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کاهش بیش از ۳ درصدی 
مصرف آب شرب در اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:

کشف محصوالت خارجی قاچاق در 
اصفهان 3

اصفهان سالن مناسب برای اجرای 4
تئاتر ندارد

رتبه 13 اصفهان در جذب 
سواد آموز

8

تازه واردها ذوب آهن را بداخالق 
کردند!

10

رییس شورای شهر اصفهان گفت: مجوز و منابع مالی خط دو، ملزومات خط سه 
و توسعه خط یک قطار شهري اصفهان آماده است و امیدواریم شورای پنجم این 
مسیر را با قوت ادامه دهد. رضا امینی،  در جلسه علني شوراي شهر اصفهان،  با 
اشاره به بهره برداری از خط یک  مترو در هفته پایانی مرداد،  اظهاركرد: مترو بر 

اساس تعامل بین بخشی دستگاه های اجرایی شکل گرفته و...

ادامه در صفحه 11

رییس شورای شهر اصفهان:

 خط یک متروی اصفهان تا پایان مرداد
به بهره برداری  می رسد

 
 عضو شوراي شهر اصفهان:

صفحه8
پليس و دادگستری در خصوص عروس گرداني ها از زوجين تعهد بگيرند

3

حماسه یک »سـر« چندروز است كه 
ملتی را به خود مشـغول كرده و امروز 
قرار است در زادگاه حماسه سـاز این قصه از یادنرفتنی، 
مراسـم گرامیداشـتی برپـا شـود؛ بـه یـاد »محسـن 
حججی« كـه باردیگر نام »اصفهـان« را در صـدر اخبار 
حماسـه و پایداری قـرارداد و ثابت كرد كـه »اصفهان« 
همیشـه تاریـخ سـاز قصـه هـای عاشـقی در خـون و 
آتـش بوده اسـت. امـروز نـه فقط اهالـی شـهر اصفهان 
و نجف آبـاد كـه  قطعـا بسـیاری از مردمـان شـهرهای 
دیگردر »مسـجد جامع نجف آباد« گردهم مـی آیند تا 
در مراسم پاسداشت قهرمان 25 سـاله جبهه های نبرد 
حـق علیـه باطل شـركت كننـد. مراسـم گرامیداشـت 
شـهید مدافع حرم محسـن 
حججی كه پـس از دو 
روز اسارت، به دست 
ی  یسـت ها ر و تر
تکفیـری در سـوریه 
بـه شـهادت رسـید، 
امـروز از سـاعت ٩:٣٠تا 
١١:٣٠ در مسـجد جامع 
شهرســــتان نجف آبـاد 
توسط لشـکر ٨ نجف اشرف، 
خــــانواده 
و  شهیــــد
بنــــیاد شــهید 
نجــف آبــــاد 
 بــــــــرگزار 

می شود.

امام جمعه اصفهان در اختتامیه مرحله استانی چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان مطرح کرد: 

قرآن، خود باالترین و محکم ترین دلیل 
وجود خداست

11

امروز همه می آییم؛ 

 پاسداشت حماسه ساز بی سر 
در نجف آباد برگزار می شود

3

خبرآخر

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه :

ورود سرمایه گذار خارجی نیازمند پوشش بیمه ای است
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آغاز فعالیت رسمی پنجمین دوره شوراها از یکم شهریور ماه
خندان دل ، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور اعالم کرد: منتخبین 
پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا، در سراسر کشور، یکم شهریور ماه سال جاری، 

فعالیت رسمی خود را آغاز می کنند.

يادداشت

بین الملل

روزنامه دولتی کره شمالی:

 3/5 میلیون نفر برای جنگ 
داوطلب شده اند

روزنامه دولتی کره شمالی از آمادگی حدود 3/5 میلیون 
نیروی داوطلب در کره شمالی برای جنگ با آمریکا خبر 
داده اســت. به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، نشریه 
رودونگ سینمون، وابسته به حزب حاکم کارگر در کره 
شــمالی در گزارشی نوشته اســت: انبوهی از مردم کره 
شمالی از جمله دانشجویان، کارگران و سربازان بازنشسته 
درخواست پیوستن به ارتش این کشور را با توجه به وعده 
دولت کره شمالی برای تالفی کردن اقدامات آمریکا بعد از 
تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگ 
یانگ داشته اند. ارتش کره شمالی روز چهارشنبه اعالم 
کرد: طرحی را برای حمله موشکی به جزیره گوآم متعلق 
به آمریکا مد نظر دارد امــا دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا در مقابل، کره شمالی را به»خشم و آتش« از سوی 

آمریکا تهدید کرد.

 تماس تلفنی جالب ترامپ
 با فرماندار گوام

به گزارش پایگاه هیــل، دونالد ترامــپ و »ادی کالوو« 
فرماندار گوام در تماسی تلفنی درباره تحوالت و شرایط 
جاری و تهدیدات کره شــمالی صحبت کردند. فرماندار 
گوام به ترامپ گفــت: »آقای رییس جمهــور به عنوان 
فرماندار گوام و یک شــهروند آمریکا، هرگز با وجود شما 
انقدر احساس امنیت و اطمینان نداشتم.« رییس جمهور 
آمریکا در جواب گفت: »نگران هیچ چیز نباش. من باید 
هشت سال قبل)رییس جمهور( می بودم.  باید این را بگویم 
که تو قراره خیلی معروف بشی. همه دنیا دارند درباره گوام 

و تو حرف می زنند.«

ترامپ، تماس تلفنی مادورو را 
رد کرد

کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد که رییس جمهور آمریکا 
درخواست همتای ونزوئالیی خود برای گفت وگوی تلفنی 
را رد کرده است.»سارا سندرز«، سخنگوی کاخ سفید در 
بیانیه ای مداخله جویانه اعالم کرد: »رییس جمهور ترامپ 
از آغاز دولتش، از مادورو خواسته به قانون اساسی ونزوئال 
احترام بگذارد، انتخابات آزاد و منصفانه برگزار کند، زندانیان 
را آزاد و نقض حقوق بشــر را متوقف کند و ظلم به مردم 
ونزوئال را متوقف کند. «وی گفت: »رییس جمهور ترامپ 
به محض احیای دموکراســی در ونزوئال، با گشاده رویی با 

رییس جمهور ونزوئال صحبت خواهد کرد. «

عکس  روز يادداشتيادداشت

کافه سیاست

روحانی سه شنبه به مجلس می رود
سخنگوی هیئت رییسه مجلس از حضور رییس جمهور در جلسه 

روز سه شنبه مجلس خبر داد.
بهروز نعمتی گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، حجت االسالم 
و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه هفته جاری برای دفاع از 

وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در مجلس حاضر می شود.
اسامی ۱۷ وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم روز سه شنبه ۱۷ مرداد 
تقدیم مجلس شد.پیرو اعالم اســامی وزرای پیشنهادی و تقدیم 
برنامه های آنها به مجلس شورای اســالمی، وزرای پیشنهادی در 
فراکســیون های مختلف مجلس حاضر شــده و به تشریح برنامه 
های خود می پردازند. بیژن زنگنه وزیر پیشــنهادی نفت و عباس 
آخوندی وزیــر پیشــنهادی راه و شهرســازی در مجلس حاضر 
شــدند تا به تشــریح برنامه های خود در جمع اعضای فراکسیون 
 دعوت کننــده بپردازنــد و وزرای دیگــر نیــز در مجلس حضور

 خواهند یافت.
مجلس شــورای اســالمی ســه فراکســیون سیاســی با عنوان 
»نمایندگان والیی«، »مســتقلین« و »امید« و فراکســیون های 
تخصصی زیادی همچون »اشــتغال«، »فرهنگیــان«، »ورزش«، 

»محیط زیست« و ... دارد.
مجلس از روز سه شــنبه هفته جاری بررســی برنامه های وزرای 
پیشنهادی را در صحن علنی شــروع خواهد کرد و پس از آن رای 

اعتماد به وزرا در صحن مجلس انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس: 

با هرکس که مدعی است از او 
بازجویی کردم،جلسه می گذارم

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توییتی از موافقت 
گزینه پیشــنهادی مخابرات برای شرکت در جلســه ای با حضور 

کسانی که گفته اند آذری جهرمی از آنها بازجویی کرده، خبر داد.
به گــزارش انتخاب؛ محمود صادقی، نماینــده اصالح طلب تهران 
و رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم ســازی اقتصاد و انضباط 
مالی مجلــس در توییتی از حضــور وزیر پیشــنهادی مخابرات 
در جلســات این فراکســیون به منظور پاســخگویی درخصوص 
 ابهاماتی کــه درمورد محمدجــواد آذری جهرمی مطرح شــده، 

خبر داد.
عضو هیئت رییسه فراکسیون امید مجلس توییت کرد: در جلسه 
هیئت رییسه فراکسیون شفاف سازی با آذری جهرمی، او آمادگی اش 
را برای جلسه حضوری با کسانی که گفته اند از آنها بازجویی کرده، 

اعالم کرد.

برگزاری محاکمه مدیران دستگیر 
شده کانال  های تلگرامی

دادگاه رســیدگی به اتهامات مدیران کانال های تلگرامی که اواخر 
اسفند سال ۹5 دستگیر شدند، امروز  در شعبه ۱5 دادگاه انقالب به 

ریاست قاضی صلواتی برگزار می شود.
 اواخر اسفند سال ۹5 بود که تعدادی از مدیران کانال های تلگرامی

 بر اســاس آنچه اتهامات ضدامنیتی و مسائل خالف عفت عمومی 
اعالم شده، بازداشت شدند.

این پرونده ۹ متهم دارد که در همان ابتدا، دو نفر از متهمان با قرار 
وثیقه آزاد شدند.برای هفت متهم دیگر نیز پس از تکمیل تحقیقات 
در دادسرا، کیفرخواست صادر و به شعبه ۱5 دادگاه انقالب ارجاع 
شد که قاضی صلواتی رییس شــعبه دادگاه انقالب، برای متهمان، 
قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر کــرد که برخی از متهمان با 
تودیع وثیقه آزاد شــدند، اما برخی دیگر به خاطر ناتوانی در تودیع 

وثیقه در بازداشت هستند.
دادگاه، 22، 23 و 24 مرداد را برای رسیدگی به اتهامات متهمان این 

پرونده تعیین کرده است.

تکذیب خبر شکایت کویت از ایران
به گزارش ایســنا؛ به نقل از الجریده، یک منبع مسئول در وزارت 
خارجه کویت خبر شکایت کویت از ایران در سازمان ملل به دلیل 
ورود نیروهای سپاه به آب های کویت و بازجویی یک شهروند کویتی 

را تکذیب کرد.
چند روز پیش روزنامه االنباء کویت مدعی شده بود که قایق های 
سپاه ایران وارد آب های کویت شده اند و در نزدیکی یکی از سکوهای 
نفتی کویت یک قایق کویتی را متوقف و یک سرباز ایرانی شهروند 

کویتی را مورد تحقیق و بازجویی قرار داده است.
 این روزنامه همچنین مدعی شــد که در آن لحظه هیچ قایقی از 
نیروی دریایی کویت حضور نداشت و شــهروند کویتی به محض 
بازگشت گارد ساحلی کویت را از این خبر مطلع کرده و گفته است 
که ایرانی ها از او خواســتند که تعهدی را امضا کند که آن تعهد به 

زبان فارسی بود.
االنباء در ادامه مدعی شد که دولت کویت به خاطر تجاوزهای پی 
در پی نیروی دریایی ایران به آب های کویت در سازمان ملل از ایران 

شکایت کرده است.

 تیم زرهی ایران 
در مسابقات بیاتلون تانک روسیه

مسابقات رشته بیاتلون تانک )نبرد تانک ها( از سری مسابقات نظامی 
روسیه )بازی های بین المللی ارتش -20۱۷( با حضور نظامیان ایران 
در منطقه آالبینوی روسیه برگزار شد. در دوره گذشته، ایران در ۷ 
رشته بیاتلون تانک نفربر، غواصی، کوهستان، هوابرد، تک تیرانداز، و 
دربی دریایی )تکاوران دریایی( شرکت کرد و مجموعا در رده پنجم 

تیمی قرار گرفت.

دیدگاه

خبر آنالیــن: با توجــه به اینکه در آســتانه تشــکیل 
دولــت دوم آقــای روحانــی هســتیم و خیلــی از 
فضــای انتخابــات دور نشــده ایم ذکــر ایــن نکته را 
الزم مــی دانــم کــه رفتن آقــای احمــدی نــژاد به 
 وزارت کشــور و ثبــت نــام کــردن در انتخابــات کار

 درستی نبود، چون رهبری معظم نهی فرموده بودند.
  ما معتقدیم نظامی که امــام راحل پایــه ریزی کرده، 
بر مبنای والیت فقیه است. ولی فقیه،  جایگاه مدیریتی 
نیســت، وجه اعتقادی دارد.ما انتظار داشتیم که آقای 
احمدی نژاد و حلقه اطرافشان تمکین می کردند. به نظرم 
یک اشتباه استراتژیک کردند. چون رهبری معظم بعضا 
 نظراتی که می دهند،  پدرانه است. یک پدر بعضا به فرزند

 می گوید نرو، نکن ولی فرزند ناراحت می شود اما او پدر 
است و ما را دوست دارد و از باب دوست داشتن است که 
می گوید نکــن. اگر عدم تایید صالحیت ایشــان مطرح 
نمی شد، االن چه فضایی درباره ایشــان وجود داشت؟ 
فرصتی برای آینده او بود ولی االن دیگر همه فرصت ها 
برای احمدی نژاد از دست رفته اســت. این حرکت کال 

خیلی خردمندانه و منطقی ارزیابی نمی شود.

محمدجواد، ظریف وزیر امور خارجه با اشاره به جلسات 
این روزهای خود در مجلس و با فراکسیون های مختلف 
گفت: تا کنون سه جلســه با فراکسیون  مختلف مجلس 
داشــته ایم و معتقدیم تعامل با مجلس بــه عنوان نماد 
مردم ساالری این فرصت را می دهد تا دیدگاه نمایندگان 

مردم به دولت برسد.
وزیر پیشنهادی امور خارجه کشــورمان ، به دو اولویت 
نخســت این وزارتخانه اشــاره و عنوان کرد: در برنامه 
سیاست خارجی به دیپلماســی اقتصادی تاکید داریم 
که وزارت خارجه باید در خدمت پیشــرفت اقتصادی 
و معیشت مردم باشــد و دوم اینکه روابط با همسایگان 

باید ارتقا یابد.
وی همچنین مطرح کرد که وزارت خارجه در استفاده 
از بانوان و اقلیت ها همواره پیش قــدم بوده و این امر را 

توسعه می دهد.
ظریف در ادامه در خصوص برخــی اولویت های دیگر 
وزارت خارجه تصریح کرد:  در بحث منطقه و همسایگان 
از آنجایی که در خطرناک ترین منطقه زندگی می کنیم، 
باید برای صلح، ثبات و گسترش همکاری های منطقه ای 

همواره پیگیر باشیم.

پرويز فتاح: 

همه فرصت ها برای احمدی نژاد 
از دست رفته است

ظريف: 

استفاده از بانوان و اقلیت ها را در 
وزارت خارجه توسعه می دهیم

الیاس حضرتی: 

قطعا به سه وزیر پیشنهادی 
روحانی رای نمی دهیم!

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی:

مؤتلفه برای سال ۹۸ به تعداد 
کل نمایندگان نامزد داشته باشد

تابناک: الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اســالمی اظهار داشت: بخشــی از ضعف های 
کابینه کــه در دوران انتخابات مطالبه شــد و رییس 
جمهور نیز آن را پیگیری می کرد و اصالح طلبان نیز به 
آن حساس هستند از جمله مطالبات زنان و حضور یک 
وزیر زن در کابینه، نبودن افرادی از اقلیت های مذهبی 

و قومی، از ضعف های اساسی این کابینه است.
این نماینده با بیان اینکه سیاست ما دفاع از کابینه است، 
گفت: عدم استفاده از افراد شاخص اصالح طلبی که در 
حال حاضر مفقوداالثر شــده اند و معلوم نیســت کجا 

هستند، از جمله ضعف های بزرگ کابینه است.
  با این حال، در مجموع و در کل کابینه بدی نیســت؛ 

هر چند باید افراد بهتری برای آن انتخاب می شد.
وی دربــاره رای آوری افــراد کابینه نیــز گفت: قطعا 
چند نفــری از وزرای پیشــنهادی نمــی توانند رای 
 اعتمــاد بگیرنــد. نمــی خواهــم مصداقــی بگویم 
چه کسانی هستند ولی برخی افراد کابینه که دست کم 
سه تن از آنها را می شناسم،حتما رای نخواهند آورد و 

روحانی باید از هم اکنون به فکرجایگزینی آنها باشد.

محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: 
اولین وظیفه ما حفظ نظام و دومین آن حفظ کیان حزب 
مؤتلفه اسالمی است. حبیبی با تاکید بر اینکه هر حرکت 
و حرفی که در مؤتلفه اسالمی بوی تفرق و انشقاق بدهد 
برای ما مضر اســت، اظهار کرد: بحمــدا... همه ما برای 

داشتن یک حزب مقتدر و یکپارچه توافق داریم.
حبیبی با اشــاره بــه انتخابات  آینده مجلس شــورای 
اســالمی، گفت: ما اگر می خواهیم برای انتخابات سال 
۱3۹۸ موثر باشیم، باید از امروز شروع کنیم تا دستمان 
پر باشــد. یعنی باید به تعــداد کل نمایندگان مجلس 
کاندیدا بــرای انتخابــات از داخل یا خــارج در مؤتلفه 

اسالمی نامزد شناخته شده داشته باشیم.
وی ادامه داد: در نزدیکی های انتخابات هم می توانیم در 
مورد اینکه آیا روحانیت وارد میدان انتخابات می شود یا 
نمی شود و یا اینکه آیا اصولگرایان وحدت و ائتالف دارند 
یا ندارند وارد بحث شویم، اما آنچه امروز ضروری به نظر 
می رسد، این است که ما باید کار مستقل خودمان را انجام 
دهیم تا اگر قرار شد با گروه های هم فکرمان وارد مذاکره 

شویم، دستمان پر باشد.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مقاله ای به قلم آونر گلوو  نوشت: استفاده 
ترامپ از زبان خشن علیه کره شمالی سابقه کمی دارد. امروز راهبرد مسلط 
در برابر فعالیت های هسته ای کره شمالی و ایران آن است تا آنها را متقاعد 
کنیم که برنامه هسته ای حیات آنها را به خطر می اندازد و در نتیجه آنها باید 

از این خواسته خود دست بردارند.
 مسیری که کره شمالی می پیماید نشــان می دهد که موقعیت آمریکا 
در برابر ایران ضعیف خواهد شــد و موضوع کره شمالی  موضوع ضروری 
دولت آمریکا در ســال های  پیش رو خواهد بود. در نتیجه موضوع تهدید 
 از ناحیه کــره، تهدیدهــای دیگر از جمله تهدید از ســمت ایــران را به

 حاشیه خواهد برد.
به نوشته این روزنامه صهیونیستی، حتی اگر رییس جمهور آمریکا طرح هایی 
برای مقابله با فعالیت های ایران در خاور میانه )غرب آسیا( داشته باشد، هم 

زمان محدود و هم منابع اندکی برای اجرایی کردن آنها در اختیار دارد.

پایگاه آمریکایی»بریت بارت« )Breitbart( با انتشــار گزارشی به انعکاس 
اظهارات»جان بولتون« سفیر ســابق آمریکا در سازمان ملل در رابطه با عدم 
پایبندی ایران به توافق هسته ای و ضرورت برخورد قاطع با کشورمان پرداخته 
است! در این گزارش آمده است: جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان 
ملل روز جمعه در مصاحبه با»بریت بارت« هشدار داد که فناوری موشک های 
هسته ای کره شمالی به زودی در دست ایران قرار خواهد گرفت. او همچنین 
از مقامات دولت ترامپ از جمله، مک مستر، مشاور امنیت ملی، به خاطر حفظ 
توافق هسته ای با وجود نقض آشکار توافق توسط ایران انتقاد کرد. جان بولتون 
گفت:» هر قابلیتی که کره شمالی دارد، ایران تنها یک روز بعد آن را در اختیار 

خواهد داشت.«
بولتون همچنین تایید پایبندی ایران به توافق هسته ای را مورد انتقاد قرار داده و 
عنوان کرد: تصمیم چند هفته پیش دولت ترامپ مبنی بر تایید پایبندی ایران به 

توافق هسته ای برای دومین بار، توضیح ناپذیر و غیر قابل قبول است.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت:

بحران کره و تضعیف موقعیت 
ترامپ در برابر ایران

هشدار جان بولتون به ترامپ؛

موشک های هسته ای 
کره شمالی در اختیار ایران

به گزارش پایگاه تحلیلی رصد؛ هفته گذشــته، مقتدا صدر، 
روحانی شــیعه عراقی و رهبر جنبش صدر سفری رسمی به 
عربستان سعودی انجام داد و با محمد بن سلمان، قدرت اصلی 

سعودی و ولیعهد این کشور دیدار کرد.
اگر از منظر تاریخچه تاریک خاندان سلطنتی در رفتار با شیعیان، 
چه در عربستان و چه دیگر نقاط، از جمله عراق، به ماجرا نگاه 
کنیم این سفر غیر معمول اســت. مقتدا از یاد نبرده است که 
عربستان سعودی چطور از قتل چندین تن از اعضای خانواده اش، 
از جمله پدرش محمد صادق صدر و عمویش، آیت ا... شــهیر 

محمد باقر صدر توسط صدام حسین حمایت کرد.
مقتدا صدر به عنوان یکی از رهبران شیعه عراق، نمی توانست 
زمانی که مورد اســتقبال محمد بن ســلمان قرار گرفت این 
حقیقت را فراموش کند که سعودی ها شهر شیعه نشین عوامیه 
را تقریبا در وضعیت محاصره قرار داده و در نظر داشتند تا چند 

تن از شهروندان شیعه سعودی را اعدام کنند.
 هر چند جایگاه مقتدا صدر صرفا به خاطر دودمان مشــهور 
روحانی اش نیســت. او خودش مرد جاه طلبی است، با برخی 
ادله و با توجه به ایثارهای خانواده اش در زمان حکمرانی صدام، 
ادعای حضور در رهبری سیاســی و مذهبی عراق را دارد. در 

حقیقت از زمان سقوط صدام در سال 2003 وی چنین سودایی 
در سر داشته است. با وجود روابط نزدیک خاندان او با ایران  و 
این حقیقت که او در دورانی که خطری تهدیدش می کرد به 
ایران پناه برد، اما مقتدا صدر مایل نیست که ایران نفوذ بیش 
از حدی در عراق داشته باشد. زمانی که آیت ا... سیستانی که 
اینک ۸۷ سال دارد فوت کند، مقتدا اصال خوشحال نخواهد شد 
که ایران در خصوص رهبر مذهبی آینده عراق تصمیم بگیرد. 
احتماال احساس او این است که عراق و عراقی ها ادعای نزدیک 
بیشتری نسبت به امامان شیعه دارند، چرا که اغلب ائمه در عراق 
دفن شده اند. به نظر می آید فقط او نیست که چنین احساسی 
دارد. زمانی که مقتدا صدر به دیدار محمد بن سلمان رفته بود، 
عمار حکیم نیز از مجلس اعالی اسالمی عراق که هویت خود 
را تقریبا از ایران گرفته کنار رفت. حکیم بازمانده یکی دیگر از 
خاندان های ثروتمند عراق است. آیت ا... باقر حکیم در دوران 
صدام حسین سال ها در تبعید در ایران زندگی می کرد. عالوه 
بر این حرف و حدیث هایی مطرح است که وی نیز به زودی به 
ریاض سفر می کند. حکیم نیز که دو سال جوان تر از مقتداست 
شاید به تغییر سیاست در عراق فکر می کند، هم تغییرات در نهاد 
روحانیت و هم در نهاد حکومت، به ویژه در فضای پس از فوت 

آیت ا...سیســتانی که چندان دور نخواهد بود. در این صورت، 
دیدن رقابت میان این دو نســل جدید از صدر و حکیم جالب 

توجه خواهد بود.
هم صدر و هم حکیم هــر دو دریافته اند که نســیم تغییر در 
سیاست های آمریکا وزیدن گرفته است، به ویژه سیاست های 
آمریکا در رو در رویی بیشتر با ایران. در نتیجه آنها می خواهند 
از ایران فاصله بگیرند و گزینه های خود را چه در سطح عراق و 
چه در سطح منطقه گسترده تر کنند. از ابتدا مشخص بود پس 
از آنکه نظام شیعه در عراق از زخم روحی دوران صدام و جنگ 
2003 بیرون بیاید، قد علم مــی کند و نجف را به عنوان مرکز 

مذهب و آموزش شیعه در برابر قم مطرح می کند.
 عامل قومیتی نیز وجود دارد؛ شیعیان عراق به شدت احساس 
عرب بودن دارند یا دست کم عمیقا عربیزه شده اند. از این رو 
در کشورهای عربی، بیش از ایران احساس می کنند در خانه 
هســتند. اگر عراق به طور کامل در نظام سیاسی اعراب ادغام 
نشده به این خاطر اســت که دولت های سنی عرب با سلطه 
شــیعیان بر دولت عراق مشــکل دارند. از آنجا که عربستان 
سعودی در خط مقدم مقابله با شیعیان عراق قرار داشته سفر 

صدر به ســعودی می تواند 
آغاز بازگشت حقیقی عراق 

به جهان عرب باشد.
فارغ از اینکــه دلیل واقعی 
عربستان برای چنین تعاملی 
با صدر چه بوده، میزانی که 
وی می تواند با ســعودی ها 
رفاقت کند و با ایــران وارد 
تخاصم شود محدود است. 
گرچه در هر صــورت ایران 
در عراق هوادار دارد. رفاقت 
بیش از حد با ســعودی ها 
باعث ایجاد مناقشه بیشتر در 
کشور و چند پاره شدن بیش 
از حد سیاست در عراق و این 
بار در بین شــیعیان خواهد 
شد. شــاید که هدف اصلی 
سعودی برای اســتقبال از 
مقتدا تضعیف شیعیان عراق 

بوده باشد.
اگرعربستان برای ارتباط با شیعیان عراق خلوص نیت داشته 
باشد و مطالبه قطع روابط با ایران را مطرح نکرده باشد، چنین 
رویکردی می تواند خیلی مثبت باشد و از تنش ها میان سعودی 

و عربستان بکاهد .

رفاقت بیش از حد با سعودی ها باعث ايجاد مناقشه بیشتر در کشور و چند پاره شدن بیش از حد سیاست در 
عراق و اين بار در بین شیعیان خواهد شد. شايد هدف اصلی سعودی برای استقبال از مقتدا، تضعیف شیعیان 

عراق بوده باشد.

در سايه تشديد رويارويی ايران و آمريکا؛

 آیا حکیم و صدر به دنبال دوری از ایران هستند؟  

احزابوزارت خارجهپارلمان

زمانی که آيت 
ا... سیستانی 
که اينک ۸۷ 

سال دارد فوت 
کند، مقتدا اصال 

خوشحال نخواهد 
شد که ايران در 

خصوص رهبر 
مذهبی آينده 
عراق تصمیم 

بگیرد

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2209 | August 13,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER rezaei.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



 آب شرب 95 روستای اردستان 
با تانکر تامین می شود

مدیر شرکت آب و فاضالب روستایی اردستان گفت: آب شرب اهالی 
95 روستای این شهرستان باتانکرهای سیار تامین می شود؛ این در 
حالی است که 420 مترمکعب آب شرب این روستاها روزانه با هفت 

دستگاه تانکر حمل می شود.
رضا دهقانی با بیان اینکه 106 روســتای شهرســتان اردســتان 
زیرپوشش خدمات شــرکت آب و فاضالب روستایی اردستان قرار 
ندارند، افزود: 45 روستای دیگر در این شهرستان به صورت موردی 
از خدمات این شرکت بهره مند می شــوند.وی طول شبکه توزیع 
آب در روستاهای اردستان را 440 کیلومتر بیان کرد و گفت: 230 
کیلومتر خط انتقال، 39 حلقه چاه، 11 رشته قنات و چهار چشمه 
آب شرب 11هزار مشترک خانگی روستاهای شهرستان اردستان 
را تامین می کننــد. دهقانی یاد آوری کرد: طرح ســاخت مجتمع 
آبرسانی دهستان همبرات با 35 روستا با 100 کیلومتر لوله گذاری 
و یک ایستگاه پمپاژ با اعتبار 150میلیارد ریال در دستور کار است 
که در صورت تامین اعتبــار عملیات اجرایی در ســال جاری آغاز 
 خواهد شد. اردستان در 118 کیلومتری شمال مرکز استان اصفهان

 قرار دارد.

خبر

با مسئوالن

رشد ۳۰ درصدی تولید پسته در اردستان
مدیر جهاد کشاورزی اردستان گفت: میزان تولیدی پسته خشک اردستان در سال 
گذشته یکهزار و 300 تن بوده که با رشد 30 درصدی امسال به یک هزار و 950 تن 

می رسد.

مدیر بازرسی اصناف استان اصفهان خبر داد:

کشف محصوالت خارجی 
قاچاق در اصفهان

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان از کشف 
چند قلم محصول قاچاق شــامل مغز بــادام خارجی و 
چند دســتگاه اســپیلت به همراه پنل خارجی قاچاق 
به ارزش 260 میلیون ریال طی چند روز گذشــته در 
اصفهان خبر داد.جواد محمدی فشــارکی با اشــاره به 
بازرســی صورت گرفته بازرســان مدیریت بازرسی و 
نظارت اصناف اســتان از یک واحد صنفــی تخلیه بار 
در اصفهان، اظهار داشــت: در این بازرسی مقدار 200 
کیلوگرم مغز بــادام خارجی قاچاق،   محصول کشــور 
آمریکا، به ارزش 140 میلیون ریال کشف، جمع آوری 
و برای انجام مراحل قانونــی تحویل مراجع ذی صالح 
شد.وی به بازرسی دیگر از یک واحد صنفی تخلیه بار در 
 اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: در این بازرسی تعداد

 2 دستگاه اسپیلت به همراه پنل خارجی قاچاق،   ساخت 
کشور چین کشف شد.به گفته مدیر بازرسی و نظارت 
اصناف استان اصفهان، جمع اقالم این محصوالت قاچاق 
به ارزش 120 میلیون ریال است که برای مراحل قانونی 

تحویل مراجع قانونی شد.

آغاز طرح ساماندهی قطعه 
بندی مرغ در استان

رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی اداره 
کل دامپزشکی استان اصفهان گفت : به منظور ارتقای 
سطح بهداشــت و کیفیت محصول و جلوگیری از ورود 
و خروج بدون مجوز مرغ در اســتان، طرح بسته بندی و 
فروش آالیش و قطعات مرغ در بســته های یک تا سه 
کیلو گرمی اجرا می شود .عبدالرضا مرادی با بیان اینکه 
در این طرح 36 گروه بازرســی با مشــارکت اداره کل 
دامپزشــکی،تعزیرات حکومتی و اداره اصناف استان از 
مراکز فروش و بسته بندی و کشتارگاه های مرغ بازدید 
می کنند افزود :با متخلفانی که به طور غیر مجاز قطعات 
مرغ را در بسته های 5کیلویی و یا فله به فروش می رسانند 
برخورد می شــود. وی گفت:برای تامین مرغ مورد نیاز، 
مراکزی شامل رستوران ها،هتل ها و تاالرهای پذیرایی با 
نظارت اداره کل دامپزشکی این محصول در بسته بندی 
های 5کیلویی منجمد کارتونی عرضه می شود.وی افزود 
:هم اکنون 17کشــتارگاه طیور،33مرکز بســته بندی 
و قطعه بندی مرغ و حدود 6هــزار واحد فروش مرغ در 

استان اصفهان فعالیت می کنند .

قیمت انواع کارت گرافیک

بازار

 ایسوس
Asus GT730-SL 2GD3 BRK 

2,450,000
ریال

 2,900,000
ریال

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه در حال حاضر 80 تا 85 درصد 
از سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، از محل منابع و تسهیالت 
بانکی است و فقط حدود 15 تا 20 درصد آن از خود سرمایه گذار تامین می شود 
عنوان کرد: به خاطر داشته باشیم در سرمایه گذاری های کالن، نمی توان بدون 

حمایت و پشتیبانی روانی و مالی دولت به موفقیت رسید. 
بهرام سبحانی با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی همواره به حمایت های 
کشــور ســرمایه پذیر توجه می کنند، اظهار داشــت: اینکه دولت کشور 
سرمایه پذیر یا سیســتم بیمه ای تا چه حد می توانند ریسک های موجود 
را پوشــش دهند، اهمیت خاصی دارد؛ همچنین زمانی که به دنبال تامین 
منابع مالی موردنیاز از خارج کشور هستیم، بانک های زیادی اعالم آمادگی 
 می کنند؛ این به شرطی است که پوشش بیمه ای در قبال این فاینانس وجود

 داشته باشد.

شهردار چادگان گفت: ساالنه 15 میلیارد ریال عوارض از مجتمع های ویالیی 
حاشیه رودخانه زاینده رود شهرســتان چادگان اخذ و به حساب شهرداری 

چادگان واریز می شود.
عنایت ا... امیرحاجی لو اظهار داشت: اعتبارات شهرداری چادگان در سال 90 
بالغ بر 7 میلیارد ریال بود که با همکاری و تعامل بین شورای شهر و شهرداری 
 همه ســاله مبلغ 10 میلیارد ریال بر اعتبارات این شــهرداری افزوده شد.

 به طوری که در سال جاری اعتبارات شهرداری چادگان بالغ بر 60 میلیارد 
ریال پیش بینی شده است. وی یادآور شد: کلنگ احداث کارخانه آسفالت 
شهرستان چادگان در زمینی به مساحت 5 هزار و 400 متر مربع و با اعتباری 

بالغ بر 8 میلیارد ریال در هفته دولت به زمین زده خواهد شد.
وی اذعان داشت: ترمیم ترانشه ها و لکه گیری های سطح شهر با اعتباری بالغ 

بر 50 میلیارد ریال صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه :

ورود سرمایه گذار خارجی 
نیازمند پوشش بیمه ای است

شهردار چادگان خبر داد: 

احداث کارخانه آسفالت 
چادگان در هفته دولت

آنچه حاصل تجربه فعاالن عرصه صنعتی اســت وابسته بودن 
رقابت پذیری صنایع بزرگ به تعامل با صنایع کوچک و متوسط 
است؛ بنابراین اهمیت بخشــیدن به جایگاه کسب و کارهای 
کوچک و بنگاه های اقتصــادی خرد در نهایت بــه باال رفتن 
شــاخص های بهره وری نیروی کار، افزایش اشتغال و باالخره 
رشــد اقتصادی منجر می شود. در گام نخســت برای ترسیم 
جایگاه صنایع کوچک در اقتصاد کشور باید به تعریف این واژه 
پرداخت. تعریف صنایع کوچک و متوسط در میـان کـشورهای 
جهـان متفـاوت اسـت. شـرایط اقتـصادی و صنعتی حاکم بر 

هر کشور، معرف صـنایع کوچـک و متوسـط آن کشور است.
ترکش های رکود بر تن صـنایع کوچـک استان

صـنایع کوچـــک استان اصفهان طی دهه اخیر از پیشرفت 
و توسعه نسبی مناســـبی در مقایســه با صنایع کوچک کل 
کشور برخـوردار بـوده اند، به طوری که روند رشد در زمینـه 
ارزش افـزوده و اشـتغال بـاالتر از متوسط کل کشور را به خود 
اختصاص داده اند. هرچند در زمینه شـاخص بهره وری نیروی 
کار صنایع کوچک استان علی رغم وجود رشد در مقایسه بـــا 
متوسط کل کشور از شرایط بهتری برخوردار نبوده کـه ایـن 
امر را شاید بتوان به توسعه سریع این صنایع و توجـه بیـشتر 

بـه بحث اشتغال زایی در قالب صنایع کوچک طـی سال های 
اخیـر نسبت داد، اما در سال های اخیر نیز وضعیت صنایع خرد 
و متوسط استان اصفهان از ترکش های رکود حاکم بر اقتصاد 
کشور در امان نمانده و امروز تعداد بسیاری از بنگاه های کوچک 
اقتصادی در این استان یا تعطیل هستند و یا با ظرفیت پایین به 

کار خود ادامه می دهند.
تحریم و تورم، مشــکالت صنعت را تشدید کرده 

است
محمدرضا برکتین، رییس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با 
اشاره به مهم ترین مشکالت این حوزه، می گوید: مشکل صنعت 
ریشه در درازمدت دارد و عوامل دیگر هم سبب تشدید مشکالت 
در این حوزه شده است. مسئله تحریم ها، وابستگی های قبل 
از تحریم ها و وابستگی کشور به نفت ازجمله دالیل پدیداری 
این مشکالت است. تحریم ها قطعا مشــکالت را تشدید کرد 
و شــرایط تورمی و افزایش قیمت حامل هــای انرژی ازجمله 
موارد بروز مشکالت در بخش صنعت شد. وی در این باره که 
چند درصد از صنایع اصفهان با ظرفیت کامل در حال فعالیت 
هســتند، بیان کرد: تعداد اندکی از صنایع با ظرفیت کامل در 
حال فعالیت هستند و با توجه به شرایط کنونی از لحاظ قدرت 

و ابتکار عمل، برخی از صنایع توانستند از طریق منابع داخلی 
خود بهره وری را باال برده و هزینه ها را کاهش دهند. به طورکلی 
اکثریت واحدها چه کوچک و چه متوســط درگیر مشکالت 
هستند و حدود 70 درصد صنایع زیر ظرفیت کار می کنند.برای 
برطرف کردن بخشی از مشکالت واحدهای صنعتی تعطیل و 
نیمه تعطیل بسته حمایتی از سوی دولت تعیین شد.  استاندار 
اصفهان در این باره گفت: بسته حمایتی دولت از صنایع کوچک 
و صنایع خرد یکی از اقدامات موثری بود که دولت برای حمایت 
از صنعتگران اجرایی کرد و در همین راستا برای استان اصفهان 
10 هزار میلیارد ریال تسهیالت با یارانه 5 درصدی در نظر گرفته 
شد.رسول زرگرپورافزود:تسهیالت 600 واحد بحران زده که 
دارای مشکالت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت هستند تحت 

پوشش قرار می گیرند.
ایجاد 130 هزار اشتغال جدید در شهرک ها و نواحی   

صنعتی
معاون وزیر صنعت و معدن نیز در سفری که به اصفهان داشت 
پیرامون دو مأموریت ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران در توسعه و بهینه سازی خدمات در شهرک ها و 
نواحی صنعتی و حمایت از تولید با رفع چالش ها تاکید کرد و 
گفت: با برنامه ریزی های انجام شده و با تجربه بازدید بیش از 
400 شهرک و ناحیه صنعتی، امسال در قالب طرح رونق بیش 
از 23 هزار واحد صنعتی، معدنی و اصناف از تســهیالت این 
سازمان بهره می گیرند. علی یزدانی افزود: امسال برای نخستین 
بار اصناف و معادن هم می توانند از تسهیالت طرح رونق بهره 
گیرند. با برنامه ریزی های انجام  شده امسال بیش از 130 هزار 
اشتغال جدید در شهرک ها و نواحی صنعتی ایجاد خواهد شد. 
وی همچنین به فعالیت صندوق ضمانت ســرمایه گذاری در 
صنایع کوچک در این سازمان اشاره کرد و گفت: این سازمان با 
تفاهم نامه همکاری با اکثر بانک های تجاری کشور، مسئولیت 
تضمین تسهیالت فعاالن صنعتی را به عهده داشته و عملکرد 

آن بسیار مطلوب و موثر بوده است.
معاون وزیر صنعت و معدن با اشــاره به سیاست های حمایتی 
این ســازمان از تولیدکنندگان و صنعتگــران گفت: یکی از 
سیاست های حمایتی این ســازمان ایجاد مشوق هایی برای 
تولیدکنندگان است که امســال در اکثر شهرک های صنعتی 
رشد قیمت حق انتفاع زمین نخواهیم داشت و در شهرک هایی 
که تقاضای بیشتری دارند به میزان نرخ تورم افزایش قیمت در 
کنار تخفیف ها و تقسیط های حمایتی خواهیم داشت، اما در 
راستای حمایت از واحدهای صنعتی خرد و متوسط مشوق های 
مالیاتی نیز نیاز اســت. رییس هیئت مدیره ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران نیز بر بخشودگی جرائم 
تولیدکنندگانی که به این سازمان بدهکار بودند تاکید کرد و 
گفت: در سال گذشــته بیش از 400 میلیارد تومان از بدهی 
تولیدکنندگان تا 90درصد مشــمول بخشودگی شد.یزدانی 
افزود: در ارزیابی های صورت گرفته این ســازمان، 60 درصد 
مشــکل تعطیلی واحدهای صنعتی مشکل نقدینگی بوده که 
باسیاست های این سازمان و ایجاد رونق و ارائه تسهیالت عموما 

به چرخه تولید بازگشتند.

رییس خانه صنعت و معدن استان اعالم کرد:

تشدید مشکالت صنعت با تحریم و تورم

استاندار اصفهان نخستین بار به بانک های اصفهان برای تامین 
سرمایه در گردش بخش خصوصی استان به منظور افزایش 
اشتغال، ســپس برای بهبود وضعیت صادرات صنایع دستی 
و این بار برای اشتغال اولتیماتوم داده است.رسول زرگرپور به 
دستگاه های مسئول فقط یک هفته مهلت داده تا نظرات خود 
را درباره »طرح تکافو« برای جمع بندی نهایی مطرح کنند. 
وی با اشاره به »طرح تکاپو«، می گوید: این طرح باهدف ارتقای 
سطح رونق اقتصادی در جوامع هدف، توسعه اشتغال پایدار 
در رسته کسب وکاری منتخب در ســطح استان ها، توسعه 
واحدهای کسب وکار، بهبود معیشــت نیروی کار در کسب 
وکارهای منتخب و طراحی سیاســت های اشتغال در سطح 
منطقه ای و ملی در دســتور کار قرارگرفته است. وی بابیان 
اینکه طرح توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار )تکاپو( بیشتر 

به اشتغال های خرد و کارگاه های کوچک می پردازد، ادامه 
می دهد: 12 رسته برتر استان بر اساس روش ترکیبی در طرح 
تکاپو توسط اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس اعالم مرکز آمار ایران نرخ بیکاری 
استان اصفهان در سال گذشته با 14/6 درصد، 2 درصد باالتر 
از نرخ 12/4درصدی بیکاری در کشــور بوده اســت، تاکید 
می کند: همه دستگاه های اجرایی باید آمار ساالنه مرکز آمار را 
مبنای برنامه ریزی های خود قرار دهند.زرگرپور به تسهیالت 
ابالغی کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی از محل بند 
»د« تبصره 16 قانون بودجه سال 96 اشاره و تصریح می کند: 
برای این دو مرکز در مجموع 225 میلیــارد تومان اعتبار به 
منظور ارائه تســهیالت به متقاضیان پیش بینی شده که با 
این تسهیالت حدود 13 هزار و 500 شغل ایجاد خواهد شد. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از کاهش 
 بیش از 3 درصدی مصرف آب شــرب شهر اصفهان خبر 

داد.
هاشم امینی اظهار داشت: وقوع پیاپی خشکسالی در کشور 
بحران کم آبی را به یکی از معضالت اساسی تبدیل کرده 
؛ پس در چنین شــرایطی مهیا کردن بسترهای فرهنگ 
ســازی مصرف بهینه آب یکی از نیازهای مبرم به شمار 
می آید.وی ادامه داد: در 3 ماهه اول سال جاری با صدور 
اخطاریه به مشــترکین پرمصرف، توزیع بروشور، بررسی 
مصارف انشعابات خاص، شناســایی انشعابات غیرمجاز، 
بازدیدهای میدانی، نصب بنر صرفه جویی در سطح شهر 
منجر به کاهش مصرف بیش از 3 درصدی آب در اصفهان 
شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 

ابزارهای تشویقی، پایش مشــترکین پرمصرف، تشکیل 
گروه مروجین و برگزاری عملیات مقابله با بحران می تواند 
بســیار موثر در مصرف بهینه آب باشــد که در این راستا 
شرکت آبفای اســتان اصفهان اقداماتی را در دستور کار 
قرار داده است به گونه ای که با اهدای جوایز به مشترکین 
کم مصرف، معرفی کم مصرف ها در بخش غیرخانگی به 
صداوسیما برای مصاحبه و برنامه ریزی جهت تشویق 500 
مشترک کم مصرف از سوی هیئت مدیره شرکت از جمله 
ابزارهای تشویقی پیرامون این موضوع بوده است.وی در 
خصوص پایش مشترکین پرمصرف در سه ماهه اول سال 
جاری، گفت: طی 3 ماهه اول سال جاری 145 هزار و 838 
فقره اخطار به مشترکین پرمصرف و 299 هزار و 128 فقره 

اخطار به مشترکین بدهکار ارسال شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:

کاهش بیش از ۳ درصدی مصرف آب شرب در اصفهان

در شهر

استاندار مطرح کرد:

اجرای طرحی برای کاهش نرخ بیکاری در اصفهان 

آبفا

Gigabyte GV- گیگابایت
N950WF2OC-2GD

 6,050,000
ریال

 6,055,000
ریال

Gigabyte GV- گیگابایت
N950WF2OC-2GD

 12,300,000
ریال

 12,420,000
ریال

به گزارش تسنیم؛ ظهور و بروز فناوری های نو، روش های تولید و توزیع و همچنین ساختار تشکیالتی 
بنگاه های اقتصادی را دچار تحول کرده اســت؛ در همین راستا باید به اهمیت یافتن بنگاه های خرد و 

متوسط صنعتی اشاره کرد که نتیجه این تحول به شمار می روند.

دراجرای ماده 208قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصًا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی اصفهان خیابان سپاه -واحدمالیاتی 202724 مراجعه نمائید. در غیر این صورت به استناد 
تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امربرای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

واحدمالیاتیکالسهآدرسادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمدمشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف

11207202724خ گلستان خ حکمی 2027عملکرد 321272001395/12/21139045,575,200,00011,393,800,000شرکت میهن سازان عالی قاپو1

11207202724خ گلستان خ حکمی 2027عملکرد 321706861395/12/2313918,322,500,0002,083,125,000شرکت میهن سازان عالی قاپو2

11207202724خ گلستان خ حکمی 2027عملکرد 328504581396/01/311392308,000,00077,000,000شرکت میهن سازان عالی قاپو3

11207202724خ گلستان خ حکمی 2027عملکرد 344163691396/03/2213935,801,000,0001,450,250,000شرکت میهن سازان عالی قاپو4

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امورمالیاتی اصفهان  واقع در خیابان سپاه  مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی  2027  تسلیم نمایید.

منبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمدمشمول مالیاتسال عملکردمرحله رسیدگیتاریخ برگ رایشماره برگ راینام ونام خانوادگیردیف

عملکرد 13891730407516432601879بدوی1156751395/11/10شرکت میهن سازان عالی قاپو1

م الف: 72675

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
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برگزاری نمایشگاه دومین دوره فیگورانژ
روز گذشته نمایشگاهی از آثار دومین دوره فیگورانژ  در گالری شماره یک کتابخانه مرکزی 
اصفهان برگزار شد. این نمایشگاه تا۲۶ مردادماه، صبح ها از ساعت۸تا۱۲و بعد از ظهر از ساعت 

۱۳تا۲۰ ادامه دارد.

در شهر

مفهوم عشق در عرفان سپهری
 نتایج یک پژوهش نشان می دهد سپهري رگه هایي کمرنگ از عرفان 
ایراني اسالمي را با عرفان شرقي آمیخته است و به بیان دیگر، او عرفان 

خود را دارد و عرفان او با عرفان مكتب هاي دیگر متفاوت است.
مهدی عرب جعفری محمد آبادی در مقاله خود به »مقایسه مفهوم 

عرفاني عشق در اندیشه هاي سپهري و عارفان مسلمان« پرداخت.
عده ای مباني شعر ســپهری را برگرفته از عرفان ایراني اسالمي یا 
عرفان هندي و شــرقي دانسته و البته برخي نیز شــعر او را تهي از 

عرفان مي دانند.
مطابق این تحقیق، تاکنون پژوهشــي به مقایسه کاربرد مفاهیم و 
اصطالحات عرفاني در شعر سپهري و گفتار عارفان مسلمان نپرداخته 
است. گزینش واژگان، مدخلي بر طرز تفكر شاعران است، به همین 
سبب پژوهنده یكي از راه هاي شــناخت عرفان سپهري را گزینش 
اصطالحات و مفاهیم عرفاني در سروده هاي او مي داند. این مقاله براي 
روشن شدن چیستي و چگونگي عرفان سپهري، مفهوم عرفاني عشق 
را از میان مفاهیم و اصطالحات فراوان نهفته در شعر او برگزیده است 
و کوشش می کند این مفهوم را در مقایسه با کاربرد آن نزد عارفان 

مسلمان بررسي کند.
با بررسي ویژگي هاي عشق در سروده هاي سپهري و سخنان عارفان 
مسلمان، مي توان دریافت که عرفان سپهري به عرفان شرقي بسیار 
نزدیک تر از عرفان ایراني اسالمي است؛ اما تفاوت هایي نیز با دیدگاه 

شرقي دارد.

مقاله

به میزبانی اصفهان برگزار می شود؛

نخستین جشنواره 
نمایشنامه نویسی روح ا...

نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی روح ا... در اصفهان 
با هدف اشاعه و ترویج اندیشــه های امام خمینی)ره( و 
گرامیداشت اهل قلم و آثار فاخر نمایشی در مورد سیره و 

شخصیت امام راحل)ره( برگزار می شود.
موضوع جشــنواره عالوه بر پرداختن به شــخصت امام 
خمینی )ره(، در زمینه بیداری اسالمی، امام خمینی)ره( 
و تقریب مذاهب و اقلیت های دینی، سبک زندگی، روحیه 
شــاعرانه و عواطف خانوادگی، آزادگــی، آزادی، صلح، 
اندیشــه های حكومتی، مردم ساالری، ســاده زیستی، 
اعتدال، اخالق، کرامت انســانی، عدالت، عبادت، دفاع 
مقدس و انقالب اسالمی است. شرکت در جشنواره برای 
عموم آزاد است. مهلت ارسال آثار تا ۱5 آذر ماه به آدرس  
www.imam-khomeini-isf.ir اســت و اهــدای 

جوایز نیز 5 بهمن ماه به نویسندگان صورت می گیرد.

کارگردان تئاتر اصفهان:

اصفهان سالن مناسب برای 
اجرای تئاتر ندارد

کارگردان تئاتر اصفهان با اشاره به وضعیت تئاتر اصفهان 
اظهار داشت: در اصفهان سالن مناسب برای اجرای تئاتر 
وجود ندارد و تنها تاالر هنر و مجتمع فرشچیان است که 
باید قبول کنیم که آن هم با توجه به بعد مســافتی آن 
مخاطب زیادی ندارد.پویان عطایی با بیان اینكه باید تئاتر 
اصفهان به ســمت کارهای محیطی حرکت کند، افزود: 
اصفهان یک شهر با ظرفیت های تاریخی بسیار غنی است 
که اهالی تئاتر می توانند از این ظرفیت به ویژه در بافت های 

تاریخی شهر برای اجرای نمایش استفاده کنند.
وی با بیــان اینكه اجــرای تئاتر در اماکــن و بافت های 
تاریخی، حســن معرفی بنا و ایجاد جذابیت برای جذب 
مخاطب را به همراه دارد، تصریح کــرد: می توان با یک 
سیاســت و تبلیغــات مناســب، از ظرفیت هایی مانند 
منارجنبان، عالی قاپو و محله های تاریخی نیز اســتفاده 
کرد. وی با بیان اینكه تنها راهكار و ســاده ترین راه برای 
افزایش مخاطب برای نمایش هــای اصفهان، حرکت به 
سمت تئاتر خیابانی و فرهنگ سازی از این طریق است، 
گفت: متاسفانه در طول سال های گذشته نمایش خیابانی 
در اصفهان فراموش شده و در کنار آن اماکن تاریخی در 
اصفهان وجود دارد که معرفی درست تاریخ آنها به مردم 
صورت نگرفته است؛ می توان با استفاده از این ظرفیت ها 

رونق مجددی به تئاتر اصفهان بخشید.

اینستاگردی

سیزده سال پیش در چنین روزی 
خانواده ای تشکیل شد 

همسر شقایق دهقان با انتشار تصویری از عقدنامه خود و همسرش، 
صفحه اینســتاگرامش را به روز کرد.یكــی از موفق ترین کارهای 
قاسم خانی، سریال ساختمان پزشكان به کارگردانی سروش صحت 

بود که تابستان ۱۳۹۰ از شبكه سوم سیما پخش شد.
مهراب قاسم خانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

و سیزده سال پیش در چنین روزی خانواده ای تشكیل شد 
»پ.ن: ازدواج، خوبش خیلی خوبه!«

در این فرصت با »استاد کریم تخشا« درباره اهمیت و جایگاه 
هنر نگارگری موزه ای گفت وگویی صورت گرفته که مشروح 

آن در ادامه از نظرتان می گذرد:
شما احیاگر هنر اصیل نگارگری موزه ای هستید؛ چه 

شد که به این هنر روی آوردید؟ 
اینكه چه شد به سراغ این هنر رفتم، جرقه اصلی آن این بود 
که از سن کودکی به موزه بسیار عالقه داشتم، کم کم متوجه 
شدم چیزی در موزه وجود دارد که نظر مرا به سمت آن جلب 
می کند؛ تا اینكه وقتی در هنر نقاشــی قلم به دست گرفتم، 
تصمیم گرفتم روی نقاشــی هایی که در موزه ها وجود دارد 
کارکنم.پس ازآن به این نتیجه رسیدم که ما چیزی با عنوان 
نگارگری موزه ای داریــم که از آن غافل شــده ایم، این هنر 
ارزشمند پنهان مانده و استادی نیست که بتوانیم دراین باره 
از آنها بیاموزیم. به دلیل اینكه ســال های طوالنی این هنر به 
فراموشی سپرده شــده بود، همه مراحل کار شامل تحقیق و 
مطالعات علمی،کار نقاشی و حتی تبلیغات عمومی برای این 
هنر را باید شخصا انجام می دادم و حاصل این تجارب این بود 
که نگارگری موزه ای )که احیاکننده نقاشی 5۰۰ ساله ایرانی 
است( را شناختم.شیوه نگارگری تمام قصرها و کاخ ها در زمان 
قاجار و ادامه آن تا نقاشی قهوه خانه ای را جمع آوری کرده و 

موفق شدم تمام تكنیک ها و رموز این هنر فاخر را کشف کنم 
و به نمایش بگذارم.

معموال نگارگری موزه ای در ســطح موزه ها بوده و به ندرت 
در میان مجامع عمومی دیده می شــود اما از ریزه کاری روی 
قلمدان و چینی تا طرح هایی با ابعاد بزرگ ازجمله دیوارنگاری 
در این شیوه، امكان پذیر و روی سطوح مختلف قابل اجراست.

تعداد هنرمندان این شیوه نقاشی شاید در ایران از انگشتان 
یک دســت هم تجاوز نكند اما با تالش همین عده محدود، 
تالش هایی برای تبدیل این شیوه هنری به یكی از رشته های 

آکادمیک صورت گرفته است.
جایگاه هنــر اصیل نگارگری مــوزه ای را در عرصه 

بین المللی چگونه می بینید؟ 
طی یک ســال گذشــته ۲۳ نمایشــگاه، کارگاه آموزشی و 
سخنرانی  در ایران و ۶ کشور دیگر برگزار کردم که از این تعداد 
۲ کشور خواستار تدریس این هنر در دانشگاه های خود بودند.

یكی از این آثار که در دانشگاه هنر فرایبورگ آلمان در حضور 
اساتید و دانشجویان تولید شده و به نمایش گذاشته شد، بدین 
شكل اســت که در پالن اول طبیعت بی جان و پالن دوم آن 
پل شهرســتان اصفهان که از قدیمی ترین پل های این شهر  
محسوب می شود و پالن سوم آن دورنمایی از شهر فرایبورگ 

است که این اثر بسیار موردتوجه هنرمندان آلمان قرار گرفت.
در سطح جهان استقبال از هنر اصیل نگارگری موزه ای بسیار 
خوب بوده اســت؛ ما موفق شــدیم هنر نگارگری موزه ای را 
ثبت کنیم و در حال حاضر هم ازنظر دانشگاهیان و هم ازنظر 
هنرمندان این موضوع قابل تایید اســت که این هنر می تواند 
کارآفرین باشد و می توانیم برای آموزش آن دانشجوی خارجی 

پذیرش کنیم.
آیا این هنر می تواند به نوعی توجیه ســرمایه گذاری 

اقتصادی داشته باشد؟
وجه تمایز هنــر نگارگری موزه ای با دیگر هنرهای نقاشــی 
اصیل ایرانی مانند مینیاتور، در این اســت کــه مینیاتور با 
»گواش و آبرنگ« ترسیم می شود و در آن سایه و ژرف نمایی 
)پرســپكتیو( وجود ندارد؛ اما نگارگری موزه ای با استفاده از 
رنگ روغن است و در آن سایه ای مالیم و ژرف نمایی خفیف 

دیده می شود که مانند هنر اروپایی، عمیق و بارز نیست.
شــاید برخی از هنرمندان جوان تصور کنند که این هنر، در 
راستای حفظ میراث گذشتگان جنبه فرهنگی و هنری دارد و 
نمی تواند نوعی سرمایه گذاری اقتصادی در این زمینه به شمار 

آید اما من این تصور را باطل می دانم.
در حال حاضر یكی از موارد مهــم در زمینه امرار معاش من، 
کارهای نگارگری موزه ای اســت و هر کار نقاشی ریزه کاری 

ازجمله اسكناس های روی 
چینــی ۱۰میلیون تومان 
و تابلوهــا از ســه میلیون 
تومان به بــاال نرخ گذاری 

شده است.
از  چقدر  مســئوالن 
گســترش ایــن هنر 

حمایت کرده اند؟ 
این کار بســیار ســخت 
بود، چــون بایــد یک تنه 
کار تحقیــق، معرفــی و 
ارائه چشــم اندازهای هنر 
نگارگری مــوزه ای را بیان 
می کردیم؛ اما خوشبختانه 
مسئوالن به خوبی درباره 
ایــن هنر توجیه شــده  و 
در حــال حاضر بر آموزش 
هنر نگارگــری موزه ای در 
دانشــگاه ها تاکید دارند؛ 
چراکه این هنر ثروت ملی 

بوده وکسی با این موضوع مخالفت نكرده است.

به گزارش ایمنا، استاد کریم تخشــا قهفرخی )متولد ۱۳۳۷( احیاگر هنر اصیل نگارگری موزه ای، اهل 
اصفهان و میراث دار هنری۵۰۰ساله است.هنر این اســتاد آفرینش یادگارهایی است که گنجینه ها را 
دیدنی تر می کند.استاد تخشا به تازگی سه اثر نگارگری خود را به موزه حضرت امام حسین)ع( اهدا کرد که آثار 

اهدایی، همگی فی البداهه و در مدت سه روز طراحی شده بود.

نگارگر اصفهانی:

نگارگری موزه ای، به ندرت در میان مجامع عمومی دیده می شود

معموال نگارگری 
موزه ای در سطح 

موزه ها بوده و 
به ندرت در میان 

مجامع عمومی 
دیده می شود اما 
از ریزه کاری روی 
قلمدان و چینی تا 
طرح هایی با ابعاد 

بزرگ در این شیوه 
امکان پذیر است

مزایده
5/431 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر در پرونده 
کالســه 96/432 له آقای علیرضا مهرابی علیه شــرکت میراب زاده نصف جهان به 
مدیریت آقای آرش کیان مهر به خواســته مطالبه در نظر دارد هشــت دستگاه پمپ 
شناور و سه دستگاه پمپ کف کش به شرح لیست پیوســتی را که کارشناس رسمی 
دادگســتری 58/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رســاند 
لذا جلسه مزایده ســاعت ده صبح روز یکشــنبه در تاریخ 96/06/19 در محل اجرای 
احکام شورای حل اختالف خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراهای حل 
اختالف خمینی شــهر برگزار می گردد، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به 
نشانی خمینی شهر بلوار امیرکبیر نبش کوچه 131 لوازم خانگی مهرابی مراجعه و مورد 
مزایده را از نزدیک بازدید نمایند، خریدار کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید خریدار می بایســت ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف 
یک ماه ار تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده 
درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. نظریه 
کارشناس: عطف به ابالغیه کالســه پرونده 432/96  اجرایی مورخ 1396/02/19 و 
حسب دستور مدیر محترم اینجانب کارشــناس منتخب ضمن مطالعه متن ابالغیه 
و باســتناد به صورتجلســه توقیف اموال مورخ 1395/10/11 موجــود در پرونده در 
جریان قرار کارشناسی قرار گرفته، لذا در راســتای قرار کارشناسی در معیت خواهان 
آقای محرابی طبــق آدرس بلوار امیرکبیر تقاطع فرمانــداری نبش کوچه 131 مغازه 
لوازم خانگی مهرابی مراجعه نموده، وارد انبار کاال شــده و از نزدیک تجهیزات توقیف 
شده مورد رویت و بررسی های الزم قرار گرفت، لذا طی بررسی از حیث کمی و کیفی 
به لحاظ فنی و اقتصادی و با در نظر گرفتن ســایر عوامل موثــر )نوع کاال، نو و آکبند 
بودن، برند تجاری ســالم و آماده بکار بودن و...( در تعیین قیمت پایه، مراتب گزارش 
کارشناسی به شرح ذیل به استحضار می رساند.1-  سه دستگاه پمپ شناور نو )آکبند( 
با کد تجاری 95/15 و با نــام تجــاری Umbera pompe -  rpm2800   )و 
توان 4KW میــزان آب دهی L/min 105 به طول حدود 3 متر، ســاخت کشــور 
 ایتالیا. 2- پنج دســتگاه پمپ شــناور نو )آکبند( با کد تجــاری 10/5 و با نام تجاری
 Umbera pompe - rpm2800   و تــوان KW 1.5 میــزان آب دهــی
 L/min 80 به طول حدود 1/5 متر، ســاخت کشــور ایتالیا. 3- ســه دستگاه پمپ  
کف کش نــو )آکبند( در داخــل کارتن برای جمــع آوری آب های ســطحی با نام 
تجــاری umbra pompe و تــوان 1/8 کیلــو وات  RPM2800 میــزان آب 
دهی L/min  75به طــول حدود 0/75 متر ســاخت کشــور ایتالیــا. قیمت کل 
یازده دســتگاه ذکر شــده در بنــد 1 الــی 3 گــزارش برابــر 58/000/000 ریال 
) پنج میلیون و هشــت صد هــزار تومان( تعییــن و اعالم می گــردد. م الف: 4486 
 اجرای احکام حقوقی دادگســتری شهرســتان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک(

)459 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/486 شماره صادره : 1396/42/400572 - 1396/5/17 چون آقای رضا اسکندری فرزند 
حسن در اجرای مقررات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششــدانگ یکبابخانه دو طبقه واقع در محدوده پالک 
764 فرعی از 4348 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  را نمــوده اند و رای 12500 مورخ 
1395/10/29 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نســبت به آن صادر شــده و تحدید 
حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامــده، لذا طبق تبصره ماده 13 قانــون فوق الذکر تجدید 
پالک شماره 2678 فرعی از 4348 اصلی مفروز و مجزی از 764 فرعی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به نام آقای رضا اسکندری فرزند حســن در روز دوشنبه 96/6/20 از ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقــرر در این آگهی در محل حضــور یابند، اعتراضات 
مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایســتی توسط معترض ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
 صورت پذیــرد. م الف: 15595 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان

)213 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
5/488 شــماره صــادره: 1396/09/399930 - 1396/5/16 نظر به اینکه ســند 
مالکیت ششدانگ پالک شــماره 539 فرعی از 60 اصلی بنام امیرمحمد طباطبائی 
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده که به موجب سند شــماره 42919 - 90/04/14 
دفتر 145 شهرضا در رهن بانک کشاورزی شهرضا میباشد. اینک عباس ذوالفقاری 
وکالتا از طرف نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 960915011416322 
- 96/5/9 انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 
13491- 96/5/7 بگواهی دفترخانه 292 شهرضا رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجائی/ سرقت/ سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای پالک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  م الف: 426 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 

)221 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/491  شــماره صــادره: 96/2027015025 - 96/5/18 چــون تحدیــد حدود 
ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره پالک 3318 فرعی از 7897 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ســید ناصر طباطبائی پزوه فرزند 
ســید عبدالعظیم و طیبه امینی پزوه فرزند رضا در جریان ثبت اســت و آرای شماره 
139560302027016638 و 139560302027016641 مورخ 95/2/15 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 
مرقوم صادر گردیده است 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 ملک مرقوم در تاریخ 96/06/26 روز یک 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 اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن 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:15669 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

)283 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/510 شــماره صــادره : 1396/42/386780 - 4/15/ 1396 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4786/385 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام رســول محمدی دنبه فرزند حســینعلی در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
96/06/15 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الــف: 15672 قویــدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)144 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
5/534 شــماره صادره: 960705841401490 - 96/5/18 بنا درخواســت خانم 
خدیجه هوازاده به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی است که سند مالکیت نیم دانگ مشاع که به موجب سند قطعی 
9322 از آقای سعید طالبی انتقال گرفته است پالک شماره 402 فرعی از 111 اصلی 
واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 383 دفتر 519 امالک 
ذیل ثبت 112283 به نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی 
شماره دفترخانه اسناد رسمی شــماره به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم 
انجام نشده به موجب ســند نزد بانک مسکن رهن اســت نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده اســت چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحی مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند 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 نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
ســند ارایه کننده مســترد 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: 4533 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)266 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

5/537 فاطمه سلطان پناهی درچه دارای شناسنامه شماره 6069 به شرح دادخواست 
به کالسه  356/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رضا خطیب نیا به شناسنامه 414 در تاریخ 1395/9/5 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه سلطان 
پناهی درچه فرزند حسن ش.ش 6069 )همسر( 2- مصطفی خطیب نیا فرزند رضا 
ش.ش 23 )فرزند( 3- غالمعلی خطیب نیا فرزند رضا ش.ش 55 )فرزند( 4- محمد 
خطیب نیا فرزند رضا ش.ش 250 )فرزند( 5- عباسعلی خطیب نیا فرزند رضا ش.ش 
13 )فرزند( 6- معصومه خطیب نیا فرزند رضا ش.ش 110 )فرزند( 7- عزت خطیب نیا 
فرزند رضا ش.ش 8393 )فرزند( 8- طیبه خطیب نیا فرزند رضا ش.ش 172 )فرزند( 
9- زهره خطیب نیا فرزند رضــا ش.ش 68 )فرزند( 10- عفت خطیب نیا فرزند رضا 
ش.ش 153 )فرزند( 11- محترم خطیب نیــا فرزند رضا ش.ش 53 )فرزند( والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4535 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)212 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/538 شماره نامه: 9610113135300542 شماره پرونده: 9609983635300464 
شماره بایگانی شعبه: 960440 در پرونده کالسه 960440 این شعبه آقای محمد پور 
ابراهیم فرزند ناصر به اتهام کالهبرداری از طریق تحصیل مالی شاکی لوازم خانگی 
و دادن چک های ســرقتی تحت تعقیب بوده و به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه 
حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت رســیدگی و اظهار 
نظر می گردد. م الف: 4540 شعبه ششم دادیاری عمومی و انقالب شهرستان خمینی 

شهر)122 کلمه، یک کادر(
فقدان سند مالکیت

5/539 شــماره صادره: 960705841413766 - 96/5/18 بنا به درخواست ورثه 
خانم صغری علیشاهی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده مدعی است که ســند مالکیت سه دانگ که به موجب سند قطعی 

شماره 13648 و 13649 از بانو فاطمه علیشــاهی انتقال گرفته است پالک شماره 
295 فرعی از 113 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 
457 دفتر 106 امالک ذیل ثبت 14079  به نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
به موجب سند رسمی شماره دفترخانه اسناد رسمی شماره به او انتقال قطعی یافته و 
معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند نزد بانک مسکن رهن است نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثنی ســند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 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: 4537 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)249 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/540 شــماره صــادره: 960705841429025 - 96/5/19 خانم صفورا صرامی 
فروشانی فرزند نوراله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک 
شماره 122/1202 واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 35 
دفتر 503 امالک ذیل ثبت 108985 به نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به 
موجب سند رسمی شماره دفترخانه اسناد رسمی شــماره به او انتقال قطعی یافته و 
معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند دفتر نزد رهن است نحوه گم شدن یا 
از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
ســند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحی مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله )غیــر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده ســند مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
 متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 4551 اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر 

)248 کلمه، 3 کادر(
نظریه کارشناس

5/519 احترامــا با عنایت به ابالغیه شــماره 171/8676 مــورخ 96/4/13 کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری اســتان اصفهان در خصوص پرونده کالسه شماره 
960131 آن شعبه در خصوص تعیین نفقه خانم زهرا جهان پور فرزند منصور از تاریخ 
96/2/27 )تنظیم دادخواست ( به استحضار می رساند اینجانب ضمن مراجعه به دفتر 
آن شعبه در موعد مقرر و مطالعه پرونده و استماع اظهارات خواهان و تحقیقات به عمل 
آمده حاکی از آن است که خواهان فرزند سوم آقای منصور جهان پور، نظامی بازنشسته 
)مجهول المکان( می باشد که بدلیل جدایی والدین در حال حاضر در شهر اصفهان و 
جدای از والدین زندگی می نماید و والدین مجدداً ازدواج نموده اند. لذا با در نظر گرفتن 
عوامل موثر در تعیین نفقه و در نظر گرفتن جمیع جهات میزان نفقه خواهان بشرح 
زیر برآورد و اعالم نظر می گردد. 1- نفقه زهرا ) فرزند مشترک( از تاریخ 96/2/27 
بصورت مســتمر ماهیانه چهار میلیون )4/000/000( ریال برآورد و اعالم نظر می 
گردد. ضمنا هزینه بیمارستان و بستری شدن بطور جداگانه و با ارائه فاکتور به عهده 
خوانده می باشد. م الف: 15306 شعبه چهارم خانواده شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
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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 دوم(
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
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اخباريادداشت

محیط زيست

دو هفته پس از حضور زائران ایرانی در عربســتان برای شرکت در مناسک 
حج، تابلوی حج ایران که پس از قطع روابط سیاسی ازسوی عربستان پایین 

آورده شده بود، دوباره نصب شد.
دفتر امور حج زائران ایرانی دو ســال پیش پس از قطع روابط دیپلماتیک 
عربستان با ایران، تعطیل و تابلوی آن بدون اطالع مقامات حج ایران پایین 
آورده شد. با این حال طبق توافق حج، ایران موفق شده ١٠ نماینده کنسولی 
از وزارت خارجه کشورمان را همزمان با حج به عربستان، اعزام و فعال ٢٣هزار 
زائر ایرانی را برای تشرف به حج، راهی این کشــور کند. قرار است امسال 
٨٦هزار و ۵٠٠ زائر از کشورمان پس از یک سال محرومیت، در مناسک حج 
شرکت کنند.حمید محمدی رییس سازمان حج و زیارت نیز با راه اندازی 
رسمی این ساختمان، در سفر کوتاهی به مکه، در جریان بازگشایی دفتر 

حج ایران قرار گرفت.

امضای تفاهم نامه توسعه 
گردشگری در دانشگاه 

اصفهان

 دفتر امور حج ایران
 در عربستان بازگشایی 

شد

تفاهم نامه همکاری توسعه گردشگری بین دانشگاه اصفهان و بنیاد گردشگری 
پرفســور جعفری امضا شــد. این تفاهم نامه همکاری با محوریت توسعه 
گردشگری کشور به ویژه اصفهان، به امضای هوشنگ طالبی رییس دانشگاه 
اصفهان و پروفسور جعفری استاد برجســته بین المللی وموسس این بنیاد 
گردشگری رسید. هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان گفت : تربیت نیروی 
انسانی در صنعت گردشگری، حمایت از طرح های مشترک پژوهشی در زمینه 
گردشگری، برگزاری دوره های مشترک بین دانشگاه اصفهان و دانشگاه های 
بین المللی و حمایت بنیاد توسعه رشته گردشگری، ازجمله مفاد این تفاهم 
نامه همکاری گردشگری است.پروفسور جعفر جعفری از استادان مطرح و فعال 
بین المللی در حوزه گردشگری، بازنشسته دانشگاه ویسکانسین آمریکاست 
که در سال های گذشته با هدف توسعه علوم مرتبط با گردشگری، یک بنیاد 

گردشگری در اصفهان تاسیس کرده است.

اخذ گواهی نامه بدون 
 کارت پایان خدمت

 در مسیر اجرا

بانظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح، قانون اخذ گواهی نامه بدون کارت پایان خدمت یک گام دیگر به اجرا نزدیک شد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار گفت: با پیگیری های انجام شده رییس مجلس شورای اسالمی، اجرای قانون اخذ گواهی نامه بدون کارت پایان خدمت در مسیر 
اجراست. حسینعلی حاجی دلیگانی درخصوص اجرای قانون گرفتن گواهی نامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت گفت: این قانون ٢ تا ٣ میلیون مشمول غایب را دربر می گیرد 
و ستاد کل نیروهای مسلح برای اجرای آن نظر مساعدی دارد. وی به جلسه مشترک رییس مجلس شورای اسالمی با رییس ستاد کل نیروهای مسلح برای اجرای این قانون 

اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد ستاد کل، با اجرای قانون بیمه شخص ثالث به دریافت گواهی نامه مشموالن غایب موافقت ضمنی کرده است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار گفت: اجرای این قانون از زندان رفتن افراد به دلیل نداشتن گواهی نامه جلوگیری می کند و رییس مجلس شورای اسالمی هم به 

اجرای این قانون اصرار دارد.

یـک عضـو شـوراي شـهر اصفهـان گفـت: متاسـفانه 
عروس گردانی هـا در محورهـای ورودی شـهر اصفهـان 

موجـب مزاحمـت، تصـادف و راهبنـدان می شـود.
غالمرضـا شـیران در جلسـه علني شـوراي شـهر اصفهان 
بااشـاره بـه ایـن موضـوع اظهـار کـرد: اجـرای حـرکات 
نمایشـی بـا خـودرو و موتورسـیکلت و حـرکات مـوزون از 
پنجره هـای اتومبیل هـا، از دیگـر مشـکالتی اسـت کـه 

عروس گردانـی هـا در اصفهـان ایجـاد مي کنـد.
وي افـزود: بـرای حـل ایـن مشـکل پلیـس راهـور و 
دادگسـتری می تواننـد از طریـق دفاتـر ثبـت ازدواج 
 دخالـت کننـد و از زوجیـن در ایـن خصـوص تعهـد 

بگیرند.
ایـن عضـو شـوراي شـهر اصفهـان تصریـح کـرد: اجـرای 
خطوط تنـدروی اتوبوس در خیابـان جی نشـان داد بدون 
جداسـازي خیابـان نیـز مي تـوان ایـن طـرح را اجـرا کرد، 
عدم حصارکشـي براي خطـود بي آر تـي دو اتفـاق مهم را 
رقم مـی زنـد: یکـی اینکـه در زمان هایـی که ایـن خطوط 
بالاسـتفاده اسـت،  مسـیر خیابـان در اختیـار شـهروندان 
قرار مي گیـرد و  خودروهـای امـدادی نیز می تواننـد از آن  

اسـتفاده کنند.
شـیران بـا اشـاره بـه تـردد پیک هـاي موتـوري در سـطح 
شـهر ادامـه داد: ایـن موتورسـوارها بـدون آمـوزش در 

خیابان هـا حضـور دارنـد و بـا بهانـه سـریع تر رسـیدن بـه 
مقصـد، مـدام الیـی می کشـند و نـه تنهـا مزاحـم مـردم 
می شـوند بلکـه جـان خـود را نیـز بـه خطـر می اندازنـد. 
در ایـن خصـوص پلیـس راهـور بایـد بـا تمهیداتـی از 
رسـتوران ها بخواهـد کـه پیک هایشـان درخصـوص 

رانندگـی تعهـد بدهنـد.
وي افـزود: مي تـوان در شـهرداری هـر منطقـه یـک 
کمیسـیون چهار نفره بـرای موضوعـات ترافیکی تشـکیل 

داد تـا موضـوع حمـل و نقـل شـهری بهبـود یابـد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشــاره به راهکارهای 
تامین نیروی انسانی در آموزش و پرورش گفت: امسال 
١٠ هزار نفر از طریق کنکور سراسری و ١٠ هزار نفر از 
طریق آزمون استخدامی پذیرفته شده و وارد دانشگاه 

فرهنگیان خواهند شد.
محمود مهرمحمدی درباره تمهیدات آموزش و پرورش 
و دانشگاه فرهنگیان برای جبران کمبود نیروی انسانی 
در آموزش و پرورش اظهار کرد: به عنوان یک دانشگاه 
ماموریت گرا مکلف به پاسخگویی به نیازهای آموزش و 
پرورش از منظر نیروی انسانی هستیم و هیچ گاه نباید 
فلسفه تاسیس دانشگاه را از نظر دور کنیم. وی با بیان 
اینکه اولین گروه دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان سال 
۹١ پذیرش شدند افزود: ٢٢ هزار نفر ورودی سال ۹١ 
در مهرماه سال ۹۵ فارغ التحصیل شده  و به مدارس راه 

پیدا کردند.
دومین گروه ورودی های ما ١۷ هزار و ۵٠٠ نفر بودند که 
مهر ۹٢ پذیرش شدند و امسال بعد از پشت سر گذاشتن 
ترم فشرده تابســتانی می توانند وارد آموزش و پرورش 
شده و در کســوت معلمی مشــغول به تدریس شوند.

وی ادامه داد: نزدیک به ١٠ هــزار نفر از طریق کنکور 
سراســری از مهرماه امسال وارد دانشــگاه فرهنگیان 
خواهند شد و پیش بینی می کنیم همین تعداد یعنی 

١٠ هزار نفر دیگر نیز در آزمون استخدامی دستگاه های 
اجرایی )که قرار اســت برگزار شود(، شرکت کنند و ما 
بتوانیم از این افــراد نیز در دانشــگاه میزبانی کنیم. با 
تمهیداتی که در نظر گرفته شــده است، این افراد باید 
بتوانند از آبان ماه امســال تحصیل خــود را با عنوان 
»مهارت آموز« شروع کنند. بنابراین در مجموع امسال 
٢٠ هزار مهارت آموز و دانشجو معلم جدید وارد دانشگاه 
فرهنگیان خواهند شد تا بتوانیم آنها را برای آموزش و 

پرورش و شغل معلمی تربیت کنیم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خبر داد:

تدریس ۱۷5۰۰ معلم جدید در کالس ها از مهر ۹۶

دانشگاهدیدگاه

 عضو شوراي شهر اصفهان:

پلیس و دادگستری در خصوص عروس گرداني ها از زوجین تعهد بگیرند

اعطای  بیش از 180 میلیارد ریال تسهیالت کارگشایی در اصفهان
معاون توسعه مشارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد استان اصفهان گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون، شش هزار و ۵٠٠خانوار نیازمند استان بیش از ١٨٠میلیارد 

ریال تسهیالت کارگشایی در یافت کردند.
در نیمسال 96-97؛

کالس های درسی حوزه علمیه 
اصفهان آغاز شد

معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان، ضمن تاکید بر برگزاری مراسم 
افتتاح آغاز سال تحصیلی جدید ۹٦-۹۷ در ابتدای شهریورماه، گفت: 

کالس های درسی حوزه علمیه اصفهان از دیروزآغاز شد.
حجت االسالم محسن جاللی عنوان کرد: بیش از یک هزار نفر برای 

تحصیل در سال جدید در حوزه علمیه اصفهان ثبت نام کرده اند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر 4١ مدرسه تحت پوشش مرکز مدیریت 
حوزه علمیه اصفهان در سراسر استان قرار دارند و طالب و روحانیان 

در مقاطع مختلف در آنها تحصیل می کنند.
وی ادامــه داد: روزانه بیش از یک هزار و ۵٠٠ کالس درســی برای 
طالب توسط اســتادان حوزه علمیه برگزار می شود که کالس های 
درس خارج فقه سطوح عالی نیز متعاقبا در شهریورماه اعالم خواهد 

شد.
معاون آموزش و پژوهش حــوزه علمیه اصفهــان تصریح کرد: در 
اقدامی ابتکاری به منظور ممانعت از کاهش طول سال تحصیلی و 
ایجاد اشــکال در روند تدریس دروس حوزه به دلیل وجود برخی از 
تعطیالت رسمی و همچنین حضور پرشور روحانیون در راهپیمایی 
بزرگ اربعین حسینی، کالس های درسی حوزه اصفهان زودتر آغاز 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: کالس های درسی حوزه علمیه اصفهان از روز 
گذشته به صورت همزمان در سراسر استان آغاز شد و مراسم افتتاحیه 
رسمی  سال تحصیلی جدید در ابتدای شهریورماه با حضور آیت ا... 

العظمی مظاهری برگزار خواهد شد.

واکسیناسیون دام های استان اصفهان 
علیه تب برفکی

طرح واکسیناسیون تب برفکی برای جمعیت دام های سنگین استان 
اصفهان اجرا شد.

معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی اســتان اصفهان گفت: این 
طرح همزمان با سراسر کشــور، از ابتدای خرداد به مدت 4٠روز در 
قالب ١٠١گروه، شــامل 4٠گروه دولتی و بقیه خصوصی، با حضور 
١۵٢تکنسین و کارشناس دامپزشکی در ٢4شهرستان این استان 

اجرا شد.
محمد کشتار افزود: با اجرای این طرح دامپزشکی بیش از ٢۵٠هزار 
رأس گاو و گوســاله و بیش از یک میلیون رأس گوسفند و بز علیه 

بیماری تب برفکی واکسینه شدند.
وی گفت: دراین طرح هزینه تامین واکســن تب برفکی گاوداری 
های صنعتی استان اصفهان برعهده دامدار بوده و مایه کوبی آن نیز 

به صورت رایگان برعهده گروه های دامپزشکی است.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان افزود: همچنین 
هزینه تامین واکسن و تزریق گاو و گوساله روستایی و نیمه صنعتی 
و تمامی جمعیت گوســفند و بز این اســتان به صــورت رایگان را 

کارشناسان دامپزشکی برعهده دارند.
بیماری تب برفکی از بیماری های ویروســی مســری دام است که 
به عنوان طاعون صنعت دامداری محســوب می شود که در صورت 
شیوع، خســارات اقتصادی فراوانی را به واحدهای پرورش دام وارد 

می کند.
کنترل این بیماری منوط به واکسیناســیون، مراقبت شدید نقل و 
انتقال حیوانات، قرنطینه کردن حیوانات مبتال، اعمال محدودیت 
در خرید و فروش حیوانات و گاهی معــدوم کردن میلیون ها رأس 

دام است.

کشف سردخانه غیرمجاز در یک 
منزل مسکونی

سردخانه ای غیر مجاز در یکی از محالت شهر نجف آباد کشف شد.
رییس شبکه دامپزشــکی نجف آباد گفت: کارشناسان این شبکه 
در بازرســی از این ســردخانه غیرمجاز با ظرفیت پنج تن، بیش از 

٣٠٠کیلوگرم ماهی منجمد شده شناسایی و کشف کردند.
محمد مهدی حســن پور افزود: در این ســردخانه غیر مجاز  انواع 

فرآورده های خام دامی ذخیره و منجمد  می شده است.
وی گفت: محموله کشف شده، جمع آوری و سردخانه غیرمجاز هم 

تعطیل شد.
وی از شهروندان خواســت فرآورده های خام دامی خود را از مراکز 
معتبر و مجاز، تهیه و در صورت مشــاهده هر گونه تخلف مراتب را 
با سامانه پاسخگویی و اطالع رسانی ســازمان دامپزشکی با شماره 
١۵١٢ یا شماره تلفن ٠٣١4٢۷٢٦۵۷٠ شبکه دامپزشکی نجف آباد 

اعالم کنند.

 جمعیت  ایران
 به ۱۱۰ میلیون نفر می رسد

به گزارش ایمنا، موج دنباله دار دهه شصتی ها تا سال های بعد ایران 
را با مشکالتی روبه رو خواهد کرد، البته نه به اندازه دهه شصتی ها.

آمارهــا می گویند که جمعیــت ایــران در حال رد شــدن از مرز 
٨٠میلیون نفری اســت؛ جمعیتی که بخش اعظمــش به موالید 
دهه شصت مربوط می شود. ســناریوهای مختلفی درباره جمعیت 
ایران در ســال های آینده منتشر شــده که حکایت از افزایش آن 
دارد. سازمان ملل پیش بینی کرده که هرچند رشد جمعیت ایران 
روند کاهشــی آرامی را طی می کند، ولی در مجمــوع تا نیمه قرن 
بیست و یکم تعداد جمعیت، روندی افزایشــی خواهد داشت و در 
صورت تحقق این ســناریو، جمعیت ایران به حــدود ۹٢ میلیون 
نفر در ســال ٢٠۵٠ خواهد رسید. اما شــهال کاظمی پور، جمعیت 
شناس، در گفت وگو با خبرآنالین این سناریوها را آنچنان محتمل 
 نمی داند و معتقد اســت که ســناریوهای بلند مدت نتایج درستی

 ندارد.
او معتقد است که جمعیت ایران تا ١4٣٠ به ١١٠میلیون می رسد؛ 
جمعیتی که نتیجه موج ایجاد شده جمعیتی در دهه شصت است. 
افزایش موالید در دهه شصت همچون سنگی که به درون آبی انداخته 

شده، موج هایی را به وجود خواهد آورد تا زمانی که آرام بگیرد.
به گفته کاظمی پور موج اول جمعیتی دهه شصتی ها در فرزندآوری 
در ســال های ٨۵ تا ۹٠ رخ داده و موج دوم آن ٢٠ سال دیگر اتفاق 
خواهد افتاد. به عبارتی یک میلیون و ۵۷٠ نوزادی که در سال  ۹۵ 
متولد شده و رشدی به نسبت قبل داشته اند، ٢٠ سال بعد با رسیدن 
به سن باروری فرزندان بیشتری را متولد می کنند. دهه شصتی ها اما 
تبعات دیگری نیز دارند. به گفته کاظمی پور، در سال ١4٢۵ که دهه 
شصتی ها به سن سالخوردگی می رسند، حدود ٢٣ درصد جمعیت 

ایران سالخورده خواهند بود.

حفاظت از محیط زیست 
نیازمند فرهنگ سازی است

امـام جمعه شـهر ورزنه و هیئـت همراه، از سـرمحیط 
بانـی و مرکـز مدیریت تـاالب بیـن المللـی گاوخونی 

بازدیـد کردند.
حجـت االسـالم شـامحمدی بـا بیـان ایـن نکتـه که 
قـرآن از آسـیب زنندگان بـه طبیعت به عنوان مفسـد 
فـی االرض یاد مـی کنـد، تاکید کـرد: راه رسـیدن به 
خـدا سـالمت بـوده و تمـام دسـتورات دین نیـز برای 
سالمت اسـت و یکی از انواع سالمت، سـالمت محیط 
زیسـت بـوده و سـرمایه گذاری بـرای حفـظ آن نیز به 

منظور رسـیدن بـه کمال اسـت.
وی افـزود: بایـد بـا نظـارت دقیـق و بـی اغمـاض، بـا 
کسـانی که شـرایط زیسـت محیطی را دچار مشـکل 
می کند برخـورد کرد و با گسـترش نهادهـای مردمی 
و مشـارکت دادن مـردم در فرهنـگ سـازی حفاظت 

جـدی از محیـط زیسـت اهتمام شـود.
امام جمعـه شـهر ورزنـه با اشـاره بـه اهمیـت محیط  
زیسـت افزود: محیط  زیسـت و اهمیـت آن در زندگی 
امروز نسـل بشـر، امری اسـت کـه نمی تـوان از آن به 

سـادگی گذشت.
رییس سـر محیـط بانـی  محیـط زیسـت تـاالب بین 
المللـی گاوخونـی بـا بیـان اینکـه بایـد یـک بازنگری 
کلی در رفتارمان نسـبت بـه طبیعت و محیط زیسـت 
داشـته باشـیم، گفـت: طبیعـت و محیط زیسـت یک 
امانـت اسـت کـه خداونـد در اختیـار مـا قـرار داده و 
آیندگان نیـز حق دارنـد از ایـن منابع اسـتفاده کنند.
رضـا نامـدار  افـزود: اگر حقـوق دیگـران و نسـل های 
بعد را محتـرم نشـماریم و رعایـت نکنیم، فـردای روز 

قیامـت باید پاسـخگوی اعمـال خود باشـیم.

سیاست پیشــین دولت ها در دوران انقالب اسالمی حمایت 
از سوادآموزی و این نهضت بوده که در راستای سیاست ملی 
ســازمان نهضت ســواد آموزی قرار دارد و هم اکنون نیز در 

شهرستان ها در حال اجراست.
شناسایی افراد بی ســواد توســط آموزش و پرورش، مراکز 
بهداشتی، آموزشی، دهیاری ها، صنوف و سایر مراکز مربوطه 
از جمله اقداماتی است که می توان برای رسیدن به جامعه ای 

پویا انجام داد.
طبق ســفارش امام راحل)ره( درخصوص ریشه کن کردن 
بی سوادی در جامعه، نهضت سواد آموزی بایستی رسالت اصلی 
خود را دنبال کند که همانا حذف بی سوادان و کم سوادان و 

انسداد مبادی بی سوادی است.
 ســواد به فرد کمک می کند زندگی بهتری داشته باشد و از 
این رو در حوزه های دیگر به دلیل تاثیر آن زندگی افراد بهتر 
خواهد شد. در اسناد و مصوبات، سواد عبارت است از مهارت 
خواندن، نوشتن و حســاب کردن و همچنین توان برقراری 
ارتباط با خود، محیط اطراف و دیگران برای مشــارکت فعال 

در توسعه جامعه. 
مطالعات نشان داده اســت که هیچ کشوری کار سوادآموزی 
و آموزش بزرگساالن را تعطیل نکرده؛ مگر اینکه با مشکالت 
مهمی مانند جنگ درگیر باشد. بهبود کیفیت در آموزش از 
اهداف مهم وزارت آموزش و پرورش اســت که در این زمینه 
سوادآموزی می تواند نقش مهمی را در ارتقای کیفیت آموزش 

داشته باشد. 
نتایج بررسی و مشاهدات نشان می دهد بین سطح تحصیالت 
والدین و پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مستقیم 
وجود دارد و نتایج آزمــون پرلز و تیمز نیز نشــان می دهد 
دانش آموزانی که والدین بی سواد دارند عملکرد خیلی ضعیفی 

را در این آزمون ها از خود نشان داده اند.
 سازمان نهضت سوادآموزی با در نظر گرفتن ضرورت آموزش 
والدین دانش آموزان، طرح سراسری آموزش والدین بی سواد 

دانش آموزان را طراحی و اجرا کرده است.
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، 
رتبه کشوری جذب سواد آموز این خطه در سال گذشته را ١٣ 

و شمار بی سوادان را سه درصد جمعیت عنوان کرد.
بهمن امید قائمی در جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی آموزش 
و پرورش ناحیه 4 اصفهان افزود: جذب سوادآموزان در سال 
گذشته در اصفهان نسبت به سال قبل آن ١٠درصد افزایش 

داشته است. 
وی اظهار کرد: بــا توجه به اینکه جامعه هــدف ما در جذب 
سوادآموزان ســنین ١٠ تا 4۹ سال اســت، می توان چنین 
ارزیابی کرد که از جمعیت استان اصفهان ٣ درصد بی سواد 

هستند.
امید قائمی با بیان اینکه اســتان اصفهان جزو ۵ استان برتر 
باسواد کشوراســت گفت: اصفهان در سال گذشته درجذب 
افراد بی سواد و آموزش آنها در رتبه ١٣ کشوری قرار گرفت؛ 
از این رو سعی معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان در سال جدید تحصیلی، تالش مضاعف برای 

جذب افراد بیشتر است.
معاون مدیر کل آموزش و پرورش، از کارکنانی که به عنوان 
آموزشــیار، عالقه مند به فعالیت در ســواد آموزی هستند 
خواست با مراجعه به کارشناســی سواد آموزی در اداره های 
نواحی و مناطق، به ٢ طریق حق التدریس یا امضای قرارداد با 

این مجموعه همکاری کنند.
وی همچنین به تخصیص مبلغ ویژه ای به عنوان هدیه برای 
دانش آموزانی که اولیای بی سواد خود را آموزش دهند اشاره 
کرد و از همه کارشناسان، مدیران و فرهنگیان خواست تا برای 

ریشه کنی کامل بی سوادی از جامعه تالش کنند.
استان اصفهان، براساس آخرین سرشماری با بیش از ۹۵درصد 

باســوادی در گروه ســنی 
هدف ١٠ تا 4۹ سال، بعد از 
مازندران و سمنان سومین 

استان باسواد کشور است.
باسوادی مردان در این گروه 
ســنی بیش از ۹۵ درصد و 
زنان بیش از ۹٣ درصد اعالم 

شده است. 
همچنین با ســوادی نقاط 
شهری اســتان در این گروه 
سنی حدود ۹۷ درصد و در 
نقاط روستایی ۹٢/٢درصد 

اعالم شده است.
ریشه کنی بی ســوادی از 
جامعه، نیازمند عزم جدی 
و مشــارکت جمعی اســت 
که بی شــک جامعه ای پویا 

و فرهنگی را موجب خواهد شــد که در ایــن عرصه نیز باید 
پشتیبان و همراه آموزش و پرورش باشیم.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبرداد:

رتبه 13 اصفهان در جذب سواد آموز

بی سوادی به عنوان يک نقیصه، آسیب های اجتماعی زيادی  را به دنبال دارد که درصورت ريشه کن نکردن 
آن، لطمه های جبران ناپذيری به جامعه وارد خواهد شد.

سواد به فرد کمک 
می کند زندگی 

بهتری داشته 
باشد و از اين رو در 

حوزه های ديگر 
به دلیل تاثیر آن 

زندگی افراد بهتر 
خواهد شد
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خوردن شکالت موجب تسکین بیماری های روده ای می شود
مصرف غذاهای غنی از پروتئین مانند گردو، تخــم مرغ، دانه ها، لوبیا،پنیر و حتی 
شکالت ممکن است موجب تقویت محیط روده تحریک پذیر شود که می تواند به 

تسکین افراد مبتال به بیماری های التهابی روده کمک کند.

 چند کیلو کاهش وزن
 در یک ماه صحیح است؟

یک متخصص تغذیه عنوان کرد: کاهش وزن افراد در سه حالت ممکن 
است اتفاق بیفتد. از بین رفتن توده چربی، از دست دادن آب بدن و از 
دست رفتن عضالت بدن که البته تنها یکی از این موارد می تواند یک 

کاهش وزن طبیعی محسوب شود
دکتر سعید حسینی افزود: کاهش وزن در حالت طبیعی باید »در 
هفته نیم تا یک کیلوگرم« و »در ماه حدود دو الی چهار کیلوگرم« 
باشد که این کاهش وزن در صورتی که از توده چربی باشد، در الغری 

موثر و مداوم تر خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر فردی به هر دلیلی با کاهش وزنی روبه رو شود که 
از آب بدن او کاسته شده باشد، تاثیری در شرایط فرد نخواهد داشت. 
عالوه بر آن، اگر از طریق رژیم های نادرست اقدام به کاهش وزن کند، 
به طوری که عضالت خود را از دست بدهد، با به هم ریختن سوخت و 
ساز بدن، وزن سابق فرد مجددا برگشته و حتی ممکن است با افزایش 

وزن بیشتری نسبت به قبل نیز مواجه شود.
این متخصص تغذیه با بیان اینکه اصول رژیم غذایی سالم برای همه 
تقریبا یکسان است، گفت: اگر فردی مثال بیماری کلیوی، کبد چرب 
یا دیابت داشته باشد، روی نحوه الغری او نیز موثر خواهد بود. عالوه بر 
آن، بسته به وزن و سن افراد هم ممکن است فرآیند الغری تغییر کند، 
 در حقیقت رژیم غذایی اصولی که توسط متخصصان ارائه می شود،

 به شرایط فردی بستگی دارد.

   آیا دویدن در هوای گرم
 خطرناک است؟

در فصل گرما دویدن در دمای باال ، کمی ســخت تر است و ممکن 
است باعث گرمازدگی شود. برای بسیاری از افراد این سوال پیش 

می آید که دویدن در هوای گرم برای بدن مضر است یا خیر.
 در میانه تابستان زمانی که دمای هوا باالی 30 درجه است دویدن 
سخت تر می شود. بسیاری از مســابقه های دو در هوای باالی 30 
درجه انجام می شود. متخصصان معتقدند اگر افراد آمادگی جسمانی 
داشته باشند و آب بدن را تامین کنند دویدن در هوای گرم مشکلی 
ایجاد نمی کند. در صورتی که فرد عادت به هوای گرم نداشته باشد و 
از قبل تمرین نداشته باشد توصیه می شود که دوی طوالنی مدت در 
هوای گرم انجام ندهد. گرمازدگی بر اثر دویدن در هوای گرم ممکن 
است باعث کم شدن آب بدن، ایجاد سردرد، حالت تهوع و خستگی 
زیاد شود. در صورتی که این نشانه ها شدید باشد ممکن است فرد 
بیهوش شود. اگر به نشانه های بدن توجه کنید و مرتبا آب بنوشید 
می توانید در هوای گرم تمرین دو انجام دهید. بهتر است لباس های 

خنک بپوشید با سرعت کمتر بدوید.
با ورزش کردن در هوای گرم در هر ســاعت یک لیتر عرق از بدن 
خارج می شود بنابراین بهتر است بدن به شرایط گرم عادت داشته 

باشد تا کمتر دچار آسیب شود.

دانستنی ها 

به گفته محققان؛

وجود کلسیم در عروق خونی 
نشانه حمله قلبی است

 طبق مطالعه اخیر محققان، اندازه گیری تشکیل کلسیم 
در عروق خونی می تواند شیوه خوبی برای ارزیابی ریسک 
حمله قلبی و سکته باشد.نتایج تحقیق محققان دانشگاه 
تگزاس نشــان می دهد بیماران فاقد تشــکیل کلسیم 
در شــریان های عروق کرونر، بدون درنظرگرفتن سایر 
فاکتورهای پرخطر نظیر دیابت، فشارخون باال یا میزان 
کلسترول بد، کمتر در معرض ریسک باالی حمله قلبی یا 
سکته در آینده هستند. این افراد در طول دهه بعد کمتر 
از 3 درصد احتمال ابتال به مشکل قلبی-عروقی را دارند، 
اگرچه بسیاری از افراد دارای فاکتورهای پرخطر کمتر از 
7/5  درصد در معرض این ریسک قرار دارند.دکتر پاراگ 
جوشی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »در 
صورت عدم وجود کلسیم در عروق کرونر، نرخ بروز حمله 
قلبی بسیار پایین است. یافته های ما نشان می دهد افراد 
بدون ایجاد کلسیم در رگ های خونی خود نباید با وجود 
عوامل خطرناک دیگر که موجــب بیماری های کرونری 
می شوند، از اســتاتین ها اســتفاده کنند.« کلسیم در 
شریان های قلب بعد از پالک تجمع یافته و به مرور زمان 
آهکی و سفت می شــوند. محققان این دانشگاه سی تی 
اسکن قفسه سینه و قلب ۶۱۸۴ فرد ۴5 تا ۸۴ سال را که 
قبال دچار حمله قلبی یا سکته نشده بودند بررسی کردند.

یافته محققان استرالیایی؛

ویتامین B۳ از سرطان پوست 
پیشگیری می کند

 مطالعه محققان دانشگاه سیدنی استرالیا نشان می دهد 
ویتامین درمانی با استفاده از نوعی ویتامین B3 دارای 
پتانسیل پیشگیری از سرطان پوست )مالنوما( در افراد 
پرریســک خواهد بود. نیاســین آمید )نیکوتین آمید( 
نوعی ویتامین B3 )نیاسین( اســت و برای پیشگیری 
و درمان کمبود نیاســین )بیماری پالگرا( استفاده می 
شود.کمبود نیاسین می تواند باعث اسهال، زوال عقل، 
قرمزی و تورم زبان و قرمزی پوست شود. یافته ها نشان 
 ،DNA داده نیکوتین آمید می تواند باعث کاهش آسیب
التهاب و سرکوب سیســتم ایمنی ناشی از اشعه ماوراء 
بنفش شود یا این صدمات را به حالت قبل بازگرداند.گری 
هالیدی، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»در یک آزمایش بالینی مشخص شد که نیکوتین آمید 
بروز سرطان پوست غیرمالنوما را در افراد پرخطر کاهش 

داده است.«

تناسب اندام

سوال روز معموال این درگیری مفصلی به صورت قرینه صورت می گیرد؛ 
یعنی اگر در مفصل دســت ســمت راســت خود احساس 
ناخوشایندی داشتید، دست سمت چپ نیز درگیر خواهد شد. 
رماتیسم مفصلی  )RA( موجب تورم و التهاب مفاصل شده 
و با گذشت زمان، سطح مفاصل را تخریب کرده و در نتیجه 
حساسیت و درد در مفاصل را احساس خواهید کرد؛ RA یا 
رماتیسم مفصلی نوعی بیماری »سیستماتیک« است؛ یعنی 

خیلی زود تمام بدن را درگیر می کند.
به بیان دیگر، بیماری سیستماتیک نوعی بیماری است که به 
طور همزمان، فرد را دچار چند نوع بیماری می کند و چندین 
اندام را درگیر می کند؛ ممکن اســت فــرد از بیماری خود 

مدت ها غافل باشد و نشانه های آن را جدی نگیرد.
درمان

روماتولوژیست ها، متخصصان سالمت مفاصل بدن هستند 
که به تنهایی کار نمی کنند؛ تیم کاری آنها شامل پرستاران، 
فیزیوتراپ ها، درمانگران، داروسازان، پزشکان و متخصصان 
تغذیه می شــود. این تیم درمانی تمام تــالش خود را برای 
کنتــرل درد، درمان دارویــی و ارائه تمرینــات مفید برای 
 بهبود عملکرد مفاصل و تغذیه صحیــح در اختیار بیماران

 قرار می دهند.
وزن متناسب داشته باشید

رابطه عمیقی که بین سالمتی و آرتروز وجود دارد، بحث وزن 
فرد اســت؛ وزن زیاد از حد به سالمت مفاصل آسیب خواهد 
زد و درد و ناراحتی مفاصل را تشدید می کند؛ اگر شما دچار 

اضافه وزن هستید باید سعی کنید تا وزنتان را کم کنید، زیرا 
در غیر این صورت به مفاصلتان فشار بیشتری خواهد آمد.
نوع چربی موجود در رژیم غذایی را تغییر دهید

جالب اســت بدانید که احتمال ابتال به ناراحتی های قلبی 
در بیماران رماتیسم مفصلی، بیش از دیگر افراد است؛ نوع و 
مقدار چربی مصرفی که برای پخت و پز اســتفاده می کنید، 
سطح کلسترول خون را تغییر داده و ممکن است باعث درد و 

التهاب مفاصلتان شود.
روغن ماهی بیشتری بخورید

ماهی هایی نظیر ســاردین، تن و ســالمون که گوشت تیره 
رنگ تری دارند، از نظر امگا 3 غنی بوده و حاوی چربی های 
اشباع نشده مفید هســتند؛ به عالوه مصرف روغن ماهی به 
کاهش التهابات مفصلی و کاهش درد کمک شایانی می کند؛ 
سعی داشته باشید در هفته دو واحد ماهی )هر ۱ واحد برابر 
با ۱۴0 گرم یا یک فیله کوچک ماهی اســت( مصرف کنید؛ 
حتی بســیاری از انواع تخم مرغ ها و نان ها نیز با اسیدهای 
چرب امگا 3 غنی سازی شده است؛ البته نوعی از امگا 3 که از 
منابع گیاهی )GLA( مثل تخم کتان گرفته شده باشد، تاثیر 
 ضعیف تر و کمتری نسبت به نوع حیوانی در کاهش التهابات 

دارد.
روغن ماهی

طبق تحقیقات صورت گرفته، اســتفاده زیاد از مکمل های 
حاوی روغن ماهی کمک چشمگیری به کاهش عالئم بیماری 
رماتیســم مفصلی می کند؛ برای مثال مدت زمان دردهای 

مفصلی صبحگاهی فرد کمتر شده و با مصرف این روغن درد 
کمتری را تجربه خواهد کرد.

نوعی از مکمل روغن ماهی مناســب است که حاوی 500 تا 
۱000 میلی گرم EPA و DHA )چربی امگا 3( در هر کپسول 
باشد؛ اما توقع معجزه نداشته باشید، شاید تاثیرگذاری قرص ها 
حداقل سه ماه زمان ببرد؛ پس بهتر است صبور باشید؛ البته 
پیشنهاد می شود که قبل از اینکه مصرف هرگونه مکملی را 
ســرخود به برنامه روزانه تان اضافه کنید، با دکتر مشورت 

داشته باشید.
رژیم غذایی مدیترانه ای

رژیم مدیترانه ای شــامل مصــرف مرغ و ماهی اســت؛ اگر 
می خواهید پیرو این نوع از رژیم باشید، باید گوشت کمتری 
مصرف کرده و مقدار زیادی از میوه ها و سبزیجات )تازه، یخ 
زده و کنسرو شده(،  روغن زیتون، غالت، لوبیا و خشکبار را در 

برنامه غذایی خود بگنجانید.
این برنامه غذایی جدید باعث می شــود تا چربی های اشباع 
شده از برنامه غذایی حذف شده و چربی های مفید و غیراشباع 
مثل امگا 3 جایگزین آنها شود؛ طبق مطالعات و بررسی های 
صورت گرفته، در عین نابــاوری عالئم بیماری رماتیســم 
 مفصلی با تبعیت از این رژیم غذایی به حداقل کاهش یافته

 است.
رژیم غذایی مدیترانه ای شامل ۴ واحد سبزیجات و ۲ واحد 
میوه می شود؛ همچنین باید بیشتر از روغن ها و فرآورده های 
غنی از چربی های اشباع نشده مثل روغن زیتون و روغن کلزا 
اســتفاده کنید؛ باید با مصرف میوه های رنگی بیشتر مانند 
کلم های رنگی و فلفل دلمه ای رنگی مقــدار دریافتی آنتی 
اکسیدان را افزایش داده تا به کاهش التهابات و عالئم بیماری 

رماتیسم مفصلی کمک کند.
غذاهای غنی از آهن مصرف کنید

یکی از عالئم رایج بیماری رماتیسم مفصلی، خستگی مفرط 
اســت و اگر بیمار دارای کم خونی نیز باشد، وضعیتش بدتر 
شده و خســتگی او چند برابر خواهد شد؛ بیماری کم خونی 
می تواند در نتیجه التهابات ایجاد شده یا استفاده طوالنی مدت 
از قرص های ضدالتهابی اســتروئیدی ناشی شود؛ الزم است 
بدانید که استفاده از این قرص ها موجب خونریزی داخلی و 

زخم معده خواهد شد.
نتیجه گیری

پیروی از نکات و مسائل تغذیه ای که در باال به آنها اشاره شد، 
تاثیر بسیاری در کاهش عالئم رماتیسم مفصلی خواهد داشت؛ 
تاثیر رژیم مدیترانه ای را دست کم نگیرید؛ البته ورزش نیز 
بی تاثیر نیست، برنامه ورزشی منظمی در نظر بگیرید و سعی 
کنید روی عضالت مفصلتان کار کنید، تا فشــار کمتری به 

زانوهای تان وارد شود.

رماتیسم مفصلی نوعی بیماری است که مفاصل زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بیشترین درگیری در مفاصل 
دست و پا وجود دارد، اما عضالت زانو، شانه و لگن نیز بی نصیب نخواهند ماند.

چگونه با رژیم مدیترانه ای، رماتیسم مفصلی را درمان کنیم؟

ابالغ رای
5/160  کالسه پرونده: 950904 شماره دادنامه: 9609976795300484- 96/3/14 
مرجع رسیدگی: شعبه 23 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: امیرمحمد کوهی 
اصفهانی با وکالت پرتو برهان پور به نشانی: اصفهان خ سعادت آباد روبروی خ مالصدرا 
جنب بانک رفاه پ 4 ط دوم. خوانده: ماندانا بنکدار به نشانی مجهول المکان. خواسته: 
مطالبه مبلغ 109/000/000 ریال طبق رسید عادی. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و  اخذ نظریه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: درخصوص دعوی امیرمحمد کوهی اصفهانی با وکالت پرتو برهان پور 
به طرفیت ماندانا بنکدار به خواسته مطالبه مبلغ 109/000/000 ریال موضوع رسید 
عادی مورخ 90/11/27 بانضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و 
مستندات ارائه شده توسط خواهان که مصون از اعتراض می باشد و نظر به اینکه خوانده 
دعوی با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دلیل 
و مدرک محکمه پســند و موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده، شورا 
خواسته خواهان را من حیث المجموع محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً مواد 198 
و 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
109/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/350/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست )95/12/15( لغایت زمان اجرای حکم صادر و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از 
انقضای مدت مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 13341 شعبه 23 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/168 کالسه پرونده: 960196 شماره دادنامه: 9609976794101123- 96/4/20 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: هادی هاشمی به 
نشانی: بلوار کشاورز خ قائمیه کوچه 29 پ 8. خوانده: شــاهین امیری تبار به نشانی 
مجهول المکان. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی هادی 
هاشمی بطرفیت شاهین امیری تبار به خواســته مطالبه وجه مبلغ 5/000/000 ریال 
بابت واریز وجه به حساب خوانده و هزینه دادرسی و تاخیر در تادیه با عنایت به محتویات 
پرونده اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و عدم ارائه الیحه دفاعی از ســوی خوانده لذا شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده، لذا شورا به استناد ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/2/1 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از پایان وقت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف: 13319 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()245 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اخطاریه تبصره ماده 101

5/520 شــماره پرونــده: 139504002004000044/1 شــماره بایگانی شــعبه: 
9500109/2 شماره ابالغیه: 139605102004001201 بدینوسیله به آقای حجت 
اله پور حقانی فرزند فضل اله به نشــانی اصفهان خیابان پنج رمضان کوی ارغوانیه 
پالک 146 به کدپستی 8143654644 )آدرس متن سند( و نشانی اصفهان خیابان پنج 
رمضان اول خیابان فروغی کوچه شماره 52 ارغوانیه )شهید نصراله پورهمدانی( نبش 
بن بست نیایش پالک 21 کدپستی 8137998161 )آدرس اعالمی بانک( که برابر 
گزارش مامورین ابالغ نشانی اول مورد شناسایی واقع نگردیده و در نشانی دوم ابالغ 
واقعی میسر نگردیده ابالغ می گردد: در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9500109 
بانک صادرات و علیه آقای حجت اله پور حقانی و شــرکت پرین پویان اسپادان طبق 
گزارش مورخ 1396/04/11 کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی تمامی ششدانگ 
پالک شماره 2452 فرعی از 11 اصلی )قطعه اول( مجزی شده از 1436 فرعی که آنهم 
از شماره 302 فرعی جدا شده واقع در بخش 14 ثبت اصفهان مورد وثیقه سند رهنی 

شماره 11519 مورخ 1393/10/24 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 378 شهر 
اصفهان استان اصفهان به مبلغ 13/000/000/000 ریال ازریابی گردیده. لذا چنانچه 
به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ انتشار این آگهی به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به 
مبلغ 11/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از 
موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. م الف: 15162 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )239 کلمه، 3 کادر(

ابالغ اجرائیه
5/521 شــماره پرونــده: 139504002004000073/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9500160/2 شــماره ابالغیه: 139605102004001052 بدینوســیله بدهکاران 
آقایان حسن رســتمیان و محمدعلی معین پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه به 
نشانی 1- اصفهان، خیابان چمران، بن بست سپاهان، پالک 55، 2- اصفهان، خیابان 
هاتف جنوبی، جنب مجتمع زرنگار، مجتمع مســکونی موعود واحد 2 مورد شناسایی 
واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شــماره 14252 مورخ 84/08/14 
تنظیمی در دفتر خانه شماره 116 اصفهان، بستانکار بانک پارسیان اصفهان مبادرت 
به صدور اجرائیه کالسه فوق نموده که برابر آن مبلغ 580/413/885 ریال )مشتمل 
200/000/000 ریال اصل بدهی، مبلغ 50/000/000 ریال ســود تسهیالت، مبلغ 
329/958/989 ریال خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 94/12/16 مبلغ 454/896 ریال 
بابت حق بیمه( بدهکار می باشید که ذمه روزانه به مبلغ 212/329 ریال طبق سند رهنی 
تا روز تسویه حساب و حق الوکاله وکیل به آن اضافه می گردد. لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرای مفاد اسناد رســمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان جهت 
اطالع شما درج و منتشر می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 
34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 86/11/29 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامی 
مورد وثیقه ششدانگ مغازه واقع در طبقه اول پالک شماره 57 فرعی از 5258 و 5260 
و 5262 اصلی با قدرالحصه از عرصه مشاعی و مشاعات واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 
و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو مــاه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده 
نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده 
آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. م الف: 15161 سازمان ثبت اسناد و امالک اصفهان 

)289 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106797100212 ابالغنامــه: شــماره   5 /544
پرونده:9609986797100309 شــماره بایگانی شــعبه:960309 ابالغ شوندگان 
حقیقی: 1- رضا ســبحانی 2- وحید سجانی هردو به نشــانی مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/06/14 سه شنبه ساعت 18 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان 
آیت اله ارباب روبه روی مدرســه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 در خصوص 
دعوی محمد محمدی اصفهانکی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید.م الف:14315 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شماره یک()78 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609973647900362 دادنامــه:  شــماره   5 /418
9209983649001388  شماره بایگانی شــعبه: 950699 شکات: 1- آقای حسین 
علی نصیریان فرزند ولی اله به نشانی: شهرضا خ حکیم نصراله فرعی 28 پ 34 طبقه 
وســط تلفن 09133217649 ، 2- آقای کرمعلی حیدرپور فرزند غالمرضا به نشانی: 
شهرضا خ اردیبهشت ک فیض زاده ک شــهید حمیدی 09133211126 ، متهمین: 
1- آقای مهدی منوچهری فرزند علیرضا به نشانی شهرضا خ ارشاد فرعی 22 پ 2 تلفن 
09135468809، 2- آقای عین اله جوهری فرزند فرج اله )فعال مجهول المکان( اتهام 
ها: 1- شروع به سرقت 2- سرقت 3- نصب پالک انتظامی یک دستگاه موتورسیکلت 
دیگر به موتورسیکلت متعلق به خود. گردشــکار: به تاریخ 96/4/24 دادگاه در وقت 
مقرر، با مالحظه اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای مهدی منوچهری فرزند 
علی رضا دارای سابقه محکومیت کیفری، آزاد به قید  معرفی کفیل مبنی بر شروع به 
سرقت اموال آقای حسین علی نصیریان از منزل مخروبه ایشان در تاریخ 92/11/27 
)با این توضیح که عنوان اتهام ذکر شده در کیفرخواست سرقت اموال بوده است که این 
دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و عدم حضور شاکی خصوصی در دادسرا و این 

دادگاه عقیده به شروع به سرقت داشته و نسبت به اصالح اتهام به شرح فوق اقدام نمود(. 
باتوجه به شکایت آقای حســین علی نصیریان و صرفنظر از مراجعت بعدی ایشان به 
دادسرا و این دادگاه به جهت ادای توضیح پیرامون لیست دقیق اموال موضوع شکایت 
ایشان، گزارش مرجع انتظامی شهرستان شهرضا، اظهارات متهم موصوف در مرجع 
انتظامی و دادسرا که اعالم نموده است آقای رضا رضایی را داخل ساختمان برد و گفت 
که یک تنه تنور فلزی پوسیده را ببریم که بنده با اره آهن بر و آچار لوله گیر اقدام به برش 
تنور کردم. او رفت ماشین بیاورد که مامورین آمدند مرا دستگیر کردند، کیفرخواست 
صادره از طرف دادســتان محترم شــهرضا که حاوی تقاضای مجازات برای متهم 
موصوف است و عدم حضور متهم موصوف در این دادگاه بالتبع عدم تدارک هرگونه 
دفاع از خود در قبال اتهام انتسابی، لذا بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم است و مستنداً 
به ماده 656 از قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب 1375 و بند پ از ماده 122 
و رعایت ماده 137 و مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 )با لحاظ 
اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در دادسرا و مرجع انتظامی( حکم به محکومیت آقای 
مهدی منوچهری به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شالق تعزیری 
با کسر و احتساب ایام بازداشت سابق ایشان صادر و اعالم می نماید. در خصوص اتهام 
دیگر متهم موصوف مبنی بر سرقت اموال آقای کرم علی حیدرپور هرچند قیمت اموال 
مسروقه توسط شاکی خصوصی اعالم نشده است، از توجه به جمیع محتویات پرونده 
و صرفنظر از اعالم رضایت قطعی و منجز شاکی خصوصی نسبت به متهم موصوف 
به لحاظ فقد ادله کافی مبنی بر نصب پالک انتظامی یک دستگاه موتورسیکلت دیگر 
به موتورسیکلت متعلق به خود در تاریخ 92/2/27، باتوجه به گزارش مرجع انتظامی 
شهرستان شهرضا که حکایت از رویت موتورسیکلت هوندا به شماره انتظامی 619-
43672 بوده، در حالی که پالک موصوف متعلق به موتورسیکلت موضوع گزارش نبوده 
است، مفاد اظهارات متهم موصوف در مرجع انتظامی که حکایت از تعلق موتورسیکلت 
موضوع گزارش به ایشان دارد، عدم حضور متهم موصوف در دادسرا و این دادگاه و عدم 
شناسایی محل سکونت ایشان توسط مرجع انتظامی و عدم تدارک هرگونه دفاع از خود 
در قبال اتهام انتسابی علیرغم دعوت از ایشان از طریق نشر آگهی، کیفرخواست صادره 
از طرف دادستان محترم شهرضا که حاوی تقاضای مجازات برای متهم موصوف است 
و سایر قراین و امارات موجود بزه انتسابی به ایشــان محرز و مسلم است؛ لذا مستنداً 
به ماده 720 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 حکم به محکومیت آقای عین 
اله جوهری به تحمل یک سال و یک ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و 
سپس و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 421 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

شهرضا )102 جزایی سابق()684 کلمه، 7 کادر(
مزایده

5 شــماره آگهــی: 139603902004000063 شــماره پرونــده:  /522
139504002004000789 ، آگهــی مزایــده پرونــده اجرایی به شــماره بایگانی 
9502646 ، 1- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم تفکیکی شماره دو فرعی 
از 2156 اصلی به مســاحت 78/69 مترمربع واقع در زیرزمین اول طبق قانون تملک 
آپارتمانها بانضمام پارکینگ با شــماره قطعه اول تفکیکی به مساحت 12/5 مترمربع 
واقع در زیرزمین اول با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و سایر مشترکات واقع در بخش 
2 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان مسجد سید کوی بازارچه بیدآبادی بن بست 
امین که سند مالکیت آن در صفحات 117 و 120 دفتر 215 امالک ذیل ثبت  شماره 
های 79143 و 79144 با شماره های چاپی 796590 و 796591 ثبت و صادره شده 
است با حدود شمااًل بطول 3/18 متر دیواریست به معبر مجاور شرقاً در چهار قسمت که 
قسمت دوم آن شمالی است بطولهای 4 متر و 3/75 متر و 9/10 متر و 1/20 متر، اول 
و دوم دیواریست مشترک ســوم و چهارم دیواریست اول و دوم به واحد تجاری قطعه 
1 شماره فرعی سوم به ملک مجاور شماره 2157 اصلی چهارم به فضای خالی عرصه 
جنوباً: بطول 4/45 متردرب و دیوار و پنجره ای اســت به حیاط مشاعی غرباً: در شش 
قسمت که  قسمتهای دوم و چهارم آن جنوبی است بطولهای 5/59 متر و 20 سانتیمتر 
و 2/69 متر و 3/50 متر و 4/05 متر و 3/04 متر اول و دوم دیواریست سوم درب و دیوار 
است چهارم دیواریست، پنجم و ششم دیوار و پنجره است اول و دوم به محوطه پارکینگ 
سوم و چهارم به راه پله مشاعی پنجم به معبر مجاور ششم به معبر مجاور حقوق ارتفاقی 
له علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست. حدود پارکینگ شمااًل: به طول 2/50 متر خط 
فرضی به محوطه مشاعی است شرقا بطول 5 متر خط فرضی به محوطه مشاعی است 

جنوبا به طول 2/50 خط فرضی به محوطه مشاعی است غربا به طول 5 متر خط فرضی 
به محوطه مشاعی اســت حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست. 
2- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه سوم تفکیکی شماره سه شده از 2156 اصلی 
به مساحت 121/27 مترمربع واقع در طبقه همکف طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین 
نامه اجرایی با قدرالسهم از عرصه مشاعات و ســایر مشترکات واقع در بخش 2 ثبت 
اصفهان به آدرس اصفهان خیابان مسجد سید کوی بازارچه بیدآبادی بن بست امین 
که سند مالکیت آن در صفحات 123 و 126 دفتر 215 امالک ذیل ثبت شماره های 
79145 و 79146 با شماره های چاپی 796593 و 796592 ثبت و صادر شده است با 
حدود شماال بطول 9/18 متر دیوار و پنجره است به فضای معبر مجاور شرقًا در چهار 
قسمت که قســمت دوم آن جنوبی و چهارم پخی شکل است به طولهای 4/20 متر و 
1/95 متر و 9/10 متر و 1/20 متر اول تا چهارم دیواریست اول تا سوم به فضای ملک 
مجاور شماره 2157 اصلی چهارم به فضای حیاط مشاعی جنوبا به طول 7/60 متر دیوار 
و پنجره است به فضای حیاط مشاعی غرباً: در شش قسمت که قسمت دوم آن شمالی 
قسمت چهارم آن جنوبی است بطول های 5/50 متر و 3/40 متر و 2/75 متر و 3/50 
متر و 4/05 متر و 3/04 متر اول و دوم دیواریست سوم درب و دیوار است چهارم و پنجم 
دیواریست ششم دیوار و پنجره است اول به فضای معبر مجاور دوم تا چهارم به راه پله 
مشاعی پنجم به فضای معبر مجاور ششم به فضای معبر مجاور حقوق ارتفاقی له و علیه 
طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمی پالک های فوق به 
صورت یک باب ساخمتان دو طبقه مسکونی می باشد که در ضلع شمال آن یک دهانه 
مغازه تجاری موجود می باشد که جزء اسناد مالکیت فوق نبوده که دارای درب شیشه ای 
سکوریت و نرده فلزی کرکره ای است. نمای کلی ساختمان با آجرنما و قسمتی سنگ 
و پنجره های آلومینیومی بوده و دارای دو درب ورودی فلزی از بن بست ضلع غرب می 
باشد حیاط سازی تکمیل دیوارهای آجری و نرده فلزی و کف سازی می باشد و یک 
واحد سرویس بهداشتی در حیاط اجرا شده است. راه پله ها و بدنه دستگاه پله از سنگ و 
نرده های فلزی، بدنه پارکینگ با آجرنما، پنجره ها مشرف به حیاط آلومینیوم می باشد. 
کف ساختمان سرامیک، بدنه ها گچ و رنگ، سقف ها قسمتی کناف کاری و نقاشی شده 
است، چهارچوبه درب ها فلزی و درب های داخلی از چوب و قسمتی روکش می باشد، 
کمدهای دیواری و ویترین با ام دی اف و سالن دارای شومینه می باشد، سرویس حمام 
و دستشویی با سرامیک و کاشی و شیرآالت کامل نصب است، آشپزخانه کف و بدنه 
سرامیک و کابینت ها با ام دی اف اجرا شده و سینک و هود و آبگرمکن گازی و شیرآالت 
نصب می باشد، پشت بام ایزوگام بوده و دو دستگاه کولر آبی با متعلقات نصب گردیده 
است، ساختمان مذکور دارای انشعاب آب و برق و گاز بوده ملکی آقای احمد عظیمی 
فریدنی )به میزان دو دانگ( و خانــم فرنگیس معظم جزی )به میزان چهار دانگ( که 
طبق سند رهنی شماره 5026- 92/9/28 تنطیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 350 
اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 
96/6/12 در اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 2/754/150/000 
ریال )دو میلیارد و هفتصد و پنجاه و چهار میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال( )ششدانگ 
پالک 2156/2 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان( و مبلغ 4/244/450/000 ریال )چهار 
میلیارد و دویست و چهل و چهار میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال( )ششدانگ پالک 
2156/3 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان( شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته می شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه چاپ 
اصفهان مورخ 96/5/22 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک 
تضمین شده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق 
به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب 
 اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. م الف: 15160 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

)1120 کلمه، 11 کادر( 
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رئال، رقیب جدید بارسا برای جذب دمبله
رئال مادرید هم برای جذب بازیکن جوان فرانســوی دورتموند با بارسلونا 
وارد رقابت شــد. این تیم می خواهد یک بازیکن به اضافه مقداری پول را به 

دورتموند پیشنهاد دهد.

مربی تیم کبدی اســتان اصفهــان گفت: تیم اصفهــان به  عنوان 
قهرمانــی چهارمیــن دوره پیکارهای 
کبدي نوجوانان کشور دست پیدا 

کرد.
رضا کمالی مقــدم اظهار کرد: 
بعــد از برگــزاری مســابقات 
کبدی نوجوانان مناطق که در 
6 منطقه کشور برگزار می شود، 
از هر منطقه دو تیم به مرحله نهایی 
صعــود کردند که تیــم اصفهان به  
عنوان سرگروه منطقه 2 به جمع 12 تیم برتر 
راه یافت. وی افزود: مرحله نهایی مسابقات کبدی نوجوانان کشور 
به میزبانی شهر سنندج برگزار شــد و تیم دولت آباد در قالب تیم 
منتخب استان در این رویداد شرکت کرد. کاپیتان سابق تیم ملی 
کبدی کشورمان بیان داشت: تیم اصفهان در گروه 3 این مسابقات 
با تیم های کردستان و اردبیل هم گروه بود که در بازی اول توانست 
تیم میزبان را شکست دهد. وی ادامه داد: تیم اصفهان در دور دوم 
استراحت کرد و در دور سوم تیم اردبیل را شکست داد و به جمع 8 
تیم صعود کرد که در مرحله حذفی تیم قم را شکست داد و به جمع 
4 تیم نهایی راه پیدا کرد. کمالی مقدم با بیان اینکه تیم اصفهان برای 
صعود به فینال، تیم قدرتمند گلستان را با اقتدار شکست داد، تصریح 
کرد: در دیدار فینال یک بار دیگر مقابل تیم کردستان قرار گرفتیم 
و با شکست دوباره این تیم، بر سکوی اولی ایستادیم. وی ادامه داد: 
در پایان این مسابقات، محمدرضا حیدریان از تیم اصفهان، عنوان 
فنی ترین بازیکن را به خود اختصاص داد. ایمان محمدی، محمدرضا 
حیدریان،  امیرحسین حیدریان، رسول کمالی، رسول رفیعی، جواد 
محمدی، سعید عطایی، امیرحسام حیدری، امیرحسین قاسمی، 
امیررضا حیدریان، مهدی حلوایی و سید فرزاد حسینی بازیکنان تیم 
نوجوانان اصفهان را تشکیل می دادند و سجاد حسینی نیز سرپرستی 

این تیم را برعهده داشت.

مربی تیم کبدی استان اصفهان خبر داد:

قهرمانی اصفهان در مسابقات کبدی 
مستطیل سبزنوجوانان کشور

اخراج در اولین بازی؛

تازه واردها ذوب آهن را 
بداخالق کردند!

اخراج 2 بازیکن جدید ذوب آهن در 2 هفته اخیر لیگ 
برتر رکورد انضباطی تیم اخالق فصل پیش را در همین 
مقطع آغازین لیگ مخــدوش کرد.ذوب آهن در لیگ 
شانزدهم نه تنها نسبت به سایر رقبا کمترین کارت زرد 
را دریافت کرد که فقط یک کارت قرمز به نام بازیکنان 
این تیم به ثبت رسید تا در پایان فصل، کاپ اخالق به 

سبزپوشان اصفهانی تعلق بگیرد.
اما با روندی که بازیکنان جدید در پیش گرفته اند بعید 
است که تیم اخالق بتواند از عنوان خود دفاع کند زیرا 
 با گذشت تنها سه هفته از مسابقات ذوب آهن تاکنون

 2 اخراجی داشته است. 
پس از آنکه اســماعیل شــریفات با اخراج در دیدار با 
گسترش فوالد، مسابقه برابر پیکان را از دست داد نوبت 
به گئورگی ولژیانی رسید که کارت قرمز داور را پیش 

روی خود ببیند.
این مدافع 26 ســاله گرجی که در نقــل و انتقاالت از 
دینامو تفلیس به ذوب آهن آمد در دیــدار با پیکان از 
هفته ســوم لیگ برتر برای اولین بــار در ترکیب تیم 
اصفهانی قرار گرفت، اما با دریافت کارت قرمز از سوی 
حمید حاج ملک اجازه نیافت تــا پایان در زمین بماند. 
با اخراج ولژیانی ذوب آهــن بیش از 2۰ دقیقه در خانه 

حریف 1۰ نفره بازی کرد.

کرانچار تایید کرد:

بازگشت کریمی به سپاهان
اینطور که به نظر می رســد داســتان بازگشت علی 
کریمی به ســپاهان فراتر از یک شــایعه است و گویا 
این بازیکن ملی پوش دوبــاره می خواهد در لیگ برتر 

بازی کند. 
در شرایطی که کریمی چند ماه قبل پیشنهاد سپاهان 
برای بازگشــت به این تیم را رد کرده بود، اما انگار بعد 
از جدایی از دینامو پیشــنهاد خوبی دریافت نکرده که 

می خواهد به اصفهان برگردد.
 زالتکو کرانچار سرمربی سپاهان در کنفرانس خبری 
بعد از بازی با پارس جنوبی درباره بازگشــت کریمی 
صحبت کرده و گفته: اگر شرایط فراهم شود، کریمی را 
بازمی گردانیم. پیش از آغاز فصل با این بازیکن مذاکره 
کردیم و او تمایل به بازگشت  داشت. باید ببینیم کریمی 
در چه وضعیتی است و چه میزان آمادگی اش را حفظ 

کرده است.

خبر روز

هر دو تیم استقالل و پرسپولیس در حالی در هفته سوم رقبای خود 
را مغلوب کردند که دروازه آنها روی حریفان بسته ماند.

در حالی که شــاگردان برانکو ســومین 
پیروزی فصل خود را به دست آوردند، 
منصوریان و تیمش بــرای اولین 
بار در طول فصل پیروز شدند تا 
سرخابی ها در هفته سوم حریفان 
خود را از پیش رو برداشته باشند. 
استقالل و پرسپولیس در حالی 
بازی های خود را ســپری می کنند 
که به نظر می رسد نقاط قوت این دو 
تیم در ساختار دفاعی و به خصوص در درون 
دروازه این تیم ها باشد. در حال حاضر دو تیم استقالل و پرسپولیس 
با تنها یک گل در پایان هفته ســوم بهتریــن خطوط دفاعی لیگ 
را در اختیار دارند تا بیرانونــد و رحمتی به صورت همزمان بهترین 
دروازه بان های لیگ باشــند؛ البته باید در این مقال رحمتی را یک 
گام جلوتر از بیرانوند دانست؛ چرا که دروازه بان آبی ها تنها گلی که 
تاکنون دریافت کرده از روی نقطه پنالتی بوده و هیچ گلی در جریان 
بازی ها نخورده است.استقالل در هفته سوم لیگ برتر با نتیجه 3 بر 
صفر نفت تهران را مغلوب کرد و آبی پوشــان نیز با یک گل از سد 

تراکتورسازی تبریز گذشت.

رقابت شانه به شانه بیرانوند و رحمتی

رقابت روز

آقای خاص فوتبال جهان تایید کرد که باشگاهش در حال رایزنی با 
زالتان ایبراهیموویچ است. ژوزه مورینیو در مورد 
شایعه گفت وگوهای پنهانی باشگاهش با 
گلزن فصل قبل خود صحبت و آن را 

تاییدکرد.
وی اظهارداشــت: ایبــرا، هنوز 
مصدوم است. او به زمان احتیاج 
دارد تا باردیگر به فــرم مطلوب 
برسد.پس نمی تواند همین فردا پا 
به توپ شده و برای تیم بازی کند.او 
ادامه داد:زالتان بر این باور اســت که 
هنوز می تواند برای منچستر کارهای مفیدی انجام دهد.از این جهت 
گفت وگوهایی انجام گرفته و ما در حال بررسی هستیم که آیا امکان 
استفاده از او را در دور برگشــت داریم یا خیر. این اظهارات در حالی 
عنوان شد که گلزن 35 ساله سوئدی فصل قبل در خدمت شیاطین 
سرخ بود، اما در پایان فصل دچار آسیب دیدگی شدید شد و باشگاه 

اولدترافوردی قراردادش را فسخ کرد.

 مذاکره مورینیو 
برای بازگشت زالتان

فوتبال جهان

تیم های اصفهانــی نیز در این هفتــه از رقابت ها به مصاف 
حریفان بوشهری و تهرانی رفتند که این دو دیدار با تقسیم 

امتیازات به پایان رسید.
تساوی در وقت اضافه

شــاگردان زالتکو کرانچار که در هفته گذشــته شکســت 
ســنگینی را درپرونده شــان ثبت کرده بودند از همان آغاز 
بازی هجومی را در دستور کار قرار دادند، اما تیم آماده پارس 
جنوبی که با 6 امتیاز صدرنشــین لیگ در پایان هفته دوم 
بود در نیمه نخست اصال مغلوب جو ورزشــگاه نشد و پا به 
پای سپاهان پیش آمد تا نیمه نخســت با چندین موقعیت 
خطرناک برای دو تیم بدون گل به پایان برسد. درنیمه دوم 
سپاهان همچون نیمه اول دروازه تیم پارس جنوبی را آماج 
حمالت متعدد خود قرارداد که در دقیقه 49 ، پاس در عمق 
سعید آقایی در دهانه دروازه به شــاهین ثاقبی رسید و این 
بازیکن موفق شــد اولین گل فصل را برای ســپاهان به ثمر 
برساند. پس از این گل تیم بازی باحمالت گسترده پارس و 
عقب نشینی سپاهان همراه شــد وشاگردان تارتار که کامال 

هجومی بازی را دنبال می کردند در یکی از موقعیت هایشان 
در دقیقه ۷9 توســط نانگ به پنالتی رســیدند و صدقیان، 
دروازه بان سپاهان اخراج شد. در ادامه اما علی کیخسروی، 
دروازه بان 18 ساله سپاهان که به نوعی گلر چهارم به حساب 
می آید پنالتی امید ســینک را گرفت تا قهرمان نقش جهان 
نام گیرد. مقاومت زردپوشان اصفهانی اما در اولین دقیقه 91 
شکست و احســان تاییدی روی ریباند یک شوت که به تیر 
دروازه برخورد کرد گل تساوی را به ثمر رساند تا تیم سپاهان 
در ورزشــگاه نقش جهان به نتیجه تســاوی در این دیدار 
رضایت دهد. درحالی شاگردان کرانچار با کسب یک امتیاز 
این دیدار در رده چهاردهم جدول رده بندی قرارگرفتند که 
تیم پارس جنوبی به روند بدون شکســت خود در این دوره 
از رقابت ها ادامه داد و با ۷ امتیاز باالتر از ســایپا در رده دوم 

جدول  جای گرفت.
ذوب آهن بدون باخت  باقی ماند

سبز پوشان اصفهانی  که برای کسب دومین پیروزی متوالی 
و عقب نماندن از کورس قهرمانی پا به  ورزشگاه شهدای شهر 
قدس گذاشته بودند، نتوانستند سه امتیاز  این بازی راکسب 

کنند و این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.
ذوبی ها که در هفته گذشته پیروزی شــیرینی را در فوالد 
شهر به دست آورده بودند از همان ابتدا  بازی را بسیار خوب 
شــروع کردند؛ شــاگردان امیر قلعه نویی از ابتدای مسابقه 
با هدف گلزنی به ســمت دروازه پیکان حمله ور شــدند و 
موقعیت هایی را نیز خلق کردند، اما در رسیدن به گل ناکام 

ماندند. بــا مصدومیت محمدرضا عباســی و حضور مهدی 
رجب زاده در ترکیب ذوب آهن، حمالت این تیم دامنه دار تر 
شد، اما  در این شرایط پیکان بیشــتر چشم به ضد حمالت 
داشت و نتوانست در نیمه اول موقعیت خاصی را روی دروازه 
ذوب آهن ایجاد کند و دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل به 

رختکن رفتند.
در نیمه دوم ، پیکان که دوســت نداشــت در خانه امتیاز از 
دســت بدهد، هجومی تر وارد زمین شــد. مجید جاللی از 
بازیکنانش خواست با چند تغییر هجومی تر به میدان بروند 
و همین اتفاق رخ داد. ذوب آهن نیز با اســتفاده از تکنیک 
مهره های هجومی به حمالتش ادامه می داد و همین مسئله 
بازی را زیباتر کــرده بود. در این شــرایط جنگ هافبک ها 
باال گرفت. اخراج مدافع گرجســتانی ذوب آهن در اواسط 
 نیمــه دوم کار را برای شــاگردان امیر قلعه نویی ســخت 
کرد. طبیعتا در این شرایط ذوبی ها بیشــتر به دفاع کردن 
پرداختند و از ســوی دیگر بازیکنان پیکان هجومی تر بازی 
کردند. شاگردان جاللی در دقایق پایانی موقعیت های خوبی 
به دســت آوردند و حتی یک بار هم توپ را بــه تیر دروازه 
کوبیدند اما در نهایت توپ هایشان به گل تبدیل نشد تا بازی 
با تســاوی بدون گل به پایان برسد. شــاگردان قلعه نویی با 
کسب یک امتیاز این دیدار 5 امتیازه شد و بعد از تیم صنعت 
نفت آبادان در رده پنجم قرار گرفت و تیم پیکان نیز با کسب 
یک امتیاز این دیدار باالتر از  تیم همشهری ذوب آهن در رده 

سیزدهم قرارگرفت. 

نه سپاهان برد، نه ذوب آهن باخت؛

تساوی یک امتیازی تیم های همشهری 

هفته ســوم لیگ برتــر فوتبال  سمیه مصور
باشــگاه های ایران، جمعه شب با 
انجام 5 دیدار به پایان رســید و تیم پرسپولیس که 
پنجشنبه شب توانسته بود با سه گل از سد تیم نفت 
تهران بگذرد با  تســاوی تیم پــارس جنوبی در 

صدرجدول رده بندی قرار گرفت.

مهــدی رجــب زاده از 
مصدومیــت هم تیمی اش 
در ذوب به شــدت ناراحت 

است .
دربــاره  زاده  رجــب 
مصدومیــت حــدادی فر 
می گوید : مصدومیت او یک 
شــوک به تیم وارد کرد. او 
در این مدت خیلی زحمت کشید تا به شرایط بازی کردن برسد و  همه برای او 
ناراحت شدیم .بعد از مصدومیت قاســم، آنقدر اعصابم به هم ریخت و هنوز که 
هنوز  است وقت نکردم به او زنگ بزنم. حتی زنگ زدن به او برای ما سخت شده! 
وی درباره شرایط امسال  تیم  ذوب هم گفت : تیم ذوب آهن، تیم خوبی است و 
متاسفانه چند بازیکن ما مصدوم شدند و این کمی دست و بال تیم را بسته و اگر 

این مشکل مرتفع شود تیم ما می تواند جزو مدعیان قهرمانی باشد.
وی در پایان در پاسخ به سوالی درباره سن و سالش هم این جواب را داد : زمانی که 
گل می زنی  مسن و جوان ندارد!امروز هم موقعیت داشتم، اما چون بدنم را گرم 
نکرده بودم نتوانستم بازی خوبم را داشــته باشم. اگر یکی از توپ هایم را به گل 
تبدیل می کردم شرایط ذوب آهن تغییر می کرد و تمام تالشم موثر بودن است.

رجب زاده:

 نمی توانم به حدادی فر زنگ بزنم

ســتاره لیورپول گفت: به صورت رسمی به باشــگاه اعالم کرده ام 
که می خواهــم به بارســلونا بروم.کوتینیو به 
خبرنگار اسپورت کاتالونیا گفته است: 
خیال ماندن در لیورپــول را ندارم 
و می خواهــم به بارســلونا بروم. 
بارســلونا همان قله ای است که 
یک بازیکن عالقــه دارد به آن 
برســد. وی ادامه داد: پیشنهاد 
بارســلونا بســیار عالی است و با 
توجه به رفت نیمار از این تیم انگیزه 
زیادی دارم که ثابت کنم با خرید من 
مشکالتشان حل شــده و دیگر نباید نگران از دست دادن او باشند.

 باشگاه لیورپول در این خصوص ســکوت اختیار کرده، اما بارسلونا 
بر این باور است که به زودی مراسم معارفه کوتینیو را برگزار خواهد 

کرد.

 درخواست »کوتینیو«
 از باشگاه لیورپول

فضای مجازی 

توجه ازبک ها به گل جباروف
سرور جباروف، هافبک و کاپیتان تیم ملی ازبکستان اولین گل تیم استقالل 
تهران در لیگ برتر را برابر تراکتورسازی به ثمر رساند. گلی که در نهایت به 
سه امتیاز منجر شد.صفحه اینستاگرام رسمی فدراسیون فوتبال ازبکستان 
با انتشار عکس شادی جباروف، خبر گلزنی بازیکن شاغلشان در لیگ ایران 

را به دیگر ازبکستانی ها داد و آن را تحسین کرد. 

1-موضوع فراخوان عمومی:  واگذاري تعدادي از اراضی تجاری، تجاری خدماتی، تجاری مسکونی، مسکونی، ورزشی و واحدهای تجاری و مسکونی در محالت مختلف 
شهر جدید فوالدشهر بصورت  نقدی  و نقد و اقساط 

2- فراخوان عمومی توسط:  شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر برگزار می گردد.
 3- مهلت و محل دریافت اســناد فراخوان عمومی: از تاریــخ 96/۰5/14 بــا مراجعه بــه پایــگاه اینترنتــی  WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM و
 WWW.FOOLADSHAHR.NTOIR.GOV.IR یا  http://iets.mporg.ir و یا به شرکت عـــمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی بــــــلوار ولی عصر- میـــدان 

ولی عصر، تلفن:  ۰31-5263۰161-3.
4- محـل و زمـان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: زمـان تحویل پیشنهاد قیمت تا پـایـان وقت اداري مـــورخ 1396/۰5/28 به دبیرخانه شرکت 

عمران بوده و زمان گشایش پاکتهاي پیشنهاد قیمت در تاریخ 1396/۰5/29 مي باشد.
5- مبلغ و نوع سپرده شرکت در فراخوان عمومی: مبلغ سپرده شرکت در فراخوان معادل 5% )پنج درصد( قیمت پایه هر پالک و صرفاً فیش واریزی به حساب 

شماره 21۷369۰2۰5۰۰4 سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.
تذکر: متقاضیان مي توانند در فراخوان عمومی بیش از یک پالک شرکت کنند، در این صورت باید سپرده هاي جداگانه تهیه نمایند.

شماره  96/3507/ص مورخ 96/05/11

م الف: 70330شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

شماره ردیف 
 مساحتکاربری نام محلهپالک

)متر مربع(
سطح 

اشغال %
مبلغ پایه طبقه تراکم %

فراخوان  )ریال(

 مبلغ سپرده 
نقد شرکت در 

فراخوان )ریال( 
مالحظات 

1Km 2434 فرهنگ
تجاری 
خدماتی

مساحت قدرالسهم  32,400,000 648,000,000 یک طبقه36100100
رواق 18 مترمربع

قطعه زمین تجاری خدماتی محله فرهنگ F4( 4(  شهر جدید فوالدشهر  بصورت 100٪  نقدی 

لیست اراضی ورزشی، مسکونی و تجاری مسکونی محالت استادشهریار، هویزه و مرکز برزن دو شهر جدید فوالدشهر  بصورت 50درصد نقد و مابقی اقساط 36 ماهه

شماره ردیف 
پالک

 مساحت کاربری نام محله
)مترمربع( 

سطح 

اشغال %

مبلغ پایه فراخوان5۰% نقد و طبقه تراکم %
مابقی اقساط  36 ماهه )ریال(

 مبلغ سپرده 5۰% نقد و 
مابقی اقساط 36ماهه )ریال( 

مالحظات 

 5۰درصد نقد و مابقی  543,726,124  10,874,522,481 2طبقه18904080ورزشیاستادشهریار1326
اقساط 36 ماهه

تجاری هویزه2589/1
مسکونی

3طبقه بر 1298/6360240
روی تجاری

 5۰درصد نقد و مابقی  2,129,504,803  42,590,096,064 
اقساط 36 ماهه

4طبقه بر 1291/9460240مسکونیهویزه3589/2
روی پیلوت

 5۰درصد نقد و مابقی  1,338,021,959  26,760,439,188 
اقساط 36 ماهه

تجاری مرکز برزن 2 482
مسکونی

 5۰درصد نقد و مابقی  4,027,600,919  80,552,018,375 3طبقه 2923/9260180
اقساط 36 ماهه

لیست واحدهای مسکونی و تجاری شهر جدید فوالدشهر بصورت 100٪  نقدی

شماره نام محلهردیف 
   مســاحت        طبقه کاربریشماره واحدبلوک

)متـر مـربع( 
مبلغ کارشناسی 

نقد )ریال(
 مبلغ سپرده نقد شرکت 

مالحظات در فراخوان )ریال( 

مرکز 1
واحد 8314برزن دو 

302,830,000 6,056,600,000 50/48همکفتجاری
واحد مذکور دارای کد 
پستی 8491753066 

می باشد

مرکز 2
83برزن دو 

بلوک غربی 
)A( واحد 

شرقی

واحد 
109,244,500 2,184,890,000 106/58دومآپارتمانی

واحد مذکور دارای کد 
پستی 8491753084 

می باشد

اطالعیه:   به اطالع کلیه متقاضیان شرکت در آگهی فراخوان شماره 96/3507/ص مورخ 1396/5/11 می رساند؛ ردیف یک )1( لیست واحدهای مسکونی و تجاری درج 
شده در روزنامه نسل فردا مورخ 14 مردادماه سال 1396 از لیست فروش خارج و ردیف یک )1( لیست واحدهای مسکونی و تجاری به شرح فوق جایگزین آن می گردد.

متقاضیان خرید قطعه زمین ورزشی موضوع ردیف 1 باید از مراجع ذی صالح مجوز داشته باشند.

آگهي فراخوان عمومی
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اجرای ۴۰ هزارتن آسفالت در پروژه مجموعه پل ها و میدان استقالل
بابک حقیقی، مدیر پروژه مجموعه پل ها و میدان استقالل، از اجرای ۴۰ هزارتن آسفالت 

در پروژه مجموعه پل ها و میدان استقالل خبر داد.

قطار شهری 

اولین نمایشگاه عکس انجمن عکاسان مطبوعاتی اصفهان در یک قاب

 مدیرپاتوق فیلم کوتاه اصفهان اظهارداشــت:انجمن سینمای جوانان 
ایران اســتان اصفهان با همکاری موسســه تنظیم و نشــر آثار امام 
خمینی)ره( اســتان، هر هفته اقدام به نمایش فیلم های کوتاه ایران و 

جهان می کند.
بهنام تاجمیــر افزود: این هفتــه فیلم های»من قدیمی هســتم«اثر 
عادل تبریزی،»طناب« اثر آذر منصوری،»ســایه ها هرکجا بخواهند 
می روند«اثر میالدستوده و»پانسمان«اثر امیدعبداللهی نمایش داده 
می شود.وی با اشاره به رونمایی از فیلم کوتاه»چتر خاکستری«تصریح 
کرد:این فیلم به کارگردانی محمد پوستین دوز و تهیه کنندگی انجمن 
سینمای جوانان ایران اســت که با حضور عوامل فیلم، روز گذشته از 

ساعت17تا19:3۰در نگارستان امام خمینی)ره( اکران شد.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: در محور چهارباغ 
عباسی، ماکت سازی فضای شهری اصفهان درقالب یک نمایشگاه 
درحال انجام بوده و در آخرین هفته مردادماه سال جاری گشایش 

می یابد.
غالمرضا ساکتی افزود: در واقع در این نمایشگاه مشکالتی که در شهر 
وجود داشته و اقداماتی که در شهر انجام شده تا به وضعیت ایده آل 

برسد، در معرض دید عموم قرار می گیرد.
وی گفت: هدف آن درگیر کردن ذهن مخاطبان با مسائل و معضالت 
شهری و نشان دادن زیبایی یک شهر ایده آل به شهروندان فهیم و 
بافرهنگ اصفهانی است. وی در خاتمه از تمامی شهروندان جهت 

بازدید از نمایشگاه دعوت به عمل آورد.

 به میزبانی نگارستان امام خمینی)ره(؛

فیلم» چترخاکستری« 
رونمایی شد

در محورچهارباغ برگزار می شود؛ 

نمایشگاه ماکت سه بعدی 
فضای محله ای

رییس شورای شهر اصفهان:

خط یک متروی اصفهان تا پایان 
مرداد به بهره برداری  می رسد

رییس شــورای شــهر اصفهان گفت: مجوز و منابع مالی خط دو، 
ملزومات خط سه و توسعه خط یک قطار شهري اصفهان آماده است 

و امیدواریم شورای پنجم این مسیر را با قوت ادامه دهد.
رضا امینی،  در جلســه علني شــوراي شــهر اصفهان،  با اشاره به 
بهره برداری از خط یک  مترو در هفته پایانی مرداد،  اظهارکرد: مترو 
بر اساس تعامل بین بخشی دســتگاه های اجرایی شکل گرفته و 

امیدوارم الگویی برای سایر خطوط باشد.
رییس شوراي شهر اصفهان ادامه داد: مجوز و منابع مالی خط دو، 
ملزومات خط سه و توسعه خط یک آماده است و امیدواریم شورای 

پنجم این مسیر را با قوت ادامه دهد.
وي با اشاره به ضرورت استفاده از سیستم مکانیزه شهرسازی ادامه 
داد: گفته مي شود راه اندازي این سیستم قرار است به شوراي بعدي 
موکول شود؛ در حالي که براي آن بودجه در نظر گرفته شده است 
و این اقدام عادالنه نیست. شــهرداران مناطق اصفهان موظف به 
استفاده از این سیستم هستند. امیني همچنین با اشاره به شرایط 
مساعد دو باشگاه فوتبال اصفهان تصریح کرد: سال گذشته دو باشگاه 
سپاهان و ذوب آهن شرایط خوبی نداشتند؛ اما امروز با رفع مشکالت 

زمینه قهرمانی آنها آماده است.

رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: اختتامیه مرحله استانی چهلمین دوره مسابقات 
سراســری قرآن کریم اســتان اصفهان در دانشگاه صنعتی 

اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان، یحیی قاسمی اظهار داشت:  شب جمعه ۲۰مرداد، 
مراســم اختتامیه مرحله اســتانی چهلمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم اســتان اصفهان، با حضور نماینده ولی 
فقیه در اســتان آیــت ا... طباطبایی نژاد، حجت االســالم و 
المسلمین سالک و فوالدگر نمایندگان مردم شهر اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی، ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در 
مجلس شورای اسالمی، دکتر مدرس هاشمی رییس دانشگاه 
صنعتی اصفهان، حجت االسالم و المســلمین رضا صادقی 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان، راعی فرماندار 
خمینی شهر و برخی از مسئوالن استانی در دانشگاه صنعتی 

اصفهان برگزار شد.
وی افزود: این مراسم با قرائت قرآن کریم توسط نفر اول قرائت 
آغاز شد و در ادامه نیز دکتر ستوده نیا سرپرست هیئت داوران 
چهلمین دوره مســابقات قرآن کریم، به نمایندگی از هیئت 
داوران بیانیه این هیئت را قرائت کرد؛ سپس دکتر سید محمود 
مدرس هاشمی رییس دانشگاه صنعتی اصفهان به ایراد سخن 
پرداخت و حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز درباره مسابقات قرآن 
و نقش فعاالن در ارتباط با ترویج فرهنگ قرآن در سطح برای 
حاضران سخنرانی کرد؛ در ادامه نیز امام جمعه اصفهان آیت ا... 
طباطبایی نژاد نیز در ارتباط با قرآن کریم و جایگاه آن به ایراد 

سخن پرداخت.
رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان ادامــه داد: همچنیــن پــس از دو روز رقابت 7۴۴ 
شرکت کننده خواهر و برادر در این دوره از مسابقات، نفر برتر 
هر رشته، مشخص و به نفرات اول تا ســوم رشته های اذان، 
دعاخوانی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5 جزء، حفظ 1۰ 

جزء، حفظ ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم جوایزی اهدا شد.
امام جمعه اصفهان گفت: دانشــمندان در طول تاریخ دالیل 
زیادی برای اثبات وجود خدا مطرح کرده اند؛ اما باالترین دلیل 

همین قرآن است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان، سید یوســف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در 
استان اصفهان، در مراسم اختتامیه چهلمین دوره مسابقات 
قرآن کریم اســتان اصفهان که شــب جمعــه ۲۰ مرداد ماه 
در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: مسئله 
قرآن، مسئله ای است که توجه بیشتری نسبت به آنچه انجام 
می دهیم، الزم دارد. یکی از اشکاالتی که برادران اهل تسنن 

به کار ما شیعیان می گرفتند، این بود که شیعیان توجه خوبی 
به دعاها و اذکار دارند، اما به قرآن توجــه چندانی ندارند. در 
سال های گذشته اهل تسنن، حافظان و قاریان بسیار خوبی 

داشتند،ولی ما کسی را در این زمینه نداشتیم.
وی ادامــه داد: برای مثــال در همین یمنی کــه زیر چکمه 
جنایتکاران است، حفظ قرآن جزو درس های مدرسه شان بود؛ 
یعنی زمانی که دانش آموزان دیپلم خود را می گرفتند، حافظ 

قرآن هم بودند. 
وی بیان کرد: خوشبختانه بعد از انقالب بخصوص مقام معظم 
رهبری به قرآن اهمیت بســیار زیادی دادند؛ به صورتی که 
جلسات متعددی برگزار کرده و در آن جلسات چندین ساعت 
به تالوت قرآن گوش می دهند. ایشــان چند ســال پیش در 
جمعی فرمودند که ما باید 1۰ میلیون حافظ قرآن در کشور 

داشته باشیم.

آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد افزود: خوشبختانه ما 
امروزه قاریان بین المللی داریم که در مسابقات با وجود فارس 
بودنشــان، طوری قرآن را تالوت می کنند کــه داوران عرب 
نمره قبولی به آنها می دهند. حتی کسانی هستند که در بیان 
جزئیات قرآن تسلط زیادی دارند. دو برادر پاکستانی در سوریه 
پیش ما آمدند که قادر بودند تمام آیاتی را که با حرف»الف« 
یا »ب« یا هر حرف دیگری شــروع می شد، به خوبی  از حفظ 
بخوانند. مثال دیگر اینکه حدود۸،7 ســال قبل پسر نوجوان 
13ســاله ای بود که در 11 ماه قــرآن، نهج البالغه و صحیفه 
سجادیه را به طور کامل حفظ کرده بود. اینها نشانه عشق است.
عضو مجلس خبرگان رهبری درباره جایگاه قرآن گفت: قرآن 
شاید تنها مخلوق خداوند است که بی واسطه خلق شده و به 
همین جهت ما هرگز نباید با دست بی وضو آیات آن را لمس 
کنیم. ما می توانیم بــی وضو به کعبه، پیامبــر یا هر مخلوق 
دیگری دست بزنیم، اما اجازه نداریم کلمات قرآن را بی وضو 

لمس کنیم.
وی ادامه داد: قرآن خود باالتریــن و محکم ترین دلیل وجود 
خداست. دانشمندان در طول تاریخ دالیل زیادی برای اثبات 
وجود خدا مطرح کرده اند، اما باالترین دلیل همین قرآن است.

آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد ادامه داد: هیچ بشری تا به 
حال ادعا نکرده که اثری مانند قرآن نوشته باشد. حتی پیامبر 
خود اذعان مــی دارد که قرآن نه از طرف مــن، بلکه از طرف 
خداســت. خداوند فرموده اگر تا قیامت نیز همه شــما جمع 
شوید، قادر نخواهید بود آیه ای مانند آیات قرآن بنویسید. حتی 

جن و انس هم قادر به انجام چنین کاری نیستند. 
امام جمعه اصفهان در خصوص معجزه بودن قرآن گفت: قرآن 
زمانی نازل شد که هنر نویســندگی اعراب مایه مباهاتشان 
بود. افتخار ما این است که معجزه پیامبرمان مانند معجزات 
پیامبران دیگر با رحلت ایشــان از بین نرفت؛ عصای موسی 
علیه الســالم بعد از ایشــان دیگر کار نکرد و نفس مسیحایی 
عیسی علیه الســالم بعد از ایشــان دیگر وجود نداشت. این 
معجزات تنها متعلق به همان پیامبران بودند، اما معجزه پیامبر 

ما در دست همه مردم است؛ قرآن کتابی معمولی نیست.
وی گفت: زمانی شخصی نقل می کرد که فرد بی سوادی حافظ 
قرآن بود، وقتی نوشــته ای قرآنی در مقابل او قرار می دادند و 
در میان آن متن کلمه ای غیر قرآنی می نوشــتند، آن شخص 

متوجه آن کلمه می شد؛ چون آن را نورانی نمی دید.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد ادامه داد: در قیامت در مورد 
قرآن به انسان گفته می شود: »بخوان و باال برو.« حضرت علی 
علیه السالم در خطبه ای در نهج البالغه ۴5 صفت برای قرآن 
برمی شمارد: حفظ قرآن، خواندن و زیبا خواندن آن یک طرف 
و عمل به قرآن در طرف دیگر است. عمل به قرآن از هر چیزی 

مهم تر و با ارزش تر است.

امام جمعه اصفهان در اختتامیه مرحله استانی چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان مطرح کرد:

 قرآن، خود باالترین و محکم ترین دلیل وجود خداست

ســردار بهرام نوروزی در حاشــیه بازدید از معاونت وظیفــه عمومی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان گفت: یکی از برنامه های سازمان که در دستور کار همه 
استان ها قرار گرفته، ترغیب و تشویق مشموالن غایب برای اعزام به خدمت نظام 

وظیفه است.
وی با بیان اینکه سازوکارهایی در دست اقدام است که دیگر مشمول غایبی نداشته 
باشیم اظهار داشت: مشموالن باید از سوی مســئوالن، خانواده ها، معاونت های 
وظیفه عمومی و رسانه ها بخصوص صدا و سیما، نسبت به خدمت مقدس سربازی 

ترغیب و تشویق شوند.
سردار نوروزی گفت: مشــموالن باید بدانند که خدمت آنها در نظام وظیفه چه 
اجری در نزد خداوند دارد؛ چرا که در ســایه امنیتی که آنهــا برای جامعه ایجاد 
می کنند مردم می توانند به تحصیل و اشــتغال بپردازند و مشــاغل مختلف در 
امنیت کامل به مردم خدمت رسانی کنند که مشموالن قطعا در ثواب این خدمات 

شریک هستند.
وی با طرح این سوال که وقتی بسیاری از جوانان بدون حقوق و مزایا برای اعزام 
به دفاع از حرم مشتاق هستند چرا مشموالن ما برای دفاع از حریم نظام مقدس 
جمهوری اسالمی باید غیبت کنند، افزود: قطعا اگر جوانان از محاسن ارزشمند 

خدمت مقدس سربازی مطلع شــوند خود برای اعزام به خدمت مشتاق خواهند 
شد.

این مقام مســئول با اشــاره به اینکه ماهانه 1۰۰ هزار درخواست با موضوعات 
پزشــکی، کفالت، اعزام به خدمت و... از طریق دفاتر خدمات الکتریکی ثبت و در 
حوزه وظیفه عمومی بررسی می شوند افزود: بســیاری از مشموالن درخواست 
می کنند که زودتر از موعد تعیین شــده به خدمت اعزام شوند که البته به دلیل 

ظرفیت کم پادگان ها این امکان برای ما وجود ندارد.
وی در خصوص به کارگیری مشموالن تحصیل کرده براساس تخصص، به خبرنگار 
ما گفت: ســاز و کارهای الزم در این زمینه پیش بینی شده تا مشموالن تحصیل 
کرده و توانمند متناسب با معلومات، توانمندی ها و تجربیات علمی خود بتوانند 
در یگان های نظامی و انتظامی به کارگیری شوند؛ چرا که این کار عالوه بر افزایش 

کیفیت کار خدمت رسانی به مردم، باعث انگیزه بیشتر مشموالن خواهد شد.
رییس ســازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی درخصوص سرعت بخشیدن به 
خدمت رسانی به مردم نیز گفت: در گذشته روزانه قریب به پنج هزار نفر فقط در 
تهران به سازمان وظیفه عمومی ناجا مراجعه می کردند که با طراحی سامانه های 

الکترونیکی، از حضور بی مورد مردم به این سازمان جلوگیری شده است.

این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد: درصدد آن هســتیم که مشموالن بتوانند 
از منزل خود به وســیله اینترنت با ســازمان وظیفه عمومی ارتباط پیدا کنند و 
تمام مراحل تا زمان اعزام به پادگان از طریق اینترنت صورت گیرد و تا جایی که 
می توانیم رفت و آمدها را به سازمان حذف کنیم که در این خصوص بخشی از این 
کار انجام گرفته که امیدواریم در آینده ای نزدیک به این هدف بزرگ دست یابیم.
سردار نوروزی در پاسخ به سوالی درخصوص سفر مشموالن به عتبات عالیات در 
ایام عرفه و همچنین شرکت در همایش پیاده روی اربعین حسینی گفت: براساس 
قانون این مشموالن می بایست مبلغ سه میلیون تومان ودیعه بگذارند که البته 
در این زمینه خدماتی که در سال گذشته ارائه شــده، امسال با سرعت و جدیت 

بیشتری ارائه می شود.
رییس ســازمان وظیفه عمومی ناجا درخصوص ارزیابی خود از عملکرد معاونت 
وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گفت: براســاس ارزیابی های صورت 
گرفته معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از نظر مکانی، 
ارائه خدمات به مراجعان، از نظر خوشایندسازی محیطی و به نوعی تکریم ارباب 
رجوع وضعیت بســیار مطلوبی دارد و در این خصوص تــالش های خوبی برای 

رضایتمندی بیشتر مراجعان صورت گرفته است.

رییس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی خبرداد:

 راه اندازی سامانه اینترنتی اعزام به خدمت مشموالن در آینده نزدیک

+  اصفهان

درشهر گردش کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ جهان اسالم، همواره 
محل رفت و آمــد چهره های هنری فرهنگی بــوده و برنامه های 
فرهنگی متنوعی در طول سال، در شهر جاری است. فصل تابستان 
فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان ســیر و سفر کنید. از 
کنســرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های عکس و نقاشی 
و برگزاری نشســت های مختلف، هرچیزی بخواهید در این شهر 
دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه باشید تا از تازه ترین برنامه هایی 
که در سطح شهر اصفهان و در حوزه های مختلف برگزار می شود، 

باخبر  شوید:

نمایشگاه دوساالنه »چاپ دستي26«
زمان:  از 19 مرداد ماه تا 17 شهریور 
محل: موزه هنرهای معاصر اصفهان

اخبار

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

 آنالیز فیزیکی پسماندشهری 
درمناطق ۱۵گانه

رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان اظهارکرد: در این 
طرح، پسماندی که در شــهر اصفهان تولید می شود، طبق مصوبه 
وزارت کشور از نظر فیزیکی مورد بررســی قرار می گیرد تا بدانیم 
محتویات پسماند تر چیســت، چند درصد آن بازیافت بوده و چند 
درصد مواد آلی دارد و برای مدیریت آن چه اقداماتی باید انجام داد.

غالمرضا ساکتی افزود: در این طرح نمونه برداری ها به صورت کامال 
اتفاقی از مناطق مختلف شهر اصفهان صورت گرفته و به ایستگاه 
پسماند انتقال می یابد؛ همچنین اجزای آن در سطل های مختلف 

تجزیه می شوند تا آنالیز شوند.
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: این 

آنالیز هر سه ماه یکبار و فصل به فصل انجام می شود.

فریدون الهیاری خبرداد:

 فعالیت ۲۰۸ اقامتگاه بوم گردی 
در ۱۷شهرستان استان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
اصفهان گفت: هم اکنون ۲۰۸ اقامتگاه بوم گردی در 17 شهرستان 
اســتان در حال فعالیت هســتند. فریدون الهیاری اظهار داشت: 
اصفهان برای موج جدید سفرهای تابستانی در شهریورماه آماده 
می شود. وی با اشاره به توسعه گردشــگری در پهنه استان افزود: 
در 5 ماه اول سال 1396 با رشد گردشگران داخل استانی مواجه 
بوده ایم به گونه ای که آمارها نشــان می دهــد در روزهای تعطیل 
شهرستان های گردشــگرپذیر اســتان، مملو از گردشگر داخل 
استانی هستند که این نکته وظیفه همگی ما را در راستای تسریع 
در توسعه زیرساخت های گردشــگری در شهرستان های استان 

سنگین می سازد.
الهیاری با اشــاره به اقامتگاه های بوم گردی اســتان گفت: سال 
گذشــته کل اقامتگاه بوم گردی استان در 3 شهرســتان به ویژه 
شهرســتان های کویری اســتان همانند خور و بیابانک مســتقر 
بود، لکن هم اکنون و در چهار ماه نخســت سال 1396 تعداد این 
اقامتگاه ها به ۲۰۸ اقامتگاه در 17 شهرستان استان افزایش یافته 
است. وی افزود: یکی از مهم ترین سیاســت های ما در این زمینه 

توسعه گردشگری به ویژه در غرب و جنوب استان است.

حفظ کل آقایان:
1-مصطفی اصفهانیان
۲-محمدرضا اکبریان
3-محمد معتمدی 

حفظ کل بانوان:
1-زهرا محبی

۲-عاطفه رفیع منزلت
3-راضیه رحیمی

 حفظ 2۰ جزء آقایان:
1-سید مهدی بنی هاشمی

۲-حمید احمدی
3-روح ا... ناظمی

حفظ 2۰ جزء بانوان:
1-رقیه مومنی

۲-نرگس خوش بخت

3-زهرا توکلی
حفظ 1۰ جزء آقایان:

1-احسان نوروزیان
۲-امین جوکار

3-امیرحسین جهین
حفظ 1۰ جزء بانوان:

1-فهیمه سادات خیام نکویی
۲-الهه اکبری

3-زهرا مجیدی
حفظ ۵ جزء آقایان:
1-محمدرضا رحیمی

۲-حسین جودکی
3-مهدی احتشامی

حفظ ۵ جزء بانوان:
1-فاطمه اشنویی

۲-مریم قاسمی
3-فرشته ابراهیمی

قرائت تحقیق آقایان: 
1-مجتبی هرندی زاده

۲-مجید زینلی
3-مجید فقیه

قرائت تحقیق  بانوان:
1-زهرا محمدی

۲-نجمه سادات مهدوی
3-زهرا قاسمی

قرائت ترتیل آقایان:
1-امیر طیب تایبی

۲-کاظم ایزدی
3-محمدرضا پورسینا
قرائت ترتیل بانوان:

1-وداد محیایی راد
۲-زهرا صلواتی

3-وجیهه سادات موسوی
دعا خوانی آقایان:

1-جواد قاسمی مطلق
۲-بابک رحیمی

3-آیت ا... شیر پور
دعا خوانی بانوان:

1-منصوره دالوند
۲-کبری صالحیان
3-زینب  حاجیان

اذان:
1-سیدرضا حسینی

۲-رسول زائران
3-محمد بلنج

اسامی نفرات برتر هر رشته به شرح زیر است: 
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پیامبرخدا صلی ا... علیه و آله:
نماز، از آيین  هاى دين است و در آن، خشنودى پروردگار عزّ وجّل است. 

نماز، راه و روش پیامبران است.
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره
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نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
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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

اگــر در وب به دنبــال راهکارهای مناســب برای 
یادگیری زبان دوم باشــید، بدون شک مقاله ها و 
مطالب زیادی در این رابطــه پیدا خواهید کرد. اما 
ما در این مطلب، ســعی کرده ایــم از توصیه های 
فردی استفاده کنیم که به ۹ زبان زنده دنیا مسلط 
است و می تواند بسیار راحت از زبانی به زبان دیگر 

سوئیچ کند.
برای یادگیری هدف داشته باشید

شــاید این توصیه کامــا بدیهی و واضــح به نظر 
برســد؛ اما اگر شــما انگیزه و یا دلیل خوبی برای 
یادگیری یک زبان نداشــته باشید، بدون شک آن 
را برای درازمدت ادامه نخواهید داد. بنابراین باید 
به خودتــان بگویید:»من می خواهــم این زبان را 
یاد بگیرم و برای یادگیری آن هرچقدر الزم باشد، 

تاش خواهم کرد.«
برای خود همراه پیدا کنید

فردی که در باال به او اشــاره کردیم و گفتیم که به 
چندین زبان زنده دنیا مســلط است، در این راستا 
بیان داشــته که وی با کمک برادر دوقلوی خود از 
زمانی که ۸ ساله بوده اند، یادگیری نخستین زبان 

خارجی شان را آغاز کرده اند.
او همچنین ادامه داده که: »ما خیلی باانگیزه بودیم 
و همچنان با اشــتیاق به کار خود ادامه می دهیم. 
اگر هرکدام از ما احساس کنیم دیگری از او پیشی 
گرفته، تمام تاش خود را بــه کار خواهد گرفت تا 
به او برسد.« بنابراین داشــتن یک شریک، کمک 
 خوب و موثری برای یادگیری یک زبان محســوب

 می شود.
با خودتان حرف بزنید

حرف زدن با خودتان زمانی که شریکی برای تمرین 
ندارید، می تواند روش خوبی برای یادگیری یک زبان 
به شمار برود. شاید به نظرتان کمی عجیب باشد اما 
در راستای یادگیری زبان جدید، با خود حرف زدن 
روش بسیار خوبی است؛ به ویژه وقتی که موقعیت 

استفاده از آن زبان را ندارید.
این روش می تواند لغات و عبارات جدید را در ذهن 
شما همیشــه تازه نگه دارد و اعتمادبه نفستان را 
برای زمانی که می خواهید با فردی صحبت کنید، 

باال ببرد.
با دیگران تعامل داشته باشید

بیشتر از خواندن و نوشتن، صحبت کردن و تعامل 
داشتن با بقیه می تواند به یادگیری زبان شما کمک 
کند. صحبت کــردن با افراد می توانــد در مراحل 
یادگیری به شما کمک شایانی نموده و موجب بهبود 
آموزه ها شود. به همین خاطر، سعی کنید زبانی را 
که درحال یادگیری آن هستید به شکل عمومی و 
روزانه استفاده کنید. این یادگیری، به ویژه زمانی که 
به یک سفر خارجی می روید بسیار مفید خواهد بود.

مهارت زندگی

 مهارت های کاربردی 
برای یادگیری زبان دوم

یادداشت

ما ساعت های زیادی از روز را در وسائل نقلیه 
عمومی و با هم سپری می کنیم. فرقی نمی کند 
که سوار تاکسی باشــیم یا اتوبوس یا مترو؛ به 
هر حال ناچار از همنشینی با مردمی هستیم که آنها را نمی شناسیم و 
احتماال در تمام طول زندگی مان همین یکبار با آنها هم مسیر می شویم. 
اما در همین چند دقیقه کوتاه هم می توانیم هوای هم را داشته باشیم و 
دوری راه را برای هم شیرین کنیم؛ اگر برای غریبه ای که کنار دستمان 
نشسته همان حقوقی را قائل شویم که دوســت داریم دیگران برای 
خودمان قائل شوند.تاکســی ها توی روزهای بارونی کجا می روند؟ با 
اینکه جواب دادن به این سوال خیلی مهم تر از »پشه ها روزها کجا می 
روند« است، اما کسی تا حاال به دنبال  پیدا کردن جوابش نرفته است. 
توی روزهای بارونی تا وسط خیابون مسافر ایستاده است. بیشتر وقت ها 
دیگه چیزی به اسم صف وجود ندارد. همه خیس شده اند، خودشون، 
لباس هاشون و حتی کتاب های توی کیفشون غرق آب شده است. من 
این سوال رو از چند نفر پرسیدم، یک نفر جواب داد که تاکسی ها جایی 
نمی روند، پیاده ها تصمیم می گیرند که زودتر برســند خانه و تعداد 
مسافرها بیشتر می شود؛ نه اینکه تاکسی ها کم بشوند. این هم یک 
جواب است. به هر حال همه عجله دارند. همه می خواهند بروند. گاهی 
همین که یک چهارراه باالتر بروند کافی است؛ شاید آنجا وضع بهتر باشد 
و بشود ماشین پیدا کرد. دربستی ها توی اولویت هستند، بعد هم آنهایی 
که به مسیرهای کم ترافیک و سر راست می روند. بقیه باید بایستند و 
امیدوار باشند. بااخاق بودن و مراعات کردن توی روزهای بارانی و سرد 
یا ساعت های شلوغی سخت تر می شود. شاید برای همین است که توی 
چنین روزهایی گوینده های رادیو مدام مردم را به مهربانی و رعایت حال 
هم دعوت می کنند. قصد من هم تکرار کردن حرف های آنها نیست. 
فقط می خواهم بگویم توی رقابت برای گرفتن تاکسی، بعضی وقت ها 
برنده ایم و جلوتر از بقیه توی ماشــین می پریم و بعضی وقت ها هم 
بازنده ایم و بقیه به جای ما سوار می شوند و می روند؛ اما در نهایت به خانه 
رسیده ایم؛ حاال یک مقدار خیس تر یا خشک تر خیلی فرقی نمی کند. 
در بلندمدت حتی به چشم هم نمی آید اما عادت کردن به رعایت نظم 
و ترتیب و مدارا با مردم و رعایت حال بقیه، بعضی وقت ها می تواند جان 
آدم را نجات دهد؛ مثل همین چند وقت پیش که زلزله ای بی خطر جایی 
بیرون از ایران رخ داد و بچه ها موقع فرار از یک مدرسه زیر دست و پای 
هم ماندند و جانشان به خطر افتاد. انسان ها خود واقعی شان را در شرایط 
خشم، بحران و سختی نشان می دهند؛ اگر نه در روزهای عادی که ما 

همه شهروندان خوب و محترمی هستیم.

باغ 
کاغذی

دو کتاب »زیباترین عید« و »زیباترین جشــن« که با محوریت               
ماجرای غدیر خم نوشته شده، از سوی انتشارات کتاب جمکران 
منتشر شد.کتاب »زیباترین عید«، روایت کودکان از واقعه غدیر 
است که در تمام مراحل حج و آماده سازی واقعه غدیر حاضر بوده اند 
و اتفاقات بازه زمانی معرفی حضــرت امیرالمومنین)ع( به عنوان 

جانشین رسول خدا را بازگو کرده  است.
این کتاب روایت حضور بچه ها در جشن های عید غدیر و فعالیت های 
آنهاست که هر ســاله یاد غدیر را زنده نگه می دارند و با توجه به 
سنشــان از معارف بیشتری نســبت به قبل برخوردار می شوند.

انتشارات کتاب جمکران، دو کتاب »زیباترین جشن« و »زیباترین 
عید« را در یک جلد منتشر کرده اســت؛  به نحوی که دو کتاب با 
چرخاندن کتاب قابل خواندن هستند. با این ایده، مخاطب هم روایت 
کودکان حاضر در واقعه غدیر را می خواند و هم با فعالیت بچه های 
امروزی برای برپایی جشن های غدیر آشنا می شود. دو صفحه میانی 
کتاب نیز تلفیق حضور امروزی و دیروزی مردم در واقعه غدیر است. 
چاپ اول این دو کتاب در یک مجلد که سیدمحمد مهاجرانی آن 
را تالیف کرده، با تصویرسازی مژگان طائی نیا و وجیهه گلمزاری در 

مرداد ماه جاری در 48 صفحه منتشر شده است.

زیباترین عید 
تاکسی

وقتی کشـوری را نشناسـید، قطعا اطاعاتی هـم درباره آن 
نداریـد؛ بنابراین هـر نکتـه ای دربـاره آن کشـور، حتی نام 
آن، حـاوی نکته ای جدیـد و جالب بـرای شـما خواهد بود. 
مـا در این مطلب چند کشـور کمتر شـناخته شـده یا حتی 
ناشـناخته را در نظـر گرفتیـم و بـه یـک نکتـه که بـه نظر 
جالب تریـن نکته بوده اسـت دربـاره هر یـک از آنها اشـاره 
کـرده ایـم. با مـا همراه باشـید تـا با کشـورهای ناشـناخته 

جهان بیشـتر آشـنا شوید.
1. کشـور نائورو ) Nauru ( بیشـترین جمعیت چـاق دنیا 
را دارد بـه طـوری کـه بیـش از ۹5% مـردم ایـن کشـور 
اضافـه وزن دارنـد. در ایـن کشـور هیـچ رسـتوران مـک 
دونالدی وجـود نـدارد. نائـورو، پایتخت رسـمی نیـز ندارد 
اما بزرگ ترین شـهر شـناخته شـده آن »یـارن« نـام دارد.

2. جزایـر مارشـال ) Marshall Islands ( در اقیانـوس 
آرام به خاطـر شـرایط آب و هوایـی خـود، در باالترین نقطه 

ریسـک غرق شـدن قـرار دارد.
3. کشـور پاپـوا گینـه نـو ، گوناگـون تریـن گویـش هـا و 

زبان های دنیـا را در خود جای داده اسـت. مردم این کشـور 
بـه ۸51 زبـان )گویـش( مختلف صحبـت می کننـد. زبان 
رسـمی این کشـور انگلیسـی اسـت اما فقط 1 یـا 2 درصد 
از مـردم این کشـور بـه زبـان انگلیسـی صحبـت می کنند.

4. سـن مارینو ) San Marino ( کشوری اسـت که در آن 
تعداد ماشـین ها بیشتر از انسـان هاسـت و برای هر 1000 

سـاکن حداقل 1263 ماشـین وجود دارد.
5. نیجـر ) Niger ( بیشـترین جمعیـت جـوان جهـان را 
دارد. در سـال 2013، بیـش از نیمی از جمعیت این کشـور 
را افـراد زیـر 14 سـال تشـکیل مـی دادند. بـرای مثـال در 
کشـورهایی نظیر آلمـان و ژاپـن فقـط 13% جمعیت زیر 

14 سـال هسـتند.
6. کیریباتـی ) Kiribati ( کشـوری اسـت کـه در هر چهار 
نیمکـره زمیـن قـرار گرفتـه اسـت. ایـن کشـور همچنین 
اولین کشـوری بـود کـه وارد قرن جدید شـد؛ یعنـی طلوع 
 خورشـید در اولیـن روز سـال 2000 را زودتر از سـایر نقاط 

دید.

  نکته های جالب درباره کشورهای کمتر شناخته شده جهان  
دانستنی ها

حرف حساب

همین االن از شر غرورت راحت شو!
غرور اولین چیزیه که باید تو زندگی از شرش 
خاص بشی. غرور برای اینه که حس خوبی 
نســبت به خودت داشته باشــی. اولین قدم 
آزاد کردن خود، رهایــی از احترام به خوده. 
اگر کسی همه چیزش رو از دست بده هنوز 

می تونه غرورش رو داشته باشه.

»جزء از کل«
استیو تولتز

 ندا
 شاه نوری

سطل زباله هوشمند بلیت سینما می دهد!
شهردار سیدنی پایتخت استرالیا، اقدام به قرار دادن سطل های زباله هوشمند 
در سطح شهر کرد. نحوه کار این سطل ها به گونه ای است که در ازای هر بطری 
خالی، یک بلیت اتوبوس یا سینما می دهد. این اقدام شهردار با هدف کمک به 
فقرا و حفظ پاکیزگی شــهر صورت گرفته است. سیاست تعبیه این سطل ها 
موفقیت آمیز بود و افراد زیادی از آن استقبال کردند. ده ها تن زباله توسط این 
سطل های هوشمند از طریق  سیستم های پیشرفته زیرزمینی به داخل زمین 
هدایت و بازیافت شدند. تنها مشکل این سطل ها سرو صدای زیاد آنها هنگام 
پر شدن است که باعث آزار ساکنین و استفاده کنندگان این سطل های زباله 
می شود. در طراحی این سطل های هوشمند سنسورهای کنترل از راه دور درنظر 
گرفته شده است که با نزدیک شدن به آستانه تکمیل ظرفیت، پیام هشدار را به 
پیمانکاران و افراد کلیدی ارسال می کند. این ترفند نه تنها در هزینه ها صرفه 
جویی می کند، بلکه دربحث فرهنگســازی درخصوص جمع آوری و حفظ 

پاکیزگی و کمک به زیبا سازی چهره شهر نیز بسیار موثر است.

ساخت یک شاهکار هنری با 20 هزار لِگو
افراد خاق از رم باســتان تا هری پاتر، از آجرهای لگو استفاده می کنند 
تا ماکت های گیج کننده خلق کننــد. و حاال یکی از بهترین آثار معماری 
معاصر، ماکت بی نظیری از سالن کنسرت الفیل هارمونی در هامبورگ، با 

این آجرها ساخته شده است.
مجسمه ساز لگو »بریک مانکی« این شــاهکار را با جزئیات خیره کننده 

بازسازی کرده است.
این ماکت با اســتفاده از 20 هــزار قطعه لگو، فضای داخلــی درون این 
ســالن را نمایش می دهد. ســاخت این ماکت 110 ســاعت زمان برده 
 اســت و حدود 1/2متر طــول و 1/2متــر ارتفــاع و 25 کیلوگرم وزن

 دارد. 
معماران این ساختمان حتما خوشحال خواهند شد که با چنین اثر دقیقی 
از آجرهای لگو، کارشان جاودانه شــده و به دیگر مونومان های معماری 

جهان پیوسته است.

تصاویر روز

هتلی روی درخت!
یک شرکت نروژی هتلی در »جنگل کاج« این کشور روی درختی جهت استفاده گردشگران ساخته است.
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افقی
1- نقاش آمریکایی سده های نوزدهم و بیستم - 

صدای افتادن چیزی
2- خورشید - شیرینی ماه مبارک رمضان - خیال 

و تصور
3-  ترس از خدا و اطاعت امــر او - بیماری تورم 

رگ های پا - نویسنده و شاعر نامدار آلمانی
4- اندوهگین- حرف دهان کجی- کم شدگی

5- بچه دزد معروف!- کوشــش بسیار- زینت و 
آرایش- وسیله نوازندگی

6- یقین و عقیده - شهرنشینی - حیوان باوفا
7- از شهرهای استان بوشهر - ویرگول

۸- دریانورد انگلیســی که توانســت از روی ماه 
نصف النهارها را تعیین کند - یاری - روشــن و 

درخشان کردن
۹-  مرکز کشور لهستان - شــهر و تیم فوتبالی 

در آلمان
10- تکان و جنبش - ستمدیده - از ابزار بنایی

11- باطل شــدن - جوی بــزرگ - تکیه کام 
درویش - روح جاودان در دین مصریان قدیم

12- مجــازات - رییس جیمز بانــد - از نام های 
دخترانه 

13- آشــیانه عقاب - نزدیکان - نــام گاگارین 
نخستین فضانورد جهان

14-  ترساندن - ژاندارمری - رود مصر
15- شگرد کار- از خطاطان نستعلیق سده نهم 

هجری.

عمودی 
1- سعی و کوشش - فیلمی به کارگردانی استانلی 

کوبریک
2- اثــری از ادگار آلن پو نویســنده آمریکایی - 

برچسب رایانه ای کاالها - با اهمیت
3- فال نیک - کبود رنگ - ایستایی و عدم پویایی

4- ورزشگاه - کودک پدر مرده
5- غرور و تکبر - واحد پول هلنــد - آوند - روز 

گذشته
6- نوبت بازی - ساز کلیسا - الهه گل ها و باروری 

در روم باستان
7- گردهمایی و ســمینار- پادشاه زمان حضرت 

ابراهیم )ع( - زمین هموار
۸- دریاچه مرزی کانادا- همواره و همیشه- مرد 

بی زن
۹- غام و بنده - پاک کردن - برد معروف

10- دختر امام حســین )ع( - حالت بیهوشی- 
قصد و اراده

11- گونه برجسته - رنگ آسمان - شرط زندگی 
آرام - خمره بزرگ

12- دنبالــه عــروس- فناوری علــم و صنایع و 
حرفه ها

13- همســر دوک - ماده زائد خون - پارچه ای 
ضخیم از الیاف گیاهی

14- فارسی زبان - نام مردانه خارجی - قنات
15- پارسا و متقی - نوعی بستنی.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 14

15

15       14        13       12        11        10         9           8         7           6           5         4         3         2         1     

 15     14    13   12    11     10      9      8     7      6      5      4      3      2      1     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 14
15

22
07

ره 
ما

 ش
ول

جد
ب 

جوا


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

