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معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 
وداع تیم های همشهری با جام حذفی؛

صفحه10
 زنگ خطر برای کرانچار و قلعه نویی به صدا در آمد

 جای خالی هـنر 
در  معماری شـهر

 تعطیلی 11 واحد مرغداری 
غیر مجاز در اصفهان 3

4
اصفهان از دیرباز محل زندگی 

ادیان توحیدی بود

اصفهان، پایتخت اسکیت کشور 
است

10

تخت فوالد، نگین زیارتگاه های 
جهان است

11
ادامه در صفحه 3

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:

 سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در اجرای طرح های آبفای اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: طی سال های ۹۲ تا ۹۵ 
شرکت آبفای استان اصفهان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت 
مردمی بیش از ۷ هزار و ۸۳۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری در اجرای پروژه های خود 

را در دستور کار قرار داد...

11

8

مسئول آموزش مرکز باروری و ناباروری اصفهان از رحم های اجاره ای میلیونی خبر داد:

با ۱۹ میلیون تومان  صاحب
 بـچه شوید!

9

راهنمای عبور از سی و سه پل 
به شیوه چهارصد سال پیش!

ویژه )تاریخ(

 شیوه های متفاوتی برای عبور از سی و سه پل وجود دارد
 که حاصل نبوغ مهندسان اصفهانی است

والدت امام موسی کاظم)ع( مبارک باد 
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پیشنهاد تشکیل جی 15 اسالمی در آستانه
رییس جمهور قزاقستان در آغاز نخستین نشست ســران سازمان همکاری اسالمی در 
حوزه علوم و فناوری در آستانه، پایتخت قزاقستان گفت:  الزم می دانم تشکلی مانند جی 
20 بانام جی 15ایجاد شود که گروهی برای گسترش علوم و اقتصاد در جهان اسالم باشد.

بین الملل

پیونگ یانگ:

اگر سالح هسته ای بد است 
فرانسه آن را کنار بگذارد

یک مقام عالی رتبه دولت پیونگ یانگ، با به چالش کشیدن 
ادعاهای دولت پاریس، گفت: اگر واقعا سالح هسته ای بد 
است، فرانسه برای کنار گذاشــتن برنامه هسته ای خود 
پیش قدم شود. »ری توک سون« معاون مدیر بخش اروپای 
وزارت خارجه کره شمالی، در واکنش به هشدار پاریس که 
پیونگ یانگ را به رها کردن برنامه هسته ای خود ملزم کرده 
است، گفت: حاال که سالح هسته ای تا این حد بد است، 
شاید بهتر باشد فرانسه نیز برای رها کردن برنامه هسته ای 

خود، پیش قدم شود. 
وی در عین حال تاکید کرد: ادعای فرانسه مبنی بر اینکه 
موشک های شلیک شده از کره شمالی قابلیت نفوذ به خاک 
اروپا را دارند، مهمل است و در ادامه افزود: تجهیزات اتمی 
کره شمالی با هدف دفع تهدید آمریکا تهیه می شود؛ حال 
آنکه پاریس با چنین تهدیدی مواجه نیست. گفتنی است 
»امانوئل ماکرون« رییس جمهوری فرانسه، بعد از تازه ترین 
آزمایش هسته ای کره شمالی، از ســازمان ملل متحد 

خواست هر چه سریع تر علیه پیونگ یانگ اقدام کند.

محاصره مردم »درزاب« 
افغانستان توسط داعش و طالبان

مهر : مقامات والیت »جوزجان« افغانستان، از محاصره 
شهر درزاب این والیت توسط داعش و طالبان خبر دادند.

»حفیظ ا... ندرت« عضو شورای والیتی جوزجان افغانستان 
گفت که شهروندان شهر درزاب این والیت از ۴ روز گذشته 
به این طرف در محاصره طالبان و داعش قرار دارند و اکنون 
راه برای رفت وآمد آنان به شهر »شــبرغان«، مرکز این 

والیت نیز مسدود است.
وی افزود: شهروندان درزاب حتی در این مدت نتوانسته اند 
مریض های خود را به بیمارستان انتقال دهند و هنوز برای 
رفع این مشکل از سوی دولت هیچ اقدامی صورت نگرفته 
است. همچنین شــماری از شــهروندان درزاب گفتند 
 که افراد وابســته به داعش و طالبان بــه آزار و اذیت آنها 

می پردازند.
پیش از این نیز شهردار درزاب گفته بود که اگر نیروهای 
کمکی نرسند شــهرهای درزاب و »قوش تپه« به دست 
طالبان ســقوط خواهد کرد، زیرا اکنون تنها ۳5 نیروی 
امنیتی در این شهر حضور دارند. همچنین به گفته وی در 
حال حاضر ادارات دولتی از جمله مدارس در شهر درزاب 
بسته اند و تمام اطراف این شــهر نیز به دست گروه های 

داعش و طالبان افتاده است.

اولین اجالس سران سازمان همکاری اســالمی در حوزه علم و 
فناوری، روز گذشته با حضور رییس جمهور کشورمان و سران و 
مقامات کشورهای عضو این سازمان در آستانه پایتخت قزاقستان، 
برگزار شد. بررسی روابط نوظهور بین علم و تکنولوژی و جایگاه 
کشــورهای اســالمی در این عرصه و همچنین جست وجوی 
راهکارهای گسترده تر همکاری علمی بین کشورهای عضو سازمان 

همکاری اسالمی، از محورهای اصلی این اجالس بود.
حجت االسالم حســن روحانی رییس جمهور کشورمان صبح 
دیروز در این اجالس اظهار کرد: امیدوارم این اجالس که با شعار 
علم، فناوری و نوسازی در جهان اســالم در شهر زیبای آستانه 
برگزار می شود، در کنار تالش های ارزشمند دیگر، باعث ارتقای 
همکاری های سازنده، میان کشورهای اســالمی در حوزه های 

مختلف گردد.
وی افزود: همه ما بر این مسئله اتفاق نظر داریم که »جهان اسالم« 
بخشی مهم و موثر در منظومه جهانی است و توانمندی، پیشرفت و 
ثبات آن، مایه توانمندی، پیشرفت و ثبات جهان خواهد بود. روشن 
است که در ضعف، عقب ماندگی و از هم گسیختگی جهان اسالم 
نیز صلح پایدار، توسعه همه جانبه و همگرایی موثر جهانی ناممکن 
می شود؛ پس همرایی و همراهی و همکاری ما اعضای جهان بزرگ 
اسالم برای ورود به جهان توسعه یافته، در واقع تالشی مشترک 

برای ساختن جهانی به دور از جهل، فقر، جنگ و خشونت است.
وی خاطرنشان کرد: رخوت و سستی مســلمانان در سده های 
اخیر، نه تنها آنان را از ادامه پیشــرفت بازداشت، بلکه باعث شد 
از حفظ آنچه خود داشــتند نیز بازمانند. درواقــع دو عامل، این 
حرکت رشد و پیشرفت تمدن نوین اسالمی را ُکند و گاه متوقف 
کرد: یکی قرین شدن رشــد علمی و فناوری در غرب با اقدامات 
سیطره جویانه سیاسی و فرهنگی حاکمان غربی و دیگری ضعف 
حاکمان در کشورهای مسلمان و خودباختگی برخی از نخبگان در 

سرزمین های اسالمی.
وی ادامه داد: ما کشورهای اسالمی برای اینکه صاحب علم و فن 
شویم باید هم جوامع خود را در درون برای این کار توانمند کنیم 
و هم در منظومه کشورهای اسالمی، تحرکی نو در این زمینه به 

وجود آوریم.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در حاشیه این اجالس 
با رجب طیب اردوغان نیز دیدار کرد و گفت: باید در روابط ایران 
و ترکیه به ویژه در حوزه اقتصادی، با توجه به توانمندی های دو 

کشور، یک جهش ایجاد کرد.
روحانی اظهار امیدواری کرد که با سفر آتی رییس جمهور ترکیه 
به کشورمان و تشکیل شورای عالی همکاری راهبردی دو کشور، 
شاهد تحرک بیشتری در روابط دوجانبه و همکاری های دو کشور 

در مسائل منطقه ای باشیم. روحانی در ادامه با اشاره به وضعیت 
غمبار مسلمانان میانمار تاکید کرد: در میانمار فاجعه ای بزرگ 
در حال رخ دادن اســت و توقف سریع خشونت ها و جنایت علیه 
مسلمانان روهینگیا و رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان 

و پناهندگان، باید هدف جمعی سران کشورهای اسالمی باشد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه کمک های انسان دوستانه ایران 
به زودی برای مسلمانان آسیب دیده میانمار ارسال می شود، گفت: 
همفکری و همکاری کشورهای اسالمی و به ویژه ایران و ترکیه در 

این زمینه می تواند بسیار مهم و تاثیرگذار باشد.
وی افزود: ایران و ترکیه و دیگر کشــورهای اسالمی باید در کنار 
کمک های انسانی به مسلمانان در میانمار، به دنبال ایجاد فشار 
بین المللی بر دولت میانمار برای توقف خشونت ها علیه مسلمانان 
باشند. امیدوارم نشست درباره میانمار، پیامی بسیار روشن و قوی 
به کســانی بدهد که در میانمار علیه مسلمانان اعمال خشونت 

می کنند.
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه نیز در این دیدار، با اظهار 
خشنودی از روابط بسیار نزدیک و دوستانه کشورش با جمهوری 
اسالمی ایران گفت: دو کشور برنامه های متعددی برای توسعه 

روابط در زمینه های مختلف دارند.
رییس جمهور ترکیه با ارائه توضیحاتی درباره کمک های کشورش 
به مسلمانان در میانمار اظهار کرد: بسیار امیدوارم در اجالس سران 
بیانیه ای در زمینه میانمار صادر کنیم. می توانیم با ایران در این 
زمینه اقدامات مشترکی داشته باشیم و باید به مسئوالن میانمار 

برای توقف فوری خشونت ها هشدار جدی دهیم.
حجت االسالم حسن روحانی همچنین دیروز )یکشنبه( در دیدار 
با رییس جمهور ونزوئال که در حاشیه نشست سران کشورهای 
عضو سازمان همکاری اسالمی در عرصه علم و فناوری، در آستانه 
پایتخت قزاقستان انجام شــد، وحدت و توسعه همکاری میان 
کشورهای مستقل را بااهمیت خواند و با اشاره به تالش های آمریکا 
برای تفرقه افکنی و مداخله در امور داخلی کشورها گفت: تردیدی 
نداریم که شیوه های جدید دولت آمریکا برای بلندمدت نمی تواند 

تداوم یابد.
»نیکالس مادورو« رییس جمهور ونزوئال نیز در این دیدار خواهان 
توسعه و تعمیق بیش از پیش روابط تهران و کاراکاس شد و گفت: 
تشکیل کمیسیون مشــترک، زمینه مناســبی را برای بررسی 
فرصت های جدید در تقویت همکاری های ایران و ونزوئال ایجاد 

خواهد کرد.
الزم به ذکر است که در حاشیه نشســت سران کشورهای عضو 
ســازمان همکاری اســالمی در عرصه علم و فناوری، در آستانه 
پایتخت قزاقستان حسن روحانی با رییسان جمهور قزاقستان و 

ازبکستان نیز دیدار و گفت وگو کرد.

یادداشت

واکنش

به گزارش خبرگزاری برنا، بــه نقل از خانه ملت، پرویز 
فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی)ره(  درباره انتشار 
اخباری مبنی بر خرید خودروهای لوکس توســط این 
کمیته گفت: ایــن موضوع طی دوره ای مطرح شــده 
و مربوط به این دوره نیســت، اما اصــل این موضوع از 
اساس نادرست است؛ چرا که مسئوالن گمرک و سایر 
دستگاه ها بر خرید و واردات خودروها نظارت دارند  و 
از سوی همگی تایید شده که موضوع خرید خودروی 
 لوکس توســط کمیته امداد امام خمینی )ره( صحت 

ندارد.
 رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( بــا 
بیان اینکه برخی از مددجویان کــه در مناطق مرزی 
زندگی می کنند، همانند تمامــی مردم مناطق مرزی  
کارت هــای بازرگانی دارند، افزود: ممکن اســت پول 
اندکی به این مددجویان تعلــق گیرد و کارت آنها اخذ 
شــده و خودرو با این کارت وارد شــده باشــد که این 
موضوع به کمیته امداد خمینــی )ره( ارتباطی ندارد و 
کاری شخصی بوده که انجام شده اســت، البته تعداد 
آن اندک بوده و از طریق کمیته امداد امام خمینی)ره( 

نبوده است.

خانه ملت : رییس کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی 
در مجلس، با اشاره به مخالفت مجلس جمهوری چک با 
لغو قانون ممنوعیت تامین تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر، 
اظهار داشت: جمهوری چک در تامین تجهیزات نیروگاه 
اتمی بوشهر نقشی ندارد. تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر 
توسط خود ما انجام نمی گیرد؛ بلکه روس ها پیمانکار ما 
هستند و کار برعهده آنهاست. تاکنون تامین تجهیزات 
با روسیه بوده و اگر نیاز به تجهیزاتی داشتند خودشان 
تامین می کرده اند. مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه قانون 
مجلس جمهوری چک، از اساس بی خاصیت و بی تاثیری 
بوده است، ادامه داد: این قانون، نه در گذشته تاثیری در 
روند پیشرفت نیروگاه بوشهر داشــته و نه در آینده می 
تواند داشته باشــد؛ بنابراین کاری سمبلیک و نمادین 
بوده و تاثیر جدی و کاربردی و عملیاتی نداشته و ندارد. 
ذوالنور با بیان اینکه باید سیاست اقدام متقابل و متناسب 
با کشورها را اتخاذ کنیم، بیان داشت: سیاست جمهوری 
اسالمی معموال از موضع درایت و نصحیت است تا کشورها 
از قطع ارتباط با ایران متضرر نشــوند؛ با این حال اگر به 
شکلی عمل کنند که در تضاد با منافع جمهوری اسالمی 

باشد،  ما نیز به همان صورت عمل خواهیم کرد.

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( خبر داد:

خودروی لوکس توسط کمیته 
امداد خریداری نشده است

رییس کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی مجلس :

جمهوری چک، نقشی در تامین 
تجهیزات نیروگاه بوشهر ندارد

عضو حقوقدان شورای نگهبان:

پذیرش خانم ها به عنوان رجل 
سیاسی  مشکل است

شهردار تهران:

هفته های پایانی شهرداری 
قالیباف  بررسی می  شود

نجات ا... ابراهیمیان عضو حقوقدان شــورای نگهبان 
در گفت وگو بــا ایلنا، درخصوص آخریــن تصمیمات 
شورای نگهبان درباره شناخته شــدن زنان به عنوان 
رجل سیاســی، با بیــان اینکه هنوز ایــن مباحث در 
شورای نگهبان ادامه دارد، گفت: در حال حاضر مباحث 
شــورای نگهبان درباره سیاســت های کلی و تفسیر 
پیرامون شناخته شدن زنان به عنوان رجل سیاسی، به 

جمع بندی نرسیده است.
وی تاکید کرد: ان شــاءا... با پایان یافتن این مباحث، 
نظر رسمی شورای نگهبان در این مورد توسط سخنگو 
یا دبیر آن اعالم می شــود. اگر چیزی توســط بنده یا 
درگذشته مطرح شده، نظر شخصی است و نظر شورای 

نگهبان نیست.
این عضو حقوقدان شــورای نگهبان با اشاره به اینکه 
عده ای مسائل شرعی را مانع اطالق رجل سیاسی برای 
زنان بیان می کنند، عنوان کرد: من قبال هم گفته ام که 
چندان به مســائل شــرعی نمی پردازم اما برداشتم از 
وضعیت فعلی قانون اساسی این است که در حال حاضر  
پذیرش خانم ها به عنوان رجل سیاسی شاید یک مقدار 

مشکل باشد.

ایلنا : شهردار تهران در پاســخ به این سوال که چندی 
پیش سخنگوی قوه  قضائیه گفته بود ۳۴ قرارداد با کمک 
شهردار ســابق تهران و اقدامات قوه قضائیه فسخ شده 
است، آیا اطالعی در مورد این قراردادها دارید؟ گفت: من 
نمی دانم سخنگوی قوه قضائیه چه قراردادهایی را مطرح  

کرده اند؟ من در جریان این موضوع نیستم.
 محمدعلــی نجفــی دربــاره بررســی قراردادهــا و 
واگذاری های صورت گرفته از سوی شهردار سابق تهران 
در هفته های اخیر اظهار داشــت: حتما این قراردادها 
و واگذاری ها را مورد بررســی قرار می دهیم. من در 10 
روز گذشته به صورت رســمی در شهرداری مسئولیت 
پیدا کرده ام و در این فرصت کوتاه امکان این بررسی ها 

فراهم نشد.
شهردار تهران با بیان اینکه طی روزهای گذشته اولویت 
اصلی من استقرار تیم اصلی شهرداری بوده است، تصریح 
کرد: پس از استقرار تیم مدیریتی شهرداری که بخشی 
از آن مستقر شده و اســتقرار بخشی دیگر ادامه خواهد 
داشت، ان شاءا... همه موارد مطرح شده در این چند هفته 
را بررسی می کنیم و اگر موارد خالف و سویی دیده شود، 

حتما متناسب با آن  اقدام خواهیم کرد.

تسنیم: کالهبرداری که با جا زدن خود به عنوان وزیر امور خارجه ایران، از 
متقاضیان صدور ویزای اروپا کالهبرداری کرده بود دستگیر شد.

سرهنگ علی جوکار رییس پلیس نظارت براماکن عمومی استان فارس 
گفت: کالهبردار حرفه ای که خود را محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، 
معرفی و به بهانه صدور ویزای اروپا کالهبرداری می کرد، شناســایی و 

دستگیر شد.
متهم با انگیزه کالهبرداری از طریــق اقدامات متقلبانه و جعل عناوین 
دولتی و امنیتی تحت عناوین مشابه ســابقه کیفری داشته است و در 
مواردی نیز از عناوین مامور انتظامی، مامور دادســتانی، حراســت قوه 
قضائیه، مامور اماکن، مامور  وزارت اطالعات و... سوءاستفاده کرده است.

این مجرم با دریافت ده ها میلیون تومان پول از اشخاص متقاضی سفر به 
اروپا و آمریکا، با تقلید صدا خود را نماینده وزارت امور خارجه یا به صورت 
تلفنی خود را محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه معرفی می کرده است.

 ظریف« 
قالبی دستگیر شد

مهر: مجتهد فعال توییتری و افشــاگر اخبار دربار آل سعود تاکید کرد که 
»عبدالعزیز بن فهد بن عبدالعزیز« پسر شاه پیشین عربستان، روز چهارشنبه 

هفته گذشته در یکی از قصرهایش در جده بازداشت شده است.
بر اساس این خبر، شاهزاده عبدالعزیز بن فهد که از منتقدان تحوالت اخیر 
در روابط کشورهای عربی به ویژه سیاســت های امارات به شمار می رود، 
هفته گذشته روز چهارشنبه ۶ سپتامبر در صفحه توییتر خود نوشته بود که 
بعد از ادای فریضه حج در حال آماده سازی برای سفر است و تاکید کرده بود 
که زندگی او در معرض خطر است و در صورتی که به وسیله گروهی که نام 

نبرده ترور شود، نمی تواند از عربستان خارج شود.
حاال مجتهد تاکید کرده که شاهزاده عبدالعزیز روز چهارشنبه در قصرش 
در جده مورد محاصره قرار گرفته و به وســیله نیروهای امنیتی نزدیک به 
محمد بن ســلمان ولیعهد عربستان بازداشت شــده و به محل نامعلومی 

انتقال یافته است.

شاهزاده سعودی 
بازداشت شد

یادداشت

نیسان سواری سفیر آلمان در ایران
میکائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در ایران، در صفحه توییتر خود 
با انتشار عکسی که در آن سوار بر ماشین نیسان)زامیاد( آبی است، 
نوشت: زامیاد اســب کاری در خیابان های تهران؛ محصول قوی و 

محکم ایرانی.

 هشدار ناو موشک انداز ارتش 
به یک فروند ناو آمریکایی

یک فروند لنج ماهیگیری با نام »شمس« که برای تست موتور خود 
در فاصله ۴5 مایلی از ساحل بندر جاسک دچار آب گرفتگی و خرابی 
موتورخانه شده بود، از نیروی دریایی ارتش طلب کمک می کند، پس 
از دریافت درخواست کمک از لنج مذکور، منطقه دوم دریایی والیت 
نیروی دریایی ارتش، ناو موشــک انداز فالخن را برای کمک اعزام 
می کند که با ورود تیم کنترل صدمات یگان نداجا به لنج و جلوگیری 

از صدمات بیشتر، این لنج تا اسکله یدک می شود.
یک فروند ناو آمریکایی به شماره بدنه 02 در حال نزدیک شدن به 
موقعیت این لنج بود که با هشدار و اعالم حضور ناو موشک انداز فالخن 
نداجا از منطقه دور می شود. در مدت اخیر این چندمین بار است که 
بین نیروهای ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس تنش ایجاد شده و این 
در حالی است که حضور ارتش آمریکا به عنوان یک نیروی خارجی 

در خلیج فارس، اصلی ترین عامل این برخوردهاست.

 تجمع دانشجویان مقابل دفتر 
سازمان ملل در تهران

تسنیم: دانشجویان تهرانی در اعتراض به کشتار مسلمانان در میانمار، 
روز گذشته مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع کردند.

این تجمع دانشــجویی با ســخنرانی احد آزادی خواه ســخنگوی 
کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اســالمی و حســینعلی 
حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسالمی و همچنین با حضور 
چهره های شاخص سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، دانشجویان، 
اساتید و نخبگان دانشــگاهی و همچنین اعالم مواضع نمایندگان 
اتحادیه های دانشجویی کشور از جمله اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور، دفتر تحکیم وحدت، 
اتحادیه جامعه اسالمی، دانشــجویان، بسیج دانشجویی و جنبش 

عدالتخواه دانشجویی، همراه بود.

 تکذیب گمانه  زنی  ها 
درباره معاون جدید ظریف

ایلنا: سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه روند سازماندهی الزم 
برای تغییرات مربوط به تاپ چارت وزارت امور خارجه به خوبی در 
حال انجام است، تاکید کرد: در حال حاضر هیچ فردی برای تصدی 
معاونت های جدید وزارت امور خارجه نهایی نشــده اســت. بهرام 
قاسمی در پاسخ به ســوالی در رابطه با اخبار منتشر شده در برخی 
رسانه ها درخصوص گزینه های معاونت اقتصادی و سیاسی وزارت 
امور خارجه گفت: تاکنون برای این معاونت ها نامگذاری مشخصی 
صورت نپذیرفته و آنچه در برخی از رسانه ها و محافل مطرح می شود، 

گمانه زنی های شخصی و غیرواقعی است.
وی با بیان اینکه مسلم است که روند سازماندهی الزم برای تغییرات 
مربوط به تاپ چارت وزارت امور خارجه به خوبی در حال انجام است، 
اظهار داشت: مشاهده می شود که برخی محافل و رسانه ها با اهداف 
مشخصی از برخی اسامی خاص برای این معاونت ها استفاده کرده و 

از آنها نام می برند که اینها غیرواقعی و نادرست است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در حال حاضر تصدی هیچ 
فردی برای معاونت های جدید وزارت امور خارجه نهایی نشده است، 
تصریح کرد: در صورتی که انتصاب ها قطعی شــود و مراحل نهایی 
خود را طی کنــد، این موضوع به موقع توســط وزارت امور خارجه 

اطالع رسانی خواهد شد.

میشل عون به ایران سفر می کند
به گزارش تسنیم، یک روزنامه لبنانی از سفر رییس جمهور لبنان به 
ایران در آینده نزدیک خبر داد. روزنامه الدیار لبنان روز گذشته در 
گزارشی نوشت: میشل عون رییس جمهور لبنان روز 17 سپتامبر 
جاری برای شرکت در نشســت ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد به نیویورک ســفر کرده و روز 21 ســپتامبر در این سازمان 
سخنرانی خواهد کرد. این روزنامه افزود: میشل عون سپس در ماه 
اکتبر آینده برای دیدار و گفت وگو با مسئوالن ایرانی به تهران سفر 
خواهد کرد. انتظار می رود که در این سفر روابط دوجانبه و تحوالت 

منطقه ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 حضور هیئت پارلمانی ایران 
در مجلس ملی ویتنام

هیئت پارلمانی ایران که برای بررســی تجارب تجاری و اشتغال در 
کشورهای جنوب شرقی آسیا به ویتنام سفر کرده است، با حضور در 
مجلس ملی این کشور با برخی از نمایندگان ویتنام دیدار و گفت وگو 
کرد. محمدرضا بادامچی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی 
مجلس در جریان سفر به برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا به 
ویتنام سفر کردند تا در جریان تجارب تجاری و اشتغال در کشورهای 

جنوب شرقی آسیا قرار گیرند.
وی افزایش تالش های دیپلماتیک برای بهبود مبادالت تجاری بین 

ایران و ویتنام را امری ضروری خواند و بر لزوم بهبود آن تاکید کرد.

عکس روز

روحانی در نخستین اجالس سران سازمان همکاری اسالمی در حوزه علم و فناوری:

همگرایی موثر جهانی با عقب ماندگی جهان اسالم ناممکن است

رییس جمهور کشورمان در سخنرانی خود در نخستین اجالس ســران سازمان همکاری اسالمی در حوزه علم و 
فناوری گفت: روشن است که در ضعف، عقب ماندگی و از هم گسیختگی جهان اسالم، صلح پایدار، توسعه همه جانبه 

و همگرایی موثر جهانی ناممکن می شود.

کافه سیاست

شهرداریپارلمانشورای نگهبان
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دیدگاه

در شهر

پایانشهریورماهاولینسودسهامعدالتواریزمیشود
مشاور سازمان خصوصی ســازی از واریز اولین مرحله سود ســهام عدالت تا پایان 

شهریور ماه جاری خبر داد و گفت: منتظر مصوبه شورایعالی اصل ۴۴ هستیم.

 تولید ماهی سالم 
از منابع آبی استان اصفهان 

برداشت ساالنه 20 تن ماهی سالم در دریاچه منابع آبی 
سمیرم، فصل جدیدی در تولید ماهیان قزل آال در استان 
اصفهان آغاز کرده است.پرورش دهنده ماهی قزل آالی 
سالم گفت: با بهره گیری از یک چشمه اصلی آب و چهار 
چشمه فرعی در دریاچه ای به وسعت شش هکتار طرح 
پرورش ماهی در قفس اجرا شده است که ساالنه 20 تن 
ماهی قزل آالی سالم تولید می شود. مهدی قاسمی افزود: 
بهره گیری از آب های طبیعی، اســتفاده نکردن از آنتی 
بیوتیک ها و ویتامین ها و دوره پرورش یک سال و نیمه 
منجر به تولید ماهی سالم در این مرکز شده است.وی گفت: 
9 قفس برای پرورش و تولید ساالنه بیش از 38 هزار قطعه 
ماهی در این دریاچه نصب شده است.مدیر شیالت و امور 
آبزیان استان اصفهان هم گفت: ساالنه حدود 6 هزار و 500 
تن انواع ماهی خوراکی در استان اصفهان تولید می شود که 
حدود 60 درصد آن در منابع آبی پرورش می یابند.محمد 
رضا عباسی افزود: کارشناسان شیالت و امور آبزیان بر میزان 
مصرف آنتی بیوتیک ها در مزارع پرورش آبزیان خوراکی 
نظارت کامل دارند.ماهی سالم بدنی کشیده ، پولک های 
براق ، باله ها و دمی سالم دارند و سرشــار از امگا 3 ، ید و 

ویتامین هاست.

عوارض شهری برای عبور قطار 
سریع السیر اصفهان- تهران 

نماینده شاهین شــهر، برخوار و میمه در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه دیدگاه وزیر راه و شهرسازی این است 
که قطار سریع السیر باید از قلب یک شهر به قلب شهر دیگر 
برود گفت: عبور قطار سریع السیر اصفهان- تهران از میانه 
شهرها عوارضی به همراه دارد.حسینعلی حاجی دلیگانی با 
اشاره به روند احداث راه آهن سریع السیر اصفهان- تهران 
و گذر این قطار از شهرســتان برخوار و انتقادات پیرامون 
این موضوع اظهار داشــت: ابتدایی ترین پیشنهاد ما این 
بود که ایستگاه ورود و خروج مردم قبل از ورود به برخوار 
و دولت آباد جانمایی شود که تاکنون جواب قانع کننده ای 
در این زمینه داده نشده است. وی افزود: دیدگاه ما این بود 
که ایستگاه قبل از این دو شهر باشد که البته جواب مثبتی 
در این زمینه داده نشد، نکته دوم اینکه پیشنهاد کردیم اگر 
قرار است این مسیر طی شود قطار به زیِر زمین منتقل شود 
تا عوارضی نیز برای شهرها نداشته باشد.حاجی دلیگانی 
خاطرنشان کرد: اگر این قطار بخواهد از روی زمین عبور 
کرده و شهر دستگرد و دولت آباد را به دو نیم تقسیم کند 

عوارض بسیاری به همراه خواهد داشت.

استاندار اصفهان گفت: از ابتدای مهر ماه توسط اصناف با فروشندگان نان 
سرد با بسته بندی غیر مجاز برخورد خواهد شد.

رسول زرگرپور در سی و نهمین کارگروه مدیریت و هدایت ویژه گندم و 
آرد استان با شنیدن گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های 
عضو در زمینه اجرای مصوبات جلسه گذشته و ساماندهی توزیع نان سرد 
بسته بندی، اظهار داشت: از ابتدای مهر ماه ساماندهی نان سرد بسته بندی 
در دستور کار قرار می گیرد و توســط اصناف با فروشندگان نان سرد با 

بسته بندی غیر مجاز برخورد خواهد شد.
اســتاندار اصفهان بر تعیین تکلیف واحدهای نانوایی فاقد پروانه کسب 
تاکید کرد و ضوابط مربوط به پروانه کســب و ضرایب تخصیص گندم 
کارخانجــات آرد را مورد بحث و تبــادل نظر قــرار داد و در این رابطه 

تصمیمات الزم اتخاذ شد.

با فروشندگان نان 
سرد با بسته بندی 

غیرمجازبرخورد می شود

سکه تمام بهار آزادی
12،390،000 ریال)طرح جدید(

6،657،000 ریالنیم سکه

3,810,000 ریالربع سکه

2,520,000 ریالسکه یک گرمی

1،260،220 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

عضو هیئت مدیره مجمع ملی نوشــت افزار ایرانی اسالمی در حاشیه 
نمایشگاه ایران نوشــت در اصفهان گفت:در کشور ساالنه حدود ۴هزار 
میلیارد تومان گردش مالی نوشــت افزار است که سهم تولیدکنندگان 
ایرانی فقط 15درصد و بقیه در اختیار تولیدکنندگان کشورهایی همچون 
چین و کره است که بازار نوشت افزار ایران را در اختیار گرفته اند. مهدی 
کالنتری افزود: مجمع ملی نوشت افزار از همه تولیدکنندگان این حوزه 

استفاده و از سرمایه گذاران این بخش استقبال می کند.
وی با بیان اینکه در نمایشگاه های شهریوری در کشور از جمله در اصفهان 
70قلم نوشــت افزار در 3هزار طرح ارائه شده اســت گفت: این نوشت 
افزارها با طرح های ایرانی- اسالمی، قهرمانان و شخصیت های واقعی را 
 معرفی می کند و سبک زندگی متناسب با فرهنگ اسالمی و ایرانی را در 

دانش آموزان نهادینه خواهد کرد.

سهم ۱۵درصدی بازار 
نوشت افزار  برای 

تولیدکنندگان داخلی

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس با اشــاره به 
اینکه نگهداری و انتقال نیشکر به کارخانجات صنایع تبدیلی 
نیازمند حمایت ویژه دولت است، گفت: خروج ارز برای واردات 
گسترده شــکر با توجه به ظرفیت تولید داخلی توجیه پذیر 

نیست.
علی بختیار پیرامون تعطیلی برخی ازکارخانجات قند و شکر 
در کشور، اظهار داشت: با توجه به حجم تولید نیشکر بویژه 
در استان خوزستان به جای تعطیلی کارخانجات شکر دولت 
باید با سرمایه گذاری درفرآوری نیشکر، واردات شکر به کشور 

را کنترل کند.
وی با بیان اینکه تعطیلی ســریالی کارخانجات قندو شکر 
مهاجرت کارگران را به شهرها در پی دارد، تصریح کرد: خروج 
ارز برای واردات شکر با توجه به ظرفیت تولید بهینه شکر در 

کشور توجیه پذیر نیست.
نماینده مردم گلپایگان وخوانســار در مجلس تصریح کرد: 
نگهداری و انتقال نیشــکر به کارخانجــات صنایع تبدیلی 
نیازمند حمایت ویژه دولت است تا عالوه بر تامین نیاز بازار 
مصرفی داخلی بتوان بازار خارجی را نیز به صورت کارشناسی 

تامین کرد.
وی با بیان اینکه عدم برنامه ریزی برای فرآوری مازاد تولیدات 
کشاورزی بستر را برای واردات محصوالت کشاورزی به کشور 
باز می کند، تصریح کرد: با فرآوری محصوالت کشــاورزی 

عالوه بر صادرات محصوالت کشــاورزی بــا ارزش افزوده از 
افزایش سرانه بیکاری در کشور نیز می توان جلوگیری کرد.

بختیار افزود: بی توجهی به تولیدات کشاورزان، تولیدکننده 
را مجبور می کند به شــهرها مهاجرت کــرده و در کارهای 
ساختمانی در شــرایطی فعالیت کند که صنعت ساختمان 

خود در رکود به سر می برد.
وی یادآور شد: رشد خالی شدن جمعیت در روستاها باالتر از 
سرانه جهانی است و این امر حکایت  از این دارد که کشاورزان 
برای کسب فرصت های اشتغال  مجبور هستند به کالنشهرها 

مهاجرت کنند.

مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گفت: طرح ملی ثبت گوشــی های تلفن همراه 
موسوم به رجیستری بر مبنای این است که اگر گوشی 
قاچاق وارد کشور هم بشود، نمی تواند سرویس دریافت 

کند؛ این طرح از مهرماه به مرحله اجرا در می آید.
 حمیدرضا دهقانی نیا درباره طرح رجیســتری گوشی 
تلفن همراه، بیان داشت: این طرح چند وجهی است که 
بین سه وزارتخانه وزارت ارتباطات، وزارت کشور و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اجرا می شــود و در دستور کار 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز قرار گرفته است.
 وی افــزود: بزرگ تریــن هــدف این طــرح، کنترل 
حجم قاچاق تلفن همــراه و تلفن هــای وارداتی بدون 

شناسه است.
مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز با اشاره به اینکه طرح رجیستری از آغاز تاکنون 
چند مرحله به تعویق افتاد، اظهار داشت: این طرح قرار 
بود در تیرماه امســال اجرا شــود، اما به انتهای مهر ماه 

موکول شد.
وی تصریح کرد: اطالع رسانی و آموزش در این باره باید 

هرچه زودتر نهایی شود و ما بتوانیم بهره مند شویم.
دهقانی نیا  در پاســخ به گفته ســخنگوی ستاد قاچاق 
کاال وارز که در جایی گفته بود »به تاخیر انداختن طرح 

رجیستری گوشی های موبایل به معنی فرصت دادن به 
واردکنندگان قاچاق است«، تاکید کرد: مصرف سالیانه 
ما در کشــور  12 میلیون گوشــی است و ســالیانه 11 
میلیون گوشی قاچاق وارد کشور می شود که با احتساب 
زیان هر گوشــی قاچاق، مــی توان گفــت روزانه 300 
 میلیارد دالر از قاچاق گوشی به اقتصاد کشور ضرر وارد

می شود.
وی افزود: طرح مبارزه با قاچاق بر مبنای این است که اگر 
گوشی قاچاق وارد کشور هم بشود، نمی تواند سرویس 

دریافت کند.

مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد:

ممنوعیت سرویس دهی به گوشی های قاچاق از مهر ماه 

پارلمان

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس:

واردات شکر با وجود ظرفیت تولید داخل، توجیه پذیر نیست

فناوری اطالعات

رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان :

 ۷۰ درصد تولیدات کشور
 بازار فروش ندارد

رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: 70 درصد تولیدات کشور 
بازار ندارد و باید فکری برای صادرات آن کرد.

عبدالوهاب سهل آبادی اظهار داشت: در حال حاضر حدود 30 درصد 
تولیدات صنعت در بازار کشور جذب می شود و برای 70 درصد تولیدات 
کشور بازار خالی وجود دارد. وی با اشاره به اینکه دولت تسهیالت قابل 
مالحظه ای را برای رشد واحدهای تولیدی در نظر گرفته است، افزود: 
نمی توان ادعا کرد که این تسهیالت توانسته تاثیر مثبت و صددرصدی 
در تحرک صنعتی ایران بگذارد؛ چرا که اقتصاد ما از عملکرد ناصحیح 
ساختار نظام بانکی به شدت رنج می برد.سهل آبادی گفت: تا زمانی که 
این ساختار اصالح نشود تسهیالت هیچ ســودی نخواهد داشت.وی 
اضافه کرد: باید پذیرفت امروز نمی توان با بانک هایی که مراجع عظام 
تقلید کشــور و جوامع بین المللی آنها را قبول ندارند به رشد و توسعه 
برسیم بدین ترتیب اصالح ساختار بانکی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

سهل آبادی با اشاره به اینکه صادرات در ایران با مشکالت مواجه است، 
گفت: یکی از اقداماتی که دولت و بخــش خصوصی باید انجام دهد، 
توسعه و رونق صادرات است. اگر بخش تولید و صنعت کشور فعال و 
متعاقبا مشکالت آن رفع شود شاهد توسعه حوزه صادرات خواهیم بود 
و در همین راستا باید بیش از پیش در بازارهای هدف حضور پیدا کنیم.

بازار

 قیمت انواع پلی استیشن
PS3، PSP , 4 PlayStation 

SONY PS4 سونی

 10,500,000
ریال

 14,500,000
ریال

SONY PS4 Slim 500Gb سونی

 10,600,000
ریال

 11,700,000
ریال

 SONY Final Fantasy XV سونی
Limited Edition Bundle 1TB

 14,500,000
ریال

 15,500,000
ریال

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: طی 
سال های 92 تا 95 شرکت آبفای اســتان اصفهان با استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت مردمی بیش از 7 هزار و 
832 میلیارد ریال سرمایه گذاری در اجرای پروژه های خود در 

دستور کار قرار داد.

هاشم امینی با بیان اینکه در چندسال اخیر رویکردی را پیش 
گرفتیم که ظرفیت بالقوه بخش خصوصی را در اجرای پروژه های 
آب و فاضالب بالفعل کرد، اظهار داشت: درچندسال گذشته به 
سمت شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و مشارکت مردمی در استان رفتیم و با فراهم کردن زمینه های 

همکاری از ظرفیت سرمایه گذاری این بخش استفاده کردیم.
وی تاکید کرد: تا زمانی که از توانمندی بخش خصوصی استفاده 
شود می توانیم خدمات خود را توســعه دهیم و به تناسب آن 

پیشرفت و کیفیت ارتقا می یابد.
وی بیان داشــت: در مجموع 7 هزار و 832 میلیارد ریال حجم 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی در اجرای 
پروژه های آب و فاضالب در اســتان اصفهان در دولت یازدهم 
بوده است به گونه ای که اجرای این پروژه ها همچنان در دستور 

کار قرار دارد و انتظار می رود با همکاری و تعامل بخش خصوصی 
در آینده به بهره برداری برسند.

امینی بیان داشت: عالوه بر توانمندی و منابع بخش خصوصی در 
داخل کشور انتظار می رود منابع و ارز خارجی در شرایط تعریف 
شده استفاده شود زیرا با حضور بیش از پیش بخش خصوصی 
توســعه و پیشــرفت در جامعه افزایش می یابد و به دنبال آن 
رضایت عمومی به دسترسی آحاد مردم به خدمات و تجهیزات 

نیز ارتقا می یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:

سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای طرح های آبفای اصفهان

برخی کارشناسان معتقدند که با کاهش سود سپرده ها، به 
تدریج شاهد کاهش هزینه مالی شــرکت ها، پروژه ها و نیز 

اقبال به سمت بازار سهام خواهیم بود.
کمبود نقدینگی از جمله مشــکالت اصلی تولیدکنندگان 
داخلی است، اما این تنها مشکل نبوده و این در حالی است 
که تنها راه حل آن هم کاهش دستوری نرخ سود سپرده های 
بانکی نیست. بانک مرکزی با هدف کاهش حجم نقدینگی 
در بانک ها و کنترل روند فزآینده اضافه برداشت ها از بانک 
مرکزی، امسال برنامه جامع ساماندهی بانک ها و موسسات 

اعتباری را در دستور کار خود قرار داده است.
البته بسیاری از کارشناسان معتقدند برداشت اعتبار بانک ها 
از سوی بانک مرکزی تورم را افزایش خواهد داد. بازار سرمایه 
با کاهش نرخ های ســود در بازار بین بانکی زمینه های الزم 
جهت کاهش نرخ های سود مورد عمل بانک ها و موسسات 
اعتباری در شبکه بانکی را فراهم آورده است که این احتمال 
وجود دارد که جریان نقدینگی به نفع بازار سرمایه تغییر و 

در نهایت منجر به رونق این بازار شود.
کاهش نرخ ســود می تواند تاثیرات مهمی بــر توان جذب 

نقدینگی بازار سهام داشته باشد. در همین حال این کاهش، 
تاثیرات مناسبی بر وضعیت بانک های فعال در بورس خواهد 
داشت و از فشــار هزینه های آنها می کاهد، ضمن اینکه اگر 
کاهش ســود بانکی بتواند در فاصله کوتاهی به کاهش نرخ 
تســهیالت نیز منجر شــود، می تواند به صورت عمومی به 
افزایش سود آوری شرکت ها نیز کمک کند.باید توجه داشت 
که نرخ بهره به تنهایی باال نمی رود بلکه عواملی مثل معوقات 
بانکی و یا کسری بودجه  نیز می تواند، تاثیرگذار باشد که اگر 

اصالح نشود ، نمی توان این نرخ  را کاهش داد.
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر تمامی بازارها

کاهش نرخ ســود بانکی نه تنها بر بازار سرمایه، بلکه در کل 
اقتصاد کشــور تاثیر می گذارد و می تواند همه شاخص های 
اقتصادی را در بر بگیرد. نرخ باالی ســود بانکی سبب ایجاد 
رکود در بازار های جایگزین سرمایه گذاری مانند بازار سرمایه 
و تولید شده اســت. زمانی که نرخ ســپرده باال باشد، نرخ 
تسهیالت اجرایی بانک ها به شرکت ها هم با افزایش همراه 
می شود و با توجه به اینکه بسیاری از شرکت های تولیدی 
ناگزیر به استفاده از وام های بانکی هستند؛ بنابراین این امر 

منجر به وارد شدن ضربه به بازار سرمایه خواهد شد.
رونق کاذب در بازار حاصل پیشی گرفتن تورم از 

بهره بانکی است
رییس اتاق اصناف اصفهان می گوید زمانی که تورم از بهره 
 بانکی باالتر باشد دچار تورم و رونق کاذب  در بازار می شویم. 
بر اســاس قاعده های اقتصادی زمانی که تورم بیش از بهره 
بانکی باشد، تورم کاذب است که دلیل آن هم می تواند رونق 
کاذب در بازار باشد.رسول جهانگیری ادامه می دهد: وقتی 
تورم در کشــور ما دو رقمی و بین 30 تــا ۴0 درصد و بهره 
بانکی 23 درصد بود شاهد رونق حباب گونه در بخش مسکن 
شدیم و پنج ســال این بخش در رکود کامل به حالت اغما 
رفت. زمانی که بهره بانکی بیش از تورم جامعه شــد، شاهد 
یک رکود کامل شــدیم. وی عنوان کــرد: در زمان رکود بر 
جامعه شاهدیم که تولید پایین آمده و بازار دچار یک رقابت 

ناسالم با بانک ها در حوزه پرداخت سود می شود.

بررسی کاهش سود سپرده بانک ها؛

بازگشترونقبهاقتصاد؟

مدیر دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: به منظور ارتقای 
ســطح امنیت زیســتی، پیشــگیری و کنترل بیماری های 
واگیردار طیور، 11 واحد پرورش غیر مجاز طیور، شناسایی 

و پلمب شد.
محمد مهدی حســن پور اظهار کرد: در راســتای تشــدید 
اقدامات بهداشــتی و قرنطینه ای، به منظور ارتقای ســطح 
امنیت زیستی، پیشــگیری و کنترل بیماری های واگیردار 
طیور خصوصــا آنفلوآنزای فــوق حاد پرندگان در ســطح 
شهرســتان نجف آباد برخورد جدی با مراکــز غیر مجاز در 

دستور کار این شبکه قرار دارد. 

وی افزود: در این راســتا از ابتدای ســال تاکنــون با تالش 
و پیگیری هــای الزم، همــکاری دســتگاه های نظارتــی 
خصوصا مقام قضائــی و نیرویی انتظامی، تعــداد 11 واحد 
 مرغداری غیر مجاز در محدوده شهرســتان نجف آباد پلمب 

شد. 
مدیر دامپزشکی شهرستان نجف آباد ادامه داد: این واحدها به 
دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی-  قرنطینه ای، دارا نبودن 
پروانه بهداشــتی بهره برداری، جوجه ریزی خارج از موازین 
فنی و بهداشتی دامپزشــکی که احتمال وقوع بیماری های 
واگیردار طیــور را افزایش می دهد و تهدیــدی بالقوه برای 

ســالمتی انســان ها و دیگر واحدهای مجاز پرورشی تلقی 
می شود با دســتور مراجع قضائی پلمب و از ادامه فعالیت آن 

جلوگیری به عمل آمد.
 حســن پــور گفــت: شــهروندان از خریــد هرگونــه 
طیور زنــده اجتناب ورزیــده و فرآورده های خــام دامی از 
جمله مرغ و تخم مــرغ را در قالب بســته بندی های مجاز، 
دارای لیبل مشــخصات، تاریخ و از مراکز مجاز تحت نظارت 
شبکه دامپزشــکی خریداری و در صورت مشاهده هر گونه 
تخلف بهداشــتی مراتب را با سامانه پاســخگویی و اطالع 
رسانی سازمان دامپزشکی با شــماره 1512 یا شماره تلفن 
031۴2726570 شبکه دامپزشــکی شهرستان نجف آباد 

اعالم کنند.

تعطیلی ۱۱ واحد مرغداری غیر مجاز در اصفهان
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بیست و نهمین جشنواره تئاتر اســتان اصفهان با معرفی برگزیدگان 
بخش های مختلف به کار خود پایان داد.آیین اختتامیه این جشنواره 
با حضور مهدی شــفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانی مدیرکل، 
پرویز طاهری سرپرســت معاونت فرهنگی هنری، بهزاد بابایی رییس 
اداره هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان و ارمغان 
بهداروند مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشــی ایران و سایر مسئوالن، 
در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان برگزار شد. در این مراسم 
پس از سخنرانی مدیرکل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان و مدیر کل 
انجمن هنرهای نمایشی، بخش اصلی جشــنواره و معرفی و تقدیر از 

برگزیدگان برگزار شد.

جنگ خانوادگی زنگ تفریح به کارگردانی هنری میالد کلینی از روز 
گذشته اجرای خود را در فرشچیان آغازکرد. 

این جنــگ که بــا مســابقه و قرعه کشــی همــراه اســت، »زنگ 
 تفریــح« نــام دارد و امیــر حیــدری تهیه کنندگی آن را بــر عهده 

داشته است.
این جنگ به مدت چهار شب در ســالن آمفی تئاتر مجتمع فرشچیان 
برگزار می شــود و میالد ایمانی نیا نیز به عنــوان مدیر اجرایی در آن 

فعالیت دارد.
عالقه مندان برای شرکت در این جنگ خانوادگی می توانند با توجه به 
اطالعات درج شده در پوستر، به تهیه بلیت اقدام کرده و عالوه بر امروز، 
در روزهای  ۲۶ و ۲۷ شــهریور ماه رأس ساعت ۲۰:۰۰ به سالن آمفی 

تئاتر مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان مراجعه کنند.

برگزیدگان بیست و نهمین 
جشنواره تئاتر استان 
اصفهان معرفی شدند

جنگ های خانوادگی به 
میزبانی فرشچیان برگزار 

می شود

با هنرمندان

بامسئوالن

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی:

امروز مخاطبان تحصیلکرده تئاتر 
آمار باالیی دارند 

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  
در اختتامیه بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان اصفهان، 
ضمن تبریک به مناسبت اعیاد غدیر و قربان اظهار کرد: همه 
جشنواره ها بخصوص جشنواره استانی بهانه ای است تا به 
اصل تئاتر توجه کنیم. ادامه داشتن تئاتر زمانی رخ می دهد 
که شــاهد اجراهای مداوم باشــیم و مکان هایی را به طور 

مختص برای اجرای آن فراهم کنیم.
مهدی شفیعی افزود: ســالن های تئاتر اصفهان در شأن و 
جایگاه هنرمندان و شهر اصفهان نیست؛ بنابراین ضرورت 
دارد برای زیر ســاخت هایی کــه متعلق به تئاتر اســت 
برنامه ریزی کنیم. در کرمان با شهرداران جلسه ای داشتیم 
که از نزدیک پالتوهای تهران را دیدند و طی آن تفاهم نامه ای 
بابت ساخت ۶ سالن کوچک منعقد شــد تا شهرداری ها 

سالن ها را بسازند و ارشاد، تجهیزات آن را فراهم کند.
وی گفت: اگر شورای شــهر اصفهان برای امضای چنین 
تفاهم نامه ای موافقت کند، ارشاد نیز تجهیز این سالن ها را به 
عهده می گیرد. وی عنوان کرد: امروز مخاطبان تحصیلکرده 
تئاتر آمار باالیی دارند و اگر تئاتر خوبی روی صحنه برود، 
استقبال خوبی هم از آن صورت می گیرد. اگر اعتقاد داریم 
تئاتر ضرورت دارد که همین طور نیز هست، باید تشکیالت 
نیروی انسانی و گروه های نمایشی را ساماندهی کنیم که این 

کار صورت گرفته است.
شفیعی بیان داشت: سالن هایی را )چه سالن های موجود 
و چه سالن هایی که باید ساخته شود( در اختیار گروه های 
نمایشی برای اجراهای مستمر قرار دهیم؛ تئاتر هنری است 
که در سراسر دنیا همیشه از حمایت دولت ها بهره برده و به 
آن نگاه اقتصادی نشده اســت. یک تئاتر حتی با 3۰ شب 
اجرا هم نمی تواند هزینه خود برای نمایش را به دست آورد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست غلطی که در حال اصالح است، 
اگر پیش رود به این معناست که دیگر تئاتر نمی خواهیم 
و باید اماکن فرهنگی هنری را تغییــر کاربری کنیم، باید 
مدیریت سالن های فرهنگی را به متخصصان واگذار و آنها را 

حمایت کنیم که این امر، شدنی است.
مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ابراز کرد: انتظار می رود که هیئت مدیره انجمن هنرهای 
نمایشــی تمام و کمال پای کار آمده و با انرژی بیشتر جلو 
بیایند و اگر بحث بر ســر واگذاری سالن هاســت، انجمن 

مسئولیت آن را به عهده بگیرد.  

دانشگاه

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد، با بیان اینکه 
با مسئله بدحجابی در دانشگاه های آزاد مقابله می شود، از 

تدوین مقرراتی جدید در این زمینه خبر داد.
رضا نصیری در حاشــیه برگزاری مراسم شمیم بصیرت 
در دانشگاه آزاد نجف آباد، در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
در اصفهــان، پیرامون مقابلــه با مســئله بدحجابی در 
دانشگاه های آزاد، از تدوین مقرراتی جدید در این زمینه 
خبر داد و اظهار داشت: مقراراتی با عنوان حضور با شأن و 

شعور در  محیط آموزشی تنظیم خواهیم کرد.
وی با بیان اینکــه به دنبال تهیه فرم برای دانشــجویان 
نیستیم افزود: همه می دانند که بعضی از لباس ها و رفتارها 
در شأن دانشگاه نیست به همین خاطر باید برنامه ای را در 

این زمینه تنظیم کنیم.
این مســئول با اشاره به اینکه ممکن اســت در ارتباط با 
مسائل مختلف سلیقه های متفاوت وجود داشته باشد اما 

در ارتباط با قرآن و عترت بیش از 9۰ درصد دانشجویان 
معتقد هستند گفت: اگر مسائلی که در قرآن آمده است 
عرضه شود دانشجویان به راحتی می پذیرند و از آنجا که 
مسئله عفاف، لفظ صریح قرآن است، باید به ارزش شناسی 

دانشجوها در این مسئله کمک کنیم.

تدوین قوانین فرهنگی جدید برای دانشگاه آزاد
نمایش 

کارگردان نمایش »حرف شور خانه«، در مورد جزئیات 
آن گفت: هرگاه نمایشنامه ای از این نویسنده می خواندم، 
ناخــودآگاه فراموش می کــردم که در حــال خواندن 
یک متن خارجی هســتم؛ چرا که لورکا بسیار شبیه ما 
می نویسد؛ گویی سالیان دراز در سرزمین ما می زیسته 
و تنها چیزی که باعث این شــباهت شده را می توان در 
کلمه ای به نام »آداب و رسوم« خالصه کرد که می تواند 

در تمامی جوامع، چه  غرب و چه شرق، یکسان باشد.
امیر محمد ابراهیمی تصریح کرد: سه گانه لورکا یعنی 
»عروسی خون«، »خانه برنارد آلبا« و »یرما« را می توان 
بیانیه ای بر ضد این آداب و رسوم دانست؛ آدابی غلط که  

بسیاری از زنان قربانی آن شده اند.
او گفت: در ایــن نمایش بازیگرانی چــون علی قانعی، 
نسترن باقری، محبوبه کبیر، زهرا میرشمشیری، دالرام 

موسوی و مسیح فوالدگر ایفای نقش می کنند.

عالقه مندان بــرای دیدن این نمایش کــه پیش از این 
در تهران اجرا شــده، می توانند با تهیه بلیت از ســایت 
»پارتاک تیکت«، تا 3۰ شــهریور ماه، هر شــب رأس 
ساعت ۲۰:3۰ به سالن نمایش اصفهان واقع در مجتمع 

فرهنگی هنری فرشچیان مراجعه کنند.

به تماشای نمایش »حرف شور خانه« بروید

اینستاگردی

بچه های جنگ هرگز از ته دل 
نمی خندند

مهراوه شــریفی نیا، بازیگر ســینما و تلویزیون، اینستاگرامش را با 
عکسی جالب از دوران جنگ و کودکی اش به روز کرد.

 او با انتشار این عکس نوشت:
این منم؛ با شمایل کامل یک کودک در دهه شصت، با روبان صورتی 
خودم بر سر و روسری خاکستری مادرم؛ به نشاِن تمنای زود بزرگ 
شــدن، با یک بغض فروخــورده همیشــگی...همین قدر مغموم، 

همین قدر پر حسرت، همین قدر سردرگم.
کودک بودن؟ یا در کودکی بزرگ ترین بودن؟ مســئله این است... 

بچه های جنگ هرگز از ته دل نمی خندند!

تا پیش از ماه محرم؛

آلبوم »عاشق کیست« شهرام ناظری 
منتشر می شود

آلبوم جدید شهرام ناظری با عنوان »عاشق کیست« قبل از آغاز ماه محرم 
منتشر و توزیع می شود. صدرالدین حسین خانی مدیر شرکت »ایران 
گام« در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های این موسسه 
موسیقایی بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته، طی روزهای 
آینده تازه ترین آلبوم استاد شــهرام ناظری با عنوان »عاشق کیست« 
در دسترس عالقه مندان موســیقی ایرانی قرار می گیرد. این آلبوم به 
اعتقاد من یکی از متفاوت ترین و بهترین آثار موسیقایی سال های اخیر 

موسیقی ایران است که می تواند مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. 
آلبوم دف نوازی »حلقه رندان« به آهنگســازی مهرداد کریم خاوری، 
»مست هشیار« اثر داریوش پیرنیاکان و خوانندگی حمیدرضا نوربخش، 
»میهن« به آهنگســازی جلیل عندلیبی و خوانندگی ساالر عقیلی، 
آلبوم تصویری »خداوندان اسرار« به آهنگسازی سهراب پورناظری و 
خوانندگی همایون شجریان، »گفتم نرو« به خوانندگی محمد علیزاده، 
»کالژ« به آهنگسازی و نوازندگی مهیار طریحی و »بر مدار زمان« فرهاد 
صفری، »مسافر« با صدای خسرو شکیبایی، از جمله آثاری هستند که 
طی ماه های اخیر از سوی موسسه »ایران گام« در بازار موسیقی منتشر 

شده اند.

 پاسخ ابوالفضل پورعرب 
به شایعات در خندوانه

شنبه شب، خندوانه میزبان ابوالفضل پورعرب بازیگر سینما و تلویزیون 
بود. در آغاز این گفت وگو، رامبد جوان درباره اولین حضور خود در پشت 
صحنه فیلم سینمایی »چهره« و تماشای ابوالفضل پورعرب از نزدیک 
گفت؛ اتفاقی که برایش بسیار هیجان انگیز بوده است. سپس، ابوالفضل 
پورعرب درباره حال و هوای این روزهای خــود و کم کاری اش در این 
سال ها گفت: مدتی بیماری داشــتم که با دعای مردم و خانواده بهتر 
هستم؛ اما روحیه ام خوب نیست. در این پنج سال رفتن به بیمارستان و 

عمل جراحی، خیلی روحیه من را ضعیف کرد.
وی درباره دلیل دیگر کم  کاری اش افزود: عالقه ای به بازی پشت سر هم 
ندارم. بیشتر دوست دارم فیلم بسازم. من بیشتر در فیلم دوستانم بازی 
می کنم و قرار است در سریال جدید کیانوش عیاری نقشی را ایفا کنم. 
در بخشی از این گفت وگو، جوان درباره تشابه فامیلی ابوالفضل پورعرب 
و فریبرز عرب نیا صحبت کرد؛ چیزی که برای خود پورعرب هم جالب 
بود. در این بخش لطیفه هایی که مردم در این باره ساخته بودند، خوانده 
شد. پورعرب در پایان درباره شــایعاتی که از خود شنیده است، گفت: 
شایعه زیاد برایم درست کردند. از شایعه اعتیاد و ابتال به ایدز تا شایعه 
مرگم! آنقدر با من سر این موضوعات تماس گرفتند تا واقعیت را بفهمند 
که دیگر گوشی ام را خاموش کردم و از آن به بعد پوریا، پسرم، تلفن ها 

را جواب می داد!

به گزارش ایمنــا، فیلم »بــدون تاریخ، بــدون امضا« به 
کارگردانی وحید جلیلوند و تهیــه کنندگی علی جلیلوند 
که در هفتاد و چهارمین جشــنواره فیلم ونیز حضور دارد، 
شــامگاه ۱۸ شــهریور ماه در بخش »افق های نو« موفق 

حاضر شد.
نوید محمدزاده بازیگــر این فیلم که در چنــد روز اخیر 
نقدهای مثبتی درباره بازی وی در رســانه های خارجی 
منتشر شده بود، جایزه بهترین بازیگر بخش »افق های نو« 

را از آن خود کرد.
او که جایزه خود را به مردم ایران تقدیم کرد، در سخنانی 
گفت: من افتخــار می کنم که ایرانی هســتم و همچنین 

ز خوشــحالم که رخشــان بنی اعتماد یکی  ا
بهترین فیلمســازان تاریخ سینمای 
ایران، در هیئت داوران این دوره از 

جشنواره ونیز حضور دارد.
در ادامه مراســم، جایزه بهترین 
کارگردانــی بخــش »افق های 
نو« به وحید جلیلوند برای فیلم 
»بدون تاریخ بدون امضا« رسید.

وحیــد جلیلوند پــس از دریافت 
جایزه اش گفــت: به مردم 

خوب و نازنین کشــورم 
ســالم می کنــم و از 

دســت  همین جــا 
را  آنهــا  تک تــک 
می بوســم. تشکر 

از  می کنــم 
هیئــت داوران، 
»آلبرتو باربارا« 
همچنیــن  و 
کتایون شهابی 

پخش کننده این 

فیلم و تبریک می گویم به همه عوامل فیلم که شــب ها و 
روزها سختی و رنج کشیدند تا ما به این موفقیت برسیم.

وی افزود: به نمایندگــی از عوامل، این جایــزه را به علی 
جلیلوند تهیه کننده این فیلم تقدیم می کنم که با مدیریت، 
صبوری و آرامشــش این فرجام نیک را بــرای این پروژه 

رقم زد.
این کارگردان ایرانی تاکید کرد: من با فرهنگ کشــوری 
بزرگ شدم که مردمانش اعتقاد قشــنگی دارند و آن این 
است که وقتی شما برای کسی دعا می کنید خداوند پیش 
از او به تو لبخند می زند و پاســخ دعاهای تــو را می دهد. 
خواهش می کنم برای من دعا کنید که پس از دریافت این 

و هدیه بزرگ دچار نخوت و غرور نشــوم 
همیشه به یاد داشته باشم سینما 

قرار اســت از من انسان بهتری 
بســازد، پیــش از آن کــه 

فیلمساز خوبی بسازد.

به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان اصفهان، مدیرکل این اداره، در دیــدار با پل گاالگر 
وزیر خارجه واتیــکان با بیــان اینکه خوشــبختیم که در 
اصفهان میزبان شــما هســتیم، گفت: اصفهــان از دیرباز 
محل زندگــی ادیان توحیدی بوده و یهودیان، مســیحیان، 
زرتشتیان و مسلمانان در کنار هم زندگی می کردند و ۱۱٥ 
 ســال قبل در محلی با نام »صفاخانه« با هــم به گفت وگو 

می پرداختند.
حجت االســالم و المســلمین حبیب رضا ارزانی با اشــاره 
به تاســیس دبیرخانه ادیــان توحیدی در اصفهــان اظهار 
کرد: ۷ ســال قبل با تاســیس این دبیرخانه تالش کردیم 

فضای گفت وگــو بین ادیــان و مســلمانان، مســیحیان، 
 یهودیــان، زرتشــتیان و صابئیــن را مجــددا احیــا 

نماییم.
وی افزود: هر ســال همایــش بزرگ ادیــان توحیدی را در 
اصفهان برگزار نموده و در آن پیرامون وحدت و گفت وگوی 
ادیان، صلــح و مقابله با افراطی گری صحبــت می نماییم و 
امیدواریم در برنامه ســال های بعد در ایــن همایش حضور 

داشته باشید.
حجت االســالم ارزانی با بیان اینکه پیام حضرت مسیح)ع( 
و حضرت محمد)ص( صلح، محبت و رحمــت بود، تصریح 
کرد: در اصفهان بیش از ۲۰ کلیســا، بیش از ۱۰ کنیســه 

و یک معبــد متعلق بــه زرتشــتیان وجــود دارد و ادیان 
 توحیدی به راحتی مراســم هــای مذهبی خــود را دنبال 

می کنند.
پل گاالگــر وزیر خارجه واتیــکان نیز در این دیــدار با ابراز 
خرسندی از سفر به اصفهان گفت: در دومین روز از سفرم به 
ایران، به اصفهان آمده و در خدمت شما هستم و روز گذشته 
با وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی پیرامون مسائل منطقه 
و بین الملل به گفت وگو نشستیم و پس از آن نیز با دکتر سید 
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مورد مسائل 

فرهنگی گفت وگو کردیم.
وی تاکید کرد: در این دیدارها احساس کردم درک متقابلی 
بین دو ملت وجــود دارد و اهمیت ارزش هایی مانند خانواده 

در ایران بسیار باالست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

اصفهان از دیرباز محل زندگی ادیان توحیدی بود
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نمایش »اعترافاتی درباره زنان« را در تاالر هنر ببینید
نمایش »اعترافاتی درباره زنان« به نویســندگی محمد امیریار احمدی و کارگردانی کیوان 
احمدیان، تا 3۰ شهریور ماه، هر شــب رأس ساعت ۱۸:۴٥ در تاالر هنر اصفهان روی صحنه 

می رود.
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آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 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 انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد .
1- رای شماره 02787 مورخ 96/03/29 هیات اول  آقاي حسین جالالنی دستجردی 
به شناسنامه شماره 38 كدملي 1288638256 صادره اصفهان فرزند علي برششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 109.80 مترمربع پالك شماره فرعي54 از4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای رضا همت كار دستجردی خریداری شده است.   
2- رای شــماره 02629 مورخ 96/03/23 هیات دوم خانم طاهره شــاكري نیا به 
شناسنامه شماره 2444 كدملي 1289191573 صادره اصفهان فرزند مصطفي بر سه 
دانگ مشاع ازششدانگ قسمتی از یك باب ساختمان به مساحت 15/83 مترمربع 
مفروزی از  پالك  4290 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم اقدس شاكری پور خریداری 

شده است. 
3- رای شــماره 02628 مورخ 96/03/23 هیات اول خانم ریحانه شــاكري نیا به 
شناسنامه شماره 192 كدملي 1288984650 صادره اصفهان فرزند مصطفي بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب ســاختمان به مساحت 15/83 مترمربع 
مفروزی از پالك 4290 باقیمانده واقع در اصفهان بــه موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از خانم اقدس شاكری پور خریداری شده است. 
4- رای شماره 02159 مورخ هیات 96/03/13 هیات اول خانم زرین تاج موسوي به 
شناسنامه شماره 2132 كدملي 6339320351 صادره فرزند سید اكبر برششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 166.82 مترمربع مفروزی از پالك شماره372 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین متقی دستجردی خریداری شده است. 
5- رای شــماره 03908 مــورخ 96/04/20 هیات اول  آقاي  جــواد منصوري به 
شناسنامه شماره 77761 كدملي 1281874752 صادره اصفهان فرزند ملك ابراهیم 
بر ششدانگ یکباب انبار به استثنای بهای ثمنیه اعیانی یك سهم از 11 سهم شش 
دانگ آن به مساحت 548/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره 65 فرعي از 2251 
اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
6- رای شــماره 08863 مورخ 95/06/30 هیات دوم  آقای ابراهیم علي حالج به 
شناسنامه شماره 39 كدملي 1288638264 صادره اصفهان فرزند حسین بر  ششدانگ 
یك باب مغازه  به مساحت 34/65 مترمربع پالك شماره 2فرعي از4291 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 02114 مورخ 96/03/10 هیات دوم  آقاي  اكبر نظري به شناسنامه 
شــماره 10 كدملي 1288626703 صادره اصفهان فرزند غالمعباس بر ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 324.88 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

غالمعباس نظری خریداری شده است. 
8- رای شــماره 03108 مورخ 96/04/1 هیات اول  آقاي  محمــود انوریان فرد به 
شناسنامه شماره 17840 كدملي 1282648421 صادره اصفهان فرزند علي محمد 
بر ششدانگ ساختمان به مساحت 241/22 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 
عادی و مع الواسطه از آقای علی محمد دنبه كه نام خانوادگی وی به انوریان فرد تغییر 

یافته است خریداری شده است.
9- رای شــماره 03131 مورخ 96/04/3 هیات اول آقاي مهــدي انوریان فرد به 
شناسنامه شــماره 6 كدملي 1288790295 صادره فرزند علي محمد بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت125/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786- اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و 
مع الواسطه از آقای علی محمد دنبه كه نام خانوادگی وی به انوریان فرد تغییر یافته 

است خریداری شده است. 
10- رای شماره 03130 مورخ 96/04/3 هیات اول آقاي محمدرضا انوریان فرد به 
شناسنامه شماره 17042 كدملي 1282639714 صادره اصفهان فرزند علي محمد بر 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 315/22 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 
عادی و مع الواسطه از آقای علی محمد دنبه كه نام خانوادگی وی به انوریان فرد تغییر 

یافته است خریداری شده است.
11- رای شماره 3901 مورخ 96/04/20 هیات اول آقای بهرام دهقان به شناسنامه 
شماره 24085 كدملي 1282709593 صادره اصفهان فرزند حسین بر  ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 140/15 مترمربع پالك4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

حاج علی خدابنده خریداری شده است.
12- رای شــماره 3728 مورخ 96/04/18 هیات اول آقاي غالمرضا صالح پور به 
شناسنامه شماره 287 كدملي 1198862971 صادره شــهرضا فرزند ابوالقاسم بر 
ششدانگ یکباب مغازه به استثنای بهای سه - بیستم اعیانی آن به مساحت 161/39 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی 

گردیده است.
13- رای شماره 2234 مورخ 96/03/16 هیات اول خانم فاطمه الشریف به شناسنامه 
شماره 1273027507 كدملي 1273027507 صادره اصفهان فرزند مسیح بر سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 130.96 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 4 فرعي از 4360 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 2235 مورخ 96/03/16 هیات اول خانم فرزانه الشریف به شناسنامه 
شماره 1272307980 كدملي 1272307980 صادره اصفهان فرزند مسیح بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 130.96 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 4 فرعي از 4360 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شماره 3568 مورخ 96/04/14 هیات اول آقاي  مسعود حیدري تودشکي به 
شناسنامه شماره 35 كدملي 5659555616 صادره تودشك فرزند حسن بر سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت233/80 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
77 فرعي از5000- اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سید محمد عقیلی خریداری شده است.
16- رای شماره 3572 مورخ 96/04/14 هیات اول آقاي حمید عزیزي به شناسنامه 
شماره 747 كدملي 1284576736 صادره اصفهان فرزند محمدرضا بر سه  دانگ 
مشاع ششــدانگ یك باب خانه به مســاحت 233/80 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره77 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سید محمد عقیلی خریداری 

شده است.
17- رای شــماره 2689 مورخ 96/03/24 هیات دوم آقاي مجید عسگري سده به 
شناسنامه شــماره 11109 كدملي 1292820780 صادره اصفهان فرزند حسین بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 114/02 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای حسین دهقان خریداری شده است.
18- رای شماره 2962 مورخ 96/03/31 هیات دوم آقاي  حسینعلي عباسیان نقنه به 
شناسنامه شماره 37 كدملي 4650558670 صادره گندمان فرزند محمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 177.31 مترمربع پالك شماره 30 فرعي از 4485 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شــماره 2823 مورخ 96/03/29 هیات اول آقاي سیدمحمد رهنمائي به 
شناسنامه شماره 604 كدملي 1289013683 صادره فرزند سیدجمال بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 82/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره 106فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از آقای عبدالحسین شریفیان خریداری شده است.
20- رای شماره 4585 مورخ 96/04/28 هیات اول خانم پروین عباسي به شناسنامه 
شماره 1806 كدملي 1288854862 صادره اصفهان فرزند خیر اهلل بر سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 189.23 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي 
از 4482 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد دادخواه خریداری شده است.
21- رای شماره 4583 مورخ 96/04/28 هیات اول آقاي محمود امیني به شناسنامه 
شماره 50 كدملي 5129819330 صادره شهرستان سمیرم سفلي فرزند عباسعلي 
بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 189/23 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 1 فرعي از 4482 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد دادخواه خریداری شده 

است.
22- رای شــماره 3013 مورخ 96/03/31 هیات دوم آقاي احمــد میرزائي فرد به 
شناسنامه شــماره 16534 كدملي 1282634631 صادره اصفهان فرزند حسین بر  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 456.44 مترمربع پالك شماره 4774 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای محمدحسین پروین خریداری شده است.
23- رای شماره 2969 مورخ 96/03/31 هیات دوم آقای محمد كریمي ملك آبادي 
به شناسنامه شماره 15802 كدملي 1292867671 صادره فرزند همت بر ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 107.71 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

علی مصدق خریداری شده است.
24- رای شــماره 2688 مــورخ 96/03/24 هیات دوم آقاي عبــاس مظاهري به 
شناســنامه شــماره 9 كدملي 5499327335 صادره تیران فرزند زین العابدین بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180/70  مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای رجبعلی)علی اشرف دستجردی( خریداری شده است.
25- رای شماره 0290 مورخ 96/01/21 هیات اول خانم فرشته لطفي گل سفیدي 
به شناسنامه شماره 460 كدملي 1110772092 صادره فالورجان فرزند یوسفعلي 
برششدانگ یکبابخانه به مســاحت70/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 387 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
26- رای شــماره 2948 مورخ 96/03/31 هیات دوم آقای علــي براتي چومي به 
شناسنامه شماره 1 كدملي 1291772261 صادره فرزند حسین بر ششدانگ یکباب 
باغ ویال به مساحت 476.30 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 1761 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  

مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شماره 2985 مورخ 96/03/31 هیات دوم آقاي عبدالعلي اسدي آقبالغي به 
شناسنامه شماره 8 كدملي 4622010895 صادره فرزند خداداد بر ششدانگ یکبابخانه 
دو طبقه به مساحت 151.95 مترمربع پالك شماره 83 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شماره 2969 مورخ 96/03/31 هیات دوم آقاي  محمد كریمي ملك آبادي 
به شناسنامه شماره 15802 كدملي 1292867671 صادره فرزند همت بر ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 107.71 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

علی مصدق خریداری شده است.
29- رای شــماره 3725 مورخ 96/04/17 هیات اول خانم زهرا تجدد به شناسنامه 
شــماره 983 كدملي 1287683436 صادره مركزي فرزند غالمعلي بر ششدانگ 
ساختمان به مساحت277/43 مترمربع مفروزی از پالك شماره66 فرعي از2248 
اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
30- رای شماره 3023 مورخ 96/03/31 هیات اول خانم زهرا شمسائي به شناسنامه 
شــماره 1131 كدملي 1288938748 صادره اصفهان فرزند فضل اله بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 202/40 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره151 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده 

است.
31- رای شماره 3024 مورخ 96/03/31 هیات اول خانم بتول قاراخاني ده سرخي 
به شناسنامه شماره 633 كدملي 1284503690 صادره اصفهان فرزند علي نقي بر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 40/202 مترمربع مفروزی 

از پالك شماره151 فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده 

است.
32- رای شماره 1573 مورخ 96/02/27 هیات دوم خانم مریم ابراهیمیان دستجردي 
به شناسنامه شماره 23497 كدملي 1282704346 صادره اصفهان فرزند اسداله بر 
ششدانگ یکبابخانه دو طبقه به مساحت 129.89 مترمربع پالك شماره 326 فرعي از 
4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
33- رای شماره 0117 مورخ 96/01/16 هیات دوم خانم گلزار تركي به شناسنامه 
شماره 2893 كدملي 4621105450 صادره فرزند اسحق بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت35 /69 مترمربع پالك شماره 380 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

رمضان كیانی خریداری شده است.
34- رای شماره 3135 مورخ 96/04/03 هیات اول آقاي سیروس حسینپور دولت 
آبادي به شناسنامه شــماره 20595 كدملي 1970208279 صادره فرزند ناصر  بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 768/43 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
151فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای ناصر حسین پور دولت آبادی خریداری 

شده است.
35- رای شماره 3975مورخ 94/07/23 هیات دوم آقاي  امراله سبزه علي دهکي به 
شناسنامه شماره 10 كدملي 1199531871 صادره شهرضا فرزند اكبر در  ششدانگ 
یك باب خانه به مساحت 110/67 مترمربع پالك شماره 2199 فرعي از 5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
36- رای شــماره 3510 مورخ 96/04/14 هیات اول خانم سعیده امیني جوني به 
شناسنامه شــماره 8713 كدملي 1292980745 صادره فرزند اصغر بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 203/83 مترمربع مفروزی از پــالك1828 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجــب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای جابر جنگجوی وطن خریداری شده است.
37- رای شــماره 1461 مورخ 96/02/25 هیات اول آقاي  مرتضي گنجعلي چم 
جنگلي به شناسنامه شماره 23 كدملي 1288639201 صادره اصفهان فرزند مسیب 
بر دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127.40 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 439فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی )سهم االرث متقاضی از خانم خدیجه رمضانی( 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
38- رای شــماره 1463مورخ 96/02/25 هیات اول  آقاي علي اكبر گنجعلي چم 
جنگلي به شناسنامه شماره 82 كدملي 1288576625 صادره اصفهان فرزند مسیب 
بر دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127.40 مترمربع پالك 
شــماره439 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی )ســهم االرث متقاضی از خانم خدیجه رمضانی( 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
39- رای شماره 1462 مورخ 96/02/25 هیات اول خانم فاطمه گنجعلي چم جنگلي 
به شناسنامه شماره 3 كدملي 1288568101 صادره اصفهان فرزند مسیب بر یك 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127.40 مترمربع پالك شماره 
439فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
در ازای مالکیت رسمی )سهم االرث متقاضی از خانم خدیجه رمضانی( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
40- رای شماره 1460 مورخ 96/02/25 هیات اول خانم طیبه گنجعلي چم جنگلي 
به شناسنامه شماره 432 كدملي 1289299331 صادره اصفهان فرزند مسیب بر یك 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127.40 مترمربع مفروزی از  
پالك شــماره 439فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی )سهم االرث متقاضی از خانم خدیجه رمضانی( 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
41- رای شماره 2207 مورخ 96/03/13 هیات اول خانم طیبه گنجعلي چم جنگلي 
به شناسنامه شماره 432 كدملي 1289299331 صادره اصفهان فرزند مسیب بر یك 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 175.20 مترمربع مفروزی از  
پالك شــماره 439فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
42- رای شــماره 3049 مورخ 96/03/31 هیات اول آقاي مهدي پیر نجم الدین 
به شناسنامه شماره 6780 كدملي 1292220627 صادره اصفهان فرزند منصور بر 
ششدانگ یکباب  ساختمان به مســاحت 46 مترمربع مفروزی از پالك شماره310 
فرعي از 2248اصلي واقع در اصفهان بخش 6حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 

موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای مسعود هنرمند خریداری شده است.
43- رای شماره 2035 مورخ 96/03/09 هیات دوم خانم نسرین پاپائي به شناسنامه 
شماره 210 كدملي 4723413839 صادره كویت فرزند غالم بر ششدانگ یکبابخانه 
باستثنای ثمنیه اعیانی سه بیستم آن به مساحت 193.50 مترمربع پالك شماره 41 
فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
44- رای شماره 2490 مورخ 96/03/21 هیات اول آقاي مهدي شریفیانا به شناسنامه 
شماره 559 كدملي 1091538778 صادره نجف آباد فرزند حسن بر ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 134/15 مترمربع مفروزی از پالك 4427 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز 

ثبتی گردیده است. 
45- رای شــماره 0756 مورخ 95/08/27 هیات دوم آقاي  سعید رئیسي گهروئي 
به شناسنامه شماره 122 كدملي 6339730353 صادره شهركرد فرزند نادرقلي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 81/26 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای یداله لطفی خریداری شده است.
46- رای شماره 2210 مورخ 96/03/16 هیات اول خانم ماه بیگم نصر اللهي دزكي 
به شناسنامه شماره 1563 كدملي 6339453791 صادره شهركرد فرزند فتح اله بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127.03 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
96 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم زهرا بیگم فیاض عسگری خریداری 

شده است.
 47- رای شــماره 3361 مورخ 96/04/12 هیات دوم آقاي محمدعلي یوسف نژاد 
به شناسنامه شماره 30 كدملي 4622843080 صادره شهر كرد فرزند صفرعلي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 329.98 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 

اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 
عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده است.

48- رای شماره 2977 مورخ  96/03/31 هیات دوم آقاي روح اله قاسمي به شناسنامه 
شماره 1286 كدملي 1289045321 صادره اصفهان فرزند موسي بر ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 50 مترمربع پالك شــماره 4449 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای 

عبدالصمد رمضان پور خریداری شده است.
49- رای شــماره 1610 مورخ 95/10/01 هیات دوم آقاي مهدي خاني خشوئي به 
شناسنامه شــماره 7911 كدملي 1292788852 صادره اصفهان فرزند محسن بر 
ششدانگ یکبابخانه دو طبقه به مساحت 95.16 مترمربع پالك شماره  1805 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
50- رای شــماره 2444مورخ 95/10/29هیات دوم آقاي رضا رئیســي نافچي به 
شناسنامه شماره 14 كدملي 6339675565 صادره فرزند صفر بر ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 108.10 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی 

نظری خریداری شده است.
51- رای شماره 3486 مورخ 96/04/14هیات دوم آقاي محسن عابدنیا به شناسنامه 
شماره 20184 كدملي 1282670018 صادره اصفهان فرزند محمود در قسمتي از 
یکبابخانه به مساحت 65.25 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

عبدالرحیم هادیان خریداری شده است.
52- رای شماره 5096 مورخ 96/05/08 هیات دوم آقاي علي رضا تقي زاده اصفهاني 
به شناسنامه شماره 1955 كدملي 1286548039 صادره اصفهان فرزند اسداله بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 291.22 مترمربع پالك شماره 36 فرعي از 113 
اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
53- رای شماره 3506 مورخ 96/04/14هیات دوم خانم سیمین فرهنگ بروجني به 
شناسنامه شماره 322 كدملي 4650301378 صادره بروجن فرزند محمد بر ششدانگ 
یکبابخانه چهار طبقه  به مساحت 533/91 مترمربع پالك شماره 99 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  

مفروز ثبتی گردیده است. 
54- رای شــماره 3418 مــورخ 96/04/13 هیات دوم آقــاي قربانعلي جالالني 
دستجردي به شناسنامه شــماره 58 كدملي 1288687567 صادره اصفهان فرزند 
علي بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 129.95 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 
3567 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از همسرش )خانم شهین شریفیان( خریداری شده است.
55- رای شماره 2433 مورخ 95/10/29 هیات دوم آقاي مهرداد رزي به شناسنامه 
شماره 2822 كدملي 0047665696 صادره تهران فرزند حسن بر ششدانگ یکباب 
مغازه آپاراتی به مساحت 28.70 مترمربع پالك شماره 4445 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز 

ثبتی گردیده است. 
56- رای شماره 3363 مورخ 96/04/12 هیات دوم آقاي محمود زارع به شناسنامه 
شماره 17355 كدملي 1282642863 صادره اصفهان فرزند علیمحمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 231.20 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

محمد حسن پور خریداری شده است.
57- رای شماره 4147 مورخ 96/04/25 هیات دوم آقاي  محمد علي جرست شمس 
آبادي به شناسنامه شماره 5 كدملي 4622315777 صادره شهر كرد فرزند قاسمعلي 
بر ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 267/50 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
58- رای شماره 5089 مورخ 96/05/08 هیات دوم آقاي محمد كریمیان كاكلکي 
به شناسنامه شماره 13 كدملي 4622814870 صادره فرزند اكبرعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه دو طبقه به مساحت 141/35 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است.
59- رای شــماره 4182 مورخ 96/04/26 هیات دوم آقاي محمد صادق شباني به 
شناسنامه شماره 2277 كدملي 1199857726 صادره شهرضا فرزند مظفر در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 115 مترمربع پالك شماره 4421 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
60- رای شماره 4187 مورخ 96/04/26 هیات دوم خانم زهرا سبحاني به شناسنامه 
شماره 842 كدملي 1199064726 صادره شهرضا فرزند علي در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 115 مترمربع پالك شماره  4421 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
61- رای شماره 4616 مورخ 95/12/23 هیات اول  آقاي اصغر صدقي دهنوي به 
شناسنامه شماره 37 كدملي 5419457512 صادره مباركه فرزند كریم بر ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 113.68 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از 3029 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
62- رای شــماره 1966 مــورخ94/06/17 و رای اصالحی شــماره 4739 مورخ 
95/03/25 هیات اول آقاي  محمد هاشــم انوري به شناســنامه شماره 88 كدملي 
1199718531 صادره شهرضا فرزند حسن برششدانگ یکبابخانه به مساحت 207/5 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 2936 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
63- رای شــماره 9215 مــورخ 94/11/17 و رای اصالحــی 9736 مــورخ 
95/07/28 هیات دوم  آقاي محمد رضا فاضلي به شناسنامه شماره 1944 كدملي 
1288026722 صــادره اصفهان فرزند محمود در ششــدانگ  یکبــاب كارگاه به 
مســاحت 1365/50 مترمربع پالك شــماره 27 فرعي از 2251 اصلــي واقع در 
 اصفهان بخش6حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
م الف: 17010

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/06/05
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/06/20

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
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ابالغ رای
6 شــماره دادنامــه: 9509970350601809 شــماره پرونــده:  /474
9509980350600131 شماره بایگانی شــعبه: 950149 خواهان: بانک پارسیان 
با وکالت آقای محمد یزدانی فرزند یداله به نشانی: اصفهان خیابان ارتش روبروی 
خ حسین آباد مجتمع اداری نوید طبقه همکف واحد 1. خواندگان: 1- آقای محسن 
سلطانی تیرانی فرزند رحیم 2- آقای خســرو فرزین فرزند محمد همگی به نشانی 
مجهول المکان. خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 2- مطالبه وجه 3- مطالبه خسارت 
دادرسی 4- مطالبه خســارت تاخیر تادیه. دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات 
پرونده ختم دادرســی را اعالم و با اســتعانت از خداوند قادر متعال و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک پارســیان با 
وکالت آقای محمد یزدانی به طرفیت آقایان 1- محسن سلطانی تیرانی فرزند رحیم 
2- خسرو فرزین فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ 452/416/546 ریال بانضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه روزانه بدین توضیح که خواهان بیان داشته به موجب 
قرارداد اجاره به شرط تملیک شــماره 4-6476-64-1382/10/10 خوانده ردیف 
اول نسبت به اخذ تســهیالت اقدام و خوانده ردیف دوم بصورت تضامنی پرداخت 
آنرا متعهد و ضامن شــده و نســبت به پرداخت اقدام نکرده و با طرح دعوی بشرح 
فوق درخواست رسیدگی نموده و از توجه به رونوشت قرارداد مذکور و مدارک ارائه 
شــده و اینکه خواندگان با وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر 
نشــده و در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاعی ننموده اند و به نظریه کارشناسی که 
طی شرحی با احتساب مقدار اقساط پرداخت شــده با محاسبه خسارات تاخیر تادیه 
طبق قرارداد میزان بدهی را تا تاریخ تقدیم دادخواســت مورخ 1395/02/18 مبلغ 
453/941/743 ریال اعالم و خســارت تاخیر روزانه را مبلغ 91/517 ریال نموده و 
نظریه کارشناســی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده و با اوضاع و احوال 
مسلم قضیه نیز مباینتی نداشته فلذا دعوی خواهان وارد و ثابت بوده و مستنداً به ماده 
7 قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء 
طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386/4/5 و ماده 
10 و 230 قانون مدنی و ماده 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان 
متضامنًا بپرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه و دو میلیون و چهارصد و شــانزده هزار و 
پانصد و چهل و شش ریال )مبلغ تسهیالت و خسارات تاخیر تادیه قراردادی تا تاریخ 
تقدیم دادخواست( و نیز پرداخت روزانه مبلغ نود و یک هزار و پانصد و هفده ریال به 
عنوان خسارت تاخیر تادیه روزانه از تاریخ 1395/02/18 تا هنگام پرداخت که توسط 
اجرای احکام محاسبه و وصول خواهد شد بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 
بیست و سه میلیون و نه هزار و یکصد و هفتاد و هشت ریال بابت خسارات دادرسی و 
کارشناسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می گردند رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
و پس از آن ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
اصفهان می باشد. م الف: 18503 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  

)494 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

6 شــماره ابالغنامــه: 9610106837105330 شــماره پرونــده:  /475
9609986837100236 شماره بایگانی شــعبه: 960254 خواهان: خانم شیرین 
حســانی کریمی فرزند فرهاد به نشانی: اســتان اصفهان شهرستان اصفهان شهر 
اصفهان ملک شــهر خ رباط ســوم کوچه 13 پ 177. خواندگان: 1- آقای متین 
جلوخوانیان فرزند مصطفی به نشــانی: اصفهان ملک شهر بهارستان شرقی کوی 
بهارآزادی بن بست آریا پ آخر کدپســتی 8196655617 . 2- آقای فرهاد حسانی 
کریمی فرزند قاسم به نشانی: اصفهان خ رباط سوم کوچه 13 پ 177 )درحال حاضر 

مجهول المکان( خواسته: اذن در ازدواج. گردشــکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و 
محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم شیرین حسانی کریمی فرزند فرهاد 
طرفیت آقای فرهاد حسانی کریمی فرزند قاسم و متین جلوخوانیان فرزند مصطفی به 
خواسته اذن در ازدواج دادگاه پس از مالحظه دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات 
طرفین بدین توضیح که خواهان اظهار داشــته قصد ازدواج با خوانده ردیف دوم با 
مهریه معلوم )که تصویر توافق نامه آن پیوست پرونده می باشد( دارد و لیکن باتوجه 
به اینکه خوانده ردیف اول که پدر خواهان می باشد به مدت 12 سال است مجهول 
المکان اســت و امکان اخذ اجاره از وی وجود ندارد تقاضای اجازه از دادگاه را نموده 
است تصویر سند طالق مادر خواهان به شــماره 473-84/1/25 حکایت از طالق 
غیابی زوجه )با اســتفاده از وکالت زوج دارد( خوانده ردیف دوم باعنوان داماد مورد 
تاییدمادر خواهان نیز قرار گرفته اســت نامبرده دارای شغل جوشکار و دارای درآمد 
بیش از ده میلیون ریال و بیمه می باشــد باتوجه به مراتــب فوق و مالحظه نظریه 
قاضی محترم مشــاور و با عنایت به عدم حضور خوانده علیرغم نشر آگهی دعوای 
خواهان را ثابت دانســته مســتنداً به ماده 1043 قانون مدنی حکم به اجازه ازدواج 
خواهان با خوانده ردیف دوم صادر و اعالم می نماید رای صادره نســبت به خوانده 
ردیف اول غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه می باشــد. م 
 الف: 18519 شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(

 )330 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6 شــماره دادنامــه: 9609970350600463 شــماره پرونــده:  /476
9509980350600249 شماره بایگانی شــعبه: 950289 خواهان: آقای مهدی 
صادقی فرزند بخشعلی با وکالت آقای احمد جم ریزشیرازی فرزند فرهنگ به نشانی 
اصفهان خیابان محتشم کاشانی مجاورت دفتر اسناد رسمی شماره 5 طبقه سوم دفتر 
وکالت. خواندگان: 1- خانم بتول فخاری زاده فرزند غالمعلی 2- خانم مریم فخاری 
زاده فرزند غالمحسین 3- آقای عباسعلی فخاری زاده فرزند غالمعلی 4- آقای رضا 
فخاری زاده فرزند غالمعلی 5- آقای امیر ندوشنی فرزند علی اکبر 6- آقای مهدی 
بادامی 7- خانم مهین فخاری زاده فرزند غالمعلی همگی به نشانی مجهول المکان. 
8- آقای محمدنصیر هرندی فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان ملک شهر خیابان 
رباط سوم کوچه 37 بن بست گلبهار ســاختمان آوا واحد 1. 9- آقای علی درخشان 
هورهء فرزند صفرعلی با نشانی اســتان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان 
خ رباط سوم فرعی هفتم پ 131. 10- خانم اقدس جزایری فرزند حسین با وکالت 
آقای علی اصغر ضیایی جزی فرزند علی رضا به نشــانی اصفهــان خ ارباب بعد از 
مجتمع شورای حل اختالف ســاختمان بلوط واحد 12. خواسته ها: 1- الزام به اخذ 
صورتمجلس تفکیکی 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- الزام به اخذ پایان کار 4- الزام 
به تنظیم سند رســمی ملک. دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای مهدی صادقی فرزند بخشعلی با وکالت آقای احمد جم ریزشیرازی به 
طرفیت آقایان و خانمها 1- عباسعلی فخاری زاده 2- مهین فخاری زاده 3- بتول 
فخاری زاده 4- رضا فخاری زاده فرزندان غالمعلــی 5- مریم فخاری زاده فرزند 
غالمحسین 6- اقدس جزایری فرزند حسین با وکالت آقای علی اصغر ضیایی جزی 
7- علی درخشــان هورهء فرزند صفرعلی 8- محمدنصیر هرندی فرزند عباسعلی 
9- امیرندوشنی فرزند علی اکبر 10- مهدی بادامی به خواسته 1- الزام به اخذ پایان 
کار 2- صورتمجلس تفکیکی 3- تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی 
بدین توضیح که خواهان بیان داشته به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1387/08/07 
یک دستگاه آپارتمان مســکونی از پالک ثبتی 99/500 بخش 16 ثبت اصفهان را 

از خوانده ردیف نهم و دهم خریداری و آنها نیز از ایادی قبل )ســایر خواندگان( به 
موجب مبایعه نامه های استنادی خریداری و خوانده متعهد شده نسبت به اخذ پایان 
کار از شهرداری و تفکیک و انتقال ســند مالکیت اقدام کند ولی به تعهد خود اقدام 
نکرده و با طرح دعوی بشرح فوق درخواست رســیدگی نموده و از توجه به مراتب 
فوق و رونوشت مبایعه نامه های مذکور و نظریه کارشناس که اعالم نموده آپارتمان 
طبقه اول به خواهان فروخته شده و ســند مالکیت به نام مرحوم غالمعلی فخاری 
زاده می باشد و آن مرحوم طی قولنامه 1365/04/21 مقدار 432 مترمربع به آقای 
عباســعلی و خانم مریم فخاری زاده واگذار و آنها نیز مقدار مذکور را به خانم اقدس 
جزایری منتقل و او نیز به تاریخ 1375/08/19 آنرا به آقای علی درخشــان هورهء 
و او نیز بتاریخ 1382/03/17 میزان 186 مترمربع آنرا به آقای محمدنصیر هرندی 
فروخته و ایشان با مراجعه به شهرداری نســبت به اخذ پروانه ساختمان اقدام و یک 
واحد و یک واحد آپارتمان طبقه اول را به خواندگان ردیف نهم و دهم فروخته و آنها 
نیز آپارتمان مورد نزاع را به خواهان واگذار کرده اند و مالکیت ثبتی به نام وراث مرحوم 
غالمعلی فخارزاده می باشد و تاکنون پایان ســاختمان و صورت مجلس تفکیکی 
نسبت به آن تهیه نشده و نظریه کارشــناس مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی 
مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مباینتی ندارد و ازتوجه به دفاعیات خواندگان 
ردیف اول و پنجم و ششم و اینکه خواندگان ردیف دوم و نهم با وصف ابالغ واقعی 
و ســایر خواندگان با وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده 
و در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاعی ننمــوده اند فلذا دعوی خواهان وارد و ثابت 
بوده و مستنداً به ماده 10- 220 و 225 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به الزام خوانده ردیف هشتم آقای محمدنصیر هرندی به اخذ پایان کار و 
ساختمان از شهرداری و پس از آن صورت مجلس تفکیکی به عنوان اصل خواسته 
و نیز حکم به الزام خواندگان ردیف اول و دوم و سوم و چهارم به عنوان ورثه مرحوم 
غالمعلی فخاری زاده به نسبت سهم االرث خود از ترکه آن مرحوم پس از مشخص 
شدن شماره فرعی آپارتمان الزام به انتقال ســند مالکیت صادر و اعالم می گردد و 
در خصوص سایر خواندگان باتوجه به اینکه دعوی متوجه آنها نمی باشد مستنداً به 
بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم 
می گردد و در خصوص مطالبه خسارات دادرسی باتوجه به عدم وجود رابطه مستقیم 
قراردادی بین خواهان و محکوم علیهم و عدم  احراز تقصیر آنها و اینکه مسبب ورود 
خسارت باشند این قسمت از خواهان وارد و ثابت نبوده مستنداً به ماده 197- 520 
قانون آئین دادرســی مدنی حکم به بطالن آن صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
نسبت به خوانده ردیف ســوم و چهارم غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و نهم حضوری 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
 اصفهان می باشد. م الف: 18501 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

  )863 کلمه، 9 کادر(
مزایده

6 شــماره آگهــی: 139603902127000026 شــماره پرونــده:  /424
139504002127000044 آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( براساس 
پرونده اجرائی به شــماره بایگانی 9500070 تمامت ششدانگ یکباب خانه شماره 
چهارصد و سی و هفت فرعی از یکصد و هفتاد و شش اصلی واقع در اسالم آباد بخش 
یک ثبتی شهرضا به مساحت 236/75 مورد ثبت دفتر 354 صفحات 255 و 252 با 
حدود اربعه: شمااًل اول به طول 18/65 متر دیوار به دیوار به خانه شماره 176/438 
دوم به طول 2/20 متر درب و دیواریســت به کوچه بن بست شــرقًا جمعًا به طول 
11/50 متر دیوار به دیوار خانه 176/449 جنوبــًا به طول 18/80 متر دیوار به دیوار 
خانه 176/441 غربًا اول در دو قسمت که دوم جنوبی است به ترتیب به طول های 

3/55 متر و 2/25 متر درب و دیواریســت به کوچه بن بست و دوم بطول 8/25 متر 
دیواریست به خانه 176/442 به نام غالمرضا هوشمندی ثبت و سند صادر شده است 
و به موجب سند رهنی شماره 45631 مورخ 1390/11/20 دفتر اسناد رسمی شماره 
145 شــهرضا از طرف نامبرده در رهن بانک کشاورزی شعبه مهرگرد قرار گرفته و 
به علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده که پس از صدور 
اجرائیه توسط دفترخانه تنظیم کننده سند پرونده تحت شماره 9500070 در این اجرا 
تشکیل و اجرائیه ابالغ و سپس به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح 
ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی 
قرار گرفته و برابر برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و 
ارزیابی گردید. مورد بازدید بصورت ســاختمان با اسکلت آجری و سقف تیرآهن به 
صورت کلنگی در حد یک طبقه و دارای آب و برق و گاز و تلفن و فاقد نما میباشــد. 
کف موزائیک و سرویس آشپزخانه فلزی می باشد به مبلغ پانصد و نود میلیون ریال 
ارزیابی گردیده است. و طبق اعالم بانک بستانکار مورد رهن فاقد بیمه باشد. در جلسه 
مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخ 96/07/19 در شعبه اجرای 
ثبت اسناد شهرضا تشکیل می گردد. از طریق مزایده به فروش می رسد. چنانچه روز 
مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل 
می گردد. مزایده از مبلغ کارشناســی پانصد و نود میلیون ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشــنهادی و به هر کس که خریدار باشد فروخته می شود طالبین می توانند 
قبل از تشکیل جلســه مزایده از مورد مزایده به آدرس: شهرضا اسالم آباد خ شهید 
دستغیب کوچه روبروی فرعی 14 )کوچه بن بست شماره 11( پالک 89 کدپستی 
34194-86189 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی 
اعم از هزینه انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و مالیات دارائی و عوارض شهرداری 
و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه های 
متعلقه برعهده برنده مزایده میباشــد. م الف: 530  اجرای اسناد رسمی شهرستان 

شهرضا )470 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/478 شــماره صــادره: 96070584146225 - 96/6/16 مریم آقای محمدی 
ورنوســفادرانی فرزند رجبعلی به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت 
و امضا شهود رسما گواهی شــده مدعی است که ســند مالکیت دو دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالک شــماره 568 فرعی از 116 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 
14 ثبت اصفهــان که در صفحــه 466 دفتر 80 امالک ذیل شــماره 30309 بنام 
محمدعلی فوتیان ورنوســفادرانی فرزند حسین ثبت و صادر و تســلیم گردیده و 
به موجب ســند انتقال 53178 مورخ 1384/11/26 دفترخانه 46 خمینی شهر به 
مریم آقا محمدی ورنوســفادرانی فرزند رجبعلی انتقال قطعی شده و اظهار گردیده 
که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود شده است و معامله دیگری نیز انجام 
نگردیده اســت 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 )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده اســت( نســبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و ســند معامله 
تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند 
مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد 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 سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 
 خواهد شــد. م الف: 4906 یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر  

)255 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
9609970350300830 شــماره پرونــده:  6 شــماره دادنامــه:  /464
9509980350300803 شماره بایگانی شــعبه: 950977  شعبه 3 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان. خواهان: آقای علیرضا رضوانی کاشانی فرزند عباسقلی 
به نشــانی اصفهان- خیابان ســروش- روبروی بانک ملت فروشگاه برق پرتو- به 
کد پســتی 8193958716. خوانده: آقای حمید موسی رضایی فرزند علی به نشانی 
اصفهان- جابر انصاری- خیابان طاهر زاده بلوار گلها پ 113. رای دادگاه: درخصوص 
دعوای آقای علیرضا رضوانی کاشانی فرزند عباسقلی به طرفیت اقای حمید موسی 
رضایی فرزند علی به خواسته اعسار از هزینه دادرسی در پرونده 940642 با توجه به 
استشهادیه محلی پیوست و گواهی گواهان مبنی بر عدم توانایی مالی خواهان و نظر 
به اینکه خوانده دلیل بر تمکن مالی خواهان که قادر به پرداخت هزینه دادرسی باشد 
ارائه نداده است دادگاه به استناد مواد 504 و 506 و 507 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به قبول اعسار موقت خواهان و معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی پرونده مذکور 
صادر و اعالم می نماید. خواهان پس از وصول محکوم به مکلف به پرداخت هزینه 
دادرسی در حق صندق دولت است حکم صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 17352 شعبه 

3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9609970354600842 شــماره پرونــده:  6 شــماره دادنامــه:  /477
9509980358100878 شــماره بایگانــی شــعبه: 960260 شــکات: 1- آقای 
سیدعباس موسویان حجازی فرزند ســید جواد به نشانی: استان اصفهان شهرستان 
اصفهان شهر اصفهان خیابان ملک شهر خ انقالب اسالمی جنب اداره پست مجتمع 
مهر زنگ شماره 1، 2- آقای محمودرضا کریمی پورفرد فرزند رضا به نشانی استان 
اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان ملک شهر انتهای خیابان مطهری خیابان 
گلستان کوچه کیوان بن بست پارسا ساختمان شــاهین 5 واحد 7، 3- آقای علیرضا 
اشناک فرزند غالمعلی به نشانی: اصفهان ملک شهر انتهای خ مطهری خ گلستان 
ک کیوان بن بست پارسا مجتمع شاهین 5 واحد 6، 4- آقای رحمت اله غالمی حسن 
آبادی فرزند حاجی بابا به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان ملک 
شهر انتهای خیابان مطهری خیابان گلستان کوچه کیوان بن بست پارسا ساختمان 
شاهین 5 طبقه 2 زنگ 4، 5- آقای حسن رخشــانی فرزند کاظم به نشانی: اصفهان 
ملک شهر انتهای خ مطهری خ گلستان ک کیوان بن بست پارسا مجتمع شاهین 5 
واحد 7، متهمین: 1- آقای شاهین میرالوند فرزند نقی به نشانی: اصفهان ملک شهر 17 
شهریور ک مسعود اسدی مجتمع رائول واحد 10 فعال مجهول المکان 2- خانم میترا 
نجفقلی بک ناظری فرزند محمود به نشانی مجهول المکان. اتهام ها: 1- مشارکت 
در انتقال مال غیر 2- کالهبرداری با انتقال منافع مال غیر. اتهام ها: 1- مشارکت در 
انتقال مال غیر 2- تحصیل مال  از طریق نامشروع یا سوءاستفاده و تقلب از امتیازات. 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهامات 1- آقای شاهین میرالوند فرزند نقی متولد 1352، 
2- خانم میترا نجف قلی بک ناظری متولد 1354 )همســر متهم ردیف اول(، هردو 
نفر مجهول المکان و متواری که از طریق انتشار آگهی احضار شده اند دائر به: الف(

مشارکت در انتقال مال غیر ب( مشارکت در معرفی کردن مال غیر به عوض مال خود 
از طریق معرفی نمودن آپارتمان های متعلق به غیر به عنوان مال خود به بانک مسکن 
شعبه مطهری ملک شهر و در رهن قرار دادن این آپارتمانها و اخذ تسهیالت مشارکت 
مدنی از بانک مذکور موضوع شــکایت آقایان: 1- علیرضا اشناک فرزند غالمعلی 
2- سید عباس موسویان حجازی فرزند سید جواد 3- رحمت ا... غالمی حسن آبادی 
فرزند حاجی بابا 4- محمودرضا کریمی پورفرد فرزند رضا، باتوجه به محتویات پرونده، 
شکایت شکات، رونوشــت پرونده اخذ تسهیالت از بانک مســکن و پاسخ استعالم 
بانک مذکور، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، عدم حضور متهمین در دادسرا و 
در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی وقت جلسه دادگاه به آنان، بزهکاری متهمین 
فوق الذکر محرز و مسلم بوده و به استناد ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال 
غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس، کالهبرداری 
و نیز به استناد ماده دوم قانون مجازات اشــخاصی که مال غیر را به عوض مال خود 

معرفی می نمایند ناظر به ماده 1 قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس 
و کالهبرداری و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 و به 
لحاظ تعدد جرایم ارتکابی )ارتکاب بیش از ســه جرم به لحاظ تعدد شکات( هر یک 
از متهمین مذکور برای هر کدام از انتقالهای آپارتمانهای شــکات به غیر به تحمل 
هشت ســال حبس تعزیری و همچنین برای معرفی نمودن مال غیر به عوض مال 
خود نیز به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم می گردند که از بین مجازاتهای 
مذکور فقط یکی از آنها یعنی تحمل هشت سال حبس تعزیری قابل اجراست و نظر 
به اینکه متهمین مذکور بخاطر انتقال مال غیر و معرفی مال خود به عوض مال خود 
پولی دریافت نکرده و مالی تحصیل ننموده اند و مال تحصیل شده ثمن آپارتمانهایی 
است که قباًل به شکات فروخته اند و شکات آپارتمانها را تحویل گرفته و در آنها ساکن 
می باشند لذا مجازاتهای رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده اند 
منتفی است و در خصوص اتهام دیگر آقای شاهین میرالوند فرزند نقی دائر به اقدام 
به پیش فروش آپارتمان بدون تنظیم سند رسمی نظر به عدم کفایت ادله اثباتی مفید 
و یقین و به استناد حاکمیت اصل برائت، اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آئین 
دادرســی کیفری رای بر برائت متهم اخیر الذکر صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی، ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 
بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر اســتان اصفهان می 
 باشد. م الف: 18484 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )120 جزایی سابق(  

)728 کلمه ، 7 کادر(
ابالغ رای

9609970353800804 شــماره پرونــده:  6 شــماره دادنامــه:  /463
9509980360200660 شماره بایگانی شعبه: 960216  شکات: آقای مهدی علی 
خاصی فرزند حسنعلی به نشانی اصفهان خ حکیم شفایی دوم ک بهار منزل آخر سمت 
راست 2- خانم فاطمه صفری هفشجانی فرزند ولی اله به نشانی اصفهان- اصفهان 
سپاهان شهر خ الوند 1 نبش ایمان. متهمین: 1- مجید) حمید ( صباغیان فرزند کریم 
به نشانی اصفهان رهنان خ شهیدان غربی ک 89 پ 3. 2- آقای محسن صباغیان 
فرزند کریم با وکالت آقای بهروز محبتی نژاد فرزند احمد به نشانی اصفهان- اصفهان- 
اصفهان خ توحید چهارراه پلیس ســاختمان ماکان 3 ط 5 واحد 22. 3- خانم مهسا 
سلیمی به نشانی مجهول المکان4- آقای پرویز آقاداودی فرزند اسدا... به وکالت آقای 
بهزاد ایزدی فرزند ضیاءا... به نشانی اصفهان- اصفهان- اصفهان فلکه ارتش ابتدای خ 
وحید نبش خ حسین آباد مجتمع تجاری عسگری ط2 واحد7. اتهام ها: 1- مشارکت در 
ضرب و جرح عمدی 2- تهدید با چاقو 3- مشارکت در سرقت مقرون به آزار 4- ضرب 
و جرح عمدی 5- مشــارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 6- تخریب اسناد 
دولتی. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص  اتهام 1- آقای مجید) حمید(
صباغیان فرزند کریم مبنی بر مباشرت در ایراد جرح با چاقو و مشارکت در ایراد ضرب 
و جرح عمدی ساده و سرقت مقرون به آزار منتهی به جراحت 2- آقای پرویز )احمد( 
آقاداودی فرزند اسدا... دایر بر مشــارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و مشارکت در 
سرقت مقرون به آزار منتهی به جراحت و تخریب عمدی احضاریه تنظیمی از سوی 
شعبه بازپرسی به عنوان سند دولتی 3- آقای محسن صباغیان فرزند کریم مبنی بر 
مشارکت در سرقت مقرون به آزار منتهی به جراحت 4- خانم مهسا سلیمی مبنی بر 
معاونت در سرقت مقرون به آزار منتهی به جراحت دادگاه از توجه به شکایت شاکی 
مهدی علی خاصی فرزند حسین که اموال مسروقه را کیف ساسونت شامل مدارک 
)گواهی نامه، کارت پایان خدمت و ملی، شناسنامه و پاسپورت( یک برگ چک سفید، 
یک برگ چک به مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال بدون تاریخ و مبلغ چهل و هشت 
میلیون ریال وجه نقد و یک گردن بند طال دخترانه و هفده عدد اسکناس یکصد دالری 
و مهر و ســربرگ شــرکت و نیز ریموت و آچار خودرو عنوان نموده است که حسب 
اظهارات گواه و متهمان مدارک و مهر شــرکت و ریموت خودرو کشف و به شاکی 
مسترد شده است و مفاد کیفر خواســت تنظیمی از سوی دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان و اظهارات مطلعین و نظریه های پزشکی قانونی درمورد صدمات وارده به 
شاکی، اقاریر متهمان ردیف اول و سوم و گزارش مرجع انتظامی و سایر قراین و امارات 
موجود بزهکاری متهمان را محرز دانسته لذا مستندا به تبصره ماده 614 و مواد 545 و 

652 از قانون مجازات اسالمی در بخش تعزیرات مصوب 1375 و مواد 125 و 126 و 
127 و 134 و 291 و 448  و 449 و 488 و 709 و 710 و 714 از قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 و با توجه به اعالم گذشت شاکی از متهم ردیف سوم و همکاری متهم 
ردیف اول در شناسایی سایر همدستان خود و نیز وجود اختالف مالی مابین طرفین 
)متهم ردیف سوم و شاکی( بعنوان اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم مستند 
به مواد 37 و 38 و تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 با در نظر 
گرفتن تخفیف متهم ردیف اول را از بابت جنبه خصوصی صدمات وارده به پرداخت 
مبلغ یکصدم دیه کامل برای جراحت دامیه ناحیه میانی ران راست که به نحوه مباشرت 
ایراد نموده است و نیمی از مبلغ دوازده هزارم دیه کامل از بابت کبودی در نواحی اطراف 
چشم چپ، پل بینی، سمت چپ صورت و پس سر و نیمی از یک و نیم صدم دیه کامل 
از بابت حارصه در پشت دست راست و پس سر و سی و سه هزارم درصد دیه کامل از 
بابت نیمی از دو جراحت حارصه در بند اول انگشت دوم دست راست و بند انتهایی دوم 
دست چپ و یک هزارم دیه کامل از بابت نیمی از ارش خونریزی زیر ملتحمه چشم 
چپ و از بابت جنبه عمومی بزه ایراد جرح با چاقو به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و 
از بابت مشارکت در سرقت مقرون به آزار به تحمل پنج سال و چهل و پنج روز حبس 
تعزیری و سی و هشت ضربه شالق تعزیری و رد اموال مسروقه مسترد نشده به نحو 
تضامنی و متهم ردیف دوم نیز از بابت ایراد به نحوه مشــارکت جراحات و صدمات 
عمدی به پرداخت دیه به میزانی که برای متهم ردیف اول قید گردیده به غیر از دیه 
جراحات دامیه و از بابت مشارکت در سرقت مقرون به آزار به تحمل پنج سال و چهل و 
پنج روز حبس تعزیری و سی و هشت ضربه شالق تعزیری و رد اموال مسروقه مسترد 
نشده به نحو تضامنی و از بابت تخریب سند دولتی )برگ احضاریه( به تحمل چهارسال 
و شش ماه حبس تعزیری و متهم ردیف ســوم از بابت مشارکت در سرقت مقرون به 
آزار به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم ردیف چهارم از بابت معاونت در سرقت 
مقرون به آزار منتهی به جراحت به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم 
می نماید با این توضیح که از بین مجازاتهای تعزیری متهمان ردیف اول و دوم صرفا 
یک مورد و آن هم مجازات اشد به اجرا در می آید و اجرای مجازات حبس با احتساب 
ایام بازداشت قبلی خواهد بود و اما درمورد اتهام دیگر متهم ردیف اول مبنی بر تهدید 
با توضیح به اینکه محتویات پرونده کفایت برای حصول اقناع وجدانی دادگاه را ندارد 
مستند به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر می گردد. رای 
صادره در قسمت برائت و نیز در قســمت محکومیت نسبت به متهمان ردیف دوم و 
سوم حضوری است و نسبت به متهمان ردیف اول و چهارم غیابی است که رای غیابی 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی از ناحیه متهمان قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد. و پس از آن ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. م الف: 17321 شعبه 112 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )112 جزایی سابق()1016 کلمه، 10 کادر(
ابالغ رای 

6/462 کالســه پرونده: 950273 مرجع رسیدگی: شــعبه 29 شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان:  ناصر حیدری اصفهان رهنان مقابل بهداری . خوانده: احسان نصر 
اصفهانی. اصفهان خ آتشگاه خ ا... اکبر جنب پارک آزادان. شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: درخصوص دعوی آقای ناصر 
حیدری به طرفیت آقای احسان نصر اصفهانی به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000  
هفتاد میلیون ریال وجه چک به شماره 535409، 94/7/15 و 535407، 94/5/15 و 
535406، 94/4/15  و 535408 - 96/6/15 بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به دادخواســت تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده دارد استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 1/795/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه قانونی و 

تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/6/15 و 94/5/15 و 94/4/15و 
94/7/15( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.  م الف:17339 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)284 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/461 کالسه پرونده: 960341 شماره دادنامه: 9609976793702409- 96/5/30 
مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شــورای حل اختالف اصفهان. خواهان: ابراهیم قرهی 
قهی فرزند داراب نشــانی: اصفهان بازار باغ قلندرها جنب ســرای ستوده - پخش 
آسیا. خوانده: فرید نبهانی فرزند ابراهیم نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
40/000/000 ریال وجه یک فقره چک با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. 
گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دادخواســت آقای ابراهیم قرهی قهی 
فرزند داراب به طرفیت آقای فرید نبهانی فرزند ابراهیم بخواسته مطالبه مبلغ چهل 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره های 1- 416498 مورخ 95/6/31 عهده 
بانک ملی ایران به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و فق ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال 
دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 
نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315 
و 310 و 309 و 307 و 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
چهل میلیون ریال به عنوان اصل  خواسته و پرداخت 700/000  هفتصد هزار ریال 
به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 
95/6/31 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه خواهد بود. و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
 می باشد. م الف: 17323 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)325 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/479 شــماره صــادره: 960705841463225 - 96/6/16 مریم آقای محمدی 
ورنوسفادرانی فرزند رجبعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شده مدعی است که ســند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک شماره 568 فرعی از 116 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان 
که در صفحه 469 دفتر 80 امالک ذیل شــماره 30309 بنام طلعت محمد سلطانی 
ورنوســفادرانی فرزند محمدعلی ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب ســند 
انتقال 53178 مورخ 1384/11/26 دفترخانه 46 خمینی شهر به مریم آقا محمدی 
ورنوسفادرانی فرزند رجبعلی انتقال قطعی شده و اظهار گردیده که سند مالکیت مرقوم 
در اثر جابجایی مفقود شــده اســت و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 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 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: 4907 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر  )257 کلمه، 3 کادر(
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تحدید حدود اختصاصی
6/175 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3 فرعی از 7187 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رجبعلی محمد زاده خوراسگانی 
فرزند رمضان در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027001179 مورخ 
1396/2/3 از طرف هیات حل اختالف موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدیــد حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1396/07/24 روز دو شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت 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:17618 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

6/298 شماره 2027018777 /96- 96/6/7 چون تحدید حدود ششدانگ ساختمان  
قدیمی پالک 3260 فرعی از 11548 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام مهدی محمدی فرزند علی در جریان ثبت اســت و رای شــماره 
139560302027015858 مورخ 1395/11/26 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 1396/7/29روز 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 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به ایــن 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:18316 هادیزاده 

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

6/299 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 176 فرعی از 11518 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام روح اله دریایی فرزند عین 
اله در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027001289 مورخ 1396/2/26 
از طرف هیات حل اختالف موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اســناد 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 1396/7/27روز 
پنج 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 شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه خواهد داد.  م الف:18526 هادیزاده رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق 

اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/380 شماره صادره: 1396/31/411780 - 1396/6/13 نظر به اینکه بموجب رای 
139660302019000121 - 96/03/25 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تمامت ششدانگ یک باب مغازه پالک 
شماره 2170 فرعی مجزی شده از پالک 37 فرعی واقع در ابنیه دهاقان 121 اصلی 
بخش ثبتی دهاقان در سهم آقای حسین امینی دهاقانی فرزند حسن واقع شده و چون 
پالک اولیه تاکنون تحدید حدود نشده است اینک طبق تبصره ماده 13 قانون مذکور و 
بنا به درخواست متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخه 1396/07/15 
از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا و بموجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخوســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.م الف: 96/174 

یعقوبی کفیل ثبت اسناد دهاقان)201 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/381 شــماره صادره: 1396/31/411801 - 1396/6/13 نظر به اینکه بموجب 
رای 139660302019000123 - 96/03/25 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی تمامت ششدانگ یک باب 
مغازه پالک شماره 2171 فرعی مجزی شده از پالک 37 فرعی واقع در ابنیه دهاقان 
121 اصلی بخش ثبتی دهاقان در سهم آقای قاسم امینی دهاقانی فرزند حسن و غیره 
واقع شده و چون پالک اولیه تاکنون تحدید حدود نشده است اینک طبق تبصره ماده 
13 قانون مذکور و بنا به درخواســت متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه 
مورخه 1396/07/15 از ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا و 
بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق مقررات 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا بمدت 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخوست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.م 

الف: 96/176 یعقوبی کفیل ثبت اسناد دهاقان)203 کلمه، 2 کادر(
مزایده

6 شــماره ابالغنامــه: 9610103630400172 شــماره پرونــده:  /435
9309983630500016 شماره بایگانی شــعبه: 960068 بموجب اجرائیه کالسه 
960068 اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون له آقای عباس 

امینی با وکالت مســعود جعفری و محکوم علیهما آقایان محمــد و ابوالفضل امینی 
فرزندان حسن و خانم ها طیبه امینی فرزند جعفر و فاطمه و زهرا امینی فرزندان حسن 
و اشرف امینی و با عنایت به دستور فروش پنج دانگ پالک ثبتی 3677، واقع در تیران 
مجاور بلوار اصلی خ امام حسین ملک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است. مورد مزایده عبارت است: پنج دانگ 
زمین جاری عمارت و کارگاه موزائیک سازی تحت پالک ثبتی 3677 بخش 12 به 
مساحت حدود 600 مترمربع )مساحت ششدانگ( به آدرس فوق الذکر که در صفحه 
33 دفتر 38 امالک بنام مرحوم حسن امینی سابقه ثبت داشته و در حال حاضر شامل 
4 باب جای مغازه تجاری با مساحت مساوی جمعا 128 مترمربع و ملک دارای کاربری 
مسکونی واقع در پشت مغازه ها به میزان 380 متر مربع که جمع ارزش تجاری و غیر 
تجاری پنج دانگ برابر است با مبلغ 5/600/000/000 ریال و مقرر گردید پنج دانگ از 
ششدانگ پالک ثبتی 3677 در تاریخ 1396/7/5 روز چهارشنبه از ساعت 9:30 صبح 
الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش 
برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می 
گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود. م الف: 238 اجرای احکام حقوقی 

عمومی حقوقی شهرستان تیران و کرون  )303 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالكيت

6/443 نظر به اینکه سندمالکیت المثني نسبت به یکدانگ مشاع ازششدانگ پالک 
2709 -  فرعي ازیک اصلي که درصفحه 49 دفتــر 102 دفترامالک به نام پروین 
مصطفوي ثبت وسندصادروتسلیم گردیده سپس بموجب سند شماره 124084 - 19 
/ 10 / 75 به علیرضا شفیعي انتقال گردیده که اینک نامبرده باارائه درخواست کتبي 
به شماره وارده 960903661455563 - 11 / 6 / 96  به انضمام دوبرگ استشهادیه 
محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 10221 - 4 / 6 / 96 به گواهي دفترخانه 303  
شهرضارسیده است مدعي است که سندمالکیت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل 
انگاري مفقودگردیده است ودرخواست صدورالمثناي پالک فوق رانموده لذامراتب به 
استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي 
شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد 
خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودرابکتبًاضمن 
ارائه اصل سندمالکیت یاســندمعامله به این اداره تسلیم ورســیداخذنمایدتامراتب 
صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد بدیهي است اگرظرف 
مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه 
نشوداقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. م الف: 528  رئیس 

ثبت اسنادوامالک شهرضا - موسوي)190 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/444  سید ابوالفضل فاطمی اردستانی دارای شناسنامه شماره 1180069692 به 
شرح دادخواست به کالسه  278/96 ش 1  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محمدعلی فاطمی اردستانی به شناسنامه 
112 در تاریخ 96/5/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 4 پسر و یک همسر دائمی که عبارتند از: 1- سید ابوالفضل 
فاطمی اردستانی به شماره شناسنامه 1180069692 صادره از اردستان )فرزند متوفی( 
2- سید امیرحسین فاطمی اردستانی به شماره شناسنامه 11800917404 صادره از 
اردستان )فرزند متوفی(  3- سید حمیدرضا فاطمی اردســتانی به شماره شناسنامه 
1180122161 صادره از اردســتان )فرزند متوفی( 4- ســیدمحمد حسن فاطمی 
اردستانی به شماره شناســنامه 1180114574 صادره از اردســتان )فرزند متوفی( 

5- زهرا مختاریان به شماره شناسنامه 4825 صادره از اردستان )همسر متوفی( 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: 237 شعبه اول 

شورای حل اختالف شهرستان اردستان)186 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/450 شماره صادره: 1396/31/412540 - 1396/6/14 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک قطعه باغ پالک شماره 738 فرعی مجزی شده از پالک فرعی واقع در 
اراضی خلف دزجا دهاقان 127 اصلی که طبق پرونده ثبتی بنام آقای سید امیر حسین 
فاطمی فرزند غالمرضا و غیره در جریان ثبت میباشد و تحدید حدود آن بعمل نیامده 
است اینک بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق درخواست متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخه 1396/07/16 از 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 مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخوست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.م الف: 96/180 یعقوبی کفیل ثبت اسناد 

دهاقان)190 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

6/451 در خصوص پرونده کالسه 279/96 دعوی آقای مهدی رمضانی فرزند دخیل 
به نشانی اردستان روســتای رحمت آباد موقار منزل شخصی به طرفیت آقای سعید 
امیری بطرفیت عبدالصاحب به کدملی 1950460134 به نشــانی مجهول المکان 
با موضوع الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه نیسان به شماره شهربانی 418 ب 
14 ایران 43 که تقدیم شورا شده است وقت رسیدگی در تاریخ 96/9/27 ساعت 10 
صبح در شورای حل اختالف زواره تعیین شده اســت که با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در زواره بلوار جانباز 
شعبه اول شورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
گردد. م الف: 238 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زواره )151 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
6/452 شماره صادره: 412452 - 1396/42 چون خانم مرضیه نوبخت دستجردی 
فرزند احمد در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباخانه دو طبقه 
واقع در محدوده پالک ثبتی 37 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
را نموده و رای شــماره 15202 مــورخ 1394/8/17 و رای اصالحــی 629 مورخ 
1396/01/30 حل اختالف موضوع قانون مذکور نســبت به آن صادر شده و تحدید 
حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده، لذا طبق تبصره مــاده 13 قانون فوق الذکر 
تحدید حدود پالک شماره 3375 فرعی از 4483 اصلی مجزی شده از 37 فرعی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان بنام خانم مرضیه نوبخت دستجردی فرزند احمد در روز شنبه 
96/7/15 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند. اعراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود 
بایستی توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد.م الف: 18823 قویدل رئیس 

ت اسناد و امالک جنوب اصفهان)215 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
6/480 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالسه پرونده 36/96 حل 2 وقت رسیدگی ســاعت 4/35 بعدازظهر روز 
چهارشنبه مورخه 1396/8/3 مشخصات خواهان: غالم فرامرزی فرزند اکبر به نشانی 
خمینی شهر جوی آباد خ شمس کوچه شــهید عبدالهی منزل شخصی. مشخصات 
خوانده: علی اکبر آقائی خواسته و بهای آن: الزام به انتقال سند گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی 
از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4893 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

6/481 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان کالسه پرونده 877/96 حل 4 وقت رسیدگی ساعت 11 صبح روز 
چهارشنبه مورخه 1396/8/10 مشخصات خواهان: مرتضی وطن دوست با وکالت 
اصغر صافی مقیم خمینی شهر میدان شــهدا ابتدای خ طالقانی طبقه فوقانی لوازم 
خانگی نادری واحد1. مشخصات خوانده: ابوذر اکبری فرزند علی خواسته و بهای آن: 
مطالبه مبلغ 43/000/000 ریال بابت یک فقره چک مطلق خسارات دادرسی اعم از 
هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه حق الوکاله وکیل. دالیل خواهان: تصویر مصدق 
چک + تصویر گواهی عدم پرداخت گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م 
الف: 4898 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

6/483 مرجع رسیدگی: شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان کالسه پرونده 380/96 حل 12 وقت رسیدگی ساعت 8:30 صبح 
روز شنبه مورخه 1396/7/29 مشــخصات خواهان: وحید نصیری فرزند حبیب اله 
با وکالت آقای احمد ســمیه پور به نشانی خمینی شــهر خیابان طاقانی نبش کوچه 
7. مشــخصات خوانده: 1- مهرداد کریمی نژاد فرزند علی نقی 2- محســن هاشم 
فر خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ دویســت میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و صدور 
قرار تامین خواســته دالیل خواهان: 1- کپی مصدق چک 2- کپی مصدق گواهی 
عدم پرداخت. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4892 
 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)212 کلمه، 2 کادر(

مزایده
6 شــماره آگهــی: 139603902127000025 شــماره پرونــده:  /485
139504002127000043 آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( براساس 
پرونده اجرائی به شــماره بایگانی 9500069 تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره 
سیصد و شصت و دو فرعی از یکصد و هفتاد و شش اصلی واقع در اسالم آباد بخش 
یک ثبتی شهرضا به مســاحت 145/65 مترمربع مورد ثبت صفحه 223 دفتر 338 
با حدود اربعه: شمااًل به طول ده متر دیواریســت به خانه شماره 176/117 شرقًا به 
طول 14/75 متر درب و دیواریست به کوچه جنوبًا به طول 10/20 متر دیواریست به 
دیوارخانه 176/93 غربا به طولهای 11/60 متر و دو و نیم متر به دیوار خانه 176/311 
و 176/117 به نام عرفان عبادی ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنی 
شماره 45399 مورخ 1390/11/01 دفتر اسناد رسمی شماره 145 شهرضا از طرف 
نامبرده در رهن بانک کشاورزی شــعبه مهرگرد قرار گرفته و به علت عدم پرداخت 
بدهی بانک بســتانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده که پس از صدور اجرائیه توسط 
دفترخانه تنظیم کننده سند و ابالغ اجرائیه بنا به درخواست بانک بستانکار و باستناد 
قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبــت و آئین نامه مربوطه پالک مذکور مورد 
ارزیابی قرار گرفته و برابر برگ ارزیابی کارشــناس رســمی دادگستری بدین شرح 
توصیف و ارزیابی گردید. مورد رهن دارای 145/65 مترمربع عرصه و 139 مترمربع 
اعیانی می باشد. ساختمان با اسکلت آجری و سقف تیرآهن به صورت کلنگی در حد 
یک طبقه و دارای سی و سه متر زیرزمین می باشد و آشپزخانه فاقد سرویس میباشد. 
دارای امتیاز آب و برق و گاز است که مورد رهن کاًل به مبلغ چهارصد و شصت میلیون 
ریال ارزیابی می گردد. و طبق اعالم بستانکار فاقد بیمه می باشد در جلسه مزایده که از 
ساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 96/07/17 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا 
تشکیل می گردد از طریق مزایده به فروش میرسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش 
بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل می گردد. مزایده از مبلغ 
کارشناسی چهارصد و شصت میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به 
هر کس که خریدار باشد فروخته می شود طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از 
مورد مورد مزایده به آدرس: شهرضا اسالم آباد خیابان امام خمینی کوچه شهید رجائی 
پالک 72 بازدید به عمل آورند. الزم به ذکر است که کلیه هزینه قانونی اعم از هزینه 
های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و مالیات دارائی و عوارض شهرداری و بدهی 
های مربوطه به حق انشــعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه 
برعهده برنده مزایده می باشد. م الف: 529 یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 

شهرضا  )432 کلمه، 4 کادر(
مزایده

6 شــماره آگهــی: 139603902004000093 شــماره پرونــده:  /490
139404002004000271 آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( آگهی مزایده 
پرونده اجرایی پرونده کالســه: 9400647 شش دانگ پالک شماره هفتاد و هشت 
فرعی از پالک دو هزار و یکصد و نود اصلی واقع در نیم طبقه شرق به مساحت 136 
مترمربع و مساحت تراس مفید چهار مترمربع و پنجاه صدم مترمربع بانضمام ششدانگ 
پارکینگ شماره 92 به مســاحت 12/5 مترمربع واقع در طبقه زیرزمین و بانضمام 
ششدانگ انباری شماره هشتاد و هفت فرعی به مساحت 8/1 مترمربع واقع در طبقه 
زیرزمین با قدرالحصه از عرصه مشاعی و مشاعات با حق استفاده از خلوت مشاعی 98 
فرعی با قدرالحصه از عرصه مشاعی و مشاعات با حق استفاده و حیاط خلوت مشاعی 
پالک 97 فرعی واقع در بخش یک اصفهان به آدرس اصفهان خیابان ابوذر، کوچه 
شیرزادی )28( پالک 31 که سند مالکیت آن در صفحات 191 و 41 دفاتر 256 و 236 
امالک ذیل ثبت شماره 93725 و 98041 با شماره چاپی 670179 و 670178 ثبت 
و صادر شده است با حدود: شمااًل در سه قسمت که قسمت دوم شرقی است به طول 
3/55 متر دیواریست به دیوار پالک 2192 دوم و سوم به طولهای 1/80 متر و 4/80 
متر کاًل پنجره و درب و دیواریست به حیاط خلوت مشاعی شرقًا به طول 15/80 متر 
دیواریست بدیوار پالک 2190 جنوبًا شش قسمت که قسمتهای دوم و پنجم شرقی 

است به طولهای 1/25 متر و 1/20 متر و 0/75 متر و 1/55 متر و 0/65 متر و 1/70 
متر کاًل پنجره و دیواریست به فضای حیاط مشاعی غرباً در 7 قسمت که قسمت دوم 
شمالی است و قسمتهای 4 و 6 جنوبی است اول بطول 5/35 متر دیواریست اشتراکی 
با پخ طبقه همکف غربی پالک 77 فرعی دوم الی چهارم به طولهای 1/75 متر و 4/30 
متر و یک متر کاًل درب و دیواریست راه پله مشاعی پالک 100 فرعی پنجم و ششم 
به طول 1/20 متر و 0/75 متر کاًل پنجره و دیواریســت به داکت هفتم به طول 8/5 
دیواریست اشتراکی با انباری مزبور دوم حدود انباری شمااًل به طول 2 متر دیواریست به 
دیوار پالک )2192( شرقاً به طول 3/60 متر دیواریست اشتراکی با انباری با پالک 86 
فرعی جنوباً به طول 2 متر درب ودیواریست به محوطه مشاعی پالک 100 فرعی غربًا 
به طول 3/60 متر دیواریست اشتراکی با انباری پالک 88 فرعی سوم حدود پارکینگ 
شمااًل بطول 2/50 متر خط مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ شرقاً به طول 
5 متر دیواریست به دیوار پالک 2190 جنوباً به طول 2/50 متر خط مفروض است به 
پارکینگ پالک 91 فرعی غربًا به طول 5 متر خط مفروض است به محوطه مشاعی 
پارکینگ که طبق نظر کارشناس رسمی آپارتمان موصوف در یک مجموعه 7 واحدی 
که در هر طبقه دو واحد ساخته شده، در طبقه همکف واحد شرقی قرار دارد مساحت 
آپارتمان 136 مترمربع با قدمت حدود 12 سال با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک و 
نمای خارجی ساختمان آجر، و دیوارهای داخلی رنگ آمیزی شده و کف سالن سرامیک 
و کابینت ام دی اف و دارای سیستم سرمایش کولر و گرمایش پکیج می باشد. واحد 
مذکور دارای 3 اتاق خواب، آیفن تصویری و دوربین مداربسته، پارکینگ و انباری می 
باشد ضمناً کل مجموعه فاقد آسانسور میباشد و دارای انشعابات آب و فاضالب، برق 
و گاز می باشد ملکی آقای محمدرضا شکری نژاد و خانم مژگان مطیعی فرد )بالسویه( 
که طبق سند رهنی شماره 6789 مورخ 92/10/18 دفترخانه 254 اصفهان در رهن 
بانک رفاه کارگران )شعبه ســعادت آباد( اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک 
ملک فوق فاقد بیمه نامه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 96/07/11 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان طبقه سوم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهارراه شهید صداقتی اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ 
پایه شش میلیارد و سیصد و نود و دو میلیون ریال )6/392/000/000 ریال( شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان )زاینده رود( مورخ 96/06/20 درج و 
منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. م الف: 18666 اسدی اورگانی رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )823 کلمه، 9 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

6/482 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان کالســه پرونده: 96/876 وقت رسیدگی ساعت 10:30 صبح روز 
چهارشنبه مورخه 1396/8/10 مشخصات خواهان: مرتضی وطن دوست با وکالت 
اصغر صافی مقیم خمینی شــهر میدان شــهدا خ طالقانی لوازم خانگی نادری واحد 
1. مشــخصات خوانده: حمیدرضا اکبری فرزند علی و علی اکبری خواسته و بهای 
آن مطالبه مبلغ 73/000/000 ریال وجه یک فقره چک خسارات دادرسی و هزینه 
دادرســی و تاخیر تادیه و حق الوکاله دالیل خواهان: تصویر مصدق چک + تصویر 

گواهی عدم پرداخت گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4899 
شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)195 کلمه، 2 کادر(
مزایده

6/488 اجرای احکام حقوقی شــعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 961068 خ/12 له اعظم آشوری و علیه علیرضا 
کامرانی مبنــی بر مطالبه مهریه مبلــغ 3/152/805/156 ریــال بابت محکوم به 
و هزینه های اجرایی و حق اجرایــی و حق االجرای دولتی در روز یکشــنبه مورخ 
96/7/16 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش 31/267 حبه از شــش دانگ پالک ثبتی 57/104 و بخش 
5 ثبت اصفهان ملکی مفروز آقای علیرضا کامرانی با کاربری مســکونی به نشانی 
ذیل که اکنون در تصرف مستاجر می باشــد توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با سپردن 10% قیمت مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مور مزایده پس 
از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم 
علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده احتراما بازگشت به ابالغ کارشناسی صادره 
در پرونده کالسه 961068 ج 12، مبنی بر ارزیابی پالک 57/104، اینجانب در وقت 
مقرر در دفتر شعبه حاضر و سپس در معیت خانم آشوری از محل ملک مورد نطر واقع 
در اصفهان خیابان توحید میانی ابتدای خیابان مهرداد، روبروی مدرسه و کوچه 22 
بهمن، مجتمع مسکونی سرو، طبقه اول واحد 2 بازدید بعمل آمده و به استحضار می 
رساند ملک مورد نظر بصورت آپارتمان مسکونی، واقع در طبقه اول مجتمع مسکونی 
9 واحدی و در ضلع شــرقی واقع که دربهای خارجی و داخلی از چوب و آلومینیوم، 
کف سرامیک، کابینت فلزی، سیستم سرمایشی کولرآبی، سیستم گرمایشی پکیج 
و رادیاتور، سقف و بدنه نقاشی و گچ بری و دارای انشعابات برق به شماره شناسایی 
2/3/09/05/31/02/9402 آب و فاصالب و گاز و خط تلفن به شماره 36263540 
و کدپســتی 78656 - 81738 و آپارتمان 3 خوابه و دارای قســمت های مشاعی، 
پارکینگ و ورودی از رامپ بوده و طبق مدارک و اســناد، دارای سند شش دانگ به 
شماره پالک ثبتی 104 و 57/90 بخش 5 ثبت اصفهان و شماره چاپی دفتر به ترتیب 
51 و 362450 - 82 الف و دارای ســابقه ثبت به شماره های 210402 در صفحات  
417 و 414 به انضمام ششدانگ یکباب انباری به مساحت 6 مترمربع با قدرالسهم از 
عرصه مشاعات مربوطه طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی به نام آقای 
علیرضا کامرانی مبسوق به ثبت بوده و بمساحت 167/15 مترمربع و دارای پارکینگ 
مشاعی 97 فرعی و اتاق سرایداری مشــاعی 98 فرعی و البی مشاعی 99 فرعی و 
حیاط مشاعی 102 فرعی و آسانسور و راه پله مشــاعی 111 فرعی که جز مشاعات 
کل مجتمع و آپارتمان دارای حدود طبق ســند می باشد این ملک طبق سند شماره 
167154 مورخ 85/5/5 دفترخانه 71 اصفهان به آقای علیرضا کامرانی انتقال قطعی 
یافته و منافع آن توسط خانم زهرا کامرانی به ایشان انتقال و منافع دو دانگ آن طبق 
سند متعلق به غیر است.در نهایت با توجه به مراتب فوق مدارک و اسناد ارائه شده با 
توجه به کلیه عوامل موثر در قضیه و شرایط عرضه و تقاضا، ارزش ششدانگ آپارتمان 
فوق بالغ بر 7/260/000/000 ریال معادل هفتصد و بیســت و شش میلیون تومان 
برآورد و اعالم نظر می گردد لذا اظهار نظر جهت انجام الزامات بعدی و قضایی و در 
صورت نیاز اخذ استعالمات الزم تقدیم و تصمیم نهایی با آن شعبه محترم می باشد. 
م الف: 16376 شعبه 12 اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان )563 کلمه، 6 کادر(
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محیط زیست

محقق و پژوهشگر دانشکده داروسازی اصفهان گفت: ۱۰ گیاه دارویی را که 
از خارج کشور وارد می کردیم، توانستیم در اصفهان بومی سازی کرده و رشد 
دهیم.فریبرز معطر بیان داشــت: اصفهان جایگاه خوبی برای کشت گیاهان 
دارویی بوده و با توجه به مجاورت برخی شهرها و روستاهای استان با رودخانه و 
مناطق نزدیک به کویر، مناطق خوبی برای پرورش گیاهان دارویی وجود دارد. 
وی اعالم کرد: برای بومی سازی گیاهان دارویی، دانشگاه صنعتی اصفهان و 
دانشکده کشاورزی شهرکرد همکاری های خوبی با هم داشتند و در فالورجان 
توانستیم گیاهان دارویی خوبی کشت کنیم. معطر گفت: خارمریم امروز از کشور 
ایتالیا وارد می شود زیرا گونه ای از این گیاه در ایران غلظت ۸۰درصد دارد، اما 
از ایتالیا با غلظت ۲۰درصد می توانیم وارد کنیم. وی اضافه کرد: عصاره خشک 
گیاهان دارویی را از خارج وارد می کنیم و با همان نوع گیاه، دارو می سازیم؛ زیرا 

تنها تعداد معدودی از عصاره گیاهان دارویی در ایران وجود دارد.

استفاده از خودروهای 
آزاد برای سرویس 

مدارس ممنوع است

بومی سازی ۱۰گیاه 
 دارویی خارجی 

در اصفهان

رییس اداره توســعه انجمن های اولیا و مربیان مدارس کشــور با اشاره به 
چگونگی تعیین نرخ مصوب برای ســرویس مــدارس، از آموزش فرهنگی 
ترافیکی به رانندگان این ســرویس ها خبر داد. محمدرضا ولی در خصوص 
نرخ سرویس برای سال تحصیلی آینده افزود: افزایش ۱۰ الی ۱۵ درصدی 
تصویب شده که این بازه متناسب با مســافت، نوع خودرو و ترافیک شهری 
متغیر است.وی در مورد نحوه آگاهی خانواده ها از میزان نرخ شهریه بیان کرد: 
از طریق کارشناسان و انجمن اولیا و مربیان مدارس، امکان آگاهی به والدین 
وجود داشته و انعکاس نظرات و شکایات نیز از این طریق میسر است.  وی با 
تاکید بر اینکه باید رانندگان سرویس مدارس دارای کارت صالحیت باشند، 
گفت: مدیران مدارس حق استفاده از خودروهای آزاد برای سرویس مدارس 
را ندارند. ولی تصریح کرد: رانندگان سرویس مدارس در طول سال تحصیلی 

با دانش آموزان بوده و رفتار آنها حین رانندگی متوجه دانش آموزان است.

هفتمین  جلسه گردهمایی 
و هم اندیشی پیشکسوتان 

دفاع مقدس اصفهان

هفتمین گردهمایی و هم اندیشی پیشکسوتان و اساتید درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس استان اصفهان، در سالن همایش مرکز فرهنگی دفاع مقدس اصفهان 
برگزار شد. از ۱74 واحد دانشگاهی استان اصفهان در ۸4 دانشگاه  دولتی، آزاد، پیام نور، علمی کاربردی و غیر انتفاعی، با همکاری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس اصفهان، ۲ واحد درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس تدریس شده و در هر ترم حدود ۱۱هزار دانشجو از این درس بهره مند می شوند.
در این همایش یک روزه، عالوه بر پرداختن به روش های تدریس تاثیرگذار، ارائه راهکارها در گسترش این واحد درسی، هم اندیشی و آسیب شناسی، از ۵ استاد نمونه به نام های 
نصرا... پاینده، مصطفی میرزایی، امیرسعید تمیزی، حسین حاج حسینی و عباسعلی گلی، براساس ارزشیابی و تالش های مستمر آنها در ارائه بهتر مطالب به دانشجویان  
تجلیل به عمل آمد.از میهمانان ویژه این همایش که به ایراد سخن پرداختند، می توان به  سردار کرمی  فرمانده مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالمومنین)ع( و  سردار معصوم 

بیگی فرمانده انتظامی استان اصفهان اشاره کرد.

دادگاهقاتالنبنیتا،بهصورتعلنیبرگزارمیشود
سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: دادگاه متهمان پرونده قتل بنیتا 

)نوزاد ۸ ماهه( امروز به صورت علنی برگزار می شود.

مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان 
محیط زیست بیان کرد:

نیاز هر ۵ دانش آموز به یک 
»تسهیل گر محیط زیستی« 

مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت 
از محیط زیست کشــور، ضمن اشاره به افتتاح دومین 
مدرسه طبیعت در شــیراز، تصریح کرد: هدف ما آشنا 

کردن کودکان با طبیعت و ایجاد بازارکار سبز است.
محمد درویــش در حاشــیه  هفتمیــن دوره اردوی 
ملی قطبی دانش آموزان فرزانه، اظهار کرد: مدرســه  
طبیعت محیطی است شــبیه به طبیعت تا کودکانی 
که به دلیل گسترش فرهنگ شهرنشینی از حضور در 

طبیعت محروم اند، به لمس بی واسطه  آن بپردازند.
وی مدرســه طبیعت را امپراتوری کودکان دانست و 
تاکید کرد: این مدرسه ها به پرورش نسلی می پردازد 
که در دنیایشان از گل و گیاه خبری نیست. درویش از 
فضای کلی این مدارس ســخن گفت و ابراز داشت: ما 
ســعی می کنیم دانش آموزان را با مربی ماهری آشنا 
کنیم که ۶/۱4 میلیارد سال سن دارد و آن را »طبیعت« 
می نامیم. مربیان این مدارس که »تسهیل گر« خطاب 
می شوند، به پرسش هایی که در حین کار پیش می آید 
پاسخ نمی دهند بلکه فضایی را به وجود می آورند که 
بچه ها با مطالعه کتاب در کتابخانه مدرسه طبیعت یا 
انجام کار عملی به پاسخ پرسش های خود دست یابند. 
این مقام مســئول ادامه داد: این مدرسه به بچه ها یاد 
می دهد که چگونه با طبیعت و حیوانات رفتار کنند و 
اینکه هر چیزی به جای خود نیکوســت. درویش در 
پاسخ به این سوال که شرایط سنی اعضا به چه صورت 
است پاسخ داد: بچه های ۳ تا ۱۲ سال می توانند در این 

مدرسه ها حضور یابند.
وی افزود: در کنار تربیت این نســل و آشــنایی آنها با 
طبیعت، یکی از اهداف ما ایجاد بازارکار ســبز بوده و 
شعار ما این است که در این مدارس می توان حدود یک 
و نیم میلیون شغل ایجاد کرد؛ زیرا هر ۵ پنج دانش آموز 

به یک تسهیل گر نیاز دارد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

بیش از 23۰۰ نوزاد اصفهانی به نام 
مبارک »علی« مزین شدند

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 
از مجموع نام های انتخابی پسران در 
۵ ماهه سال 9۶ توسط والدین 
آنها، تعــداد ۲ هــزار و ۳۳۸ 
مورد مربوط به نــام مبارک 
علی و اسامی ترکیبی با این 
نام بوده است.حسین غفرانی 
در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در اصفهان درخصوص انتخاب 
اسامی نوزادان پســر اظهار کرد: از 
مجموع نام های انتخابی پسران در ۵ ماهه 
سال 9۶ توسط والدین آنها، تعداد ۲ هزار و ۳۳۸ مورد مربوط به نام 
مبارک علی و اســامی ترکیبی با این نام بوده است. مدیرکل ثبت 
احوال استان اصفهان افزود: نام »امیرعلی« با بیشترین فراوانی، در 
صدر جداول اسامی مرکب با نام علی و سایر اسامی برگزیده توسط 

مراجعان و والدین نوزادان بوده است.

در شبکه های مجازی، در ظاهر برخی بازیگران، خواننده ها و 
بازیکنان ورزشی شاهد نقش و نگارهای متنوعی هستیم. هر 
یک از این اشکال و شمایل به عنوان رسانه، بازگو کننده افکار، 
حاالت، روحیات و بینش آن فرد به زندگی و اطرافش است. 

به گفته اندیشمندان جامعه شناسی، ظاهر هر فرد در برخورد 
نخست نمایان کننده روحیات، طرز تفکر، طبقه اجتماعی و 
سرمایه فرهنگی اوســت. در اصل این اقدام تحت تاثیر مد و 
الگوبرداری از رفتارهای نادرست تحت عنوان فرهنگ بیگانه، 
جوانان را در معرض خطرات فردی و اجتماعی متعددی قرار 

می دهد.
این روزها خالکوبی یا همان تتو، برای گروهی از جوانان نشانه 
به روز بودن اســت. عقاید و فرهنگ غربی در پوشــش تتو و 
ازطریق خواننده ها، بازیگران، ورزشکاران و حتی بازی های 

رایانه ای به تفکرات جوانان تزریق می شود. 
در بررســی اجمالی تصاویری که اغلب به شــکل جمجمه، 
صورتک های شیطانی و... اســت، حس خشونت، عقاید ضد 
دین و شیطان پرستی و... به وضوح فهمیده می شود. در واقع 

جوانان با میل به ابراز وجود و به نوعی خودنمایی ممکن است 
با به کارگیری انواع و اقسام آرایش و لباس هایی با رنگ های 
مختلف در پی کســب توجه دیگران باشند. در برخی مواقع 
نیز با اعمالی همچون روش های متنوع تتو و خالکوبی، این 

امر بروز می کند.
برخی افراد با استفاده از فضای مجازی، برای جذب مشتری 
در مکان هایی دور از دســترس، بســتر را برای شیوع انواع 
بیماری  و همچنین ورود مدل های غیــر متعارف در جامعه 
ایجاد کرده اند؛ این در حالی اســت که حضور در مکان هایی 
که هیچ گونه ســنخیتی با ســالن های آرایــش قانونمند 
ندارند، زمینه را برای افزایش بیماری های پوســتی و شیوع 

آسیب های اجتماعی فراهم کرده است. 
بر اساس بررسی های انجام شده، بیش از شش درصد افرادی 
که خالکوبی کرده اند به بیماری های شــدید پوستی مانند 
جوش، خارش شــدید یا تورم مبتال می شوند که این عالئم 
در برخی افراد بیش از چهار ماه و در برخی دیگر ســال ها به 

طول می انجامد.

در اصل این امر، بخش سالمت عمومی کشورها و افرادی که 
چنین اقدامی را انجام می دهند در بر گرفته است. با این حال 
برخی افراد در آرایشــگاه ها بدون هیچ نظارتی می توانند از 
بازار، دستگاه تتو یا خالکوبی را تهیه کرده و با گذراندن یک 
دوره کوتاه مدت توسط فرد به ظاهر متخصص، از این حرفه 

به عنوان یک شغل پر درآمد بهره مند شوند. 
بهاره سال هاست که در آرایشگاهی واقع در حوالی فلکه دوم 
صادقیه به انجام انواع تتو و خالکوبی مشغول است. او درباره 
شغلش به »آرمان« می گوید: در سال های اخیر متقاضی تتو 
و هاشــور ابرو و تتوی چهره برای ایجاد آرایش های دائمی و 
خالکوبی افزایش یافته است. او تبلیغات در شبکه های مجازی 
و نقش و نگارهای ناشی از خالکوبی بر بدن بازیگران خارجی 
را مشوق افراد معمولی برای انجام این کار می داند. این فرد 
درباره چگونگی کســب مهارتش عنوان می کند: دوره های 

تخصصی متعددی در دوبی و کیش گذرانده ام. 
در ضمن برای برگــزاری دوره های تخصصی مــی توان با 
استفاده از ظرفیت فضای مجازی و تعداد فالوورها در شبکه 
مجازی اینستاگرام، همایش ها و دوره های متفاوتی برگزار 
کرد. در این بین دختر جوانی خواستار خالکوبی »شاپرک« 
روی کمرش است. بهاره هم با انجام اقداماتی با دستگاه تتو و 

سوزن تیز آن، به جان دخترک می افتد. 
در حین کار هم افــراد متعددی با او تمــاس گرفته و وقت 

می گیرند. او دربــاره نحوه 
رعایــت بهداشــت تاکید 
می کنــد: بعد از هــر تتو یا 
خالکوبی ســری ها و سوزن 
ها را داخل الکل می گذاریم. 
در اصل ایــن دختر جوان و 
دیگر همکارانش به این شکل 
خیال خــود را درخصوص 
رعایــت بهداشــت و ارائه 
خدمات اصولی به مشتریان 
راحت می کننــد! به گفته 
او قیمت تتــو و خالکوبی با 
توجه به تخصص فرد و نحوه 
کارش متفاوت است و به قول 
معروف هرقــدر پول بدهی 
آش مــی خــوری. افرادی 
که خواســتار کار حرفه ای 
هســتند باید پول مناسبی 

هم خرج کنند؛ این درحالی اســت که تتــو کردن می تواند 
ویروس بیماری هــای عفونی مانند زگیــل، ایدز، هپاتیت و 
زخم زرد را به افراد منتقل کند. این بیماری ها از طریق سوزن 
دســتگاه های تتو می تواند به افراد دیگر انتقال یافته و فرد 

جدید به بیماری هایی با منشأ باکتری و ویروس مبتال شود.

مســئول آموزش مرکز باروری و نابــاروری اصفهان گفت: 
قیمت رحــم اجــاره ای در اصفهــان توافقی اســت اما تا 
۱9میلیون تومان با پرداخت ماهانــه ۲۰۰ هزار تومان هم 

انجام شده است.
مهرانگیز جعفرزاده اظهار داشــت: در حــال حاضر افراد 
زیادی در اصفهان در لیســت انتظار برای دریافت تخمک 
 اهدایی، رحم اجاره ای و اهدای جنین هستند؛ اما دهنده کم

 داریم.
وی بیان داشت: با ســازمان بهزیستی و زندان  های استان، 
مذاکراتی صورت گرفته تا افراد نیازمند با مراجعه به مرکز 
باروری و ناباروری اصفهان، با فروش تخمک، جنین و رحم 
نیز مشکل مالی خود را حل کرده و خانواده  ای را با بچه دار 

شدن خوشحال کنند.
مسئول آموزش مرکز باروری و ناباروری اصفهان بیان داشت: 
این مرکز محلی برای خرید و فروش نیست بلکه تنها به دنبال 
چاره ای برای بچه دار شــدن زوج های نابارور است که تنها 
با اهدای تخمک یا رحم اجاره ای یا اهدای جنین بچه دار و 
امیدوار به زندگی می شــوند و به این شکل از میزان طالق 
کاســته می شــود. وی گفت: این در حالی است که مرکز 
باروری و ناباروی تمام امور را به صورت قانونی پیگیر است 
که هر دو طرف با اعتماد و اطمینان بتوانند مشکل خود را 

حل کنند.

مســئول آموزش مرکز باروری و ناباروری با اشاره به اینکه 
اهداکنندگان باید شرایط ویژه داشته باشند، ادامه داد: زنان 
مطلقه یا بیوه با سن کمتر از ۳4 ســال که یک بار بچه دار 
شده باشند، می توانند پس از سنجش سالمتی و ارائه سند 
ازدواج، در این طرح شرکت کنند که بعد از اعالم رضایت، 
از طرف ما نامه به دادگســتری ارسال شده و اقدامات اولیه 
صورت می گیرد. وی با اشاره به اینکه تخمک اهدایی بین 
دو و نیم تا سه و نیم میلیون تومان است، گفت: هزینه جنین 
سه و نیم میلیون تومان، رحم اجاره ای ۱9 میلیون تومان با 

دریافت ماهانه ۲۵۰ هزار تومان است.

رییس مرکز برنامــه ریزی منابع انســانی وزارت آموزش 
و پــرورش، از افزایش یک میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفری 
دانش آموزان کشور تا سال ۱۳99 در مقایسه با سال ۱۳9۵ 

خبر داد.
اسفندیار چهاربند با اشــاره به اینکه امسال کمبود معلم 
نداریم،  گفت: حدود ۲۵هزار معلم را در مناطق و مدارس 
به کار خواهیم گرفت که در این صورت هیچ کمبود معلمی 

نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: از مجموع معلمانی که جذب شده اند حدود 
۱۸هزار نفرشان ورودی سال 9۲ دانشگاه فرهنگیان بوده 
و نزدیک به 7هزار و چهارصد نفر نیز پس از گذراندن دوره 

یکساله پودمانی آزمون9۵ جذب شده اند.
رییس مرکز برنامه ریزی منابع انســانی وزارت آموزش و 
پرورش تاکید کرد: در حــال حاضر ما هیچ نیروی نهضتی 
جذب نکرده ایم و تمام معلمان ما نیروی رسمی، پیمانی و 

حق التدریسی هستند.
وی اضافه کرد: امسال برای یک میلیون و ۵۰۰هزار ساعت، 
نیروی حق التدریسی جذب کرده و نسبت به سال گذشته 
۱۵۰هزار ساعت افزایش داشــته ایم. چهاربند اظهار کرد: 
بخشی ازاین نیروها، شــاغلینی هستند که اضافه تدریس 
می گیرند و بخشی هم از لحاظ اداری حق التدریس شناخته 
می شــوند.رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت 

آموزش و پرورش، همچنین به افزایش دانش آموزان نسبت 
به سال گذشته اشاره کرد و گفت: تعداد دانش آموزان ما در 
همه مقاطع درسی در حدود ۳۱۵هزار نفر افزایش پیدا کرده 
است. وی ادامه داد: در ســال ۱۳99نیز در مقایسه با سال 
۱۳9۵ حدود ۱ میلیون و سیصد هزار نفر افزایش جمعیت 
دانش آموزی خواهیم داشــت. چهاربند گفت: از این تعداد 
حدود ۵۰۰هزار نفر به دلیــل افزایش جمعیت، از پایه اول 
اضافه می شوند و مابقی هم شامل بازماندگان از تحصیل و 
کسانی هستند که به دلیل افزایش یکسال به شاخه فنی و 

حرفه ای و کاردانش در مدرسه مانده اند.

تا سه سال آینده صورت می گیرد؛

افزایش ۱/3میلیونی جمعیت دانش آموزی کشور

آموزش  و پرورشخبر

مسئول آموزش مرکز باروری و ناباروری اصفهان از رحم های اجاره ای میلیونی خبر داد:

با ۱۹ میلیون تومان  صاحب بچه شوید!

 توزیع ۵۰ هزار پرس غذا
 در روز عید غدیر 

۵۰ هزار پرس غذا میان نیازمندان در روز عید غدیر خم در مناطق 
مختلف شهر اصفهان توزیع شد.

معاون ســتاد مردمــی اطعــام روز عید 
غدیــر  گفت: ایــن تعــداد غذا به 
همت ۲۰۰ نفــر خدمه، در ۱۰ 
شــبانه روز مهیا و پخته شد 
و ۵۰۰ نفــر از خادمان اهل 
بیت علیهم الســالم، آنها را 
بسته بندی و توزیع  کردند.

محمد عمادی با بیان اینکه 
در ســال اول این کار با ۶هزار 
غذا شروع شد، افزود: امسال این 
تعداد به ۵۰ هزار غذا رسید. این ستاد 
مردمی توزیع غذا میان نیازمندان، کار خود را از هفت سال پیش در 

این روز بزرگ آغاز کرد.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

استقرار نظام ارجاع سازمان تامین 
اجتماعی تا پایان سال ۹۶

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، از استقرار نظام ارجاع داخلی 
در مراکز درمانی این سازمان تا پایان سال جاری خبر داد.

مهدی درخشــان در توضیح این خبــر اظهار کرد: نظــام ارجاع 
داخلی ابتدا در پنج استان به صورت پایلوت 
اجرا شــد و در حال حاضــر در ۱۰ 
استان اجرا می شــود. بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده، 
قرار است تا پایان امسال همه 
بیمارستان  های ملکی، تحت 
پوشش نظام ارجاع داخلی 
قرار گیرند. معــاون درمان 
ســازمان تامیــن اجتماعی 
افزود: سازمان تامین اجتماعی 
در این راستا برنامه ای را تحت نظام 

داخلی در بیمارستان های خود از دو سال ارجاع 
گذشته آغاز کرده که اقدامات اولیه آن، انجام و نرم افزار این برنامه 
تهیه شده است. این طرح به مدت یک ســال به طور پایلوت اجرا 
شده. این مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: نظام 
ارجاع تامین اجتماعی ، بجز نوبت گیری، شامل نظام تشکیل پرونده 
الکترونیک نیز هست. نظام ارجاع داخلی سازمان تامین اجتماعی 
عالوه بر کاهــش هزینه ها، از اتالف وقت بیمــاران نیز جلوگیری 
می کند. درخشان تاکید کرد: طرح سازمان تامین اجتماعی هیچ 
تداخلی با نظام ارجاع پزشــک خانواده ندارد. نظام ارجاع سازمان 
تامین اجتماعی، پزشــک خانواده نبوده و در اینکــه بیمار تنها به 
یک پزشک مراجعه کند، اجباری نیست. در واقع محدودیتی برای 

مراجعه بیماران در این طرح وجود ندارد.

ماموریت 2۰ ساعته برای نجات 
کوهنورد ۱8 ساله

تکنسین های فوریت های پزشــکی شهرســتان دهاقان در یک 
ماموریت ۲۰ ساعته با همکاری آتش نشــانی و هالل احمر، موفق 
شدند کوهنورد ۱۸ ساله ای را که از کوه ســقوط کرده بود نجات 

بیمارستان منتقل کنند.داده و به 
اتاق فرمــان ۱۱۵ دهاقان بــا پایگاه 
اورژانــس پیش بیمارســتانی 
علــی آبــاد این شهرســتان 
تمــاس گرفت و از ســقوط 
یک کوهنورد ۱۸ ســاله از 
ارتفاعات کوه شاه عبدا... قهه 
خبر داد. بالفاصلــه پس از 
اعالم این حادثــه، یک واحد 
امداد فوریت های پزشــکی به 
محل ســقوط اعزام شدند و پس از 
بررسی های اولیه مشــخص شد مصدوم 
در ارتفاع دو هزار متری و در زیردســت قله ســقوط کرده و دچار 
کاهش هوشیاری شده است؛ لذا با توجه به وضعیت وخیم کوهنورد 
جوان، یکی از پرسنل اورژانس ۱۱۵ به همراه تیم های آتش نشانی و 
هالل احمر به محل سقوط اعزام شدند. سرانجام پس از سه ساعت 
کوهپیمایی سخت و طاقت فرسا و رسیدن تیم های امدادی بر بالین 
مصدوم، مشخص شد که وی از ناحیه سر و اندام، دچار تروما و باتوجه 
به در دسترس نبودن آب و غذا، دچار افت قند خون، افت فشارخون 
و کم آبی شده است؛ لذا بالفاصله سرم تراپی و ثابت سازی اندام روی 
او انجام شد و مصدوم، هوشــیاری خود را به دست آورد. سرانجام 
پس از ۲۰ ساعت ماموریت، ساعت ۶ مصدوم به پایین کوه منتقل 
و توسط آمبوالنس ۱۱۵ علی آباد به بیمارستان امیرالمومنین)ع( 

شهرضا اعزام شد.

اخبار

حکایتی از آرایش زیرزمینی؛

سوالریوم،خالکوبیوتتودرآرایشگاه

برخی افراد با استفاده 
از فضای مجازی، 

برای جذب مشتری 
در مکان هایی دور 
از دسترس، بستر 

را برای شیوع انواع 
بیماری  و ورود 

مدل های غیر متعارف 
در جامعه ایجاد 

کرده اند

این روزها برخی آرایشگاه ها پای خود را از گلیمشــان فراتر گذاشته و از دخالت در امور پزشکی و 
اقدامات ناشی از آن ابایی ندارند؛ با وجود این، بارها مســئوالن در اتحادیه آرایش و پیرایش کشور 

درخصوص برخی اقدامات خالف قانون در این مراکز هشدار داده اند.
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تاریخ نگاشت یک پل

    عملیات نجات سی و سه پل
»به طوری کــه از طرف حکمــران محترم و 
اداره بلدیه و طرق در نظر گرفته شده، قریبا به 
تعمیر و مرمت پل های مارنان شروع و بالفاصله خیابانی را که فعال 
در امتداد محله جلفا واقع است، توسعه داده و مستقیما تا خیابان 
هزار جریب امتداد می دهند و پس از تعمیر پل های مارنان و امتداد 
خیابان مذکور، کلیه کامیون ها و اتومبیل هایی که برای خط شیراز 
حرکت می کنند، از طریق پل های مارنــان و کامیون هایی که به 
طرف کرمان می روند، از طریق خیابان کمال اســماعیل حرکت و 
به این طریق پل های سی و سه چشمه و خواجو، از آسیب حرکت 

وسایل نقلیه مذکور محفوظ خواهند ماند.«
)روزنامه اخگر، 19 اسفند 1310 خورشیدی«

    ویرانی در روز روشن
»به طوری که در شماره های ســابق اطالع داده بودیم، به واسطه 
جلوگیری از خرابی پل های چهارباغ، اداره بلدیه عبور وسایل نقلیه 
را به طور کلی از روی پل های مزبور قدغــن کرده بود. ولی نظر به 
اینکه عبور درشکه و اتومبیل های سواری چندان صدمه ای به پل ها 
وارد نمی آورد، لذا از طرف سرویس ساختمان بلدیه عبور درشکه 
و اتومبیل های سواری از پل های مزبور، آزاد و فقط عبور کامیون ها 
و اتوبوس های سواری قدغن گردیده و از ساعت 4 شب هم به طور 
کلی عبور هر نوع وسایل نقلیه از روی پل ها قدغن می باشد و جلوی 

پل ها مسدود می گردد.«
)روزنامه اخگر، 16 آذر 1312خورشیدی( 

    سی و سه پل روشن می شود
»نظر به اینکه سیم برق شهر بایستی در کلیه خیابان ها زیرزمینی 
بشــود، لذا در این چند روزه از طرف کارخانه چراغ برق اصفهان از 
ابتدای سی و سه پل خیابان چهارباغ به سیم کشی زیرزمینی اقدام 
شده و بعد از خاتمه این قســمت در خیابان های شاهپور و حافظ و 

میدان قدیم سیم کشی خواهند نمود.«
)روزنامه اخگر، 30 خرداد 1315 خورشیدی(

    دو هزار تومان ناقابل...
»...آیا انصاف اســت یک چنین پل هایی را که اجداد ما صدها سال 
قبل با هزاران خون دل ساخته و امروز ســاختمان نظیر هر یک از 
آنها خود محتاج دویست هزار تومان اســت، از نظر توجه خود دور 
داشته و با پرداخت چند هزار تومانی از حفظ و نگهداری آنها غفلت 
نماییم؟... در قسمت پل چوبی ما معتقدیم که حداکثر با پنج هزار 
تومان می توان آن را مرمت نمود. ولی حالیه تعمیر پایه های آن که 
کامال نزدیک به شکستگی است با دوهزار تومان انجام پذیر است... .«

منشی شاه عباس در کتاب تاریخ  مهرداد 
عالــم آرای عباســی در بخش موسوی خوانساری

مربــوط به احداث گردشــگاه 
چهارباغ می نویســد:»...و در انتهاي خیابــان، باغي بزرگ و 
وســیع، پســت و بلند، نه طبقه جهت خاص پادشاهي طرح 
انداخته، به »باغ عباس آباد« موســوم گردانیدند و پل عالي 
مشتمل بر چهل چشــمه به طرز خاص میان گشاده که در 
هنگام طغیان آب در کل یک چشمه به نظر مي آید، قرار دادند 
که بر زاینده رود بســته شــده هر دو خیابان )چهارباغ باال و 
پایین( به یکدیگر اتصال یابد.« این پل چهل چشمه همان سی 
و سه پل آشنای هر اصفهانی است؛ پلی دلنشین که روایتگر 
خاطرات زیادی برای شــهروندان اصفهانی است؛ یک بنای 
خالقانه و بی همتا که در روزگار پرآبی زاینده رود تردد از آن 
به شیوه های مختلفی صورت می گرفته؛ یک پل خاص با شش 
گذرگاه متفاوت برای سلیقه های مختلف! اصفهانی های قدیم 
حتی برای عبورشان از روی یک پل هم تنوع و تفریح را لحاظ 

می کرده اند.

  ... پل اتمام یافت
میرزاعلی نقی کمره ای از شعرای عصر صفوی، تاریخ ساخت 
این پل را به رمز حروف ابجد چنین می ســراید:»به ســعی 
ملک سیرت آقا حسین/ به خیرالعمل حســن اتمام یافت/به 
دست زبردســت صعب امیر/چو بند امیراین بنا نام یافت/پی 
سال تاریخ این پل نیافت/کســی خوب تر از:پل اتمام یافت.« 
جمله »پل اتمام یافت« به حروف ابجد به سال 1005 قمری 
اشــاره می کند که تقریبا همزمان با آغاز ســاخت چهارباغ 
است. آقاحسین هم که شــاعر از او یاد می کند ظاهرا معمار 
نابغه این بنای تاریخی اســت که لطف ا... هنرفر اعتقاد دارد 
همان بّنای برجســته صفوی یعنی استاد حســین بنا و پدر 
سازنده مسجد شیخ لطف ا... است. البته در این شعر به اهلل وری 
 خان بانی پل و بیگ وردی دســتیار پروژه نیز اشــاره شــده 

است.

  یک پل و شش گذرگاه
عبور از روی سی و سه پل با عبور از روی پل های دیگر تفاوت 
دارد. در اینجا شما با یک گذرگاه چند وجهی روبه رو هستید 
که پیوند نبوغ آمیزی با طبیعت برقرار کرده است؛ بدین ترتیب 
که وقتی آب زاینده رود در تابستان پایین می آید یکی از شش 
گذرگاه پل فعال می شــود؛ دو گذرگاه دیگر هم برای تردد در 
روزهای بارندگی و آفتابی شدید است. گذرگاهی که در هنگام 
کم آبی کاربرد دارد، زیر دهانه های پل قرار گرفته؛ سنگچین 
هایی که به خط مســتقیم در امتداد پل از این سوی رودخانه 
تا آن سوی آب کار گذاشته شده اســت و می شود به صورت 
پرشی  از آنها عبور کرد. تاورنیه، گردشگر عصر صفوی به این 
مسیر این گونه اشــاره می کند:» ...یک معبر دیگر هم دارد که 
در تابستان و موقع کم آبی به واسطه خنکی هوا خیلی مطبوع 

اســت و آن از میان خود رودخانه است. در خط مخصوص که 
تخته ســنگ ها نزدیک هم اتفاق افتاده و می توان از روی آنها 
رد شــد، بدون اینکه پا تر بشــود. از تمام دهنه های زیر پل به 
واسطه درهایی که به هر چشمه گذارده اند می توان عبور نمود 
و از پلکانی که در قطر پایه پل ســاخته شده، از روی پل به زیر 
چشمه ها و طاق ها پایین می روند«. این پلکان ها امروزه مسدود 
شده اند. البته پلکان هایی هم وجود داشته که عابرین پیاده را 
به پشــت بام پل یا مهتابی آن هدایت می کرده. این پلکان در 
ستون های ســنگی ابتدای پل واقع بوده و دو مسیر باالیی پل 
را شکل می داده اما امروزه درب آن بسته شده است. سانسون، 
سیاح عصر صفوی دراین باره نوشته است:»...در دو انتهای پل 
دو برج کوچک قرار دارد که در داخل آن پلکانی کار گذارده اند 
که به وسیله آن به پشت بام جان پناه ها می روند و در فصل گرما 

از هوای لطیف پشت بام اســتفاده می کنند«. شاردن گزارش 
دقیق تری به دست می دهد:» ...در باال به نوعی طارمی آجری 
مشبک است که ارتفاعش به سه پا می رسد. این طارمی مشبک 
آجری چنان تعبیه شده که باالی دیوارهای پل را چونان مهتابی 
یا داالنی درآورده و می توان از راه برج ها به باالی آن رفت«. سه 
مسیر اصلی تردد در سی و ســه پل اما هم سطح پل واقع شده 
اند. یکی که از همه عریض تر است وسط پل واقع شده که تنها 
معبر اصلی عبور و مرور است که امروزه نیز فعال است. این معبر 
در گذشته مخصوص تردد عابرین سواره و درشکه ها بوده. دو 
مسیر دیگر در دو سوی این معبر اصلی در حاشیه پل واقع شده 
اند که به صورت مسقف طول پل را احاطه کرده است. تاورنیه 
این راهروهای مسقف را این گونه شرح می دهد:»...معبر معمولی 
از زیر آن راهروهاست که به منزله نرده نگهبان و روزنه هایی به 
طرف رودخانه دارد که هوای لطیف و خنک از آنها داخل راهرو 
می شــود«. محمد مهدی ارباب هم دراین باره می نویسد:»...
باالی آن خیابان وسیعی است که به وسعتی که ذکر شده و در 
طرف آن غرفات درست نموده اند که مردمان درفصل بهار که 
به تفرج روند به غرفه ها بر ســر آب می نشینند و طول آن هم 
زیاد و متصل است به باغچه پستی که در پیش روی چهارباغ 
علیا ساخته اند«. این دو مسیر فرعی که مخصوص عابرین پیاده 
در روزهای بارندگی و آفتاب شــدید بوده، امروزه به طور کل 
مسدود شده و نمی توان مانند چهارقرن پیش از ابتدا تا انتهای 
پل را به وسیله آنها طی کرد. تاورنیه اما از این شاهکار معماری 

جمع بندی عجیبی دارد:
»... بنابراین شش معبر در روی این پل وجود دارد: یکی در وسط 
و چهارتا در دو طرف که عبارت اســت از زیر و باال، راهروها و 
پلکان تنگی که به زیر پل می رود. حقیقتا این پل از روی صنعت 
و استادی بنا شده و می توان گفت قشنگ ترین شاهکار ابنیه 
ایران است. اما بسی دور اســت از اینکه به استحکام »پن نف« 
پاریس ساخته شده باشد«. ماندگاری ســی و سه پل پس از 
 چهارصد سال، نادرســتی  این گفته تاورنیه را به خوبی نشان

 می دهد.

راهنمای عبور از سی و سه پل به شیوه چهارصد سال پیش!
شیوه های متفاوتی برای عبور از سی و سه پل وجود دارد که حاصل نبوغ مهندسان اصفهانی است 

وجه مشترک عهد شاه عباس و فتحعلی شاه
»چهارباغ صدری کــه مرحوم 
حــاج محمــد حســین خان 
صدراعظم اصفهانی ســاخته، منتهی الیه پل حســن 
بیک موصوف و موسوم به »پل خواجو« است با دروازه 
آخر چهارباغ و چهارباغ مزبور، قرینه چهارباغ کهنه شاه 
عباسی واقع شده...« اینها نوشــته های میرزا حسین 
خان در کتاب جغرافیای اصفهان اســت که وی تالیف 
آن را در سال 1294ه .ق آغاز کرده است. می توان گفت 
تنها نقطه اشتراک دوره فتحعلی شاه قاجار و شاه عباس 
اول صفوی، در ســاخت یک چهارباغ دیگر است. چهار 
باغ صدری یا چهارباغ نو، قرینه چهارباغ عباسی است. 
این خیابان، دروازه حســن آباد را به پل خواجو متصل 
می کند. محمد حسین خان در طراحی آن سعی کرده 
از چهارباغ عباسی تقلید نماید. در واقع اگر به گذشته 
بازگردیم و قرار شود عملکرد محمد حسین خان صدر 
اصفهانی را روی آثار و ابنیه ببینیم باید با او طی مسیری، 
در سال 1294 ه .ق همراه شویم که از چهار راه نقاشی، 
آغاز و به پل خواجو ختم می شــود. ابتــدا از چهار راه 
نقاشی یا چهار سوق نقاشی )که گنبدی زیبا داشته و در 
زیر گنبد، نقاشی های بسیار زیبا از پهلوانان و معروفان 

عصر شاه عباس که توسط نقاشان زبر دست آن دوران 
طراحی شده بوده و البته به دلیل خیابان کشی اکنون 
دیگر وجود ندارد( به طرف پل خواجو حرکت می کنید. 

از دروازه حسن آباد )که ســاخته حسن بیک ترکمان 
است و تنها سردر اینجاســت و متصل کننده چهارباغ 
به چهارسوق نقاشی است( عبور می کنید. سپس وارد 
چهارباغ صدری می شــوید که چنارهای صاف و بلند 
واقع در آن، بــا تنه ای ضخیم و ســنگفرش های کف 
خیابان شــما را به یاد چهارباغ عباسی می اندازد؛ البته 
از حوض های وسط چهارباغ عباسی و سردرهای باغات 
آنجا در چهارباغ صدری خبری نیست. در طول مسیر و 
در اواسط آن مدرسه ای که خود صدر ساخته و حمامی 
که پسرش برای اهالی خواجو ساخته، مشاهده می شود. 
طول چهارباغ صدر از چهارباغ عباسی بیشتر است. نهایتا 
به پل خواجو می رســید که در مقایسه با شکل فعلی، 
تفاوت چندانی در آن ایجاد نشده است؛ فقط در وسط 
پل و طبقه باالی آن بنایی مشاهده می شود که آن هم 
از ساخته های صدر اصفهانی است و عمارت بیگلربیگی 
بوده. تخریب آن به گفته جابری انصاری، در سال 1310 
ه .ق در کتاب تاریخ اصفهان و ری به وقوع می پیوندد. 
البته آثار حاج محمد حسین خان صدر اصفهانی تنها به 
موارد گفته شده محدود نمی شود. وی بسیاری از آثار 

صفوی را نیز از تخریب نجات داده و مرمت کرده است.

اصفهانگردی

 قنبر سیاه
 سی و سه پل را 

بسته بود!

علی همامی کارمند ســابق وزارت نفت، در بخشی 
از خاطراتش که مربوط به اواخر دوران قاجار است، 
از حادثه جالبی که روی ســی و ســه پل رخ داده خبر می دهد:»یک روز 
پنجشــنبه ســاعت چهار بعدازظهر که با رفقای مدرســه از فالورجان 
برمی گشتیم، جمع کثیری را در انتهای پل)سی و سه پل( مشاهده کردیم. 
نزدیک تر که شدیم، دیدیم جماعتی هم آن طرف پل ایستاده و می خواهند 
از پل عبور کنند ولی قنبر سیاه که یکی از داش های... غداره بند و ورزشکار 
بود، پل را سد کرده و اجازه نمی داد...قنبر علی قمه خود را وسط پل به زمین 
فرو کرده و نَفس ِکش می طلبد و نعره می کشد...در این ضمن غداره خود 

را از زمین بیرون کشــید و با اوج صدای خود بانگ برآورد که قوت بازوی 
سطبرش گرده یالن و نامداران را به خاک می رساند...مردم که دو طرف پل 
جمع شده و می خواستند عقب کار و زندگی خود بروند، مات و حیران مانده، 
نمی دانستند چه بکنند و از ترس قنبر جرأت قدم به جلو گذاردن نداشتند... 
دو سه نفر دوچرخه سوار را به اداره حکومتی فرستادند که چگونگی و وضع 
ناهنجار متوقفین سرپل را به سرداراشــجع حاکم اصفهان اطالع دهند... 
سردار... فورا چهار لُر مسلح را برای دستگیری قنبر، مامور نمود و آنها بعد 
از یک ساعت به اول پل رســیدند و از دور قنبر... را خوب تماشا کردند ولی 
از جلو رفتن بیم داشتند. لذا از کنار برج سنگی واقع در مدخل پل خود را 

به باالی دیوار پل رساندند و همین طور پیش آمدند تا وسط پل مقابل قنبر 
قرار گرفتند و گفتند به حکم سردار اگر از این لوطی بازی فورا دست نکشد و 
تسلیم نگردد، بدن او را مانند خانه زنبور سوراخ سوراخ خواهند نمود. قنبر به 
محض رویت تفنگ هایی که به طرف او قراول شده بود، تغییر حال داد و مثل 
این بود که مستی یک باره از سر او پرید و ترس سراپای او را گرفت. غداره را 
برداشت و سه مرتبه بوسید و بعد غالف کرد و نعره زد که: می خواستم نشان 
دهم که من یکی از غالم های جان نثار سردار اشجع هستم، چطوری می 
توانم یک شهری را از حرکت باز دارم و روز هنرنمایی و جان فشانی در راه 

خدمت به سردار، دشمنانش را چون خیار تر به دونیم کنم.«

شب های سی و سه پل
سی و ســه پل در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره 
پهلوی اول، با چهره جدیدی از چهارباغ روبه رو 
شده است. علی جواهرکالم می نویسد:»آمدیم 
سر پل اهلل وردی؛ هفت دهانه آن را که از مدتی قبل گرفته اند، دو سه 
دهانه هم در اثر عبور کامیون شکست خورده و محتاج مرمت است. 
گاالری های دو طرف پل که زمان تاورنیه معبر پیادگان بوده، حالیه 
قابل عبور نیست؛ زیرا بعض از دهانه آن را تیغه کرده اند. نرده های 
پشت بام گاالری تماما خراب شده و عبور از پشت بام خالی از خطر 
نخواهد بود. از پل که سرازیر شویم به جای چهارباغ علیا، خیابان 
عریض و طویلی احداث کرده اند که به اول جلفا متصل است و شب با 
چراغ برق روشن می شود . نهال های تازه هم دو طرف خیابان جدید 
کاشته اند.« فون روزن، گردشگر اروپایی هم از شب های سی و سه 
پل روایت می کند:»...آرام به سمت پل اهلل وردی خان گام نهادیم؛ 
پلی که کاروان هایی که از جنوب می آمدند، از روی آن می گذشتند 
و وارد شهر می شدند. چیزی نگذشت که آهنگ زنگ شترها، ورود 
یک کاروان را خبر دادند و به سرعت صدای زنگ ها قوی تر شد و 
همراه با صداهای نازک تر و عمیق تری به گوش رسیدند. صدها شتر 
از کنار ما رد شدند. آنها با وقار و در حالی که زنگ ها با آهنگ نواخته 
می شدند در چهارباغ پیش رفتند و در کوچه های تنگ و باریک به 
طرف کاروانسراهای اطراف بازار، پیچیدند و از نظر ما پنهان شدند.«

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه

سفرنامه

جشن آبریزان در سی و سه پل

جشن آبریزان و آب پاشان یکی از جشن های 
ایران باستان بوده که در تیرماه برگزار می شده. 
این جشن در سیزدهم تیرماه هر سال برگزار می شده و در این روز 
مردم به ســر و روی هم آب و گالب می پاشیده اند. دالواله گزارش 
جالبی از برگزاری این جشن دردوره شاه عباس در مکان سی و سه 
پل ارائه داده است:»در اصفهان مراسم جشــن آبریزان را در کنار 
زاینده رود در انتهای خیابان چهارباغ برابر پل زیبای اهلل وردی خان 
به جای می آورند. به همین سبب شاه آن روز از اول صبح بدانجا رفت 
و تمام روز را در یکی از غرفه های زیر پل به تماشــا نشست. اندکی 
پیش از آنکه مراسم جشن به پایان رسد و مردم دست از آب پاشی 
بردارند، شاه سفیران ممالک خارجی را به زیر پل خواند وچون وقت 
تنگ بود زمانی پس از آمدن ایشان مردم را مرخص کرد و خود در 
صحبت ســفیران به تفریح پرداخت.« دن گارسیا دوسیلوا فیگوئرا 
سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس یکی از همین سفیران بوده که در 
این روز همراه با شاه مراسم جشن را به جا آورده اند. در سفرنامه او 
می خوانیم:»چند روز بعد شاه از سفیران خواهش کرد که طرف عصر 
روی پل زنده رود که محله جلفا و محله گبران را از محله تبریزیان 
و بقیه شــهر کهنه اصفهان جدا می سازد حاضر شوند. از چند قرن 
پیش همه ساله در ماه ژوئیه ایرانیان جشنی می گیرند؛ بدین ترتیب 
که همه مردم از هر ملت و طبقه غیر از زنان در کنار رودخانه جمع 

می شوند و زنان باالی پل به تماشا می نشینند. مردان در این روز 
لباس های کهنه کوتاهی که با لباس های معمولی ایشــان تفاوت 
بسیار دارد می پوشند و شــلوارهای تنگ به پا می کنند و به جای 
دستار، شب کاله کوچکی بر سر می نهند و در کنار رودخانه همگی 
به درون آب می روند و بر سر و روی یکدیگر آب می پاشند و برای 
اینکه بهتر از عهده این کار برآیند، هر یک ظرفی نیز همراه می برد، 
کار آب پاشی گاه بدانجا می رســد که ظرف ها را به سوی یکدیگر 
پرتاب می کنند و سرهای بسیار شکسته می شود و گاه چند نفری 
هم به جهان دیگر می روند! غرفه های پل از هر سو به رودخانه دید 
دارد... شاه و سفیر هند در غرفه دوم نشسته بودند، سفیر ترکستان 
در راهرویی که میان غرفه های دوم و سوم است قرار گرفته بود. شاه 
سفیر اسپانی را نزدیک خود نشانید و عقیده او را درباره آن جشن 
پرسید؛ ولی داد و فریاد و هیاهوی مردم در این وقت چندان بود که 

روی پل سخن گفتن میسر نمی شد... .«

زاینده رود

درحاشیه 
تـاریخ

تنها نبوغ ذاتی و پشــتکار فراوان به همراه ســختی 
کشیدن اســت که می تواند مقام و منزلت شخصی را 
افزایش دهد. اما اگر کمی به موارد فوق، بخت و اقبال 
و زمانه مناسب را نیز اضافه کنیم در این صورت یک شاگرد علوفه فروش یا عالف 
می تواند به مقام صدر اعظمی شاه وقت ایران برسد. حاج محمد حسین خان صدر 
اصفهانی یکی از همین اشخاص است که ملک الشعرای زمان فتحعلی شاه یعنی 

فتحعلی خان صبا در مورد او چنین می سراید: 
                       از کاه کشی به کهکشان شد                بر تخت ز تخته دکان شد

بر خالف اینکه معموال این گونه افراد چندان مصدر نیکی برای جامعه نیستند اما 
محمد حسین خان، حاکم نیکی برای اصفهانیان بود. وی یکی از رجال خوشنام و 
معتبر قاجار و حاکم اصفهان در دوره تاریک فتحعلی شاه است و گویی نوری بود که 
در این تاریکی، لحظاتی در اصفهان درخشید. وی بسیاری از بناهای صفویه را که 
در حال تخریب بودند مرمت و بازسازی کرد. او چندین بنا هم تاسیس کرد. از جمله 
مشهورترین آنها می توان مدرسه بزرگ صدر در اصفهان را نام برد. البته در آینده 
و طی حکومت ظل السلطان حاکم جابر اصفهان، این زحمات بر باد رفته و یک به 
یک تخریب شــدند. وی یکی از ارادتمندان آقا محمد کاظم واله بود و برای او بقعه 
ای در باغ واله )که اکنون به »والهیه« معروف است( ساخت. محمد حسین خان در 
خاندان فقیری بزرگ شد ولی نبوغ و استعداد ذاتی الزم را برای پیشرفت داشت. در 
اواخر دوران زندیه، اصفهان درمعرض کشمکش و مقابله دو طایفه زند و قاجار قرار 

داشت و او کسی بود که در این بین به حمایت و کمک آغا محمد خان قاجار 
برخاست. بنابراین پس از پیروزی قاجاریه در سال 1210ه .ق بیگلربیگی اصفهان 

شد و لقب »امین الدوله« را گرفت. ولی مرمت آثار تاریخی از جانب او بیشتر مربوط 
به دوره فتحعلی شاه قاجار اســت. در نهایت و در سال 1234ه .ق لقب امین الدوله 
به »اعتمادالدوله« از جانب فتحعلی شــاه تغییر یافت. طبق نوشته های سرجان 
ملکم، او در زمان خود باعث ترقی اصفهان شد؛ به عنوان مثال در عرض بیست سال 
حکومتش بر اصفهان کارخانجات ابریشم و قالب دوزی چهار برابر شده و جمعیت 
شهر نیز افزایش یافته بود. اما سرانجام حاج محمد حسین خان صدر اصفهانی در 
سال 1239ه .ق در تهران وفات یافت و پیکرش را در سرداب مدرسه صدر در نجف 
که به دست خود او ساخته شده بود به خاک سپردند. وی این مدرسه را در نجف به 

همراه یک قلعه برای آسایش و استراحت زائرین ساخته بود.

عالفی که صدراعظم شد! چهارسوق

محمدرضا 
موسوی خوانساری

عکس روز

این تصویر را پاسکال کست، نقاش فرانسوی در زمان محمدشاه قاجار از سی و سه پل ترسیم کرده. نکته جالب 
توجه در این تصویر گمرک خانه ای است که در ابتدای پل در سمت چپ و در ساحل شمالی زاینده رود به چشم 
می خورد. از این گمرک خانه تنها دو ستون سنگی باقی مانده که وقتی از میدان انقالب پای بر پل می گذاریم 
پیش چشم می آیند. در هیچ یک از سفرنامه های عهد صفوی به این گمرک خانه اشاره ای نشده بنابراین 
احتماال این بنا در دوره قاجار به پل اضافه شده بوده و سپس در دوره پهلوی احتماال به دلیل عبور و مرور وسایل 

نقلیه موتوری از روی پل، دستور تخریب آن را می دهند.       
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خط و نشان »عمر السوما« برای پرسپولیس
عمر السوما، مهاجم ســوری االهلی برای پرسپولیســی ها خط و نشان کشید و گفت: 
 تمام تالشمان را می کنیم تادر نیمه اول بازی کار پرســپولیس و صعودمان به مرحله

 نیمه نهایی را تمام کنیم.

سرپرست تیم فوتبال ســپاهان از اظهارنظر صریح در مورد تغییر و 
تحول در کادر فنی ایــن تیم خودداری 
کرد.مهدی اخوان دربــاره باخت 
ســپاهان برابر صنعت نفت در 
اصفهان اظهار داشــت: برد و 
باخت همیشه در فوتبال وجود 
دارد. من نمی توانــم در مورد 
مسائل فنی صحبت کنم، چون 
این موضوع به کادر فنی مربوط 
می شــود، اما به هرحال همه ما از 
این باخت ناراحت هستیم. وی در 

به ناراحتی هواداران سپاهان از شکست زردپوشان واکنش 
در جام حذفی گفت: به هرحال هواداران حق دارند ناراحت شــوند، 
چون آنها از سپاهان انتظار دارند که نتایج خوبی بگیرد. شما دیدید که 
ذوب آهن نیز مقابل یک تیم دسته اولی شکست خورد و معموال نتایج 
جام حذفی قابل پیش بینی نیست. من امیدوارم این باخت را جبران 
کنیم تا هواداران خوشحال شوند.سرپرست تیم فوتبال سپاهان راجع 
به شایعه اعمال تغییرات در کادر فنی این تیم و برکناری کرانچار گفت: 

این مسائل به مدیریت باشگاه مربوط می شود و من در جریان نیستم .

 واکنش سرپرست سپاهان 
به شایعه برکناری کرانچار

واکنش روز

نقل قول روز

ماجراهای اخیر رسول نویدکیا از یک طرف و نیمکت نشینی حسین پاپی از سوی 
دیگر باعث شــد تا جالل الدین علی محمدی در دیدار با صنعت نفت از مرحله 
یک شانزدهم نهایی جام حذفی کاپیتان سپاهان باشد.علی محمدی در حالی 
پیشاپیش سایر طالیی پوشان وارد زمین شد که تازه دومین فصل حضورش در 
سپاهان را پشت سر می گذارد؛ البته این هافبک ۲۷ ساله درست یک دهه پیش به 
مدت یک فصل عضو تیم اصلی سپاهان بود و سابقه بازی در سپاهان نوین و تیم های 
پایه باشگاه را هم دارد. به غیر از علی محمدی، در ترکیب اصلی سپاهان در بازی با 
نفت ۲ بازیکن دیگر هم بودند که می توانستند کاندیدای بالقوه کاپیتانی در این تیم 
باشند. میالد سرلک  و  حسن جعفری  نیز می توانستند  بازوبند کاپیتانی زردها را 
برعهده بگیرند.کاپیتانی علی محمدی برای او با خاطره ای خوش همراه نبود زیرا با 

وداع تلخ و زودهنگام سپاهان از جام حذفی مصادف شد.

هافبک تیم فوتبال تراکتورســازی به دلیل عمل جراحــی که روی زانوی 
خود انجام داده حدود ۳ ماه از میادین دور است و نمی تواند تراکتورسازی را 
همراهی کند. سینا عشوری که یکی از بازیکنان تاثیرگذار تراکتورسازی در 
سال های گذشته بوده از فصل گذشته با وجود مصدومیت شدید از ناحیه 
رباط صلیبی نتوانست برای سرخ پوشان به میدان برود و به نظر می  رسد در 
نیم فصل اول رقابت های فصل جاری هم شرایط مشابهی را تجربه می کند.

در ابتدای فصل باشگاه تراکتورسازی با توجه به محرومیت از جذب بازیکن 
جدید با تمام وجود به دنبال حفظ عشــوری بــود و در نهایت قرارداد این 
بازیکن با رقم سنگینی به ثبت رســید. گل محمدی و دستیارانش امیدوار 
بودند بتوانند از عشوری که بیش از ٨ ماه برای این تیم بازی نکرده در مواقع 

ضروری در ۳ پست حساس استفاده کنند. 

 تجربه جدید
 در شبی تلخ 

 دوری ۳ ماهه عشوری
 از میادین!

سرمربی تیم اســکیت فری اســتایل اظهار کرد: سطح مسابقات 
نانجینگ چیــن باال بود و تمــام قهرمانان 
جهــان در ایــن رویداد شــرکت 
داشتند.احســان حبیب آبادی 
افزود: تایوان، چین و ایتالیا با 
بهترین ورزشکارانشان اعزام 

شده بودند.
ســرمربی تیــم اســکیت 
فری اســتایل با بیــان اینکه 
مســابقات برای نخســتین بار 
در این ســطح برگزار شد، ابراز 
داشــت:این رقابت هــا بــه نام 
المپیک اسکیت نام گذاری شده است و سطح مسابقات بسیار باال 
ارزیابی می شد.دبیر هیئت اسکیت استان اصفهان با بیان اینکه از 
تمام کشورهای مطرح دنیا در این مسابقات شرکت کرده بودند، 
تصریح کرد: پیش بینی ما از نتیجه به دست آمده، کسب 5 مدال 
بود اما شرایط آب و هوایی و بارندگی به گونه ای بود که نتوانستیم 
در حد انتظار نتیجه بگیریم.وی متذکر شد: اگر قرار بود به صورت 
تیمی کاپ اهدا شود، رتبه دوم را بین ۲۷ تیم شرکت کننده کسب 

می کردیم.
وی با بیان اینکه بدنه تیم ملی فری اســتایل، رول بال و اسکیت 
سرعت را اصفهانی ها تشکیل می دهند، یادآور شد: هیئت اسکیت 
استان اصفهان، شعار »اصفهان پایتخت اسکیت ایران« را برگزیده 

که از این شعار استقبال خوبی شده است.

سرمربی تیم اسکیت فری استایل:

اصفهان، پایتخت اسکیت کشور است

 در حاشیه

وقتی بی نظمی بیداد می کند؛

آقایان مسئول! لطفا جام 
حذفی را جدی بگیرید

مسئوالن فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ باید برگزاری 
جام حذفی را جدی  تر بگیرند و خودشان به این رقابت ها 

بها بدهند.
جام حذفی جام شگفتی هاست و این قانون نانوشته در 
این فصل در جام حذفی به خوبی اجرا شده و ٨ تیم لیگ 
برتری از گردونه رقابت ها کنار رفته اند! با این حال سایر 
مسائل جام حذفی جدی گرفته نشــده است. در اولین 
گام، کمیته داوران به خوبی نشان داد که اهمیتی برای 
رقابت های جام حذفی قائل نیســت  زیرا حتی اسامی 
داوران مرحله یک شانزدهم جام حذفی از سوی کمیته 
داوران اعالم نشــد. خبرنگاران و رسانه ها هرچه انتظار 
کشــیدند دیدند که خبری از اعالم اسامی داوران روی 
خروجی سایت فدراسیون فوتبال نیست. حتی شنیدیم 
که برخی از مسئوالن برگزاری مسابقات که نمایندگان 
سازمان لیگ هم بودند نمی دانستند که کدام داور قرار 

است بازی آنها را سوت بزند!
در گام دوم شــاهد بودیم که برخی هیئت های فوتبال 
میزبان هیچ توجهی به قوانین فوتبــال حرفه ای نه در 
سطح استاندارد بین المللی بلکه در سطح ملی هم ندارند. 
روز گذشته در شهر مشهد و جریان بازی سیاه جامگان و 
برق جدید شیراز خبری از خودروی آتش نشانی نبود! اگر 
خدای نکرده در این ورزشگاه آتش سوزی رخ می داد چه 
کسی مسئول و پاسخگو بود؟! درست است که جمعیتی 
کمتر از 5۰۰ نفر برای تماشای این مسابقه به ورزشگاه 
نرفته بود، اما آیا نباید مراقب جان همین تعداد تماشاگر 
هم بود و مسائل ایمنی را رعایت کرد؟!حال بماند که در 
این ورزشگاه حتی خبری از اسکوربورد هم نبود! در تهران 
هم در جریان بازی راه آهن و خونه به خونه خبرنگاران 
هیچ لیستی از اسامی بازیکنان دو تیم در اختیار نداشتند 
و اســامی بازیکنان را نمی دانستند و فقط می دیدند که 
برخی بازیکنان کارت زرد می گیرند که فهرستی نداشتند 

تا نام آنها را یادداشت کنند!
در شهرهای دیگر هم شاهد کم و کاستی های زیادی در 
برگزاری مسابقات جام حذفی بودیم. امیدواریم آقایان 
مسئول، جام حذفی را جدی  بگیرند و فکر نکنند چون 
این مسابقات جام شگفتی هاست خودشان با سهل انگاری 
شگفتی های بیشتری را در برگزاری مسابقات رقم بزنند. 
درخواست اعالم اسامی داوران مسابقات حداقل خواسته 

رسانه ها از مسئوالن است!

خبر روز

اتفاق روز

دو قایقران ایرانی از طرف فدراسیون جهانی به حضور در کمپ های 
ویژه این فدراســیون دعوت شدند.رکسانا 
رازقیان، بانوی ملی پوش اصفهانی به 
کمپ توسعه و گسترش اساللوم 
برای زنان جهان دعوت شده 
که به همراه مــادرش در این 
کمپ حضور پیدا خواهد کرد.

کتایون اشرف، مسئول کمیته 
اساللوم کشــورمان به عنوان 
مربی در کمپ ویژه فدراسیون 

جهانی حضور خواهد یافت.
وی که طی ســال های گذشــته 
فعالیت زیادی در رشته اساللوم داشــته است، از سوی فدراسیون 
جهانی نیز جایزه پاروی طالیی را دریافت کرد.این کمپ تمرینی 
با حضور یک نماینده از ایران، صربســتان، چین تایپه، سنگاپور و 
بلغارستان به عنوان کشورهای در حال توسعه اساللوم بانوان برگزار 
می شــود.امیر رضانژاد دیگر قایقران کشــورمان است که از طرف 
فدراسیون جهانی به حضور در کمپ  نخبه گزینی )استعدادهای 
درخشان( دعوت شده اســت.این دو کمپ از امروز  و پیش از آغاز 
مسابقات جهانی در شهر »پو« فرانســه آغاز می شود و تا ٨ مهرماه 

سال جاری ادامه پیدا می کند.

با اعالم فدراسیون قایقرانی؛

دختر و مادر اصفهانی به کمپ 
فدراسیون جهانی دعوت شدند

 هواداران استقالل برای بازگشت دروازه بان جوان این تیم، دست به 
دامن پسر سرمربی تیمشان شدند.

جمعه شب گذشته، امیر منصوریان 
فرزنــد ســرمربی اســتقالل، 
ویدئویی از رامبــد جوان در 
اینستاگرام خود منتشر کرد 
و کامنت هایــش را باز کرد 
تا ســریعا هواداران سراغش 
بروند.هــواداران معتــرض 
استقالل که این روزها شدیدا به 
تصمیم گیری های پدر او  اعتراض 
دارند از پسر سرمربی سوال کردند 
که چرا منصوریان در دیدار حذفی به حسینی میدان نداده و تا کی 
می خواهد از رحمتی استفاده کند؟ بعضی از آنها از امیر منصوریان 
خواســتند تا با پدرش حرف بزند و حســینی را برگرداند و از او در 
ترکیب ثابت استقالل استفاده کند. پسر منصوریان هم در نهایت 

مجبور شد دوباره کامنت هایش را ببندد.

 هجوم هواداران استقالل
 به صفحه پسر منصوریان

 ماجرای خسته کننده و دنباله دار انتخابات فدراسیون تیراندازی که 
از سال ٩۳ آغاز شد و تا امروز ادامه دارد هنوز به پایان نرسیده است. 
در روزهایی که علی دادگر بر صندلی ریاست فدراسیون تکیه داده و 
برنامه هایش را پیش می برد آن طرف تر سید مهدی هاشمی رییس 
سابق این فدراسیون که یک شبه برکنار شــد، به دنبال بازگشت به 
جایگاهی اســت که آن را حق خود می داند.در این میان شاید بتوان 
 با پاسخ به تنها یک ســوال به دالیل این آشــفتگی های دنباله دار 
پی برد: آیا دیــوان عدالت اداری مــی تواند در مســائل مربوط به 
انتخابات فدراسیون های ورزشــی ورود کند؟ابزاری که روزی برای 
ابطال انتخابات سال ٩۳ تیراندازی استفاده شد و با اجرای سریع آن 
توسط وزارت وقت ورزش، هاشــمی به شیوه ای نامتعارف از ریاست 
فدراسیون برکنار شد و به تبع آن مدتی بعد با پیگیری های مستمر 
هاشــمی که خود از نمایندگان سابق مجلس شــورای اسالمی بود 
دیوان،حکم نخســت خود را پس گرفت و این یعنی بازگشت مجدد 
هاشمی به فدراســیون تیراندازی؛ اما در طرف دیگر دادگر که خود 
حقوقدان خبره ای اســت با برگزاری مجمع از ســوی وزارت ورزش 
و جوانان به عنوان رییس فدراســیون تیراندازی انتخاب شد. با این 
حساب هم می شد هاشمی را رییس فدراسیون دانست و هم دادگر 
را. در اینجا بود که باالخره وزارت ورزش و جوانان واکنش نشان داد 
و با ارسال نامه ای از دیوان عدالت اداری خواست نحوه اجرای حکم 
خود را مشخص کند. در حالی که چندی پیش سید مهدی هاشمی 

در گفت وگوی اختصاصی با خبرنــگار مهر از اعالم نظر نهایی دیوان 
عدالت اداری به نفع خود خبر داده بود، وزیر ورزش و جوانان دریافت 
هرگونه رای و نظری از دیــوان را تکذیب کرد؛ البته پیش از این و در 
زمان ابالغ حکم دوم دیوان مبنی بر صحت انتخابات ســال ٩۳ نیز 
وزارت ورزش و جوانان یک روز قبل از انتخابات مدعی شد حکمی از 
دیوان عدالت اداری به دستش نرسیده است!با این حساب احتماالتی 
برای پایان این قصه طوالنی وجود دارد؛ از جمله اینکه  دیوان عدالت 
اداری با تاکید بر صحت انتخابات سال ٩۳، هاشمی را به عنوان رییس 
فدراسیون تیراندازی معرفی کند و نظر به بازگشت وی به فدراسیون 
داشته باشــد، اما در اینجا یک سوال اساســی پیش می آید: تکلیف 
مجمع انتخاباتی ســال ٩٦ که منجر به انتخاب علی دادگر به عنوان 
رییس فدراسیون شد، چه می شود؟ مگر نه اینکه مجمع باالترین نهاد 
تصمیم گیرنده در فدراسیون های ورزشی است؟ یا اینکه  شاید بتوان 
شانس باالتری برای آن قائل شــد و دیوان مجددا حکم خود را نقض 
کند، اما این بار نه حکم نخســت بلکه حکم دوم خود را منتفی اعالم 
کند.یعنی خدشه ای به ابطال انتخابات سال ٩۳ وارد نشده و حکم دوم 
که صحت انتخابات را تایید می کرد، نقض شود. در این صورت علی 
دادگر که با رای مجمع به عنوان رییس فدراسیون تیراندازی انتخاب 

شد می تواند بدون دردسر و در کمال آرامش به کار خود ادامه دهد.
 به هر حال آنچه بیش از این اهمیت دارد  این اســت که رای و نظر 

دیوان هرچه هست انجام شده و پرونده این داستان بسته شود.

در انتظار اعالم نظر دیوان عدالت؛

داستان دنباله دار انتخابات تیراندازی

قاب روز

در حاشیه دیدر ذوب آهن اصفهان- فجرسپاسی شیراز

کیوسک

منهای فوتبال

فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور سمیه مصور مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های 
 درحالی به پایان رســید که تیم های اصفهانی ســپاهان و

 ذوب آهن در کمال ناباوری از گردونه رقابت ها  
حذف شدند .

رقابــت هــای فوتبال جــام حذفی 
باشــگاه های کشــور در 

ایستگاه یک شانزدهم 
عصــر  نهایــی 

پنجشنبه 
بــا  دو دیدار 

پیگیری شد که 
در ورزشگاه نقش 

جهان طالیی پوشــان 
نصف جهان با شکســت یک 

بر صفر برابر تیم صنعت نفت 
آبادان  از صعــود به مرحله بعد 

باز ماندند.
شاگردان کرانچار در حالی در 
ورزشگاه نقش جهان مغلوب 

تیم صنعت نفت آبادان شــدند که این تیم تمایل چندانی 
برای حضور در رقابت های جام حذفی نداشت و انصراف خود 
از حضوردر این رقابت ها را اعالم کرده بود ولی به فاصله ۲4 
ســاعت تغییر موضع داده و آماده رقابت با تیم سپاهان شد. 
طالیی پوشان نصف جهان نتوانستند گام اول در این رقابت ها 
را محکم بردارند و بـا تحمل یـک شکسـت خانگـی، از دور 

جـام حذفی کنـار رفتنـد. 
دیگر تیم اصفهانی نیز عصر جمعه با قبول شکســت مقابل 
تیم فجرسپاسی وداع زود هنگام با این رقابت ها را تجربه کرد.  
سبزپوشــان نصف جهان که در چنــد دوره قبلی خود را به 
عنوان یکی از مدعیــان قهرمانی معرفی کــرده بودند و با 

پی درکارنامه، در فصل ثبت دو قهرمانی پی در 
آمــده بودنــد پیش نیز  تا پای فینال 

عصرجمعــه در 
حالی درورزشگاه 

فــوالد شــهر به 
مصاف تیم فجرسپاسی رفتند 

که نتوانسته بودند در رقابت های لیگ 
برتر چهره مقتدری از خــود به نمایش بگذارند و به 

دنبال پیروزی در این دیدار بودند تا جبران مافات کنند ولی 
شاگردان قلعه نویی از این فرصت بهره نبردند و با شکست در 

ضربات پنالتی از صعود به مراحل بعد باز ماندند.
حذف دو تیم اصفهانی در حالی  در مرحله یک شــانزدهم  
رقابت های جام حذفی رخ داد که همیشه تیم های اصفهانی 
از این رقابت ها به عنوان  راه میانبر برای رسیدن به سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیا استفاده می کردند ولی این اتفاق تلخ برای 
فوتبال اصفهان رقم خورد  تا این دوره از رقابت ها در مرحله 

یک هشتم نهایی در غیاب تیم های  اصفهان دنبال شود.
رسول کربکندی در گفت و گو با فارس با اشاره به ناکامی غیر 
منتظره تیم های اصفهانی در رقابت های جام حذفی که به 
جام شگفتی ها معروف اســت، گفت: درست است که 
در طبیعت جام حذفی شگفتی های این چنین رقم 
می خورد، اما این مسئله نمی تواند از انتقادهایی که به 

سپاهان و ذوب آهن می شود کم کند.
کربکندی افــزود: این دو تیم ســال ها در همین جام 
حذفی قهرمانی های متعدد داشــتند، امــا حذف تیمی 
مثل ذوب آهن مقابل یک تیم دســته اولی آن هم در حالی 
که حــدود 4۰ دقیقه 1۰ نفــره بود خیلی تلخ تر اســت. از 
طرفی هم ســپاهان با یارگیری که انجام داده نشــان داده 
بود برای قهرمانی بســته شــده اســت و این نتیجه برای 

این باشــگاه هم غیــر قابل هضم اســت. صبــر و تحمل 
هواداران این تیم شــاید تمام شــده باشــد؛ چرا که هر دو 
 تیم از تیم هــای بزرگ ایران هســتند کــه ناباورانه حذف 

شدند و نتایج خوبی نگرفتند.
 حذف تیم هــای اصفهانی زنــگ خطر را بــرای کرانچار و

 قلعه نویی به صــدا درآورد تا این دو تیم 
فکری اساســی برای سروسامان دادن 
تیمشــان انجام دهند؛ چرا که در این 
وضعیت تنهـا امیـــد دو تیـم بـرای 
نتیجه گیـری بـه لیـگ برتـر معطـوف  
می  شـود کـه البتـه بـا گذشـت 
پنـــج هفتـــه از مسـابقات 
لیـــگ، دو تیـــم در ایـن 
رقابت هـا نیـزنتوانسـته اند 
ادعایـی داشـته باشـند و 
اگر سرمربیان اصفهانی 
نتوانند دستی به سروضع 
تیم هایشــان بکشند 
ادامه حضور در اصفهان 
بــا امــا و اگرهمــراه 
می شــود ؛چــرا که 
تجربـه ثابـت کـرده 
اصفهانی هـا  کـــه 
درحـــوزه فوتبال 
بـا صبـــر و تحمـل 
بیگانه اند که ایـــن 
موضوع در خصـــوص 
کرانچـار بیشـتر صـدق 
مـی کنـد و بـا ادامـه رونـد 
فعلـی، ایـــن مربـی کـروات 
پاییـــز اصفهـــان را  نخواهـد 

دیـد.

وداع تیم های همشهری با جام حذفی؛

 زنگ خطر برای کرانچار و قلعه نویی به صدا در آمد
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حکم شهردار اصفهان امروز می رسد 
مهدی مقدری، سخنگوی شورای شهر اصفهان از ارسال حکم شهردار اصفهان خبر داد و 

گفت: امروز حکم شهردار اصفهان از سوی وزارت کشور ارسال می شود.

در صحن شورای شهر

گزارش

مدیر حوزه علمیه اصفهان:

هیچ کاری ارزشمندتر از 
طلبگی وجود ندارد

مدیر حوزه علمیه اصفهان در مراســم عمامه گذاری 
300 نفر از طالب اصفهان که در مدرسه صدر این شهر 
 برگزار شــد، افزود: بر اســاس روایات اسالمی، والیت

 امیر المومنین )ع( حصن و قلعه ای است که چنانچه در 
آن قرار گیرید از عذاب الهی در امان می مانید.

 آیت ا...سید یوســف طباطبایی نژاد اظهار کرد: شیعه 
علی )ع( نباید دچار گناه شود؛ بنابراین هرگاه فردی در 
معرض گناه قرار می گیرد با یاد آوری جایگاه یک شیعه 
می تواند خود را از گناه حفــظ کند.مدیر حوزه علمیه 
اصفهان خطاب به همسران روحانیون تازه معمم شده، 
گفت: مراســم عمامه گذاری یک روحانی، محدودیت 
هایی را برای آنها در مسائل اجتماعی به وجود می آورد.

وی افزود: وقار، متانت، تقوا، تدین و دقت بیش از پیش 
در امور دینی و عبادی از لوازم یک روحانی است.

عضو خبــرگان رهبری اضافه کرد: انتخاب شــب عید 
غدیر برای مراســم عمامه گذاری از آن جهت است که 
 در سالروز والیت امیر المومنین )ع( به ایشان بگوییم ما 

می خواهیم در راه والیت شما گام برداریم.
وی با اشــاره به روایتی از حضرت علی )ع( در خصوص 
جایگاه عالم دینی، گفت: بر اساس این روایت، شیعه ای 
که عالم به شریعت و مسائل دینی شود و ضعف فکری 
و فرهنگی را از ظلمت جهل به نور علم برســاند در روز 

قیامت تاجی از نور بر سر خواهد داشت.
آیت ا... طباطبایی نژاد گفت: کاری باالتر و ارزشمندتر 
از طلبگی نیست؛ البته این نیست که خدمت صادقانه 
به اسالم ناب محمدی داشته باشیم و تمام اهداف غیر 
خدایی را از ذهن بیرون کنیم.وی افــزود: طلبه برای 
حرکت در این مسیر ابتدا باید مسیر اهل بیت )ع( را به 
خوبی فرا گیرد تا بتواند به خوبی نیز به دیگران منتقل 
کند.مراســم عمامه گذاری 300 طلبــه حوزه علمیه 
اصفهان با حضور آیت ا... مظاهری، رییس حوزه علمیه 
اصفهان و آیت ا... طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در 
اســتان و امام جمعه اصفهان در مدرسه صدر این شهر 

برگزار شد.

آثاری که جسته و گریخته از میان نوشته های باستان شناسی 
و شرق شناسان به دست می آید روشنگر آن است که هنر و 
معماری از ۵هزارسال قبل در این مرز و بوم ریشه دوانده است.
نگاهی اجمالی به معماری ایران در عهد باســتان این ویژگی 
را آشکار می ســازد که معماری ایرانی بر سه اصل استحکام، 
آسایش و انبساط پایه گذاری شده است. معماری ایرانی در 
طی تاریخ خود دارای اصالت طرح و سادگی توام با آرایش و 

تزیین بوده است.
تمامی گستره ایران به ویژه روستاها و آثار قدیمی و باستانی 
آن چون کتاب زنده اما فرســوده ای از تاریخ معماری و هنر 
اســت که هر برگ از این کتاب در لحظــه ای کوتاه دروازه 

چندین هزار سال تاریخ را روی تماشاگر می گشاید.
کمتر روســتایی در ایران وجود دارد که در آن معابر باستانی 
ناهید یا قلعه گبری و قلعه سلســال )صلصــال( با طاق های 
ضربی و یا هاللی به چشم نیاید و در آن از بقعه ها و امامزاده ها 
و یا قلعه های معروف که مضمونی افسانه ای و تاریخی را در 
خویش نهفته اند اثری نباشد. برای مثال می توان به قلعه مرو و 
قلعه اصفهان و یا قصر »کیاکسار« پادشاه ماد در همدان، کاخ 
پاسارگاد و تخت جمشید یا پارسه، آثار شوش، ایوان مدائن یا 

طاق کسری در تیسفون اشاره کرد.
 معماران و هنرپروران شهرســاز ایرانی از زمان های باستان 

از برجسته ترین کارشناســان عصر خود بوده اند، اما تاریخ 
نام بســیاری از معماران برگزیده را به یاد ندارد، اگرچه آثار 
گرانقدر آنها بهترین شناسنامه در شناسایی خصایل هنری 

و اندیشه آنهاست.
ســیر تکاملی هنر ایرانی از جمله معماری ریشه در حوادث 
 تاریخــی کشــورمان و همچنیــن طبیعت اقلیمــی ایران

 دارد.
فرهنگ های فاتحان و مغلوبینی که پا به ایران گذاشــته اند 
سهم بسزایی در فرهنگ معماری این مرز و بوم دارد. آداب و 
رسوم، مراســم مذهبی، روحیه و اخالقیات، اندیشه و عقیده 
نســل ها در معماری ایران انعکاس واضحی دارد. نه تنها در 
بناهای عظیم بلکه در آثار کوچک هم این انعکاس را می توان 

یافت.
 دهکده ها و آتشکده ها که در گذشــته در سراسر این خطه 
وجود داشــته اند گنجینه ای از فرهنگ و هنر معماری ایران 

باستان را در خویش نهفته اند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در خصوص 
جایگاه هنر در معماری شهر اصفهان معتقد است که جایگاه 

هنر در معماری شهر اصفهان مغفول مانده است.
سید جمال الدین صمصام شریعت در گفت وگوی اختصاصی 
با خبرنــگار »ایمنا« می گوید: دانشــگاه هــا و مراکز عالی 

حساسیت زیادی در موضوع هنر در معماری نشان نداده اند.
وی اضافه می کند: در حال حاضر دخالت افراد فاقد تخصص 
را در این زمینه شاهد هستیم و  هنوز بعضی از مهندسین که 
رشته و هنر آنها این نیست در کار طراحی دخالت می کنند، 
بعضی از آن دسته هم که رشــته آنها هنر در معماری است، 
کیفیت الزم و همتی که باید به خرج دهند و حساسیت کافی 
را که کار معماری و خلق یک اثر هنری می طلبد تا بتوان اسم 

یک اثر معماری را »اثری هنری«گذاشت، ندارند.
هنر در معماری تاثیر بسزایی در خط آسمان دارد 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ابراز امیدواری 
می کند که عملکرد مراکزآموزش عالی در مورد رشــته های 
شهرسازی، معماری و سایر رشته های مرتبط مثل معماری 
منظر، معماری داخلی به نحوی باشد که بتوان اسم آنها را اثر 

هنری گذاشت.
وی با انتقاد شدید از پایین بودن کیفیت آموزش در  رشته های 
مختلف بعضی از دانشگاه ها، اظهارمی کند: من چند ترم در 
داشــگاه های غیر انتفاعی برای تدریس دعوت به همکاری 
شدم، اما پس از گذشت مدت کوتاهی فرار کردم چون دیدم 
دانشجوی سال آخر معماری که در حال فارغ التحصیل شدن 
اســت، اصول اولیه کار را هم نمی داند؛ دانشجوی سال آخر 
رشته شهرسازی هنوز تفاوت میان طرح جامع و طرح تفصیلی 

را نمی داند و این مایه تاسف است.
صمصام شــریعت تاکید مــی کند : این مهم نیســت تعداد 
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها افزایش یابد بلکه 
مهم این اســت که با چه کیفیتی فارغ التحصیل از دانشگاه 

خارج می شود.
وی با بیان اینکه هنر در معماری تاثیر بسزایی در سیما و منظر 
شهری و حتی خط آســمان دارد، ادامه می دهد: معماری را 
یک بار از درون به بیرون و یک بار از بیرون به درون باید مورد 
نگرش قرار داد و روی آن کار کرد و رشته های طراحی شهری 
در این زمینه می توانند بسیار موثر واقع شوند، اما از آنها کم 

استفاده می شود و متاسفانه کیفیت الزم را دارند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه می دهد: 
گره کار فقط در شهرداری نیست بلکه بسیاری از موارد ریشه 
در مسائل ملی و کالن مملکت، مسائل وزارت آموزش عالی و 

مسائل اقتصادی دارد.
وی تصریح می کند: باید وزارت علوم بــه طور جدی به این 
عرصه ورود پیــدا کند و در کیفیت گزینــش اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها حساسیت بیشتری به خرج دهد؛همچنین 
شایســته ســاالری را  مالک عمل انتخــاب هیئت علمی 
دانشگاه ها  بداند، از سوی دیگراساتید هم از دادن نمره های 

نامعقول و بی اساس خودداری کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

جای خالی هنر در  معماری شهر

فریده روشن:

رشد شهرنشینی به حضور گسترده تر 
بانوان در مدیریت نیاز دارد

در چهارمین جلسه شورای شهر که روز  اعظم
گذشــته با حضور اعضای شورای شهر و  حاجی رضازاده

غیبت کوروش خسروی، عضو کمیسیون 
امور اقتصادی حقوقی و گردشگری به دلیل بیماری  حضور اصحاب 
رسانه برگزار شد. رییس شورای شــهر پس از تبریک والدت عید 
غدیرخم ابراز امیدواری کرد که شهرداری های مناطق، نهایت تالش 
خود را در جهت بهتر شدن شرایط شــهر برای اول مهر ماه به کار 

گیرند.
فتح ا... معین برلزوم همــکاری فرماندهی انتظامــی برای اتخاذ 

دستورات الزم جهت تسهیل در عبور و مرور تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه ساعات اولیه صبح باید برای تردد روان و بدون 
استرس دانش آموزان آماده باشــد گفت: این امر نقش موثری در 

حضور مطلوب دانش آموزان در کالس درس دارد.
رییس شواری شهر،شــروع  ســال تحصیلی جدید را به معلمان، 
دبیران و برخی از اعضای  شورا که وظیفه تدریس را به عهده دارند 

تبریک گفت.
وی در پایان با اشاره به روز تکریم بازنشستگان خاطرنشان کرد: این 
افراد مدیران و زحمتکشان گذشته سیستم اجرایی کشور بودند که 
عمر خود را در راه خدمت به مردم هزینه کردند؛ بنابراین باید شرایط 

مناسبی برای زندگی آنها فراهم شود.
جذب نخبگان منجر به جهش اقتصادی شهر می شود

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان 
نیز در نطق میان جلسه از تشدید سه مشکل ترافیک، تصادفات و 

آلودگی هوا همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد.
فریده روشن تصریح کرد: تغییر ساعت از اول مهر و کوتاه شدن طول 

روز نیز سبب افزایش ترافیک می شود.
وی بر لزوم مهارت آموزی کودکان و نوجوانان در خصوص نحوه عبور 
و مرور در سطح شــهر اصفهان تاکید کرد و گفت: باید یک شهرک 

ترافیک جهت آموزش دانش آموزان ایجاد شود.
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان 
گفت: ســرویس مدارس ازلحاظ ایمنی و امنیتی باید مورد نظارت 

سازمان تاکسیرانی قرار گیرد.
روشن به لزوم حضور گســترده  بانوان همزمان با رشد شهرنشینی 
در ســطوح مختلف مدیریتی تاکید و اذعان کرد:بانوان همان طور 
که در مدیریت خانه موفق هســتند در مدیریت شهری نیز موفق 

ظاهر می شوند.
وی بهترین راهکار برای مقابله با چالش های شهری را حضور زنان 
در عرصه های مدیریتی شهری دانســت و ادامه داد: شهرداری ها 
می توانند با به کارگیری برنامه آموزشی در حفظ و ارتقای جایگاه 

مدیریت شهری بانوان موثر باشند.
روشن سینما، موسیقی و رسانه های گروهی را از جمله متغیرهای 
اقتصاد فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: جذب نخبگان منجر به 

جهش اقتصادی شهر می  شود.
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان  
تاکید کرد: فناوری، تساهل و تسامح در ســایه شهر خالق فراهم 
می شود.وی افزود: باید فرش قرمز برای ســرمایه گذاران داخلی و 

بین المللی در مدیرت شهری پهن شود.
برپایی کنسرت در کاخ چهل ستون خطرناک است

عضو کمیســیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشــگری شــورای 
اسالمی شــهر اصفهان از حضور بزرگان موســیقی ایران همچون 
شــهرام و حافظ ناظری در اصفهان ابراز خرسندی کرد و اعتراض 
 خود را نسبت به برگزاری کنسرت در کاخ چهل ستون اصفهان اعالم 

کرد.
مهدی مزروعی از شهرداری اصفهان و ســازمان میراث فرهنگی 
خواست تا گزارشی در خصوص خسارات احتمالی ارتعاشات صدا به 

مجموعه کاخ چهل ستون اصفهان آماده و ارائه کنند.
وی با اشــاره به اینکه رفت وآمدهای مردم به اماکن تاریخی برای 
حضور در کنسرت ها خطرساز است گفت: برای برگزاری کنسرت ها، 
تئاتر و مراســم های دیگر باید مکان هایی مناســب و درخور شهر 
اصفهان فراهم شود تا شــاهد برگزاری این نوع مراسم ها در اماکن 

تاریخی نباشیم.
دلیل نارضایتی ساکنین شهرک جدید اسپادانا چیست؟
رییس کمیسیون بهداشــت، سالمت و خدمات شــهری شورای 
اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به رابطه شــهرک های جدید با 
شهرداری اصفهان از شــهرداری پرسید: رابطه شهرک های جدید 
مسکونی و شهرداری همچنین دلیل نارضایتی تعداد زیادی از افراد 

ساکن در شهرک جدید اسپادانا چیست؟
عباســعلی جوادی افزود: آیا شهرداری در ســاخت و ساز و ایجاد 

زیرساخت های شهرک دخالت و نظارت دارد یا خیر؟
در ادامه جلسه، منشور شورای شــهر که فعالیت و اهداف شورای 
 دوره پنجم آن از تیرماه شــروع به کار کرده بود، تدوین و مشخص

 شد.
هدف از صدور منشور شورای شــهر، تبیین ماموریت ها و ارزش ها 
و در نهایت سیاست های این شوراست که در۴0سیاست، طراحی 
 و با عنوان»منشور۴0ســتون شــهر امید یا فــردا« نام گذاری و 

تصویب شد.
در پایان جلسه روز گذشته شورای شهر، اصغر برشان و پور محمد 
شــریعتی نیا، آمادگی خود را جهت کاندیدا شــدن در جلســات 
شــورای شهرســتان اعالم کردند و بعد از رای گیــری به عنوان 
 نماینده شــورای شــهر در شــورای شهرســتان انتخاب شدند.

گفتنی اســت؛ این دو عضو به مدت ۴ ســال در این ســمت باقی 
می مانند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهار کرد: در ۵ 
ماهه اول سال، حدود یک هزار و ۸00 تن مواد بازیافتی از پسماند تر و ۱۱ 
هزار تن مواد بازیافتی از پسماند خشک حاصل شده که حدود ۵ هزار 
تن آن کاغذ و مقواست و این مقدار نسبت به سال قبل تغییر محسوسی 
نداشته است.امیرحســین کمیلی ادامه داد: متوسط جمع آوری مواد 
بازیافتی روزانه حدود ۱00 تن است که ۲0 تن آن شامل انواع پالستیک 
می شود.وی عنوان کرد: تفکیک پسماندها به دو دسته تر و خشک در 
مبدأ از آلودگی ناشــی از مخلوط شــدن و فعل و انفعاالت شیمیایی و 
تولید شیرابه پیشــگیری می کند و تبدیل مواد به محصوالت جدید و 
قابل استفاده را در بر دارد.کمیلی خاطرنشان کرد: زباله های تر به ویژه 
زباله های آشپزخانه ای و ضایعات میوه، منبعی سرشار از مواد آلی است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
خبرداد:

جمع آوری روزانه۱۰۰تن 
مواد بازیافتی 

به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مدیر مرکز معاینه 
 فنی خودروی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: در کالنشــهر اصفهان
 9 مرکز مکانیزه سبک با ۱۴ خط همه روزه از ساعت ۸ لغایت ۱۴:30 و 
پنجشنبه ها تا ساعت ۱3:30 فعال است و این مراکز در یک شیفت کاری 
به تعداد ۲ هزار و ۵00 دستگاه خودرو سرویس دهی می کنند.جمشید 
جمشیدیان تصریح کرد: ۵00 هزار دســتگاه خودرو مشمول معاینه 
 فنی خودرو در شــهر اصفهان تردد می کنند که در سال گذشته فقط

 ۱۲۵ هزار دستگاه خودرو برای انجام معاینه فنی مراجعه کرده اند.
جمشــیدیان اضافه کرد: آمارها  نشــان می دهد در ســال جاری آمار 
مراجعات برای اخذ معاینه فنی خودروها ۱0 درصد رشد داشته است، 

اما این رشد چشمگیر نیست.

 مدیر مرکز معاینه فنی خودرو 
خبرداد:

رشد ۱۰درصدی مراجعه 
خودرو برای انجام معاینه 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهارکرد: رینگ چهارم شهر اصفهان برای حفاظت از حریم شهر و اراضی 
کشاورزی و نیز جلوگیری از توسعه ناموزون شهر در دستور کار است. با اجرایی شدن این طرح مشکل تردد خودروهای 

سنگین داخل شهر به صورت زیربنایی برطرف می شود.
علیرضا صلواتی افزود: رینگ حفاظتی شهر اصفهان حدود ۸0 کیلومتر است که ۴۵ کیلومتر این حلقه )معادل ۶0 درصد 
مسیر( در داخل شهر اصفهان احداث می شود و ۱0 درصد مسیر در محدوده دولت آباد، ۲ درصد در مسیر خورزوق، ۱0 
درصد در شهر ابریشم، ۵ درصد آن در محدوده شهر درچه، ۱۱ درصد آن 
در محدوده خمینی شهر و ۵ درصد در محدوده فرمانداری و بخشداری 
است.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان رینگ چهارم را از 
اولویت های مدیریت شــهری اصفهان در برنامه اصفهان ۱۴00 دانست 
و کاهش ۷ درصدی زمان سفر در کل شبکه راه های کالنشهر اصفهان، 
کاهش ۴.۲ درصدی مصرف سوخت وسایل نقلیه و کاهش ۶.۵ درصدی 
آالیندگی هوا را از جمله مزایای راه اندازی رینگ چهارم ترافیکی اصفهان 
خواند. وی گفت: احداث و راه اندازی این رینگ میزان ترافیک، سوانح و 
حوادث در رینگ سوم را کاهش می دهد.صلواتی با اشاره به اینکه امسال 
برای بخش زیادی از آزادسازی های مسیر رینگ، اعتبار در نظر گرفته شده است، ادامه داد: در حال حاضر مناطق ۱۴ ، 

۱۵ و ۱۲ در حال آزادسازی مسیر رینگ چهارم هستند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

آزادسازی سه منطقه برای احداث رینگ چهارم
مدیر مجموعه تاریخی،فرهنگی ومذهبی تخت فوالد اصفهان اظهارکرد: تخت فوالد در اصفهان، نگین زیارتگاه های 

جهان و دومین قبرستان مقدس پس از وادی السالم است.
سید علی معرک نژاد افزود: یکی از اهداف مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان، معرفی مشاهیر و 
مفاخر مدفون در تخت فوالد است که راهبرد مدنظر برای رسیدن به این هدف استفاده از روش های خالقانه و به روز 
است.وی با اشاره به ایجاد درگاه جدید الکترونیکی تخت فوالد در ســال 9۵ به عنوان یک مرجع و درگاه الکترونیکی 

محتوا محور،گفت: استفاده کنندگان از این درگاه الکترونیکی می توانند 
اخبار، رویدادها و جســت وجوی تکایا و مشــاهیر و عکس های مرتبط، 
داستان های پر رمز و راز این شخصیت های بزرگ را از سایت برداشت کنند.

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان خاطرنشان 
کرد:اطالعات برگزاری تورهای مجازی و نقشــه راهنمــا هم روی درگاه 

الکترونیکی تخت فوالد بارگذاری شده است.
معرک نژاد به تولید اپلکیشین تلفن همراه در مدیریت مجموعه تاریخی، 
فرهنگی و مذهبــی تخت فــوالد اصفهان اشــاره و تاکیدکــرد: امروزه 
اپلیکیشن ها نقش زیادی در فضای مجازی دارند و مجموعه تخت فوالد نیز 

اپلکیشینی تعریف کرده که افراد می توانند با نصب آن از قابلیت هایی همچون اطالعات مربوط به تکایا و بقاع، مشاهیر 
مدفون در تخت فوالد،تقویم و روزشمار تخت فوالد و درخواست بازدید مجازی استفاده کنند.

مدیر مجموعه تاریخی،فرهنگی ومذهبی تخت فوالد اصفهان:

تخت فوالد، نگین زیارتگاه های جهان است

آیین عمامه گذاری 300 نفر از طالب اصفهان در مدرسه صدر
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امام علی   علیه السالم :
از تباه كردن عمر در آنچه ماندگار نیست بپرهیزيد  كه عمر رفته 

بازنمی گردد.
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ارتباط خوب با همکاران در محیط کار باعث تلطیف 
فضا و پیشــرفت می شــود و این هدف جز با کسب 
احترام و دوستی همکاران میسر نیست.  از این رو بهتر 
است از کارهایی که باعث از دست دادن این احترام 

می شود اجتناب کرد.
برخی از این اقدامات عبارتند از:

مشارکت افراطی
گفت و گو درباره مســائل خصوصــی زندگی باعث 
می شود دیگران احساس کنند مورد اعتماد قرار گرفته 
اند، اما ورود به جزئیات باعث می شود دیگران تصور 
کنند فردی خودشیفته و دنبال جلب توجه هستید. 
بدتر از آن گفت وگو درباره خاطراتی است که نشانگر 
عدم پختگی شماست که آسان ترین راه، طرح ماجرا 

بدون جزئیات است.
شکایت

ابراز عدم رضایت در محیط اداری امری خوب است، اما 
برخی اشخاص تقریبا از همه چیز گله مند هستند. این 
فضای منفی در صورت تکرار باعث می شود دیگران 

از شما فرار کنند.
دروغ یا سرقت

دروغ مصلحتی از نظر بعضی ها پذیرفته اســت، اما 
برخی هنگام گفت و گو درباره بیوگرافی خود به دروغ 
رو می آورند و در آن زیاده روی می کنند. این رفتار 
به طور کلی پذیرفته نیست همان طور که برداشتن 
وســایلی مانند ملزومات اداری که متعلق به شخص 

نیست امری ناپسند است.
پوشیدن لباس غیررسمی

در بعضی شرکت ها پوشــیدن لباس رسمی الزامی 
نیســت، اما بعضی افراد از این موضوع سوء استفاده 
کرده و لباس های راحتی و ورزشی به تن می کنند که 

به هیچ وجه مناسب فضای کار نیست.
سرزنش کردن دیگران

مــردم در صورتی به شــما احترام مــی گذارند که 
مسئولیت اعمال و تجربیات خود را به عهده بگیرید. 
سرزنش کردن ســایر همکاران در محیط کار باعث 
می شود شما ضعیف و مسئولیت ناپذیر به نظر برسید. 
فرصت های مدیریتی و رهبری برای کســانی مهیا 
می شود که از حس عالی مسئولیت پذیری برخوردارند 

و دیگران را به سمت موفقیت تشویق می کنند.

مهارت زندگی

 پنج کاری که شما را 
در محیط کار مطرود می کند

یادداشت

تقریبا 20 ســال پیش یک فیلم ســینمایی  ندا شاه نوری
ساخته شد که ماجرای عشقی یک هنرپیشه 
سینما و یک آقای کتاب فروش سر و ساده را روایت می کرد. در یکی از 
صحنه های فیلم، آقا و خانم هنرپیشه داخل رستوران نشسته اند که 
متوجه می شــوند میز بغلی درباره همین خانم حرف های ناجوری 
می زنند بدون اینکه بدانند هنرپیشــه مذکور چند قدم آن طرف تر 
نشسته و در حال گوش دادن به مزه پرانی هایشان است. بعد از چند 
دقیقه باالخره طاقت کتاب فروش عاشــق طاق می شود و سراغ آنها 
می رود و می گوید: »می دونم دارین شــوخی مــی کنین ولی این 
چیزهایی که می گین درباره آدم های واقعیــه!« میز بغلی به آقای 
کتاب فروش عاشــق می خندد و  مســخره اش می کند، اما وقتی 
هنرپیشــه ای را جلوی رویشــان می بینند که تا چند لحظه پیش 
مشــغول بد و بیراه گفتن درباره اش بودند، زبانشــان بند می آید و 

شرمنده می شوند. 
20 سال پیش اینترنت با این گستردگی در اختیار همه نبود. خبرها با 
فاصله زمانی به دست ما می رسید و سر درآوردن از زندگی خصوصی 
آدم های مشهور کار ســخت تری بود. تا همین چندسال پیش افراد 
کمی بودند که می توانستند بقیه را نقد کنند و امیدوار باشند که به 
برکت داشــتن روزنامه یا رادیو و تلویزیون صدایشان شنیده بشود و 
افراد کمتری بودند که از این ابزارهای رسمی برای بد و بیراه گفتن 
اســتفاده می کردند. ما این روزها رســانه داریم و صدایمان شنیده 
می شود به ویژه وقتی که دست جمعی درباره یک موضوع حرف می 
زنیم. ایراد کار آنجاست که ما گاهی به جای اظهار نظر کردن، بد و بیراه 
های ناجور می گوییم و یادمان می رود که آنهایی که درباره شان حرف 
می زنیم زنده و واقعی هستند. گرچه ما هیچ وقت آن هنرپیشه را سر 
میزمان نخواهیم دید، اما این به آن معنی نیســت که حرف هایمان 
دست به دست نمی شود و به مخاطبش نمی رسد. تحلیل اینکه آیا 
ما این روزها به نسبت قدیم بیشتر با زبانمان دل می شکنیم یا فقط 
به لطف رسانه های جدید این ادبیات خشن بیشتر شنیده و خوانده 
می شود کار من نیست و دست اساتید جامعه شناس را می بوسد. در 
اینجا بهتر است بگوییم باید دست از نصیحت کردن بقیه برداریم و از 
خودمان شروع کنیم. اولین کاری هم که می توانیم بکنیم این است 
که به خودمان زمان بدهیم. وقتی عصبانی هستیم دست به موبایل 
نشویم. صبر کنیم تا قدری آرام بشــویم و بعد نظراتمان را با ادبیاتی 
بنویسیم که رویمان بشــود همان ها را توی جمع دوست و آشنا و با 

صدای بلند بخوانیم. 

باغ 
کاغذی

مجموعه داســتان »ننه کاراته« اثر ســیروس همتی از سوی               
انتشارات کتاب نیستان منتشر شد.

این مجموعه شامل هشت داستان کوتاه بوده که همگی دارای 
تمی اجتماعی و خانوادگی است. داستان های همتی را از چند 

منظر می توان اثری خوشخوان و قابل اعتنا به شمار آورد.
نخست بهره  مندی هوشــمندانه او از طنز در روایت است که 
داستان هایش را بسیار قابل اعتنا کرده است. او طنز را نه در کالم 
که در موقعیت های داستانی خود جاری می کند و توانایی اش 
در خلق چنین موقعیت هایی است که توانسته داستان های او 

را از یکنواختی و معمولی بودن خارج کرده و مخاطب را برای 
مطالعه با خود همراه کند.

از ســوی دیگر داســتان های همتی به طور عمده با عبارات و 
جمالت بسیار کوتاه همراه شــده است. عبارات و جمالتی که 
یادآور موقعیت های نگارشی در نمایشنامه  است که بدون شک 
بدون ارتباط با هنر او در این امر نیست. همتی در این داستان ها 
بدون حاشیه ســازی یا بازی های زبانی رایج در داستا ن های 
کوتاه، مستقیم و از دل ماوقع به روایت دست می زند و شرحی 

از آنچه برای بیان داستانی برگزیده است را انتخاب می کند.

ننه کاراته خشونت کالمی

رفتار عجیب جانوران که توضیح علمی و منطقی ندارد)5( 

دانستنی ها

تو چیزی هستی که فکر می کنی 
اگه نمی خوای شــبیه پدرت بشی نباید با فکر 
کردن خودت رو به یه گوشه ببری،باید با تفکر 
خودت رو ببری به فضای باز،تنها راهش همینه 
که از این که ندونی چی درسته و چی غلط لذت 
ببری. تن بــه بازی زندگی بده و ســعی نکن از 
قانون هاش سر در بیاری.زندگی رو قضاوت نکن.

فکر انتقام نباش.یادت باشــه آدم های روزه دار 
زنده می مونن ولی آدم های گرسنه می میرن.

موقعی که خیاالتت فرو می ریزن بخند و از همه 
مهم تر، همیشــه قدر لحظه لحظه این اقامت 

مضحکت رو تو این جهنم بدون !
»استیو تولتز«
»جزء از کل«

حرف حساب
۵- چرا جانوران با هم بازی می کنند؟

شاید جواب این سوال بسیار ساده باشد؛ جانوران با هم 
بازی می کنند زیرا این کار لذت بخش اســت! عالوه بر 
این، جانوران با بازی کردن چیزهای زیادی را می آموزند. 
آموزش های بازی و مبارزه به آنها یــاد می دهد که در 
واقعیت چگونه بجنگند، به مدت طوالنی با هم دوست 
باشــند و ... اما اگر بیشــتر به این موضوع فکر کنید در 
می یابید که این موضوع دستکم برای جانوران منطقی 
به نظر نمی رسد. بازی کردن به این معنا خواهد بود که 

جانوران مقداری از وقت خود را بیهوده هدر می دهند.
اما جانوران کارهای مهم تری دارنــد: باید غذا بخورند، 
مواظب بچه های خود باشند، تولید مثل کنند، مهم تر 
اینکه مواظب شــکارچیان و خطراتی که در اطراف آنها 
قرار دارد، باشند. پس چه دلیلی دارد زمان باارزش خود 
را به گشــت و گذار و بازی بیهوده بگذرانند در حالی که 
می توان از آن برای شکار، جفت گیری و افزایش شانس 

زنده ماندن اســتفاده کرد. مهم تر از آن این اســت که 
ایده یادگیری از بازی ها تاکنون هیچ گاه به طور علمی 
بررسی نشده و به اثبات نرسیده است و در واقع بسیاری 
از جانوران جوان چیز زیادی از بــازی کردن با یکدیگر 

نمی آموزند.
پس باید یک دلیل واقعــی برای اینکه چــرا جانوران 
بازی می کنند وجود داشته باشد. هر چند تئوری های 
مختلفی در این مورد ارائه شــده، اما هنوز علت واقعی 
و علمی چنین موضوعی مشخص نشــده است. برخی 
از تحقیقــات نشــان داده جانورانــی که با هــم بازی 
می کنند بهتر با اســترس کنــار می آیند یــا در آینده 
مستقل تر خواهند بود، اما این موضوع در مورد تمامی 
گونه های جانوری صــدق پیدا نمی کنــد. نکته دیگر 
اینکه در میــان جانوران بــازی های بســیار متنوعی 
 وجــود دارد که نمی تــوان عملکرد همه آنهــا را یکی 

دانست.
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افقی
1- واحد سـطح - از تقسـیمات  کشـوری - بینوا 

فقیر و
2- مانند- اگر دوبار بگویی نوعی بازی است

3-  حـرف ربط-خروسـش معروف اسـت-لطف 
کـردن -اسـم ترکی

4- مذکر- بله به آلمانی- مادر عربی
5- مـی خواهنـد بگوینـد عربـی اسـت، امـا مال 

خودمـان اسـت
6-  بلـه بـه زبـان روسـی- شـهری بـزرگ در 

اسـتان گیـالن
7- می بافد- نوعی شانه خارجی برای مو

8- نوعی رگ -صاحب برده 
9- پشیمانی - رودی ایرانی - دنیا

10- معمـوال خانم ها می پوشـند - مـی دهند تا 
کسی را رسـوا کنند

11- جمع اسیر - نام شمشیر حضرت علی)ع(
12- نام اتومبیل - عدد تنها- نصف
13- خانه - کمک - نیرنگ - چهره

14- با این خـاك مجسـمه و ظرف می سـازند - 
اولین قـدم در هـرکاری مخصوصا نماز

15- خیلی تشریفاتی - محل و مکان - اجداد

عمودی
1- مادر باران - پروردگار - خاك کوزه گری

2- دیکتـه - اگـر کسـی در درس بشـود وای بـه 
حالـش - هـوای انگلیسـی

3- امر به آمدن - جمع ساحل
4- کشـتی بـه زبـان محلـی جنـوب - ما شـاید 

شـیم با
5- مـی گوینـد از حـال پیـاده خبـر نـدارد- بـه 

ذهـن آمـدن خاطـره
6- ایـن هـم نوعـی تنبیـه زبانـی اسـت - نوعی 

مـرغ سـخنگو - اگـر نباشـد نـان اصال نیسـت
7- مـن بـه زبـان انگلیسـی - هـر خانـه ای دارد 

- نـر 
8- اسم - همسر شاهان - دوست و همراه

9- بـا آن نفس می کشـید - واحد سـطح - دوبار 

بگو بازی کـن - باالترین قسـمت بدن
10- رو انداز زمستانی - کافی - اندیشه

11- یکی از حروف فارسی - شل
12- اولیـن مـاه تابسـتان - سـازمان دارنـد تـا 

مشکالتشـان را حـل کننـد
13- نمی شنود - بازی لیز خوردنی

شهر باستانی در جنوب تهران - بله آلمانی
14- یازده - به ترتیب

15- پشیمان - نور افشان
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کیک های توفانی برای تقویت روحیه مردم فلوریدا
در حالی که توفان قدرتمند »ایرما« به سوی فلوریدا در حرکت است، برخی 
از مردم این ایالت به شیوه های مختلف سعی در کاهش هرج و مرج ناشی 

از آن دارند.
نانواها و قنادی های شهرهای مختلف فلوریدا در اقدامی جالب و به منظور 
تقویت روحیه مردم، کیک هایی شبیه به توفان ایرما تهیه کرده اند. تصاویر 

این کیک های عجیب به سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر شدند.
تهیه کنندگان این شیرینی ها معتقدند، در شــرایط بحرانی نیز می توان 

خوش بین بود و با آرامش به جنگ حوادث رفت.
با نزدیک شــدن توفان ایرما به فلوریدا، مردم برای حفظ جانشان به دنبال 
خروج از این ایالت هســتند. این امــر موجب بروز ترافیک ســنگین در 

بزرگراه های خروجی آن شده است.
در حالی که یک هفته از وقوع توفان مخرب »هاروی« به تگزاس گذشــته 
است، اما توفان ایرما تحت تاثیر شــرایط جوی با سرعت 260 کیلومتر در 

ساعت به زودی وارد فلوریدا می شود. 

همیشه محیط زیست با دســت های افراد ســودجو به تاراج برده شده و 
ضربه های زیادی خورده است، اما برخی از فعاالن و طرفداران محیط زیست 
با نیت خیر جبران مافات کرده اند مانند یک  مــرد هندی که یک جنگل 

درست کرده است.
جاداو پاینگ، ساکن جزیره ماجولی در کشور هند است. از زمانی که مردم 
این جزیره شروع به قطع کردن درختان کرده و جزیره بی آب و علف شده 
بود، فکری به حال محیط زیست خود کرد. این مرد هندی به جایی بی آب و 
علف رفت و تمام وقت خود را صرف کاشتن درختان در آن منطقه کرد. وی 
از سال 1979 به مدت 97 سال هر روز در آنجا به کاشتن گیاهان ادامه داد 

و نتیجه آن شگفت آور بود.
گفتنی اســت؛ زحمات این مرد باعث ایجاد جنگل در این جزیره شده که 
وسعت آن دو برابر سنترال پارك نیویورك است. پوشش گیاهی زیادی دارد 
و تعداد زیادی فیل، ببر، کرگدن و آهو در آن زندگی می کنند و این مکان  

برایشان تبدیل به  پناهگاهی امن شده است.

مردی که به تنهایی یک جنگل درست کرد!

تصاویر روز

نقاشی های زیبا با موادخوراکی روی اسموتی
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