعلي بر ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 99.51 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 1فرعــي از3809 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
45- رای شــماره 06792 مورخ 95/04/29 هیات اول آقاي مهدي 
راستگو دستجردي به شناسنامه شماره 121 كدملي 1288729261 
صادره فرزند حسینعلي بر ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 111.22 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 342 فرعي از 4348- اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
46- رای شــماره 12273 مورخ 95/10/26 هیــات دوم آقاي ایرج 
مهدي غالم پور به شناسنامه شماره 2113 كدملي 1817982486 
صادره آبادان فرزند محمدرضا  بر ششدانگ یکباب انبار  به مساحت 
450 مترمربع پالك شــماره 1186 فرعــي از 2248 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به واسطه بیع نامه 
عادی و مع الواســطه از حســین مصطفوی و ورثه مونس چم انگیز 

خریداری شده است.
47- رای شــماره 0094 مــورخ 96/01/14هیات دوم آقاي ســید 
عبدالرسول پورفخیمي ابرقوئي به شناســنامه شماره 6762 كدملي 
5039444605 صادره ابركوه فرزند ســید جعفر در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 131.28 مترمربع پالك شماره 
8 فرعي از 2867 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی 

گردیده است. 
48- رای شــماره 1792 مورخ 95/10/11 و رای اصالحی شــماره 
2485 مورخ 96/03/21 هیات اول آقاي اصغر كارگري جهاربرجي 
به شناسنامه شماره 66 كدملي 1110520964 صادره اصفهان فرزند 
حسین برششدانگ یکبابخانه. به مساحت 201.24 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 3626 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به واســطه بیع نامه عادی و مع الواســطه از اسداله 

مالمحمد دستجردی خریداری شده است.
49- رای شماره 4407 مورخ 95/03/13 و رای اصالحی شماره 2109 
مــورخ 96/03/10 هیات دوم آقاي  احمد غفوری زاد به شناســنامه 
شماره 18694 كدملي 1282654901 صادره اصفهان  فرزند حسین 
در ششدانگ  یک باب خانه پالك 4451 بخش 5 به مساحت 206.43 
مترمربع پالك شــماره فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز 

ثبتی گردیده است. 
50- رای شــماره 1408 مــورخ 95/09/25 و رای اصالحــی 
شــماره 4129 مورخ 96/04/25 هیات اول آقــاي منصور عطائي 
كچوئي به شناســنامه شــماره 47 كدملي 1170808761 صادره 
باغ بهادران فرزند رحمت اله برششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 
231 مترمربع به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی مفــروزی از پالك 
شــماره 3200- اصلي واقع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملک 
 جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی

 گردیده است.
51-رای شــماره 7764 مورخ 95/05/26 و رای اصالحی شــماره 
4128 مورخ 96/04/24 هیات اول خانم مهین پوالدي نصیر آبادي به 
شناسنامه شماره 68 كدملي 6209656234 صادره باغ بهادران فرزند 
محمد علي برششدانگ یکبابخانه به مساحت 95.30 مترمربع پالك 
شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به واسطه بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

كا ظم تقی دستجردی خریداری شده است.
م  الف :   13065

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/05/7
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/05/22

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
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اخباريادداشت

محیط زيست

مسئول سر محيط باني و مركز مديريت تاالب بين المللي 
گاوخوني گفت: در پي تخليه نخاله هاي ساختماني در حريم 
بخشي از رودخانه زاينده رود در شهر ورزنه، يكي از افرادي 
كه با تراكتور اقدام به اين تخلف مي كرد توســط ماموران 
حفاظت محيط زيست اخطار كتبي دريافت كرد.رضا نامدار 
اظهار كرد: بعد از صدور اخطــار كتبي و با هدايت ماموران 
سرمحيط باني در شهر ورزنه اين فرد اقدام به جمع آوري 
نخاله هاي تخليه شده در بخشي از حريم رودخانه زاينده رود 
كرد كه مردم محلي و همكاران اين فرد نيز به صورت خود 
جوش وارد عمل شده و نخاله هاي ساختماني با استفاده از 

كاميون و تراكتور جمع آوري و پاك سازي شد.

اگر بخواهيــم برای اين حــوادث به  دنبال مقصر باشــيم، 
بايد افراد گوناگونی را نقــد كنيم.عامالن جنايت طبق همه 
جنايت ها پشت به دوربين قرار می گيرند و عنوان می كنند 
يا به دنبال مواد مخدر بوده اند يا مشروبات الكی مصرف كرده 
بوده اند و يا قصد جنايت نداشته اند و ... اكنون نيز پشيمان 

هستند و سزای خود را اعدام می دانند.
قوه قضائيه هم  خبر از برخورد قاطع با مجرمان می دهد و آنها  
را به اشــد مجازات محكوم می كند، اما به اين پرسش پاسخ 
 نمی دهد كه آيا با اجرای اعدام مشــكل كودك آزاری حل 

می شود؟
آيا صدا و سيما و گزارشگران، اخبار دقيقی از كودك آزاری را 
اعالم می كنند.بياييد با خود روراست باشيم!كشور متمدن ما 
يكی از مراكز اصلی كودك آزاری در جهان است. اگر به مفهوم 
و معنای آزار كودك عميق تر بنگريم متوجه می شويم كه در 
طول روز و در مدت زندگی  كودكان تا چه اندازه دچار آزار و 
اذيت شــده اند.مفهوم و معنای كودك آزاری را بايد فراتر از 
جنايت ها و كشتار كودكانه يا تنبيه های بدنی در نظر گرفت.

كودكی كه در آغوش پدرش دود سيگار را استشمام می كند 
حقيقتا دچار آزار شده است.كودكی كه دعواها و دشنام های 
بين پدر و مادرش را مشــاهده می كند آزرده شــده است.

كودكی كه تبعيض ها و سركوفت های اطرافيانش را مشاهده 
می كند دچار آزردگی شده است.

آزار كودكان را می توان از نگاه غمگين دانش آموزی فهميد 
كه پای در كالس درس می گذارد.آزار كــودك را می توان 
 از متن انشــايش فهميد ،از نگاه نگرانش بــه پنجره كالس

درس و...
كودكی كه كنار والدينش می نشــيند و شــاهد خطاهای 
آنهاست،شاهد تخلفات رانندگيشان،شاهد دروغ ها و غيبت ها 
و مواردی از اين قبيل.اگر بخواهيم واقع بينانه تر به موضوع 
بنگريم اكثر ما چهره ای داريم كه به مراتب مختلف باعث آزار 
كودكان می شود. در حالی كه همه ما كودكان و به خصوص 
كودكان خود را دوست داريم و به قول معروف گمان می كنيم 

در حقشان بزرگ تری می كنيم.
در انجام مجازات خاطيان شــكی نيســت و قــوه قضائيه 

دقيق ترين احكام را برای جنايتكاران صادر می كند.
 ولی بايد به اين موضوع هم انديشــيد كه آيــا اعدام و يا هر 
مجازات ديگری بساط اين جنايت های هولناك را از كشور ما 
بر می چيند؟ چگونه فردی كه به سبب انجام خطايی مدتی را 
درزندان سپری كرده و پس از آزادی بارها خطاهای ديگری 
را مرتكب شده است ،اين چنين آزادانه در شهر تردد می كند.

هرچند انسان موجودی جايز الخطاست و هيچ كس را نبايد 
قصاص قبل از جنايت كرد ولی قصاص بعــد از جنايت چه 
تاثيری در جنايت انجام شده دارد؟در مصاحبه ای كه از قاتل 
بنيتای هشت ماه پخش شد، مجرم خبر از پرونده های بسيار 
زياد شــاكيان خود داد و اين سوال به ذهن همه افراد خطور 
كرد كه فردی با انواع شــاكيان و پرونده های قضايی چگونه 

بی محبا در شهر تردد می كند و دست به سرقت می زند؟
اين روزها كشور ما شاهد رخدادهای گوناگونی است كه فقط 
حاوی يک خبر است؛ روح انســانيت از كالبد بسياری از ما 
رخت بربسته اســت.بارها از خودمان پرسيده ايم كه چگونه 
يک انسان می تواند انقدر بی رحم شود كه به كودك هشت 
ماهه رحم نكند يا دست شــيطانی به دختر هفت ساله دراز 
كند ولی از خودمان نمی پرسيم كه اين روح شيطانی چگونه 

وارد كالبد اين افراد شده است.
جنايتكاران امروز هم روزگاری كــودك بوده اند و حتما در 
دوران كودكی خود آزار ها و اذيت های فراوانی ديده اند.آتنا 
و بنيتا دو كودك معصومی بودند كــه قربانی عادت های بد 

جامعه ما شــدند.عادتی 
كه خانــواده را از گفتن 
برخی از حقايق جسمی 
و جنسی به كودك خود 

بر حذر می دارد.
تابوهايی كــه همچنان 
در افــكار ما باقــی مانده 
و ســدهايی كــه بين ما 
و فرزندانمــان وجــود 
دارد و ســبب می شــود 
تا كودكانمــان دردهای 
درونشــان را در وجــود 
خود خفــه كننــد ولی 
بــا والدينشــان در ميان 
نگذارنــد. دو كودك كم 
ســن و ســال و در خاك 
خفته  جامعه ما اكنون در 
صدر تفكرات و بحث های 

عمومی قرار دارند.صفحات مجازی پر از همدردی ها ،نظرات 
و البته ناسزاهاســت ولی كيســت كه نداند اين كودكان  و 
مصيبتشان در گذر زمان گم می شوند و تنها داغشان بر دل 
والدين آنها می ماند و البته بيمارانی كه آزادانه در گوشــه و 
كنار شهر ما خفته اند و يا آزادانه راه می روندتا جنايتی ديگر 

را رقم بزنند.

راه اندازی رشته دکترای تخصصی طب سنتی دراصفهان
رييس دانشگاه علوم پزشكی اصفهان گفت: رشته جديد دكترای تخصصی طب سنتی، 

به رشته های دانشگاه علوم پزشكی اصفهان افزوده شد.

طی چند روز گذشته  با دنبال کردن  صفحات و شبکه های مجازی،  با تصاوير و فیلم های مربوط   سیاوش 
به دو حادثه دلخراش مواجه شده ايد.آتنا و بنیتا، در ابتدای مسیر زندگی خود اسیر حوادثی  پاک سرشت

دلخراش شده  و جان خود را از دست داده اند.صحبت کردن درباره چند و چون حادثه امری تکراری است.به اندازه کافی 
در شبکه های مجازی تصاوير، فیلم ها و سخنرانی ها پخش شده است و مردم خودجوش در اين باره قضاوت کرده و 

حتی حکم هم صادرکرده اند.

جمع آوري نخاله هاي 
ساختماني از حريم زاينده رود

چگونه فردی که به 
سبب انجام خطايی 

مدتی را درزندان 
سپری کرده و پس از 
آزادی بارها خطاهای 

ديگری را مرتکب شده 
است ،اين چنین آزادانه 

در شهر تردد می کند

متخلفان زنده گيري پرندگان در شهرســتان فريدونشهر 
دستگير و به مراجع قضائي معرفي شدند.به گزارش اداره 
حفاظت محيط زيست شهرستان فريدونشهر، محيط بانان 
اين شهرستان طي گشت وكنترل مناطق آزاد شهرستان 
فريدونشهر )پشتكوه( يک گروه دو نفره متخلف زنده گيري 
پرندگان را شناسايي و دستگير كردند. اين متخلفان اقدام به 
زنده گيري سه پرنده سهره طاليي بر خالف مقرارت شكار 
وصيد كردند كه توسط محيط بانان اين اداره دستگير و جهت 
سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند. الزم به 
ذكر است اينگونه پرندگان در زمان جوجه آوري در مناطق 
جنگلي وبيشــه زارها تجمع كرده كه به همين دليل افراد 
سودجو همه ساله اقدام به زنده گيري اين پرندگان مي كنند.

به گزارش اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شاهين 
شهر و ميمه، راننده خودرويي كه مبادرت به تخليه فاضالب 
صنعتي در اراضي تحت كشت موجب آلودگي هاي محيط 
زيست و تهديد عليه بهداشت عمومي را فراهم ساخته بود 
توسط كارشناســان اين اداره شناسايي و به مراجع قضائي 
معرفي شد . به اســتناد ماده ۲۰ قانون مديريت پسماندها 
خودروي مذكور توقيف شــد وراننــده متخلف نيز جهت 
رسيدگي كيفري برابر ماده ۱۴ آيين نامه جلوگيري از آلودگي 
آب و ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ماده 

۶۸۸ قانون مجازات اسالمي در مراجع قضائي احضار شد.

دستگيري متخلفان زنده گيري 
پرندگان در فريدونشهر

 توقيف يك دستگاه تانكر تخليه 
كننده فاضالب در شاهين شهر

وقتی مجرمان آزادانه در شهر تردد می کنند؛

مرگ انسانیت!

ابالغ وقت رسیدگی
5/202 در خصوص پرونده کالســه 951635 خواهان قاسم هالکوئی دادخواستی 
مبنی بر الزام به حضور در دفترخانه و انتقال ســند خودرو  بــه طرفیت محمدرضا 
عباسی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/6/27 ساعت 11:30 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 واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 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: 
 13290 شعبه 32 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)121 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/204 در خصوص پرونده کالســه 960019 خواهان بتول حیدریان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فرزاد قاسمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/6/28 ساعت 17:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 26 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: 13301 شعبه 26 شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()112 کلمه، یک کادر(
فقدان سند مالکیت

2/207 شماره صادره: 1396/31/394950 - 1396/5/4 نظر به اینکه آقای محمود 
فرهمند پناه فرزند محمد با ارائه 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسما توسط دفترخانه 59 دهاقان به شماره 33942 مورخ 1396/4/10 گواهی شده 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 1842 فرعی از 337 اصلی 
واقع در دهاقان بخش ثبتی دهاقان  که در صفحه 295 دفتر 196 ذیل ثبت 58112 
به میزان ششــدانگ بنام محمود فرهمند پناه فرزند محمد ثبت و سند مالکیت تک 
برگ به شماره 066746 مورخ 1390/2/5/ الف/ 89 صادر گردیده است و به موجب 
سند شماره 5309 مورخ 1390/03/10 دفترخانه 222 دهاقان به مدت 12 سال در 
رهن بانک مسکن دهاقان قرار گرفته اســت و به دلیل جابه جایی سند فوق مفقود 
گردیده است. اینک آقای محمود فرهمند پناه درخواست سند مالکیت المثنی نسبت 
به ششدانگ از پالک فوق را نموده که طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مراتب یک بار آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مزبور )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( و یا مدعی وجود سند مالکین 
نزد خود میباشــد از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا  ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 96/125 یعقوبی 

کفیل واحد ثبتی دهاقان  )276 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/192 در خصوص پرونده کالســه 307/96 خواهان حمید جهانگیری با وکالت 
مهدی کیانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مهدی نامداری 2- حمید 

رضا نادری تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/6/15 
ســاعت 8:30 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 نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 13306 شعبه 52 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

)مجتمع شماره سه()116 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/199 در خصوص پرونده کالســه 960306 خواهان شرکت نیکو طرح به وکالت 
آقای نصیری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت میثم نصیری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/6/25 ســاعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 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: 13310 شعبه ششم شورای حل اختالف 

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

5/203 در خصوص پرونده کالســه 960021 خواهان بتول حیدریان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فریبا قاسمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/6/28 ساعت 18 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 26 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: 13299 شعبه 26 شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()112 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9609973623500468 شــماره پرونــده:  /114
9409983624000474 شماره بایگانی شعبه: 960210 شاکی: آقای رضا احمدی 
زاده فرزند محمد به نشانی: استان یزد شهرستان یزد شهر یزد خ خرمشهر خ غدیر ک 
شهید رضایی بن بست 6 رضایی انتهای بن بست سمت راست. متهم: خانم فاطمه 
شیعه فرزند آقاعلی به نشانی مجهول المکان. اتهام: سرقت مستوجب تعزیر یک عدد 
گوشی تلفن همراه. دادگاه با  عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به استعانت از خداوند متعال و باتکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام فاطمه شیعه فرزند آقاعلی متواری دایر بر 
سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه سامسونگ به شماره 355686056414250 
در سال 1394 موضوع شکوائیه تقدیمی آقای رضا احمدی زاده فرزند محمد با عنایت 
به شکوائیه تقدیمی شــاکی خصوصی، بلحاظ پاسخ اســتعالم واصله در خصوص 
ردیابی گوشی تلفن همراه مسروقه و به لحاظ عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه 
مورخ 1396/4/21 این دادگاه و بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثری از ســوی ایشان در 
دفاع از اتهام انتسابی این دادگاه با لحاظ قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست واصله 
دادسرای عمومی و انقالب اردستان با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، بزه 
انتسابی محرز و مسلم مستنداً به اصول سی و ششم و یکصد و شصت و ششم قانون 
اساســی و مواد 2 و 12و 13 و 18و 19 و 160 و 162 و 176 و 211 و 212 از قانون 

مجازات اسالمی مصوب 1392 مواد 345 و 365 و 374 و 375 و 378 و 379 و 380 
و 406 و 407 و 426 و 431 از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 661 و 667 از قانون 
مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب 1375 حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک 
سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و رد مال مسروقه در حق شاکی 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف موعد بیســت روز ابالغ قابل پژوهش در 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 181 شعبه 101 دادگاه کیفری 

دو شهر اردستان )101 جزایی سابق()352 کلمه، 4 کادر(
ابالغ اجرائیه

5/84 شــماره پرونــده: 139604002127000016/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9600022 شــماره آگهــی ابالغیــه: 139603802127000027 تاریخ صدور: 
1396/04/13 بدینوســیله بــه آقای امیــر عیوب رضائــی فرزند علــی اکبر به 
شــماره شناســنامه 1575 صادره از الیگودرز متولد 1350/03/05 به شماره ملی 
4171217334 که طبق آدرس متن سند و تقاضانامه ساکن: شهرضا خیابان امیرکبیر 
کوچه مولوی پالک 7 منزل شخصی که برابر گزارش مامور اداره پست نامبرده در 
آدرس مندرجه در اجرائیه مورد شناسائی واقع نگردیده اید ابالغ می شود طبق سند 
رهنی شماره 48981 مورخ 91/09/15 دفتر اسناد رسمی شماره 145 شهرضا شما 
مبلغ دو میلیارد و دویست و پنج میلیون ریال از تســهیالت بانک کشاورزی شعبه 
شهرضا اســتفاده نموده که در قبال استفاده از تســهیالت مذکور تمامت همگی و 
ششدانگ اعیانی کاشــانه مســکونی احداثی بر روی عرصه مشاعی واقع در طبقه 
اول به شماره پالک ثبتی شماره 10 فرعی مجزی شده از 3 فرعی از 11814 اصلی 
با قدرالحصه از مشاعات و با استفاده از انباری 5 فرعی و پارکینگ 6 فرعی واقع در 
بخش پنج ثبتی اصفهان ملکی عصمت شریفی جبلی در رهن و وثیقه بانک مذکور 
قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه به مبلغ یک میلیارد و ششصد و سی 
و هفت میلیون و پانصد و چهل و پنج ریال )1/637/545/000 ریال( بابت اصل طلب 
و سود و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/01/19 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 
نهصد و شصت و نه هزار و یکصد و سی و سه ریال )969133 ریال( به آن اضافه می 
گردد، صادر و پرونده تحت شماره بایگانی 9600022 در واحد اجرای اسناد رسمی 
شهرضا تشکیل و در جریان رسیدگی است که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
قانون ثبت و آئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شــد لذا به استناد ماده 18 آئین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یکنوبت در 
روزنامه درج و منتشر می گردد و ده روز پس از انتشــار آگهی عملیات اجرائی ادامه 
خواهد یافت. م الف:  368 مســئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا محمدمهدی 

یوسفیان)328 کلمه، 3 کادر(    
ابالغ اجرائیه

5/83 شــماره پرونــده: 139604002127000017/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9600023 شــماره آگهــی ابالغیــه: 139603802127000026 تاریخ صدور: 
1396/04/13 بدینوســیله بــه آقای امیــر عیوب رضائــی فرزند علــی اکبر به 
شــماره شناســنامه 1575 صادره از الیگودرز متولد 1350/03/05 به شماره ملی 
4171217334 که طبق آدرس متن سند و تقاضانامه ساکن: شهرضا خیابان امیرکبیر 
کوچه مولوی پالک 7 منزل شخصی که برابر گزارش مامور اداره پست نامبرده در 
آدرس مندرجه در اجرائیه مورد شناسائی واقع نگردیده اید ابالغ می شود طبق سند 
رهنی شماره 48980 مورخ 91/09/15 دفتر اسناد رسمی شماره 145 شهرضا شما 
مبلغ هشتصد و هشــتاد میلیون ریال از تسهیالت بانک کشــاورزی شعبه شهرضا 
استفاده نموده که در قبال استفاده از تســهیالت مذکور همگی و تمامت ششدانگ 
اعیانی کاشانه مسکونی احداثی بر روی عرصه مشاعی واقع در طبقه همکف به پالک 
ثبتی شماره 9 فرعی مجزی شده از 3 فرعی از 11814 اصلی با قدرالحصه از مشاعات 
و با استفاده از انباری 5 فرعی و پارکینگ 6 فرعی واقع در بخش پنج ثبتی اصفهان 

ملکی عصمت شریفی جبلی در رهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته و به علت عدم 
پرداخت بدهی اجرائیه به مبلغ ششصد و پنجاه و دو میلیون و هفتصد و سی و دو هزار 
ریال )652732000 ریال( بابت اصل طلب، دیرکرد و سود تا تاریخ 96/01/19 که از 
این تاریخ به بعد روزانه مبلغ سیصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و یک ریال )386301 
ریال( به آن اضافه می گردد، صادر و پرونده تحت شماره بایگانی 9600023 در واحد 
اجرای اسناد رسمی شهرضا تشکیل و در جریان رسیدگی است که برابر قانون اصالح 
ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد لذا به استناد 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما 
یکنوبت در روزنامه درج و منتشــر می گردد و ده روز پس از انتشــار آگهی عملیات 
اجرائی ادامه خواهد یافت. م الف:  367 مســئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 

محمدمهدی یوسفیان    )317 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/18 شماره صادره: 1396/09/392232 تاریخ ثبت صادره: 1396/4/28 نظر به 
اینکه سند مالکیت تمامت هیجده ســهم و یک دوم سهم مشاع از یکهزار و هشتاد 
و دو سهم و یکچهارم سهم ششدانگ قطعه زمین شــماره 2890 باقیمانده که در 
صفحه 598 دفتر 184 دفتر امالک بنام فتح اله مشهدی ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده سپس به موجب سند شماره 139667-79/2/22 دفتر 3- شهرضا تمامت 
مورد ثبت فوق از طرف فتح اله مشهدی به ســعید خاتمی و اشرف جاوری و فاطمه 
آقاخانی بالســویه انتقال گردیده که اینک فاطمه آقاخانی با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده 960903661396803-96/4/23 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره 758465-96/4/20 به گواهی دفترخانه 
327 شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی/سرقت/
سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای پالک فوق را نموده 
لذا مراتب به استناد 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 می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 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 سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شد. م الف: 374 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شهرضا

)260 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100351204385 شــماره پرونــده:  /182
9509980351201090 شماره بایگانی شعبه: 951278 خواهان خانم الهام طهرانی 
پور فرزند محمد به طرفیت خوانده عاطفه ملکی آرام، مرضیه تنانی به خواسته ابطال 
سند رسمی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 
120 ارجاع و به کالســه 951287 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/6/15 و 
ساعت 11 تعیین شــده 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 دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 13296 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)171 کلمه، دو کادر(

اخباريادداشت

مديرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از فوت 248 نفر 
در سه ماهه اول سال جاری در جاده های اصفهان خبر داد:

جاده هايی كه جان می گيرند
مديركل پزشكی قانونی اســتان اصفهان گفت: در 3 ماهه اول سال 
جاری، ۲۴۸ نفر در حوادث ترافيكی در استان اصفهان جان خود را 
از دســت دادند كه از اين ميان ۴۹ نفــر زن و ۱۹۹ نفر مرد بوده اند.

علی سليمانی پور اظهار داشــت: از مجموع ۲۴۸ نفر تلفات حوادث 
ترافيكی ســال جاری در اين اســتان، ۴۹ نفــر زن و ۱۹۹ نفر مرد 
بوده اند. وی افزود: بيشــترين تلفات حوادث ترافيكی، با ۱۴3 مورد 
در محور جاده های برون  شهری و پس از آن ۱۰۰ مورد در مسيرهای 
درون  شهری، ۴ مورد در جاده های  روســتايی و يک مورد مربوط به 

جاده های خارج استان گزارش شده است.

كشف محموله تجهيزات خودروی 
قاچاق در اصفهان

محموله موتورجاروبرقی، شيشــه باالبر والمپ خودروی قاچاق در 
اصفهان كشف و جمع آوری شد.مدير بازرسی ونظارت اصناف استان 
اصفهان گفت: ۲۰۰ عدد المپ LED ،۱۰۰ دســتگاه شيشه باالبر 
خودكار و ۱۶۲ دســتگاه موتورجاروبرقی قاچاق از واحدی صنفی 
در اصفهان كشف شــد.جواد محمدی فشاركی، ارزش اين محموله 
قاچاق را حدود يک ميليارد ريال اعالم كرد و افزود: پرونده متصدی 

اين واحد متخلف به مراجع قانونی ارسال شد.

معاون سازمان اوقاف در اصفهان:

 موقوفات ويژه ای برای ناشنوايان
 در نظر گرفته می شود

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امورخيريه گفت: در آينده 
بايد موقوفات ويژه ای برای ازدواج، مسكن و آموزش ناشنوايان كشور 
در نظر گرفته شود. حجت االسالم احمد شرفخانی در مراسم جشن 
ازدواج ۱۰۰ زوج جوان ناشنوا كه به همت اداره اوقاف و امورخيريه 
استان اصفهان برگزار شد اظهار داشت: مراسم جشن  ازدواج زوج های 
ناشنوا از دو سال گذشته در اســتان اصفهان و بعضی از استان های 
كشور برگزار شده است.وی با بيان اينكه با برگزاری اين جشن ازدواج 
در ابتدای راه قرار گرفته ايم، افزود: با اين نگاه می توانيم ازدواج را در 
جامعه فرهنگ سازی و ازدواج زوج های جوان را تسهيل كنيم.معاون 
فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خيريه با بيان اينكه قشر 
ناشنوايان گمنام و نيازمند توجه بيشــتر مسئوالن و مجموعه های 
مختلف هســتند بيان كرد: با برگزاری اينگونه مراسم ها توجه مردم 
و مسئوالن بيشتر به سمت ناشنوايان جلب می شود و می توانيم در 
آينده موقوفات ويژه ای بــرای آنها در نظر بگيريم.امام جمعه موقت 
اصفهان نيز برگزاری اين مراســم در جوار مقبره عالمه مجلسی را 
بسيار مطلوب خواند و از عالمه مجلســی به عنوان انسانی كم  نظير 
در عالم تشــيع ياد كرد.وی با اشاره به ســفارش دين اسالم درباره 
ازدواج افزود: زوج های جوان بايد وسيله آرامش و اطمينان يكديگر 
باشند و محبت را محور زندگی خود قرار دهند؛ چرا كه هيچ چيزی 
 غير از محبت نمی تواند باعث گرمی و اســتحكام زندگی مشترك

 شود.
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       زمستان است...
باد سرد پاییز سال 1326 ه.ق در 
کوچه پس کوچه های اصفهان 
می پیچد و با خود بوی ناامیــدی و زوال را به همراه می آورد. 
زوال یک جنبش مردمی، یک انقالب فراگیر آزادی خواهانه. 
هنوز یک سال نشده که مجلس شورای ملی در تهران به توپ 
بسته شده و تنی چند از مشــروطه خواهان در باغشاه اعدام 
شده اند. بدین ترتیب همه آرمانهای ملت ایران در این مقطع 
تاریخی حساس از دســت رفته به نظر می رسد. اما در پشت 
دیوارهای خانه های اصفهان تکاپو و جنبشــی احساس می 
شود. گروه هایی از علما و روشنفکران شهر در تدارک برنامه 
ای پیچیده هستند. مدتی است که شورای سّری مقاومت در 
شهر به رهبری آقا نوراهلل نجفی شــکل گرفته. نماینده شورا 
چند شبی است که در حومه شهر به دیدن یکی از سران ایل 
بختیاری می رود. از سوی دیگر اخباری امیدوار کننده از تبریز 
به گوش می رسد. در آنجا ســتارخان و باقرخان با همراهی 
مردم تبریز دست به مقاومتی جانانه زده اند و ارتش استبداد 
را هفته ها پیش دروازه های شــهر نگاه داشته اند. پس هنوز 
شعاع های کم رمق امیدواری از البه الی ابرهای تیره ناامیدی 

به چشم می خورد. 

    شورای سّری مقاومت در اصفهان
دکتر نوراهلل دانشور علوی ملقب به مجاهد السلطنه که خودش 
یکی از مهره های اصلی نهضت مقاومــت در اصفهان بوده از 
کمیته ای مخفی در این شهر نام می برد که با حضور هفت نفر 
از فعاالن سیاسی اصفهان شــکل گرفته بوده است. اقا نوراهلل 
نجفی، ســید حســن مدرس، میرزاعلی اکبر شیخ االسالم ، 
دکتر مسیح خان، حاج آقا محمد جوباره ای، آقاخان محاسب 
الدوله، محمدرضا میرزا رئیــس تلگرافخانه، محمدعلی خان 
سرتیپ و میرزاعلی اکبرخان سرتیپ اعضای فعال این کمیته 
بودند که در دوران اشغال اصفهان توسط نیروهای استبدادی، 
لحظه ای از پا ننشته و هر کاری برای شکستن حلقه مستبدین 
انجام دادند. این تالش ها ســرانجام در ذی الحجه 1326ه.ق 

نتیجه داد و اصفهان توسط نیروهای مسلح بختیاری آزاد شد. 
اختالفات داخلی ایل بختیاری در این زمان به اوج خود رسیده 
بود و محمدعلی شاه از این تفرقه نهایت استفاده را می برد. اما 
شورای مقاومت در اصفهان با تیزهوشی توانست اختالفات دو 
قطب اصلی بختیاری یعنی ضرغام السلطنه و صمصام السلطنه 
 را رفــع نمایــد و آنهــا را بــرای فتــح اصفهــان تشــویق

 کند. 

    انبار باروت؛ منتظر جرقه
انبار باروت اصفهان که در دوم ذی الحجه 1326 ه.ق اشغال 
شــده بود، منفجر شــد و جرقه این انفجار غارت دکان یک 
میوه فروش در بازار اصفهان بود. ســربازان حاکم شهر در این 
روز وارد بازار شــدند و به آزار و اذیت بازاریان پرداختند. بازار 
هم که انگار منتظــر بهانه بود تعطیل شــد و مردم با هدایت 
آقا نورا... نجفی و ســایرین به ســمت کنســولگری روس و 
انگلیس روانه شــدند. کنســولگری ها اما مردم را راه ندادند 
و مردم به دعــوت آقانجفی، مجتهد برجســته آن روزگار در 
مسجد جامع عباسی متحصن شدند. در همین زمان شورای 
مخفی مقاومت به وسیله قاصدانی نظیر مومن زاده اصفهانی، 
ارتش بختیاری را که در چند فرسنگی اصفهان اردو زده بود 
مطلع ســاختند. بدین ترتیب در شــب نهم ذی الحجه سال 
1326ضرغام الســلطنه به همراه یکصد و ده ســوار و پیاده 
بختیاری وارد شهر شــدند که به دنبال آن اســتبداد صغیر 
در اصفهان سقوط کرد و فتح این شــهر مقدمه ای شد برای 
فتح الفتوح اصلی یعنی آزادســازی تهران و ســقوط نهایی 

محمد علی شاه.

    نبرد خیابانی در اصفهان
در غیاب روزنامه های آزاد مشروطه خواه که همگی در دوره 
یکساله استبداد صغیر تعطیل شده بودند، روزنامه حبل المتین 
در کلکته هندوســتان، اخبار آزادســازی اصفهان را با شور و 
شوق زیادی پوشــش می داد. این روزنامه در شماره 29 خود 
شــرح مبســوطی از فتح اصفهان مخابره کرده است:» عصر 
هزار و دویست)با آمار رسمی مطابقت ندارد( سوار بختیاری 
به سرکردگی ضرغام الســلطنه به نجات اهل شهر رسیده...

حکومت درهای میدان)نقش جهان( را بســته، از ســنگرها 
مشغول دعوا شدند. تا سه ســاعت از شب گذشته بازار کارزار 
گرم بود و همان شــب قورخانه به تصرف بختیاری ها درآمد. 
سربازهای مالیری)طرفداران محمدعلی شاه( که طرف بازار 
را خلوت دیده، مشــغول غارت شــدند و قریب به چهار کرور 
تومان مال مردم به یغما رفت. مســتبدین که عرصه را تنگ 
دیدند، شــبانه به قنســولخانه انگلیس پناهنده شدند. صبح 

عید قربان هم گاهگاهی از ســنگرها اظهار حیاتی می شــد. 
عصر روز عید مستبدین به کلی منهدم شده و به کیفر اعمال 
خود رسیده و از صدا افتادند.« مجاهد السلطنه در خاطراتش 
مسیر حرکت نیروهای بختیاری در شــهر را به خوبی نشان 
داده است. بر اســاس گفته های وی، شــب نهم ذی الحجه 
1326شــش نفر از بزرگان اصفهان که مجاهدالســلطنه هم 
جزوشان بوده به پیشواز اردوی بختیاری در روستای دستگرد 
در غرب اصفهان می روند و در آنجا آخرین نقشــه ها را با هم 
مرور می کنند. دوســاعت بعد لشکر بختیاری از دوطرف وارد 
اصفهان می شود. بخشی از لشکر به طور مخفیانه از روی پل 
چوبی عبور کرده و به ســمت میدان نقش جهان حرکت می 
کند و در آنجا به متحصنین در مســجد جامع عباسی ملحق 
می شود. بخش دیگری از لشکر بختیاری هم از دروازه مارنان 
می گذرد و پس از عبور از چهارسوی شــیرازی ها و خیابان 
خوش)طالقانــی امروزی( بــه قلب دولتخانــه قدیم صفوی 
وارد می شود و در راه رســیدن به میدان نقش جهان، جنگ 
و گریزهای خیابانی با نیروهای مدافع شــهر آغاز می شــود. 
هنگامی که جنگ خیابانی در اطراف میدان نقش جهان به اوج 
خود می رسد، نیروهای مستبدین شکست می خورند و فراری 
می شوند. اقبال الدوله، حاکم شهر هم ناگزیر به کنسلوگری 
انگلیس در اصفهان پناهنده می شــود. بدیــن ترتیب با فتح 

میدان نقش جهان، اصفهان نیز فتح می شود که پس از تبریز، 
دومین شهری اســت که به نهضت مقاومت مشروطه ملحق 
 می گردد. حاال دیگر تا تهران فقط یک گام قهرمانانه باقی مانده 

است.«

    فاتحان اصفهان
امروز اگر ســری به تکیه میر در تخت فــوالد بزنید، با مقبره 
خانوادگی ایــل بختیاری در آن روبه رو خواهید شــد؛ جایی 
که صمصام الســلطنه، فاتح اصفهان و برادرش سردار اسعد 
بختیــاری در آن خفته اند. پس از پیروزی مجدد مشــروطه 
حاکمان بختیاری برای مدت ها در اصفهان حکومت می کردند 
و مردم هم چندان دل خوشــی از ایــن حکومت بختیاری ها 
نداشتند؛ با این حال، صمصام و سردار اسعد جایگاه ویژه ای 
در تاریخ ایران زمین به خود اختصــاص دادند. آنها به همراه 
باقرخان و ســتار خان در تبریز و محمدولی خان تنکابنی از 
گیالن کسانی بودند که آرمان مشــروطه خواهی ملت ایران 
را دوباره احیا کردنــد. هرچند این دوره از مشــروطه دولت 
مســتعجل بود و با اشــغال ایران توســط متجاوزین روس و 
انگلیس ایران به آستانه تجزیه کشیده شد، اما خاطره شیرین 
فتح اصفهان و همکاری اصفهانی ها و بختیاری ها در این زمینه 

هیچ گاه فراموش نخواهد شد.

اصفهان در انقالب مشروطه نقش عمده ای بازی کرد و این عکس نیروهای مسلح بختیاری را در جریان 
فتح اصفهان در میدان نقش جهان نشــان می دهد. فتح اصفهان در جنبش مشروطه اهمیت زیادی 

داشت و مقدمه ای برای فتح تهران و سقوط استبداد صغیر بود. 

اصفهان فتح شد!
فتح اصفهان در جریان انقالب مشروطه، نقش تعیین کننده ای در سقوط استبداد صغیر داشت

شاید اگر سلطان محمد میرزا ملقب به سیف الدوله، فرزند سی و هشتم فتحعلی شاه قاجار و حاکم محبوب 
اصفهان در آن زمان می دانست که چهل و هشت سال بعد یکی از خویشانش یعنی ظل السلطان فرزند ناصرالدین 
شاه و حاکم نامحبوب اصفهان عمارتی را که با این ظرافت و دقت و زیبایی ساخته بود خراب می کند، رنج این همه 
زحمت را بر خود هموار نکرده و هرگز به ساخت تاالر عمارت سرپوشیده اقدام نمی کرد. عمارت سرپوشیده در محدوده دولتخانه صفوی قرار 
داشته و تاالر آن یکی از تاالرهای قابل تحسین زمان قاجار بوده است. بقایای آن پس از تخریب شامل چهار پایه ستون است که اکنون در محل 
کاخ چهلستون نگهداری می شود. سیف الدوله مردی شاعر و نقاش بود که در سال 1240 ه.ق حاکم اصفهان شد. جالب اینجاست که او در 12 
سالگی حاکم اصفهان شده است. او که محبوبیت زیادی در اصفهان داشت به مرمت و احیا و نگهداری آثار صفویه اقدام کرد. وی در سال 1249 

ه.ق عروسی مفصلی در اصفهان برای خود برگزار می کند که در سطح شهر معروف می شود.
اما ده سال بعد یعنی سال 1250 ه.ق در اصفهان غوغایی بر پا می شود. در اطراف عمارت هفت دست در ادامه پل جویی صدای شیون به گوش 
می رسد، چون فتحعلی شاه قاجار در این عمارت درگذشته است. عمارت هفت دست که در امتداد پل جویی در زمان صفویه ساخته شده بود 

نیز در آینده به دست ظل السلطان تخریب می شود.
زمانی که فتحعلی شاه قاجار درگذشت، سیف الدوله هنوز حاکم اصفهان بود؛ تا زمانی که محمد شاه برادرزاده او به مسند سلطنت تکیه زد. 

 »وقتی محمد شاه به تخت نشست، این شاهزاده صفوی را مانند سایرین از کار انداخت. فعال در تهران با فقر و تنگدستی زندگی می کند و تنها 
آرزویش این است که بار دیگر عمارتی که ساخته، ببیند و بتواند خاطرات خود را از این راه تسکین بخشد.«

این نوشته های اوژن فالندن سیاح فرانسوی است که در آن زمان به اصفهان سفر کرده بود. سیف الدوله از تهران با اجازه محمد شاه به همراه 
مادرش به عراق مهاجرت کردند؛ سپس مدتی را در نجف و بغداد سکنی گزید و باالخره پس از چند سفر دیگر در زمان ناصرالدین شاه به ایران 
بازگشت و در سال 1288 ه.ق به دستور شاه، متولی آستان قدس رضوی شد. سیف الدوله در سال 1299ه.ق جان به جان آفرین تسیلم کرد.

اکنون اگر به تخت فوالد برویم و وارد تکیه مادر شاهزاده شــویم، بقعه ای می بینیم که در وسط آن قبری است با سنگ مرمر سفید و زیبا 
و صاحب آن زنی است که در سال 1246 ه.ق فوت شده که به دلیل مدفون شــدن وی در اینجا، این بقعه به همین نام خوانده شده است. 
طبق نوشته های دکتر همایی، این زن »مریم خانم« نام دارد که مادر شاهزاده سیف الدوله اســت؛ ولی کتب دیگری وی را دایه شاهزاده 
 و مادر او را طاووس خانم تاج الدوله معرفی می کند که اصالتا گرجی ولی ســاکن اصفهان بوده و زن چهل و دوم فتحعلی شــاه محســوب 

می شود.

حاکم محبوب قجری اصفهان
عکس روز

چهارسوق

پایه ستون های سحرآمیز
وقتی قدم به کاخ چهل ستون 
مــی گذارید، در چهــار طرف 
حوض بزرگ روبه روی عمارت 
و در چهار گوشــه های حوض، تنها آثار به جای مانده 
از عمارتی موســوم به »تاالر سر پوشــیده« را مشاهده 
می کنید؛ چهار پایه ستون سنگی با طرح شیر و دختر که 
فواره هایی در آنها مشاهده می شود. این چهار پایه ستون 
احتماال پس از تخریب تاالر عمارت سرپوشیده توسط 
ظل السلطان به عمارت چهلســتون انتقال یافته است. 
ماجرایی در پشت این بقایای تاالر قجری وجود دارد. اما 
اینکه این پایه ها روزگاری در کجا کار گذاشته شده بوده و 
ستون های روی آن به کجا متصل می شده است و اطراف 
آن چگونه بوده نیاز به رویا پردازی و تصور ذهنی از این بنا 
ندارد. اوژن فالندن سیاح مشهور فرانسوی در سفرنامه 

خود طرح این تاالر را با جزئیات رسم کرده است:
»اشــعه آفتاب به اندک از قطعات شیشــه های الوان 
که به شــکل گل ها درآورده اند وارد تاالر می شــود. پا 
به مالیمت پیش مــی رود. نقاشــی هایش قابل توجه 
اســت و چنان انســان را تنبل می کند که هر کســی 
مایل اســت چند ســاعتی بر روی تخت هایش بلمد. 
می شــود گفت این قصــر این قدر دلفریب اســت که 

 عاشــقان اگر بدان آیند به کلی معشوق خود را فراموش
 می کنند.«

این توصیفات فالندن از داخل تاالر عمارت سرپوشیده 
اســت. فالندن در زمان محمد شــاه قاجــار از ایران و 
اصفهان دیدار کرده اســت. وی از نقاشی های روح افزا 
و حجاری هــای دل فریب و میناکاری های قشــنگ و 
صدها آیینه سخن می گوید که این بنای کوچک را بر پا 
ساخته اند. در وسط تاالر حوضی است که دور آن تعدادی 
مجسمه مرمری قرار دارد. زنانی که کله شیرهایی بر دوش 
گرفته و دهان شیرها فواره هایی هستند که آب را به داخل 
حوض می ریزند. چهار ســتون کوچک به این مجسمه 
ها متصل شده است. این ســتون ها از طال و جواهرات 
گران قیمت هستند. قصر خلوت یا عمارت سرپوشیده که 
به نام »کاخ چهار باغ« نیز نام برده شده، توسط شاهزاده 
سیف الدوله فرزند فتحعلی شــاه قاجار که در آن زمان 
حاکم اصفهان بوده بنا شده است. قصد شاهزاده رقابت 
با ابنیه صفوی بوده است. پندار وی این بوده که قصری 
به عظمت عمارت چهل ستون ایجاد کند. فالندن در این 
مورد می نویسد: »این شاهزاده با سلیقه و قریحه خوش 
توانست به مقصود خود نائل آید؛ چه مصالح قصور آباد یا 
ویران سالطین صفوی را در عمارت خود به کار برد.«  این 

بنا در محدوده کاخ چهلستون و تاالر اشرف و توحیدخانه 
قرار داشته و در ابتدا در زمان شاه عباس اول صفوی جزو 
بناهایی بوده که در آن زمان در مجموعه دولتخانه و به 
نام رکیب خانه بوده است. در زمان قاجار محمد حسین 
صدر اصفهانی وزیر فتحعلی شاه و سیف الدوله آن را احیا 
می کنند ولی در زمان ناصر الدین شاه، ظل السلطان حاکم 
وقت اصفهان آنجا را به عنوان منزل مسکونی خود در نظر 
گرفته و باعث تغییر و تخریــب در آن عمارت گردید. با 
آنچه در سفرنامه های مختلف ذکر شده، بخشی از موزه 
هنرهای تزئینی و موزه هنرهای معاصر فعلی در روزگاران 

گذشته کاخ سرپوشیده را درخود جای داده بوده اند. 

اصفهانگردی

محمدرضا 
موسوی خوانساری

خانه نفرین شده جلفا
در دوران هــرج و مرجی که پس از ســقوط 
سلســله صفوی در اصفهان حاکم شد، جلفا 
بیش از همه آسیب دید. ظاهرا یکی از کالنتران جلفا در دوره زندیه 
که سرکیس نام داشته، ظلم و بی عدالتی زیادی به هم کیشانش 
می کند. کتاب تاریخ جلفای اصفهان از سرکیس و خانه ای که با 
پول مردم برای خودش ســاخته بوده روایت می کند:»سرکیس 
پس از آنکه از مقام کالنتری معزول شد باز هم با خیانت و بدگویی 
به جلفاییان زیان می رســاند و با این کار نزد کریم خان محبوب 
بود.به فرمان کریم خان در سال1771 میالدی به بصره اعزام شد 
که جلفاییان آواره را دوباره بازگرداند؛ اما ماموریت او با شکست 
روبه رو شد و دســت خالی به شیراز بازگشــت و همان جا مرد. 
بنابرگفته سالخوردگان، خانه اش را که با ظلم و ستم به جلفاییان 
ساخته بود نتوانست بیش از یک ماه در آن به سر برد... راستی که 
خانه او بدشگون است چون نه فقط خود او که بعد از او هم هر کس 
در آن خانه سکونت کرد و حاال هم ساکن آنند )در زمان چاپ کتاب 
در دوره قاجار( روزگارشان روز به روز بدتر می شود. در آن خانه 
گریه و زاری دردناک همیشه به پاست. مثل آسمان که همیشه از 

قصاص خون هابیل شکایت می کند.«

    اصفهان آزاد شد!
پـس از شکسـت اسـتبداد صغیـر و فـرار 
محمدعلی شـاه، او بـه کمک دولت روسـیه دوباره قصد بازگشـت 
به ایران را داشـت و سـپاهی هم تدارک دیـده بود. ایـل بختیاری 
بـه سـرعت لشـکری تـدارک دیـد و عـازم نبـرد بـا شـاه مخلـوع 
شـد. این لشـکر سـر راهش وارد اصفهـان شـده و فضای شـهر را 
عوض مـی کند.روزنامـه پروانه در شـماره 28 خود که در شـعبان 
1329ه.ق چاپ شـده، گزارشـی از ایـن ورود مهم را البتـه از دید 
خودش مخابره کـرده اسـت:»اردوی مفصلی را کـه مدتی منتظر 
قدوم میمنـت لزومشـان بودیم روز چهارشـنبه 21 شـعبان سـه 
سـاعت بـه غـروب مانـده فـوج فـوج چـون دریـای پـر از مـوج با 
اسـلحه جدیـده و سـراپا آراسـته از بختیـاری وارد اصفهـان و 
خـاک اصفهـان را از مقدم شـریف خـود رشـک جنـان نمودند. از 
ابتدای نصرآبـاد که یک فرسـنگی اصفهان اسـت تا میـدان نقش 
جهان تمـام راه را آب پاشـی کـرده تا غبـار راه، آن جوانان رشـید 
حریت خـواه را صدمـه نرسـانده و نیـز اسـتقبالیانی که از شـهر تا 
نصرآباد از دو طرف راه سـوار و پیـاده از برای تماشـا و پذیرایی آن 
مهمانـان محتـرم عزیز صف کشـیده... کامـال از فیض دیدارشـان 
محظـوظ شـوند.... نزدیـک عمـارت دولتـی از بـرای تشـریفات 
سـرداران معظـم چندیـن گوسـفند قربانـی نمـوده، حکومـت 
جلیله آقای سـردار اشـجع بـا روسـای ادارات اسـتقبال نمودند و 
با سـرداران معظـم وارد میدان شـده حسـب االمر اطـراف میدان 
را بـه طریـق نظامـی سـواران ردیف شـده صـف بسـتند... پس از 
شـلیک توپ، موزیکچیـان چابک دسـت وظیفه نظامی خـود را با 
یک حالت بسـیار خوشـی ادا کـرده، پـس از فراغـت موزیک زدن 
عکاسـان چندین شیشـه به چابکی و تردسـتی به انواع مختلف از 
سـرداران معظم و سـپاه محترم عکس برداشـتند و نزدیک غروب 
 هـر یـک در منـزل و محل خـود حکومـت جلیلـه معیـن فرموده 

بودند.« 

  ولی افتاد مشکل ها...
در جریـان مشـروطه، بختیـاری هـا چندیـن سـال حکومـت 
اصفهـان را در دسـت داشـتند و در تمـام ایـن سـال ها رابطـه 
مـردم ایـن شـهر بـا اعضـای ایـل بختیـاری بـا فـراز و فرودهای 
بسـیاری همـراه بـود؛ مثـال هنگامـی کـه سـردار اشـجع حاکـم 
اصفهان شـد مـردم بـه دولـت مرکـز شـکایت کردند ولـی حکام 
بعـدی نیز هیـچ یـک مـورد تاییـد شـهروندان اصفهانـی نبودند. 
روزنامـه زاینـده رود در 29 ذی القعـده 1331 ه.ق گزارشـی 
از ایـن کشـاکش اصفهانی هـا و بختیـاری هـا را مخابـره کـرده 
اسـت:»در ایـن دو هفتـه اخیـر هیجانـی مجهـول االسـاس در 
مابیـن اهالـی مشـهور مـی شـود کـه بـا وجـود تحقیقـات الزمه 
هنـوز علـل و اسـباب واقعـی آن را بـه دسـت نیاورده)ایـم(...روز 
شـنبه 24 گذشـته بعـد از ظهر همـان هیجـان با صورتـی مهیب 
تر در بـازار جلـوه نمـود و تمـام دکاکین بسـته ، تعطیـل عمومی 
شـروع شـد. دسـتوری هـم در جلوگیـری از طـرف حکومـت و 
نظمیـه داده نشـد. فـردای یک شـنبه نیـز دکاکیـن بسـته ماند؛ 
چنان که تاکنـون هـم بسـته و ادارات تعطیـل اسـت. از آن طرف 
هـم اجتماع مسـجد شـاه)جامع عباسـی(...مجددا شـروع شـده، 
شـدت یافت و خیـاالت مهـم اهالـی از پـرده بیـرون آمـد... بلی، 
غـرض و مقصـود آقایـان و اهالـی، نخواسـتن حکومـت بختیاری 
 اسـت. حتی ایـن مسـئله در توابـع و اطـراف اصفهان نیز سـرایت

 نموده... .«

عجایب 
و

غرایب

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه

زاینده رود

مهرداد 
موسوی خوانساری

سفرنامه

 آتش بازی در نقش جهان
 پس از پیروزی مشروطه

روسـیه در جریان انقالب مشـروطه طرفدار 
اسـتبداد محمدعلـی شـاه بـود؛ بنابراین به 
هیچ وجـه از پیروزی این جنبش خوشـحال نبود کـه این ناراحتی 
را بـه گونه ای متفـاوت در سـفرنامه کنسـول روسـیه در ایران می 
توانیـم مشـاهده کنیـم:»...ده روز پـس از ورود مـا بـه اصفهـان 
صمصـام السـلطنه بختیـاری حاکـم اصفهان، بـه مناسـبت خلع 
محمدعلی شـاه از سـلطنت جشـن مفصلی در میدان شـاه)نقش 
جهـان( ترتیب داد. مـا نیز در این جشـن دعـوت داشـتیم. میدان 
شـاه اصفهان محلی اسـت پر وسـعت و بسـیار قشـنگ و دورا دور 
آن ابنیـه زیبـای تاریخـی وجـود دارد ماننـد مسـجد شـاه)جامع 
عباسـی( و مسـجد شـیخ لطـف ا... و عالـی قاپـو کـه معمـوال »آال 
قاپـی« مـی گوینـد و مدخـل بلنـد بـازار بـزرگ و غیـره در ایـن 
میـدان وسـیع در زمـان صفویـه شـاه و اُمـرا و شـاهزادگان اسـب 
دوانـی و چـوگان بـازی مـی کردنـد. خالصـه ایـن میـدان بزرگ 
پر از جمعیت شـده بـود و اهـل شـهر بالتمـام در اظهار شـادمانی 
و تماشـای آتـش بـازی در آنجـا ازدحـام کـرده بودنـد. همین که 
آتش بازی شـروع شـد من می دیـدم که شـعله های بـزرگ آتش 
گاهی یـک بدنـه دیـوار را خـراب و گاهی یـک تکه از کاشـی های 
مینایی گنبدهـا را از بین می برد. در صورتی که آسـمان هم شـنل 
شـبانه زردوزی شـده از کواکب خود را روی همه اینها گسـترانیده 
بود میهمانـان عالی مقـام در باالی بـام عالـی قاپو از تماشـای این 
منظـره مسـرور و در مقابـل آنهـا میـوه هـای گوناگـون در ظروف 
مخصوصی گـذارده شـده و پیوسـته پیشـخدمت ها شـربت های 
خنـک مـی آوردنـد؛ امـا در ایـن انسـان بـالاراده در فکر گذشـته 
با عظمـت و ابهـت اصفهـان فرو مـی رفـت. در زمـان شـاه عباس 
کبیـر، تجـار و سـیاحان و کشیشـان و سیاسـتمداران از مغـرب 
پایتخـت صفویـه روی مـی آوردنـد بـرای اینکـه شـکوه و عظمت 
این ابنیـه زیبا را کـه در زمان خـود منحصر بـه فرد بـود از نزدیک 
تماشـا کنند و ضمنـا معاهدات پر فایده سیاسـی و تجـاری منعقد 
نمایند. آیا آن گذشـته چه بـود و این حـال کنونـی و تغییراتی که 
 بـه واسـطه بـی عالقگـی ایـران مـداران در ایـن کشـور روی داده

 چیست؟!« 
 )سفرنامه مسیو نیکیتین-
 کنسول روس در ایران دوره مشروطه(

زاینده رود

داستان اصفهانی ها و بختیاری ها 
در دوران مشروطه
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چلسی به دنبال هافبک بایرن
روزنامه میرر مدعی شد که آنتونیو کونته در تالش است رناتو سانچس، 

هافبک بایرن مونیخ را به خدمت بگیرد.

آنهایـی که دوسـت داشـتند سـردار آزمـون را در التزیـو ببینند، 
قطعـا بـه ایـن خواسـته شـان نخواهنـد 
رسـید؛ چـرا کـه خـود سـردار 
عالقـه ای بـرای تـرک فوتبـال 
روسـیه در ایـن مقطـع را ندارد 
و همچنین نداشـتن پاسپورت 
اروپایـی هـم یکـی دیگـر از 
موانـع حضور سـردار در سـری 

A اسـت.
 خـود ایتالیایـی هـا هـم متوجـه 
شـده اند که امسـال سـردار را در کشورشـان 
نخواهنـد دید. تسـنیم از قـول ، اولیسـی سـاوینی، فعـال عرصه 
نقـل و انتقـاالت فوتبـال باشـگاهی ایتالیـا و اروپـا نوشـته: بـه 
خوبـی از وضعیـت سـردار آزمـون آگاه هسـتم زیـرا ارتبـاط 
نزدیکـی بـا اطرفیـان او دارم. سـردار در فصـل جـاری در تیـم 
روبیـن کازان می مانـد تـا بـه جام جهانـی 2018 روسـیه بـرود. 
 مـا در ایتالیـا ایـن اطمینـان را داریـم کـه سـردار در تیمـش

 می ماند.

سردار، التزیو برو نیست

یک مـاه قبـل بـود کـه شـایعاتی دربـاره احتمـال حضـور کریم 
انصـاری فـرد در ناتینگهام فارسـت انگلیس 
منتشـر شـد بـا ایـن همـه مهاجـم 
ایرانـی المپیاکـوس اعـالم کـرد 
کـه برنامـه ای بـرای جدایـی 
باشـگاه  و  نـدارد  از تیمـش 
المپیاکـوس هـم بحـث جدایی 
کریـم و رفتـن او بـه فوتبـال 

جزیـره را رد کـرد. 
اما انگار دوبـاره این داسـتان جدی 
شـده. ناتینگهام فارسـت به دنبـال انصاری 
فرد اسـت و کریـم که در سـال منتهـی به جـام جهانی بـه دنبال 
حضور در ترکیب اصلی اسـت، به این پیشـنهاد بـه صورت جدی 

فکر خواهـد کرد.

تمایل »ناتینگهام فارست«
 به جذب انصاری فرد

منهای فوتبال

منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر 
اصفهان:

 دیدن بانوان کشتی گیر
 مرا به وجد آورد

منتخب پنجمین دوره شــورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: سالمت جامعه در گرو سالمت بانوان است و باید 
با فراهم آوردن بستری مناســب برای بانوان شهر و در 
اختیار گذاشتن امکانات، شرایط استفاده همه بانوان از 

پتانسیل های موجود را ایجاد کرد.
فریده روشن در حاشیه مراسم افتتاح نخستین آکادمی 
کشتی آلیش و گراپلینگ بانوان در اصفهان که در خانه 
کشتی پوریای ولی برگزار شــد در گفت وگو با ایمنا، 
اظهار کرد: شــنیده بودم که بانوان در ورزش توانمند 
هســتند، اما از نزدیک ندیده بود که پتانسیل بانوان تا 
این اندازه زیاد اســت و واقعا با دیدن بانوان ورزشکار و 

کشتی گیر قوی و قدرتمند شهرمان به وجد آمدم.
روشن گفت: برگزاری چنین جشــنواره های ورزشی 
و ایجاد آکادمی های ورزشــی باعث معرفی رشته های 
ورزشی به شهروندان می شود که اثیر بسیار زیادی در 

جذب عالقه مندان خواهد داشت.
وی ادامــه داد: راه اندازی اماکن ورزشــی ویژه بانوان 
موجب می شــود جامعه بانوان از فراهم بودن شرایط 
برای آنها مطلع شــوند و با اســتفاده از این امکانات، 

پتانسیل های خود را به عرصه ظهور برسانند.
منتخب پنجمین دوره شــورای اسالمی شهر اصفهان 
خاطرنشــان کــرد: ورزش با ســالمت افــراد رابطه 
مستقیم دارد و از آنجایی که ســالمت جامعه در گرو 
 ســالمت بانوان اســت باید بانوان ما به ورزش بیشتر 

بپردازند.
روشن بیان کرد: محیط شــهر باید برای ارائه خدمات 
ورزشــی به بانوان مناســب باشــد به همیــن دلیل 
می طلبد که شــرایط و امکانات مورد نیاز بانوان برای 
 استفاده راحت و در دسترس از امکانات ورزشی فراهم

 شود.
وی افزود: ما نماینده همه شــهروندان هســتیم، اما 
به عنوان یک زن دغدغه بانوان را حس می کنیم و بهتر 
می توانیم آنان را درک کنیم و قطعا بانوان شــهر نیز از 
ما انتظار بیشــتری دارند تا به مســائل آنان بپردازیم. 
یکی از مهم ترین وظایف مــا پرداختن به دغدغه های 
مختلف بانوان در مســائل مختلف ورزشی، اقتصادی، 
اجتماعی و غیره اســت و به آنها امید می دهیم روی ما 
حساب کنند و از آنها می خواهیم خواسته های خود را 
 از ما مطالبه کنند و پیگیر مسائل و حل مشکالت خود

 باشند.

رییس فدراسیون کشتی گفت: فدراســیون کشتی باید جسارت به 
خرج بدهد، چون ما نمی خواهیم کشتی فقط در اختیار چند ستاره 

خاص قرار بگیرد.
رســول خادم با بیان این مطلب افزود: برای انتخاب نفرات اعزامی به 
مسابقات جهانی فرانســه، رقابت های انتخابی قانونمند برگزار شد و 
تیمی که به مسابقات اعزام می شــود هم در فرنگی و هم در آزاد تیم 
جوانی است. با این طرز تفکر شاید فدراسیون قربانی کشتی شود؛ البته 

این موضوع به لحاظ مدیریتی عاقالنه نیست، اما درست همین است.
 وی ادامه داد: سال بعد از المپیک، ســالی است که باید برای حضور 
جوان ها و استعدادهای مدعی بیشترین فرصت را داد. ما می توانستیم 
انتخابی تیم ملی را با تعداد محدودی کشــتی گیر برگزار کنیم ولی 
اعتقاد داشتیم سال بعد از المپیک باید تا جایی که امکان پذیر است، 
در مســابقات انتخابی تیم ملی، برای ورود کشــتی گیران مستعد 
قهرمانی های کشور در گروه های الف، ب و ج، مسابقات اوپن، مسابقات 
جوانان جهان، استعدادهای برگزیده شورای فنی، مدال آوران المپیک 
و مدال آوران جهانــی در اوزان غیر المپیکی را بــاز بگذاریم.  رییس 
فدراسیون کشتی تصریح کرد: به این ترتیب فرصت حضور در مسابقات 
جهانی را برای جوانان و باتجربه ها، حتی استعدادهای ناشناخته ای که 
توانسته بودند عنوان برتر را در وزن خودشان در مسابقات مورد نظر 
فرآیند برای حضور در انتخابی تیم ملی کســب کنند، فراهم کردیم. 
طبیعتا با این سازوکار مسابقات سنگین تر می شود و در این بین امکان 
دارد خیلی از چهره های شاخص و باتجربه ما آسیب ببینند و نتوانند 

نفر برتر شوند. نگاه ما باید به المپیک 2020 باشد. برای این نگاه باید 
این فرصت را می دادیم تا هر اســتعدادی که در وزن خودش مدعی 
است و قبال در مسابقات گزینشــی انتخابی تیم ملی خودش را ثابت 
کرده ، فرصت حضور در انتخابی تیم ملی را پیدا کند. خادم تاکید کرد: 
این مهم اتفاق افتاد. امکان دارد این موضوع برای فدراســیون خیلی 
پرهزینه باشد، امکان دارد فدراسیون قربانی شود. اما فدراسیون اگر 
به المپیک 2020 فکر می کند، باید چنین جسارتی داشته باشد. این 
جسارت ورزی را سال های قبل هم تا حدودی و نه به طور کامل تجربه 
کردیم. خیلی از کشــتی گیران باتجربه مان را در انتخابی تیم ملی از 
دست دادیم، اما در مقابل اســتعدادهایی را شناسایی کردیم که این 

استعدادها، خودشان اسباب آبرو و افتخار برای کشتی ایران شدند. 
 وی افزود: وقتی ما می پذیریم کمیل قاسمی پرافتخارترین سنگین 
وزن تاریخ ایران باوجود آسب دیدگی که داشته و همه کادر فنی هم 
در جریان آن بوده اند، در انتخابی شرکت کند، یعنی داریم به کسب 
افتخار کشتی در المپیک 2020 می اندیشیم. ما نمی خواهیم کشتی 
فقط در اختیار چند ستاره خاص قرار گیرد؛  البته تا جایی که امکان 
دارد از قهرمانان بزرگی که ســال ها برای آن ها زحمت کشیده شده 
است، حمایت و مراقبت می کنیم، اما انتخابی تیم ملی، انتخابی تیم 
ملی است. حتی اگر بر مبنای فرآیند و با اتکا به کارنامه خارجی برتر 
برخی کشتی گیران، استثنائاتی هم در پوشیدن پیراهن تیم ملی نسبت 
به نتایج انتخابی تیم ملی اتفاق بیفتد، باز هم باید از دل مســابقات 

انتخابی تیم ملی باشد.

نقل قول روز

خادم: فدراسیون کشتی باید جسارت به خرج بدهد
قاب روز

»رسن« رسما پرسپولیسی شد
داستان بشار رسن و پرسپولیس با حضور این بازیکن در باشگاه پرسپولیس و عقد قراردادش با قرمزها 
به پایان رسید. رسن بعد از جلسه با برانکو و محمد ترکاشــوند قرارداد دو ساله ای با پرسپولیس 
امضا کرد. ترکاشوند درباره زمان حضور این بازیکن عراقی در تمرینات پرسپولیس به سایت باشگاه 
گفته:» بشار با توجه به سه بازی که باید برای باشگاه قبلی خود انجام بدهد، از برانکو اجازه گرفت 
که سرمربی هم این اجازه را به او داد. با توجه به برنامه بازی ها که به ما ارایه شد، بشار رسن ده روز 

دیگر به تیم ملحق می شود.«

تیم تراکتورســازی در اولین دیدار خود در هفدهمین دوره لیگ برتر 
در دیدار برابر استقالل خوزستان با گل دقیقه 90 میثم دورقی، بازنده 
به خانه بازگشــت تا برای سومین ســال پیاپی در حسرت پیروزی در 
نخستین دیدار خود باشد. قرمزپوشــان تبریزی در فصل گذشته لیگ 
برتر بازی نخســت خود را مانند لیگ جاری، برابر استقالل خوزستان 
آغاز کردند و برابر شــاگردان پورموسوی نتیجه ای بهتر از تساوی دو بر 
دو در خانه کسب نکردند. آنها در لیگ پانزدهم نیز در هفته ابتدایی برابر 
نفت تهران به میدان رفتند و با تساوی بدون گل متوقف شدند. شاگردان 
گل محمدی در هفته آتی در یک دیدار حساس باید به مصاف پرسپولیس 
بروند و با توجه به شرایط خوب تیم برانکو، کار بسیار سختی را پیش رو 

خواهند داشت.

تیم فوتبال ذوب آهن عصر پنجشنبه در اولین دیدار از لیگ برتر هفدهم 
در مشهد به مصاف سیاه جامگان رفت و در حالی که با نتیجه دو بر یک 
از میزبان پیش بود، در دقایق پایانی گل دوم را دریافت کرد و دستش از 
پیروزی کوتاه ماند. این هفتمین دوره متوالی لیگ برتر است که ذوب 

آهن در هفته نخست موفق به کسب پیروزی نمی شود.
تیم اصفهانی در لیگ برتر یازدهم در هفته اول برابر راه آهن به تساوی 
دو بر دو رسید؛ اما در هفته های اول لیگ دوازدهم تا لیگ برتر شانزدهم 
به ترتیب برابر فجرسپاسی شیراز، استقالل خوزستان، صبای قم، ملوان 
انزلی و سیاه جامگان مشهد مغلوب شــد و در بازی نخست لیگ برتر 
هفدهم که روز پنجشنبه برگزار شد، با تساوی برابر شاگردان میثاقیان 

باز هم به روند پیروز نشدن در هفته اول لیگ برتر ادامه داد. 

 هت تریک تراکتور
 در ناکامی های هفته اول

طلسم ذوب آهن شکسته 
نشد

ادعای روز

خبر روز

هفته اول هفدهمیــن دوره رقابت های 
 سعید 
نریمانی

فوتبال لیــگ برتر عصر پنجشــنبه با 
برگزاری 4 چهار دیدار پیگیری شد که 
در این دیدارها تیم پرسپولیس، قهرمان فصل گذشته توانست 

با 2 گل از سد تیم فوالد خوزستان بگذرد.
سرخ پوشان تهرانی در حالی اولین برد خود در این فصل را به 
دست آوردند که فصل نقل و انتقاالت را با قدرت آغاز کردند.

هنوز لیگ برتر به پایان نرسیده بود که روزنامه ها خبر از توافق 
شجاع خلیل زاده و گاودین منشا با سرخپوشان دادند.انتقال 
خلیل زاده از سپاهان به پرسپولیس مهم ترین انتقال هفته های 
نخستین نقل و انتقاالت بود.مدافعی جوان و مستحکم که پس 

از به پایان رسیدن دوران سربازی در تیم تراکتور سازی به تیم 
سابق خود، یعنی سپاهان،بازگشت.شــجاع در ابتدای فصل 
و تعطیالت نیم فصل گذشــته به هر دری زد نتوانست مجوز 
جدایی از ســپاهان را بگیرد و اکنون پس از پایان قراردادش 
به قهرمان فصل قبل پیوســته است.حضور شجاع خلیل زاده 
عالوه بر تضعیف سپاهان یکی از رقیبان اصلی پرسپولیس در 
فصل پیش رو ،کمربند دفاعی این تیم را هم مســتحکم تر از 
قبل می کند.شجاع خلیل زاده را باید خریدی قابل قبول برای 
پرسپولیس دانست.دیگر خرید مهم این تیم مهاجم نیجریه 
ای فصل قبل پیکان اســت.مهاجمی که تا پیش از حضور در 
لیگ ایران نام و آوازه چندانی نداشت ولی به واسطه گذراندن 

یک فصل خوب در پیکان و کسب عنوان دومی در آقای گلی 
توانست جذب پرسپولیس شود.در فاز تهاجمی، سرخپوشان 
تهرانی مهدی طارمی ، علی علی پــور و حتی وحید امیری را 
داشتند که اولی با کسب عنوان آقای گلی، سودای حضور در 
لیگ های اروپایی را در سر می پروراند.جذب گادوین منشا سبب 
شد تابرانکو با خیال راحت از جدایی طارمی حرف بزند.پس از 
کش و قوس های فراوان طارمی هم در پرســپولیس ماندگار 
شد تا فصل جدید فوتبال شاهد حضور بهترین گلزنان فصل 
قبل در خط تهاجمی پرسپولیس باشیم.تجربه قبلی بازیکنان 
خارجی در پرسپولیس نشان داده است که برای قضاوت درباره 
گادوین منشا باید منتظر ماند.مهاجمان قابلی چون ترائوره و 
آرفی از جمله خارجی های خوبی بودند که هرگز نتوانستند 
درخشش خود را در پرســپولیس جبران کنند.در خط میانی 
شاید مهم ترین دغدغه پرســپولیس جدایی سروش رفیعی 
باشد. هرچند بازی بازیکنانی چون مســلمان و احمد زاده و 
البته بازیکن جدید این تیم ،ســیامک نعمتی،می تواند از این 
دغدغه بکاهد،اما جدایی سروش رفیعی در فصل پیش رو قطعا 
به چشم خواهد آمد.سیامک نعمتی هافبک فصل قبل پیکان 
است که بیشتری پاس های گل را برای گادوین منشا ارسال 
کرده؛هماهنگی این دوبازیکن می تواند دست برانکو را برای 
بازی گرفتن مطلوب از آنها باز بگذارد.پرسپولیس که در فصل 
گذشته از جناح چپ آســیب های فراوانی دیده بود در دوران 
نقل و انتقاالت سعی در بهبود این قسمت داشت.جذب شایان 
مصلح ستاره فصل قبل سپید رود بهترین گزینه در دوران رکود 
هافبک چپ در لیگ ایران بود.بازیکن جوانی که استقالل نیز 
به شدت دنبال جذب او بود.جذب مصلح پرسپولیس را عالوه 
بر ناکام گذاشتن استقالل ،صاحب یک بازیکن جوان و پرانگیزه 
کرد.برانکو با بازی های درخشان انصاری نشان داده است که 
توانایی خوبی در ستاره کردن بازیکنان جوان دارد.در سمت 
راست پرسپولیسی ها با وجود جدایی رامین رضاییان مشکل 
چندانی را احساس نمی کنند.هافبک های دفاعی این تیم نیز 
با تمدید قرارداد کمال کامیابی نیا و جــذب احتمالی احمد 

نوراللهی به کامل ترین حد خود رسیده است.
تیم پرســپولیس با توجه به عملکرد  خوبش در فصل و نقل و 
انتقاالت و کسب 3 امتیاز اولین بازی برای رقیبان خط و نشان 

کشید و خود را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی معرفی کرد.

دور رفت از مرحله سوم رقابت های مقدماتی فصل 2017-2018 
لیگ اروپا با شکست تیم پانیونیوس یونان در خانه نماینده رژیم 
صهیونیستی پیگیری شد. در این بازی مسعود شجاعی و احسان 
حاج صفی، 2 بازیکن ارزشمند کشورمان حضور نداشتند و از سفر 
به سرزمین های اشغالی خودداری کردند. تیم یونانی نیز در غیاب 
این دو بازیکن یک بر صفر شکست خورد، اما به بازی برگشت در 

زمین خود امیدوار ماند.
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سخنگوی باشگاه استقالل خوزستان درباره شکایت این باشگاه 
از مهدی زبیدی گفت: اگر رای فدراســیون فوتبال به سود ما 
صادر شود، بازیکن 4 تا ۶ ماه محروم خواهد شد.یعقوب پیری 
درباره صادر شدن کارت بازی زبیدی برای همراهی تیم پارس 
جنوبی جم، در حالی که با باشگاه استقالل خوزستان یک طرفه 
فسخ کرده، اظهار کرد: کارت بازی چنین بازیکنانی تا وقتی که 

کمیته، به پرونده آنها رسیدگی کند، صادر می شود.

داستان پرســپولیس و اعتراض داوری در لیگ امسال هم 
ادامه خواهد داشــت. اخراج علیپور در دیدار مقابل فوالد نه 
تنها اعتراض برانکو در کنفرانس خبری بعد از بازی را در پی 
داشت بلکه باشگاه پرسپولیس هم به اخراج بازیکنش اعتراض 
کرده اســت. آنطور که فارس نوشته، باشــگاه پرسپولیس 
امروزاعتراض خود نســبت به اخراج علــی علیپور را تقدیم 

سازمان لیگ خواهد کرد تا به کمیته انضباطی ارجاع شود.

محرومیت ۴ تا ۶ ماهه در انتظار مهدی زبیدی؟اعتراض پرسپولیس به اخراج علیپور شکست؛ در غیاب شجاعی و حاج صفی

بـا توجـه بـه اینکـه صحبـت هـای بسـیاری در خصـوص انتقال 
گـوش  بـه  ژرمـن  پاریسـن  بـه  نیمـار 
می رسـد، تیاگـو موتـا اعـالم کـرد 
ایـن بازیکـن بـا آغوشـی بـاز 
 در پاریــس پذیرفتـه خواهـد

 شد.
پاریسـن ژرمـن عالقـه دارد 
تـا بـا پرداخـت 222 میلیـون 
یـورو بنـد فسـخ قـرارداد نیمـار 
ایـن بازیکـن برزیلـی را بـه خدمت 
بگیـرد و ایـن مسـئله باعـث شـده اسـت 
صحبت هـای بسـیاری در خصـوص ایـن انتقـال به گوش برسـد. 
تیاگـو موتـا پـس از دیـدار پاریسـن ژرمـن مقابـل یوونتـوس در 
خصـوص انتقـال نیمـار بـه پاریـس اعـالم کـرد کـه بازیکنـان 
پاریسـن ژرمـن در رختکـن در مـورد نیمـار صحبـت می کننـد. 
موتـا گفـت: قطعـا در مـورد او صحبـت مـی کنیـم. او بازیکـن 
بزرگـی اسـت و هیـچ تیمـی وجـود نـدارد کـه نخواهـد او را بـه 
خدمت بگیرد. بارسـا دوسـت نـدارد او را از دسـت بدهـد؛ چرا که 
او تفاوت هـا را رقم می زنـد. اگر او مـی خواهد به پاریـس بیاید از 
او به گرمی اسـتقبال می کنیـم. امیـدوارم این مسـئله در نهایت 
به سـود پاریسـن ژرمـن بـه پایـان برسـد و نیمار بـه اینجـا بیاید 
چون تجربه بـازی در کنـار او فوق العـاده اسـت.وی همچنین در 
خصوص اینکـه آیا حضـور نیمار می تواند باعث شـود پاریسـی ها 
به قهرمانی در لیـگ قهرمانـان اروپا برسـند افزود.هـر تیمی نیاز 
دارد تـا بازیکنـی ماننـد نیمـار را در اختیـار داشـته باشـد. پیـدا 
کردن بازیکنی در سـطح او بسـیار دشـوار اسـت و او می تواند در 

هـر جایی بـه میـدان بـرود. 

موتا: 

 با آغوشی گرم از نیمار
 استقبال می کنیم

سرخیو رومرو، گلر منچستریونایتد مدعی شد که ماندن دخیا در 
این تیم به نفع اوست.

دخیــا در یونایتد به عنــوان گلر اول 
شناخته می شــود و فصل گذشته 
35 بــازی در لیگ برتــر انجام 
داد. شــایعاتی در مورد جدایی 
دخیا در ابتدای تابستان شنیده 
می شــد و رئــال جــدی ترین 
مشــتری او بود ولی در نهایت در 

یونایتد ماندنی شد. 
حال رومرو تاکید کرد که ماندن دخیا به نفع 
او بوده است.او گفت:» برای باشگاه بهتر است که رقابتی بین من 
و دیوید وجود داشته باشــد. واقعیت این است که دوستی خوبی 
بین ماســت، ســخت تالش می کنیم تا به هم دیگر کمک کنیم. 
خیلی مهم است که در این مســیر گام بر می داریم. اگر او به من 
فشار وارد کند، من هم به او فشــار وارد می کنم. بله ماندن دخیا 
به نفع من است. او دوســت من است و ما همیشــه در تمرینات 
ســخت در کنار هم تالش می کنیم. اگر او خــوب کار کند، من 
 هم خوب کار می کنم بدین تریبت ســطح نمایش هایمان باالتر 

می رود«

 رومرو: 

ماندن »دخیا« به نفع من است

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در نشست خبری بعد از بازی 
گفت: بازی که 4 تا گل داشته باشد، قابل قبول است، اما ما در 
حد ذوب آهن بازی نکردیم. می توانستیم بهتر باشیم و باید 
تا آخر بازی حرفه ای بازی می کردیم.امیر قلعه نویی افزود: ما 
می توانستیم حتی گل های بیشتری بزنیم قبل از اینکه گل دوم 
را دریافت کنیم، بچه ها می توانستند حفظ توپ کرده و حتی 
گل سوم را هم به ثمر برســانیم. گل اول را از روی بدشانسی 

دریافت کردیم. بــا اینکه دو گل زدیم امــا در حد ذوب آهن 
نبودیم؛ البته هفته اول است و باید بگویم شاید سه، چهار دقیقه 
اول چندین خطا روی حدادی فر، بازیکن کلیدی ما انجام دادند 

که باعث شد تا تغییراتی در تیم ایجاد کنیم.
سرمربی ذوب آهن در ادامه درباره تغییر مکان بازی که پیش 
از مسابقه اعالم شده بود، خاطرنشان کرد: باید به این موضوع 
عادت کنیم آنقدر زمین را تغییر دادند که خودمان هم گیج 

شدیم و فکر می کردیم باید لب مرز بازی کنیم. یاد زمین خاکی 
می افتیم، اینها خوب نیســت. این مسائل برای لیگ ما خوب 
نیست و باید از آن دوری کنیم؛ چرا که لیگ باید حرفه ای شود.

قلعه نویی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید شما به داوری 
اعتراض داشتید، عنوان کرد: من هیچ وقت اعتراض نداشتم و 
درباره داوری صحبت نکردم. فقط از میثاقیان گله کردم. شاید 
داور یکی، دو مورد اشتباه کرد اما من اعتراضی نداشتم. بازیکن 
ما هم چک خورد و هم اخطار گرفت، همه دیدند. حاال هر چه 

هست بعدا مشخص می شود.

قلعه نویی:در حد ذوب آهن بازی نکردیم

هفته اول رقابت های لیگ برتر،؛جام خلیج فارس

خط و نشان پرسپولیس برای رقیبان

فوتبال جهان
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حجت االسالم و المسلمین»سید علی قاضی عسکر« شامگاه 
پنجشنبه در همایش مدیران، معاونین، کارگزاران، روحانیون، 
معین و معینه کاروان های حج اســتان اصفهان افزود: حج 
امســال به صورت بی ســابقه ای مورد هجمه قرار گرفت و 
عده ای مزدور خارج نشــین با راه انــدازی کمپین هایی در 
شبکه های مجازی و انتشار مطالبی دروغ در فضای مجازی 
قصد جلوگیری از مشارکت ملت مسلمان ایران در مناسک 

حج داشتند. 
وی افزود: با تالش وزارت اطالعات اثبات شد که در پشت پرده 
این فعالیت ها، یک جریان مرموز در خارج از کشور وجود دارد 
و متاسفانه عده ای نا آگاه و ســاده لوح در داخل کشور این 

القائات را باور کرده و اقدام به نشر آنها کردند. 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرســت حجاج 
ایرانی تصریح کرد: براساس اطالعات به دست آمده مشخص 
شد که گرداننده اصلی کمپین» نه به حج«یکی از کارمندان 
سابق و مزدور ســفارت ایران در فنالند می باشد که سال ها 

قبل به این کشور پناهنده سیاسی شده است. 
وی افزود: این آدم مزدور کمپین » نه بــه حج « راه اندازی 
کرده و از ملت ایران خواسته اســت به حج نروند و با انتشار 

مطالب غیر واقعی در فضای مجازی، قصد ایجاد رعب و ترس 
در بین حجاج ایرانی داشته است. 

حجت االســالم قاضی عسگر ادامه داد: متاســفانه برخی از 
خطیبان نیز تحت تاثیر این فعالیت های ضد دین قرار گرفتند 

و درباره حج اطالعات غلط به مردم دادند. 
وی افزود: این افراد اکنون مرتکب گناه بزرگ خود شده اند و 
درصدد جبران اشتباه خود هستند، اما مسائل فکری به راحتی 
از بین نمی رود و این مسئله باید بیش از گذشته مد نظر قرار 

گیرد تا در دام دشمنان اسالم گرفتار نشویم. 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرســت حجاج 
ایرانی با بیان اینکه حج یک واجب شــرعی است، گفت: مگر 
واجب شــرعی جایگزین دارد که بخواهیــم عمل دیگری را 

جایگزین آن کنیم؟
وی گفت: براســاس آمار، حدود هفت میلیون ایرانی سالیانه 
برای تفریح به خارج از کشور می روند، چرا این کمپین های 
ضد دین تنها از چند هزار حجاج خواســته اند هزینه ســفر 
خود را به امور دیگر اختصاص دهنــد و از هفت میلیون نفر 
که پول خود را برای تفریح در ترکیــه، دوبی، تایلند و دیگر 
کشــورها هزینه می کنند نمی خواهند تا این هزینه را برای 

فقرا هزینه کنند. 
حجت االسالم قاضی عسکر بااشاره به اینکه حادثه منا در سال 
94 دستاویزی برای دشمنان جهت هجمه به حج شده است، 
گفت: براساس توافقاتی که با وزارت حج عربستان کرده ایم 
از آنها خواسته ایم تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود 
 و برای ورود و خــروج زائران ایرانی برنامــه زمانبندی اعالم 

کنند. 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرســت حجاج 
ایرانی درباره دســتبندهای الکترونیکی نیز گفت: بعثه مقام 
معظم رهبری از 10 سال پیش در تدارک تهیه ابزاری برای 
آگاهی از وضعیت حجاج پس از ورود به عربستان بود که این 
دستبندهای مچی الکترونیکی توسط شرکت » صا ایران« در 
شیراز ساخته شد، اما عده ای به دروغ و با نیات خاص، عنوان 

کردند که این دستبندها ساخت رژیم صهیونیستی است. 
وی روابط سیاسی ایران و عربســتان را بر امور حج و حجاج 
ایرانی بی تاثیر دانست و تصریح کرد: سازمان حج و زیارت و 
نماینده ما در عربستان با وزارت حج عربستان توافق کردند 
که روابط سیاسی دو کشور از امور حج جدا باشد و تحت هر 

شرایطی عربستان به حجاج ایرانی خدمات رسانی کند. 
حجت االسالم قاضی عســگر اضافه کرد: عربستان سعودی 
پذیرفت که مسائل سیاسی دو کشور در امور حجاج ایرانی در 

این کشور بی تاثیر باشد. 
وی با بیان اینکه شــورای امنیت ملی و مســئوالن بلندپایه 
نظام، توافق انجام شده بین ســازمان حج و زیارت و وزارت 
حج عربســتان را تایید کرده اند، گفت: رفتن به حج تصمیم 

شخصی من نیست بلکه تصمیم نظام است. 

هر مسجد یک خبرنگار داشته باشد
حجت االسالم معتمدی در آیین افتتاحیه دوره آموزش خبرنگاری ویژه اعضای کانون های 
فرهنگی هنری مساجد گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که هر مسجد یک خبرنگار داشته 

باشد و فعالیت های مسجد را در فضای مجازی و رسانه ها منتشر کند.

ویژهاخبار

دیدگاه

دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین:

فلسطین، معیاری  برای سنجش 
مسلمانی همه نسل هاست

دفتر جمعیت دفــاع از ملت  فاطمه کاویانی 
فلسطین در اصفهان با حضور 
دختر بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران)دبیر کل جمعیت 
دفاع از ملت فلســطین(  پنجشنبه هفته گذشته  افتتاح 
شد.این در حالی بود که حضور مسئوالن استانی و حتی 
شهری اصفهان در مراسم افتتاحیه نه تنها کمرنگ بلکه 
بســیار بی رنگ بود.افتتاح دفتر جمعیــت دفاع از ملت 
فلسطین از چند نظر حائز اهمیت اســت. به گفته زهرا 
مصطفوی؛ مسئله فلسطین یک مسئله انسانی ، دینی ، 
سیاسی و اقتصادی محسوب می شود که از اندیشه های امام 
راحل برگرفته شــده ؛ در حالی که تفکر سیاسی غالب بر 
مسئله فلسطین حاکم است، اما باید توجه داشت حمایت از 
مظلومان مانند فلســطین نیازمند کارهــای فرهنگی 
غیروابسته به زمان خاص است و این امر به کارهای فرهنگی 
بلندمدتی نیاز دارد که بایــد از طریق محافل فرهنگی و 
جوانان فعال در دانشگاه ها و مدارس و دیگر محافل فرهنگی 

دنبال شود .
 دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلســطین با بیان اینکه 
فلسطین معیاری برای سنجش مسلمانی همه نسل هاست 
و ملت فلسطین با وجود همه مشکالت و محدودیت هایی 
که در مســیر مبارزه با اشــغال گران سرزمین فلسطین 
و اماکن مقــدس آن دارند در حد توان بــه میدان مبارزه 
آمده اند، عنوان کرد: خلع سالح کرانه باختری، محاصره 12 
ساله غزه، خیانت های دولت های عربی و برخی از رهبران 
فلسطینی از جمله مواردی است که این ملت به خوبی در 

مقابل آن ایستادگی کرد.
 وی با اعالم خطر کردن نسبت به اشاعه بحران آفرینی جدید 
در منطقه و شتاب دادن به طرح یهودی سازی بیت المقدس 
در سال های اخیر عنوان کرد: تفکر صهیونیستی با ایجاد 
تفرقه و به وجود آوردن تروریسم های تکفیری سعی در 
آزمودن واکنش جهان اسالم نسبت به این موضوع دارند.

دختر امام خمینی)ره( به مضرات اقتصادی حضور رژیم 
صهیونیستی در منطقه اشاره کرد و گفت: با ایجاد ناامنی 
در منطقه ، صادرات نفت خام و ارزان به غرب وخرید اسلحه 
از آنها و تاراج جوانان نخبه  تنها بخشی از اهدافی است که 
مستکبران جهانی با ناآرام کردن منطقه به آن دست یافتند. 
وی عدم توجه به زیرساخت های توسعه را از دیگر نتایج این 
ناامنی برشمرد.  زهرا مصطفوی هر روز از عمر اسرائیل را 
معادل میلیاردها خسارت به مردم منطقه دانست و تاکید 
کرد: این مسائل از دالیلی است که امام موسی صدر اسرائیل 

را با صفت شر مطلق معرفی کرده است.

 نامه رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان
 به جهانگیری:

 وعده جاری شدن دائمی آب 
در بستر زاینده رود محقق شود

سید ناصر موسوی الرگانی، رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
در نامه ای به معاون اول رییس جمهور خواستار اجرای طرح بهشت 

آباد و تحقق وعده جاری شدن دائمی آب در بستر زاینده رودشد.

مدیرکل اوقاف استان اصفهان:

وقف، از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی 
است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در جشن ازدواج 100 
زوج ناشنوا اظهار کرد: در اجرای نیات واقفان که بخشی از اموال خود 
را صرف امور خیر می کنند، بحث ازدواج مغفول مانده است، چرا نباید 

فرهنگ وقف برای زوج ها را ترویج کنیم.
حجت االسالم رضا صادقی افزود: هدف اصلی مراسم جشن ازدواج 
100 زوج ناشــنوا در کنار مقبره عالمه مجلســی و در آستانه روز 
بزرگداشت امامزادگان، ترغیب خیرین به اختصاص بخشی از نیات 
خود به زوج های جوان بود، باید بدانیم وقف فقط ســاختن مسجد 
و حســینیه و برپایی روضه نیســت بلکه موضوعات بسیار متنوع و 

گسترده تری را هم شامل می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان وقف را یکی از مصادیق 
بارز اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: زمانی علما و بزرگان وقف 
را برای مجلس عزای اهل بیت)ع( ترویج کردند که این اتفاق افتاد، اما 

در مورد موضوعات دیگر همچنان غفلت وجود دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان عنوان کرد:

 جشنواره رضوی اصفهان
 به دو ساالنه تبدیل شد

نمایشگاه برگزیدگان دوازدهمین جشنواره ملی صنایع دستی رضوی 
اصفهان عصر پنجشــنبه، در گالری شــماره یک کتابخانه مرکزی 

اصفهان آغاز به کار کرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد  اســالمی اصفهان در آیین افتتاح این 
نمایشگاه گفت: تا این زمان جشنواره به صورت دوساالنه برگزار شده 

و اصفهان  برای دوازدهمین سال  میزبانی آن را بر عهده دارد.
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی به غنای این دوساالنه اشاره کرد 
و ادامه داد: قرار بر این شد که یک ســال صنایع دستی و سال دیگر 

هنرهای سنتی موضوع جشنواره قرار گیرد.
وی افزود: سال بعد موضوع جشنواره، هنرهای سنتی خواهد بود.

ارزانی تصریح کرد: هر کسی در این جشنواره اثری خلق کرده با عشق 
امام رضا )ع( بوده است، چرا که در این جشنواره آنچه که به جشنواره 

اهمیت و ارزش می دهد »رنگ خدا« است.

با مسئوالن

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی گفت: عده ای تالش می کنند تا عزت حج 
را بشکنند، اما عزت حج شکستنی نیست و مسلمانان اجازه نخواهند داد این عزت تحت تاثیر القائات 

دشمنان اسالم از بین برود.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در جمع مدیران و کارگزاران حج در اصفهان:

عزت حج، شکستنی نیست

تحدید حدود اختصاصی
5/77 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 13 فرعی مفروز  از 6395 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتــی به نام زهرا امینی پزوه 
فرزند رضا در جریان ثبت است و رای شــماره 139560302027006558 مورخ 
1395/05/26 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه 
شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید 
حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 96/06/13 روز دو شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضــات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 
ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:13464 هادیزاده رئیس ثبت اسناد 

و امالک منطقه شرق اصفهان)267 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/149 شماره صادره: 96/2027012843 - 96/4/31 چون تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک 3148 فرعی  از 11548 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام رسول ابوالحسنی کلمه خوارانی فرزند علی  در جریان ثبت 
است و رای شماره 139660302027001268 مورخ 1396/2/6 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی 
نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملــک مرقوم در تاریخ 96/06/8 روز چهار شــنبه 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:13729 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)272 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/183 در خصوص پرونده کالسه 960382 خواهان مصطفی محمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت سجاد جعفری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/06/11  ساعت 3:30 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 شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف 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:13297 شعبه 31 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()109 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/184 در خصوص پرونده کالسه 951827 خواهان محمود فراهانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت جالل شریفیان پورتقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 96/6/11 ساعت 11:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 6 شــورای 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: 13411 شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()115 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/185 در خصــوص پرونــده کالســه 960288 خواهان فریــدون عامری زاده 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت ســید علی زیبایی  تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 96/6/12 ســاعت 9:30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 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: 13322 شعبه 13 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()116 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/188 در خصوص پرونده کالســه 960174 خواهان محمد امین دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک به طرفیت  عبدالرضا مسلمی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/6/14 ســاعت 16 عصر تعیین 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 ارباب مجتمع شماره 1 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود.م الف: 13300 شعبه  24 حقوقی 

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

5/189 در خصوص پرونده کالسه 960173 خواهان امیر زری باف دادخواستی به 
طرفیت سید محسن سیدین تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/06/14  
ساعت 16/45 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 خ شیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شــود. م الف:13309 شعبه 16 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()107 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/193 در خصوص پرونده کالسه 960511 خواهان شــهاب ترک زبان با وکالت 
جالل الدین قیاسی دادخواستی مبنی بر انتقال سند یکدستگاه اتومبیل سواری پراید 
به طرفیت محمد طهماسبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/06/15  
ساعت 11 صبح 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 شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال شورای حل اختالف 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:13293 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()118 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/194 در خصوص پرونده کالسه 960499 خواهان پیمان خرد پیشه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت احمد ولی پور، سفید قربانی، فرزانه مظفری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/06/19  ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 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 خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم 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:13298 
شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو()114 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/197 در خصوص پرونده کالسه 960151 خواهان امیر زری باف دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت حمیدرضا عامری)محمود زاده( تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/06/19  ســاعت 18 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 شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف 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:13307 شعبه 17 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()109 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/200 در خصوص پرونده کالســه 960214 خواهان سید شاه مراد موسوی نیکو 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا احمدی تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای مورخ 96/06/26  ســاعت 10:30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:13311 شعبه 11 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()110 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/201 در خصوص پرونده کالســه 96-357 خواهان فاطمه ابراهیمی اکبرآبادی 
دادخواستی مبنی بر استرداد الشه چک به طرفیت مرتضی صابری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز چهارشــنبه مورخه 96/6/29 ساعت 9/30 تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی حدفاصل آتشگاه 
و خیابان میرزا طاهر بر اتوبان ساختمان قضائی شهید مطهری شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف: 13312 شعبه  53 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره سه(

)109 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100351304098 شــماره پرونــده:  /191
9609980351300358 شماره بایگانی شــعبه: 960412 خواهان اشرف رحیمی 
فرزند علی بطرفیت محمدرضا رهرو مستقیم بخواسته مطالبه وجه چک و خسارت 
دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 

چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 206 ارجاع و به کالسه 960998035130358 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/6/15 و ساعت 11 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت 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 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف: 13386 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)171 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100351304016 شــماره پرونــده:  /186
9609980351300390 شــماره بایگانی شــعبه: 960445 خواهان سید کامران 
حسینی فرزند محمد بطرفیت یوســف فیضی هفته چشمه فرزند باالخان بخواسته 
مطالبه خسارت و تاخیر تادیه و مطالبه وجه دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 206 ارجاع و به کالسه 960998035130390 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/6/13 و ســاعت 9:30 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و بــه 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 شــود تا خوانده پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 13385 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

)176 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/196 در خصوص پرونده کالسه 960498 خواهان پیمان خرد پیشه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت امین بحیرائی و علی پاشــا بحیرائی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/06/19  ساعت 10 صبح تعیین 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 خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع 
حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:13305 
 شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)113 کلمه، یک کادر(
دعوت به افراز

5/217 نظر به اینکه آقای علی عالمی فرزند ماشــااله طی تقاضای وارده به شماره 
397181 مورخه 1396/4/24 تقاضای افراز قدرالسهم مشاع خود را نسبت به دوهزارو 
سیصد سهم مشــاع از پانزده هزار و چهارصدو پنجاه سهم ششدانگ قطعه زمین به 
70 فرعی مجزی شده از 2637 اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل که 
دفتر امالک الکترونیکی 139505302017005071 و شماره سریال 94 د 862182 
به نام مشار الیه ثبت و سند مالکیت صادر گردیده از این اداره نموده است و اعالم می 
دارد که از آدرس دونفر شرکاء اطالعی ندارد لذا به استناد ماده 3 قانون افراز و ماده 17 
آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی وقت رسیدگی به افراز روز شنبه مورخه 1396/5/14 
ساعت 8 صبح تعیین می گردد. بدین وسیله از آقایان مهدی و امیرحسین خرمی و 
کلیه صاحبان حق دعوت می شود تا در موعد مقرر در اداره ثبت اسناد و امالک آران 
و بیدگل و یا در محل ملک حضور یابند . بدیهی اســت عدم حضور مانع رسیدگی 
نخواهد شد . م الف: 5/2/96/319 عباس زادگان رئیس ثبت اسناد و امالک آران و 

بیدگل )181 کلمه، دو کادر(

از استان اصفهان پنج هزار و 750 نفر در قالب 41 
کاروان برای انجام مناسک حج به سرزمین وحی 

اعزام می شوند. 
22 کاروان مدینــه قبــل و 19 کاروان مدینه 
بعد هســتند که پیش از اعزام طی 10 جلســه 
آموزش های الزم درخصوص انجام مناسک حج 

و دیگر قانون و مقررات مربوطه را فرا می گیرند. 
جلسات آموزشــی زائران ســرزمین وحی و 
مشــارکت کنندگان در حج ابراهیمی امسال از 
ابتدای ثبت نام آغاز شده و تا یک هفته پیش از 

اعزام ادامه می یابد.
امســال 85 هزار و500 زایر ایرانی در قالب 600 
کاروان با 335 پرواز برای انجام مناسک حج راهی 

عربستان می شوند. 
از 335 پرواز، مقصد 179 پرواز مدینه و 156پرواز، 

جده است.
عملیات انتقال زائران ایرانی به عربســتان از 9 
مرداد با اعزام نخستین کاروان آغاز می شود و 
آخرین گروه زایران ایرانی نیز سوم مهر به کشور 

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

همیشــه این احتمال را در نظــر بگیرید که الیق 
دریافت حقوق بیشتری هســتید. خجالت را کنار 

بگذارید و حقوق واقعی خود را درخواست کنید.
همه  ما پیشــرفت کردن را دوســت داریم و برای 
بهتر شدن شــرایط خود تالش می کنیم. بسیاری 
از افراد بعد از کسب تجربه  الزم، احساس می کنند 
در محیط کاری خود جایی برای پیشرفت ندارند. 
در نتیجه برای کار در موقعیت شــغلی بهتر و در 
یک شــرکت بزرگ تر درخواســت می دهند. در 
چنین شــرایطی اولیــن چیزی که به ذهنشــان 
می رسد این اســت که مبلغ بیشتری برای حقوق 
ماهیانه  خود درخواست کنند. شرکت های بزرگ 
قوانین ســختی برای تعیین میزان حقوق دارند؛ 
پس چگونه می تــوان میزان حقــوق دریافتی را 
افزایش داد؟ دانســتن ارزش واقعی و یک ســری 
اصول مذاکره، به شــما کمک می کنــد که مبلغ 
قــرارداد را به نفع خودتــان تغییر دهیــد. ما نیز 
در ایــن مبحث، چند اســتراتژی مناســب برای 
 مذاکره کــردن در یک مصاحبه  کاری را بررســی

 می کنیم.
۱. حقوق فعلی خود را اعالم نکنید

گفتن این حرف ها به ظاهر آســان است؛ اما عمل 
کردن به آنها به این ســادگی نیســت. بسیاری از 
فرم های درخواست  شغل، مبلغ حقوق فعلی را از 
شما می پرسند. بنابراین پنهان کردن این موضوع 
کار آسانی نیســت. بسیاری از کســب و کارهای 
بزرگ، حقــوق فعلی افــراد و تجربــه  کاری آنها 
را در نظــر می گیرند و از یک فرمــول مخصوص 
برای حســاب کردن حقوق پیشــنهادی استفاده 
می کنند. در چنین شــرایطی اغلــب متقاضیان 
دوست دارند به درخواســت کارفرماها گوش داده 
و اطالعات مورد نظر را در اختیارشان بگذارند؛ اما 
 متخصصان معتقدند که انجام این کار اصال درست 

نیست.
مشاوران حرفه ای کسب و کار بر این باورند که اعالم 
رقم از طرف فرد متقاضی اشتباه بزرگی است. طبق 
نظر آنها، شما باید مسیر گفت وگو را طوری پیش 
ببرید که ابتدا فرد مصاحبه کننده، میزان حقوق را 
به صورت حدودی بیان کند. سپس شما باید روی 
باالترین مقدار این محــدوده تمرکز کرده و برای 
توافق کردن روی آن مبلغ تالش کنید. بنابراین در 
پاسخ به سوال فرد مصاحبه کننده، بگویید شرایط 
موقعیت فعلی و قرارداد کاری من محرمانه است. 
این باعث می شود که آن فرد اولین رقم پیشنهادی 
 را ارائــه دهد و فرصــت مذاکره برای شــما مهیا 

شود.

مهارت زندگی

استراتژی های کاربردی 
برای باال بردن حقوق

یادداشت

به نظرم نصف بیشــتر آنهایی که در ادبیات 
فارسی از دست همشهری هایشان فرار کرده 
و ســر به کوه و بیابان گذاشته اند، از توضیح 
دادن فرار می کرده اند. واقعیت این اســت که ما گاهی با ســوال 
پرسیدن های بیجا دوستانمان را از خود فراری می دهیم. به همان 
اندازه که برای ما جذاب و شنیدنی است که چه اتفاقی افتاده برای 
دوســت موفقمان رخ داده که این طور به خاک ســیاه نشسته، به 
همان اندازه هم توضیح دادن این موضوع برای او دردناک اســت. 
ما خیلی وقت ها توی الک خودمان فــرو می رویم و مجموعه ای 
از دوســتانمان را کنار می گذاریم؛ برای اینکه دلمان نمی خواهد 
درباره تصمیم هایی که گرفته ایم یا چیزهایی که از سر گذرانده ایم 
را برای آنها توضیح دهیم. در واقع ســوال اصلی این نیســت که 
چرا از دوستانمان فراری می شویم، ســوال این است که آنها چرا 
اینقدر سوال می پرســند و وارد جزئیات می شوند؟ آدم ها به ویژه 
در مواقعی که اوضاع بر وفق مرادشــان نیست، احساس شکست 
کرده یا فکر می کنند از بقیه عقب افتاده اند، ممکن اســت ترجیح 
بدهند از ما فاصله بگیرند، حوصله توضیح دادن نداشته باشند و به 
اصطالح سر به کوه و بیابان بگذارند. کمک کردن به کسی که از ما 
کمک نمی خواهد، کار ساده ای نیست. در این مواقع هرچه بیشتر 
آنها را تعقیب کنیم، با سرعت بیشــتری از ما، سوال ها،توصیه ها، 
قضاوت ها و بدتر از همه از دخالت های دوستانه مان دور می شوند. 
به غار تنهایی آدم ها احترام بگذاریم و تا وقتی خودشان از ما دعوت 
نکرده اند کنار آتش بنشینیم تا برایمان درد دل کنند، به خلوتشان 

سرک نکشیم و فقط از دور مراقبشان باشیم.

باغ 
کاغذی

چاپ پنجم کتــاب » حضرت بقیه ا...« تالیف آیت ا... اســتاد               
»محمد شجاعی« از سوی انتشارات »سروش« منتشر و روانه 

بازار نشر شد.
کتاب حاضر یکی از هشت کتابی اســت که محصول تبدیل 
سخنرانی های اســتاد آیت ا... محمد شــجاعی در مجالس 
خصوصی و عمومی اســت که به موضــوع مهدویت پرداخته 
اســت. در این اثر زندگانی، اخبار غیبت، شخصیت و جایگاه 
حضرت امام مهــدی )عج( از میان روایــات و احادیث معتبر 
بررسی شده و به بحث ظهور آن حضرت و رجعت از نگاه قرآن 

کریم پرداخته شده است.
کتاب مذکور در شش فصل تدوین شده که با شناخت حضرت 
مهدی علیه السالم آغاز می شود. میالد مقدس، نایبان خاص 
و بحث در معنای بقیه ا... را در فصــل اول می خوانیم. غیبت 
کبرای آن حضــرت را در ادامه کتاب می یابیــم که در آن از 
روایاتی سخن گفته شده اســت که پیش از غیبت از آن خبر 
داده اند و اینکه غیبت، آزمایشی بزرگ است و در زمان غیبت، 
تشرف به محضر حضرت که انواعی برای آن گفته شده، چگونه 

امکان پذیر است.

حضرت بقیه ا...
فرار از توضیح 

 ما انسـان هـا همیشـه خودمـان را بـه خاطر طـول عمر 
نسـبتا درازمـان برتـر از دیگـر موجـودات مـی دانیـم 
و اینکـه بـا پیشـرفت علـم و بهبـود شـرایط زندگـی و 
سـالمت، رفتـه رفته بـر میـزان عمـر انسـان در مقیاس 
کلی افزوده می شـود را نشـانه برتـری انسـان می دانیم. 
اما نکته جالب این اسـت که انسـان برای فخرفروشی در 
مـورد طول عمـر هیچ برتری نسـبت بـه دیگـر حیوانات 
از جمله کوسـه ها، وال ها و حتی سـمندرها و حلزون ها 
نـدارد. بسـیاری از حیوانات طـول عمر بلندتری نسـبت 
به انسـان ها دارند و مـا در ایـن مبحث قصد داریم شـما 
را با چنـد گونـه جانوری کـه بیشـترین طول عمـر را در 
میان حیوانـات دارند آشـنا کنیـم. در ادامه مطلـب با ما 

همراه باشـید.

۱.  موریانـه ملکـه؛ دارایدرازتریـن طـول عمر در 
میان حشـرات )۵۰ سـال(:

همـه معمـوال بـر ایـن باورنـد کـه حشـرات تنهـا چنـد 
روز یـا نهایتـا چنـد هفتـه زنـده مـی ماننـد امـا بهتـر 

اسـت بدانیـد کـه ایـن تئـوری را باید بـه طور کلـی دور 
بیندازیـد. در میـان تمامـی گونه هـای موریانـه ها همه 
تحـت رهبـری یک پادشـاه یـا ملکـه زندگی مـی کنند. 
بعـد از جفت گیری بـا موریانـه نـر، موریانه ملکه شـروع 
به تخم گـذاری مـی کنـد. در ابتـدا تعـداد تخم هـای او 
محـدود اسـت اما رفتـه رفتـه ایـن مقـدار بـه ۲۵.۰۰۰ 
تخم در هـر روز می رسـد کـه البته همـه آنها بلـوغ پیدا 

نمـی کننـد.
اگـر شـکارچیان مزاحـم ایـن ملکـه و تخـم گـذاری 
بی پایـان وی نشـوند او مـی توانـد تا ۵۰ سـال نیـز زنده 
بمانـد و پادشـاه موریانه هـا نیز که بیشـتر وقـت خود را 
بـه جفت گیـری بـا موریانه هـای مـاده می گذرانـد عمر 
بسـیار طوالنـی خواهد داشـت. امـا موریانه هـای کارگر 
که بـه عنوان آفـت های چـوب مـی شناسـیم و اکثریت 
اجتمـاع موریانه ها را تشـکیل مـی دهند تنها یـک یا دو 
سـال زنده می ماننـد که بـرای این حشـرات زحمتکش 
 و زندگـی پرمشـقت آنهـا مناسـب و کافـی بـه نظـر 

می رسد.

گونه های جانوری با بیشترین میزان طول عمر
دانستنی ها

حرف حساب

فقط باید مسیرت را عوض کنی
موش گفت: »افسوس، دنیا روزبه روز تنگ تر 
می شود. اول آن قدر بزرگ بود که می ترسیدم. 
دویدم و دویدم و خوشحال بودم که سرانجام 
در دوردست، در چپ و راست خودم دیوارهایی 
دیدم؛ اما این دیوارهای بلند با چنان سرعتی به 
هم نزدیک می شوند که به آخر خط می رسم 
و تله ای کــه باید توی آن بیفتم، گوشــه ای 

منتظرم است.«
گربه گفت: »فقط باید مسیرت را عوض کنی« 

و آن را خورد.

دیوار چین 
» فرانتس کافکا « 

 ندا
 شاه نوری

 درختی عجیب
 که به شهرت جهانی رسید!

درخت اســترالیایی بائوباب که از خانــواده  درختان بائوباب مشــهور در 
ماداگاسکار است، درختی بسیار بزرگ با تنه ای شــبیه به بطری است؛ به 
طوری که گاهی به آن »درختان بطری ای« هم گفته می شود که به دلیل 
شکل عجیب و غریبی که دارند و این حقیقت که این درختان، جزو معدود 
درختانی هستند که می توانند عمری بسیار طوالنی  داشته باشند، همیشه 

برای گردشگران جذاب بوده اند.
از میان درختان بائوب در اســترالیا، بائوباب بسیار بزرگی در جاده  رودخانه  
کینگ و درست در جنوب ویندهام استرالیاست که با ۱۵ متر ارتفاع، تنه اش 

کامال توخالی است.
این درخت از آنجا معروف شد که در قرن نوزدهم، پلیس در حال انتقال گروهی 
از زندانیان بود و مجبور شدند 
شــبی را در ویندهام بمانند. 
برای اینکــه زندانیــان فرار 
نکنند، آنها را از طریق شکافی 
به داخل درخت فرســتادند. 
به ایــن ترتیب شــد که این 
درخت به درخــت زندانیان 
مشهور شد و تقریبا می تواند 
 ۳۰ زندانی را در دل خود جای

 دهد.

مردی که روزش را داخل ساعت 
می گذراند!

ساعت شیفول مرز بین هنرپیشــگی و طراحی کاربردی را کمرنگ کرده و 
عقربه هایی دارد که در همان لحظه کشیده می شوند. این ساعت جالب توسط 
طراح هلندی مارتین باس ساخته شده و در فرودگاه شیفول آمستردام نصب 

شده است و به صورت هنری عقربه های ساعت را نشان می دهد.
ساعت شــیفول ۳ متر ارتفاع دارد و یک ویدئوی ۱۲ ساعته از باس را نشان 
می دهد که با یک غلتک نقاشی دائما در حال ایجاد و پاک کردن عقربه های 
ساعت است و دقیقه به دقیقه به مدت ۱۲ ساعت آنها را پاک می کند و دوباره 
می کشد. برای باس این رویکرد خســته کننده و پرزحمت برای بیان زمان 
قلب اثر است که آن را به عنوان »نمایش فوق واقعی زمان« توصیف می کند. 
در ایــن ویدئو، باس یک لباس آبی پوشــیده و در دســتانش یک ســطل 
قرمز روشــن و یــک پارچه 
از  او  ظاهــر  دارد.  زرد 
 مردانــی الهام گرفته شــده
 که در فرودگاه کار کرده و آن 
را تمیز می کنند و همچنین 
هلنــدی  هنرمنــدان  از 
مشــهوری که عالقه مند به 
رنگ های اولیــه بودند مثل 
پیــت ماندریــان و گریــت 

ریتولد.

تصاویر روز

شگفتی های قطب جنوب از نمایی دیگر

در ادامه برنامه های هر هفته چندین افتتاح شهرداری اصفهان، شصت وپنجمین برنامه افتتاحیه در منطقه ۵ شهرداری اصفهان، با  فرزانه 
آیین رونمایی از پروژه مشارکتی تجاری اداری نگین شهر با هزینه ای بالغ بر ۱6۰۰ میلیارد ریال و حضور مدیران شهری و سعیدی کیا، افسر طه 

رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور و انعقاد قرارداد مشارکتی بین شهرداری اصفهان و بنیاد مستضعفان در محل احداث پروژه 
برگزار شد.

حسام نژاد، قائم مقام شهرداری اصفهان در امور سرمایه گذاری و مشارکت، با اشاره به احداث پروژه نگین شهر در محل کارخانه صنایع پشم )ابتدای چهارباغ 
باال( گفت: شهرداری اصفهان بخشی از این ملک را خریداری کرد و با طراحی و ساخت مبلمان شــهری، مجموعه اداری و تجاری و قسمتی که به پهنای 
تاریخی مشرف می شود، در این طرح مشارکت دارد. وی در توصیف ساختار این مجموعه بیان داشت: سردر تاریخی کارخانه حفظ شده و در قسمت های 
دیگر، معماری مدرن با معماری قدیم کارخانه عجین شده است. همچنین طراحی فضاهای انتفاعی مجموعه محقق شده است و هواسازها از لحاظ نما بسیار 
قابل توجه هستند. ضمن آنکه با ایستگاه مترو برای تردد و دسترسی به ایستگاه هماهنگی شده است. وی ساخت این پروژه را با همکاری بنیاد مستصعفان 
و شرکت های ونک پاک و اسپادانا، شــامل زیر مجموعه بنیاد با ۲۱ هزارمتر زیربنا، پارکینگ با ظرفیت ۲۰۰ خودرو، ۱۳6 واحد تجاری و اداری و آب نما و 
مبلمان زیبای شهری با در نظر گرفتن فضای استقرار و دیدار خانواده ها اعالم کرد. حسام نژاد از تعامالت صورت گرفته بین بخش خصوصی و دولتی در این 
پروژه سخن راند که شامل توافقاتی برای تحقق پروژه و عجین شدن بخش دولتی و خصوصی است که توانسته به توسعه طرح کمک کند و توجه به مقوله 
TOD ،  پیش بینی پارکینگ و استفاده از مترو برای کسانی که از جنوب شهر وارد اصفهان می شوند. وی نشان برتر این پروژه را در سه رده برنزی، نقره ای 
برای نوآوری و خالقیت و رده زرین برای ضمانت های پس از بهره برداری تعریف کرد و افزود: اصل روحی که به این مجموعه داده می شود، مربوط به فعالیت 

اقتصادی و سرمایه گذاران در این پروژه است. 
دکتر جمالی نژاد شهردار اصفهان، با اشاره به دوره طالیی دو سال گذشته شهرداری که ۲و نیم برابر ۱۰ سال گذشته، افتتاح و کلنگ زنی ۱۱8۰ پروژه مختلف 
را داشته است، از پروژه های بزرگ سالن اجالس و قطار شهری و فازهای بعدی میدان امام علی)ع(، خط دوم قطار شهری و رینگ حفاظتی شهر، پروژه هایی 
در شمال غرب و شمال شرق و افتتاح پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان و دولتخانه صفوی و احداث پردیس ها، ساماندهی شهرک صنایع چوب، افتتاح فاز 

اول شهرک سالمت، بازارهای گل و گیاه، خشکبار و موتورسیکلت درچند ماه آینده نام برد.
 در خاتمه ، امضا و مبادله قرارداد دوجانبه بین شهرداری و بنیاد مستضعفان برای احداث شهربازی هیجان انگیز شرق اصفهان  انجام شد.

شصت و پنجمین برنامه افتتاحیه شهرداری اصفهان؛

 بهره برداری از پروژه مشارکتی تجاری اداری نگین 
با 1600 میلیارد ریال اعتبار

نا 
یم

      ا
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