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لوازم التحریر ایرانی،  جذابیت نمونه های خارجی را ندارد؛
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ظریف،عازمروسیهمیشود
بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان، صبح امروز )چهارشنبه( در رأس هیئتی، به منظور دیدار و گفت وگو 

با مقامات فدراسیون روسیه، عازم »سوچی« می شود.

بین الملل

فراخوان تظاهرات میلیونی 
علیه همه پرسی اقلیم کرد

یکی از نماینــدگان پارلمان عراق خواســتار برگزاری 
تظاهرات میلیونی بــرای تاکید بر وحدت و یکپارچگی 
ســرزمین عراق و مخالفت با همه پرسی جدایی طلبی 

اقلیم کردستان این کشور شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی السومریه نیوز، عالیه نصیف 
نماینده پارلمان عراق با حمله شدید به مسعود بارزانی 
رییس اقلیم کردســتان و دولت محلــی او گفت: روز 
همه پرسی جدایی طلبی در اقلیم کردستان عراق، روز 
سقوط »دیکتاتور« اربیل و آزادی کردها از شدیدترین 
باندی خواهد بود که با آتش و آهن بر این اقلیم حمکرانی 
کرده اســت. وی از ملت عراق خواســت تا با برگزاری 
تظاهرات میلیونی، خواهان وحدت مردمی و سرزمینی 
کشورشان شوند. نصیف از همه اقشار ملت عراق خواست 
تا با وجود همه توطئه های داخلــی و خارجی، در روز 
همه پرسی تظاهراتی میلیونی را برگزار کرده و خواهان 
وحدت ملی و پافشاری بر وحدت سرزمینی این کشور 
متحد و واحد شوند و تالش ها برای تجزیه عراق و جدا 

کردن بخش ارزشمندی از آن را محکوم کنند.
مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان عراق درخصوص 
برگزاری همه پرسی جدایی طلبی از این کشور با وجود 

مخالفت های شدید داخلی و بین المللی اصرار دارد.

موضع گیری جدید 4 کشور 
عربی علیه قطر

فارس: کشورهای مصر، عربستان، امارات و بحرین در 
بیانیه ای مشــترک، به اظهارات اخیر وزیر خارجه قطر 
در سی و ششــمین دوره نشست شــورای حقوق بشر 
سازمان ملل در ژنو واکنش نشان داده و تاکید کردند که 
مقامات قطری با چنین اظهاراتی سعی در انحراف افکار 
عمومی جهان دارند. در این بیانیه آمده است که »بهتر 
بود وزیر خارجه قطر از پشــت این تریبون بین المللی، 
پایبندی دوحه به توقف حمایت از تروریســم را اعالم 
می کرد.« وزیر امور خارجه قطر، طی سخنانی در سی و 
ششمین دوره نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل 
در ژنو گفت: هک شدن سایت خبرگزاری قطر، با انگیزه 
سیاسی صورت گرفت. کشورهای تحریم کننده قطر، 
تدابیر غیرقانونی اتخاذ کردند که ناقض حقوق بشر است. 
محمد بن عبدالرحمن آل ثانــی وزیر امور خارجه قطر 
گفت:کسانی که مخالفان خود را تروریسم می خوانند، 

در مبارزه با تروریسم جدی نیستند.

آمریکا می تواند چند ثانیه قبل از پرتاب یا در ثانیه های اول 
پرواز موشک بالســتیک کره شــمالی، آن را سرنگون کند. 
ممکن اســت پیونگ یانگ در چند روز آینده موشک جدید 
خود را پرتاب کند و با جــواب پیونگ یانگ، فاز علنی جنگ 
شروع خواهد شد. امسال در کره شمالی 18 پرتاب موشکی 

ثبت شده است.
کره شمالی از ترس ضربات ســبقتی آمریکا می تواند جنگ 
را شــروع کند. تخلیه خانواده های دیپلمات های آمریکا از 
کره جنوبی می تواند نشــانه تهیه مقدمات جنگ واشنگتن 
علیه پیونگ یانگ باشد. اعزام جنگنده ها و تکنیک نظامی و 
پرسنل و استقرار سالح هسته ای در کره جنوبی هم می تواند 
برای کره شمالی از عالئم هشدار دهنده باشد. پیونگ یانگ 
از بیــم دخالت تمام عیــار نظامی می توانــد خودش ضربه 

پیشگیرانه بزند.
به گفته ژنرال گری الک، فرمانده سابق نیروهای مسلح آمریکا 
و فرمانده نیروهای ســازمان ملل در کره، اگر جنگ شــروع 

شود، فاز اولش ممکن است یک ماه یا به مراتب بیشتر طول 
بکشد. وی افزود: »نیروهای مسلح غیر هسته ای کره شمالی 
اصال به روز نشده بودند ولی تعداد نفرات آن زیاد است و بمب 
هسته ای نیز دارد. این از ویژگی های رژیم پیونگ یانگ است.«

بنا به گزارش انستیتوی بین المللی تحقیقات استراتژیک، در 
سال 2017، تعداد نفرات ارتش کره شمالی 1/2میلیون تن 
بوده و 600 هزار نفر ذخیره تخمین زده شد. به عالوه 6 میلیون 
نفر در ســازمان های شــبه نظامی خدمت می کنند. تعداد 
نفرات ارتش کره جنوبی 600 هزار نفر اســت، ولی رزرو آنها 
4/5میلیون نفر بوده و 3 میلیون نفر نیز در ذخیره شبه نظامی 
قرار دارند. آمریکا در شبه جزیره کره 28 هزار نظامی را مستقر 
کرده و ده ها هزار نفر در ناوگان اقیانوس آرام آمریکا خدمت 
می کنند. ژنرال ها و تحلیل گران آمریکایی می گویند که کره 
شمالی شکست خورده و رژیم کیم جونگ اون سقوط خواهد 
کرد؛ ولی این جنگ ممکن است خیلی خونین باشد. در سئول 
ممکن است ده ها هزار نفر به هالکت برسند و در سراسر کره 

جنوبی یک میلیون نفر. بر اثر این اختالف ممکن است شمال 
و جنوب این شبه جزیره، از مردم خالی شود.

فاز دوم جنگ کره بدتر از مرحلــه اولش خواهد بود. »مارک 
فیتزپاتریــک« مدیر عامل شــعبه انســتیتوی بین المللی 
تحقیقات اســتراتژیک در واشــنگتن گفت که جنگ پس 
از شکست نیروهای مسلح کره شــمالی، تمام نخواهد شد. 
اختالف غیر هسته ای می تواند به جنگ چریکی تبدیل شود. 
طرفداران کیم جونگ اون گروه های زیرزمینی را تشــکیل 
داده و به عملیات پارتیزانی دســت خواهند زد. این حمالت 
برای دشمن گران تمام خواهد شد. کره شمالی مانند صدام 
حسین در عراق یا طالبان در افغانستان سقوط نخواهد کرد. 
کره ای های شمالی به طور اساسی شست وشوی مغذی شده و 
خاندان کیم را بت و آمریکایی ها را منبع شر جهانی می دانند. 
تحلیل گران آمریکایی جنگ هسته ای در شبه جزیره کره را 

در نظر نگرفته و بررسی نمی کنند.
این سوال پیش می آید که اگر جنگ در کره آغاز شود چین 
چه خواهد کرد؟ پکن خواهان آن نیســت که کره شمالی به 
سالح هسته ای دسترسی پیدا کند. چین به قطعنامه اخیر 
سازمان ملل تحریم کننده رژیم کیم جونگ اون پیوست و در 
عین حال طرف اساسی تجاری و اقتصادی کره شمالی است. 
پکن، کره شــمالی را دیواری در مقابل نفوذ غرب می داند و 

خواهان متحد شدن دو کره 
نیست؛ زیرا از بی ثباتی در 
این حــوزه در آینده واهمه 
دارد. احتماال جنگنده های 
آمریکایی برای بمباران کره 
شمالی در امتداد مرز چین 
پرواز خواهند کــرد. چین 
نگــران این جریان اســت. 
پکن می تواند در این جنگ 
طرف کره شمالی را بگیرد 
و اگر این طور شــود آمریکا 
وارد جنگ با چین شده و رخ 
دادن همه چیز امکان پذیر 

است.
»نیویورکر« در پایان نوشت: 
پیش بینی های تیــره و تار 

نسبت به چشم انداز جنگ با کره شمالی، سبب آن شده است 
که نظامیان عالی رتبه آمریکا صرف نظر از گفته های پرزیدنت 

ترامپ، حل دیپلماتیک این مسئله را ترجیح دهند.

يادداشت

دولت

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، در نشست خبری 
هفتگی خود، بــا ارزیابی اظهارات اخیــر آمانو درباره 
برنامه هســته ای کشــورمان عنوان کــرد: جای هیچ 
تردیدی نیســت که ایــران پایبند پیمــان مرتبط با 
برجام بوده و این بحث منتفی اســت. مشــخص شد 
 حرف های دولتمــردان آمریکایی بی پایه و غیرحقوقی 

بوده است.
نوبخت همچنین به تبیین سخنان اخیر رییس سازمان 
انرژی اتمی کشــورمان پرداخت و گفت: ما در راستای 
تامین منافع ملی  کشورمان بهترین تصمیم را می گیریم. 
کشوری که بخواهد از برجام که یک قرارداد بین المللی 
است، خارج شــود خودش ایزوله خواهد شد و بازنده 

اقدام احتمالی آمریکا خواهد بود.
وی همچنین اعــالم کرد که در ســطح مدیران عالی 
استان ها تغییراتی در حال انجام بوده و ممکن است از 
برخی تقدیر شود و برخی از استانداران در استان های 

دیگر مشغول به کار شوند.
سخنگوی دولت درباره فاجعه انسانی که این روزها در 
میانمار اتفاق می افتد نیز گفت: از همه اهرم ها در مسئله 
میانمار استفاده می کنیم تا بتوانیم کمک های موثرتری 

بگیریم و دولت و ارتش میانمار را مقصر می دانیم.

ســیدمحمدعلی ابطحی عضومجمع روحانیون مبارز، 
در گفت وگو با خبرگــزاری ایلنا، با تاکیــد بر حمایت 
اصالح طلبــان از دولــت دوازدهم، گفــت: دولت برای 
ادامه کار خود در ابتدای کار با مشــکالت زیادی روبه رو 
بوده و طبیعی اســت که باید از دولت، حمایت و به آن 

کمک کنیم.
وی با بیان اینکه دولت مــورد تایید اصالح طلبان بوده و 
باید در ادامه کار هم مورد حمایت قرار گیرد، اظهار داشت: 
اما اگر یک حمایت عمومی تری در جامعه مورد نیاز دولت 
باشد، نباید تصور کند به دلیل اینکه دور دوم است دیگر 
کار تمام شده؛ بلکه دولت باید به اصولی که روحانی در 
زمان انتخابات به آن اشاره کرد، پایبند و نزدیک باشد. این 
فعال سیاسی اصالح طلب افزود: باتوجه به انتخاب افراد 
و شیوه های موجود، بین اصولی که روحانی در انتخابات 
بیان کرد و واقعیــت دولت، فاصله می بینــم، بنابراین 
فاصله ها به نفــع دولت و آقای روحانی نیســت. وی در 
زمینه رابطه اصالح طلبان با دولت، اظهار داشت: مدیریت 
مدنظر اصالح طلبی )که آقای خاتمی و دیگر دوستان نیز 
دیدگاهشان را درخصوص آن ارائه کردند(، چندان تاثیری 
در انتخاب افراد کابینه نداشــت؛ اما امیدواریم در آینده 

همکاری ها بهتر و بیشتر شود.

سخنگوی دولت:

آمریکا در صورت خروج از 
برجام، ایزوله می شود

ابطحی:

دیدگاه خاتمی چندان تاثیری 
در انتخاب افراد کابینه نداشت

نقوی حسینی خبر داد:

تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون 
امنیت ملی برای  فاجعه میانمار

سید حسن نصرا...: 

نه تنها تاریخ لبنان، که تاریخ 
منطقه را نیز می نویسیم

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی گفت: برای بررسی 
ابعاد جنایات میانمار علیه مســلمانان روهینگیا، جلسه 
فوق العاده ای صبح امروز با حضور معاون آسیا، اقیانوسیه و 

مشترک المنافع وزارت خارجه برگزار خواهد شد.
سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به اقدامات کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در خصوص جنایات دولت میانمار علیه 
مسلمانان روهینگیا گفت: کمیسیون امنیت ملی از ابتدای 
شروع این حادثه جنایتکارانه در میانمار عکس العمل نشان 
داد و آن را محکوم کرد. نقوی حســینی در ادامه با اشاره 
به بیانیه 6 بندی کمیســیون امنیت ملی در محکومیت 
جنایات میانمار عنوان کرد: در این بیانیه خواستار اقدام 
عملی سازمان های بین المللی شده و از سکوت کشورهای 
اسالمی در این خصوص ابراز تاسف کردیم. وی در پایان، 
بااشاره به تصمیم این کمیســیون برای تشکیل جلسه 
فوق العاده خاطرنشان کرد: کمیســیون تصمیم گرفته 
جهت بررسی ابعاد جنایات میانمار علیه مسلمانان روهینگیا 
جلسه فوق العاده ای صبح امروز با حضور ابراهیم رحیم پور 
معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه 
تشکیل دهد و اقدامات عملی جمهوری اسالمی در این 

زمینه را ترسیم کند.

»سید حسن نصرا...« دبیر کل حزب ا... لبنان، در دیدار 
ساالنه خود با واعظان و سخنرانان در آستان ماه محرم 
اعالم کرد که مقاومت در ســوریه به پیروزی دســت 
یافته و آنچه باقی مانده اســت، نبردهــای پراکنده ای 

بیش نیست.
وی تاکید کرد: حزب ا... به وظایف و امور مربوط به خود 
در این نبرد کامال واقف بوده و شهدا، مجروحان و اسرای 
ما با تغییر معــادالت، نه تنها تاریخ لبنــان بلکه تاریخ 

منطقه را نیز می نویسند.
دبیرکل حــزب ا... لبنان افــزود: پروژه دشــمنان در 
نهایت شکســت می خورد و آنها برای کسب برخی از 
امتیازات خواســتار مذاکره  خواهند شد؛ این در حالی 
 است که پروژه ما پیروز شــده و معادالت را به نفع امت 

تغییر داد.
دبیر کل حزب ا... لبنان اعالم کرد: عربســتان سعودی 
با گذشت یک سال و نیم تا دو ســال از آغاز جنگ در 
سوریه با ارسال پیامی برای رییس جمهوری این کشور،  
از وی خواست تا در یک کنفرانس خبری، قطع روابط 
خود با ایران و حزب ا... را اعالم کند تا بحران در سوریه 

پایان یابد.

تسنیم: وزیر اسبق امور خارجه استرالیا گفت: در زمینه برجام، از جانب 
استرالیا حمایت قاطع خود از این توافق نامه را اعالم می کنیم و از کسانی 

که در این مسیر سنگ اندازی می کنند، ناخشنودیم.
گرث ایوانز، وزیر اسبق امور خارجه اســترالیا و رییس دانشگاه ملی این 
کشور، در دیدار با علی اکبر والیتی مشــاور مقام معظم رهبری در امور 
بین الملل و رییس هیئت امنا و رییس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسالمی، 
طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران، اظهار داشت: متعهد به 
روابط دوجانبه بین ایران و استرالیا هستیم که این رابطه حدود 50 سال 
سابقه دارد و هیچ گاه قطع نشده است. ایوانز در ادامه این دیدار در جمع 
خبرنگاران، اظهار داشت: ایران و استرالیا در مورد برخی مسائل، تفاوت و 
اختالف نظر دارند اما در مسائل اساسی، متعهد به تقویت روابط دوجانبه 
هستیم. وی تاکید کرد: استرالیا همچنان به این برجام پایبند می ماند و 

اگر آمریکا بخواهد از آن پاپس بکشد، حتما اقدام خواهیم کرد.

وزير خارجه اسبق استرالیا: 

استرالیا، به برجام پایبند 
خواهد ماند

وزیر خارجه اسبق فرانسه، برحمایت پاریس از تداوم برجام تاکید کرد وگفت: 
آینده، مملو از فرصت هایی است که تهران و پاریس می توانند از آن استفاده 

کنند.
اوبر ودرین وزیر اسبق امور خارجه فرانسه دیروز در دیدار با علی اکبر والیتی 
گفت: توافــق نامه مهمی که در ســال 2015 امضا شــد، از اهمیت باالیی 
برخوردار است که آمریکایی ها قصد دارند آن را زیر سوال ببرند. وی گفت: پس 
از انتخابات ریاست جمهوری که در کشور شما و ما انجام شد، فکر می کنم 
فضای مناسب تری برای تبادالت ایجاد شده است. ایران می خواهد توافق نامه 
را اجرا کند و جدا از دیدگاه آمریکایی ها، فرانسه از تداوم برجام حمایت می کند 
و فکر می کنم این موضع دیگر طرف های امضا کننده این توافق هم هست.
اوبر با بیان اینکه باید بتوانیم با کمک یکدیگر این لحظات سخت را مدیریت 
کنیم،ادامه داد: من اکنون پست رسمی ندارم، اما همواره با مقامات فرانسوی 

مالقات می کنم و می دانم که نظرشان در مورد ایران کامال مثبت است.

وزير خارجه اسبق فرانسه:

فرانسه، از تداوم برجام 
حمایت می کند

يادداشت

تظاهرات هواداران استقالل 
کاتالونیا در اسپانیا

رهبر انقالب در ابتدای درس خارج فقه:

دولت های مسلمان، عمال در فاجعه 
میانمار وارد شوند

رهبر انقالب تاکیــد کردند: راه چاره حادثه میانمار این اســت که 
دولت های مسلمان عمال به آن وارد شوند. نمی گوییم لشگرکشی 
کنند به آنجا، اما فشار سیاسی بیاورند، فشار اقتصادی بیاورند... در 

مجامع جهانی علیه آنها فریاد بکشند.
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، صبح دیروز 
)سه شنبه( در ابتدای جلســه درس خارج فقه با اشاره به حوادث 
فاجعه آمیز میانمار، از سکوت و بی عملی مجامع جهانی و مدعیان 
حقوق بشر در قبال این فجایع به شــدت انتقاد کردند و با تاکید بر 
اینکه راه حل این قضیه، اقدام عملی کشــورهای مسلمان و فشار 
سیاســی و اقتصادی به دولت بی رحم میانمار اســت، خاطرنشان 
کردند: جمهوری اسالمی باید علیه ظلم در هر نقطه از جهان، صریح 

و شجاعانه اعالم موضع کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، تقلیل فاجعــه میانمار به یک درگیری 
مذهبی بین مسلمانان و بودایی ها را نادرست خواندند و افزودند: البته 
ممکن است در این حادثه، تعصب مذهبی تاثیر داشته باشد اما این 
قضیه، یک قضیه سیاسی است؛ زیرا مجری آن، دولت میانمار است 
و در رأس آن دولت نیز زنی بی رحم قرار دارد که برنده جایزه صلح 
نوبل بوده و با این اتفاقات، در واقع، مرگ جایزه صلح نوبل رقم خورد.

ایشان افزودند: این فجایع در مقابل چشــم کشورها و دولت های 
اســالمی و مجامع جهانی و دولت های ریاکار و دروغگوی مدعی 

حقوق بشر از سوی دولت بی رحم میانمار، در حال رخ دادن است.
رهبر انقالب اســالمی با انتقاد از اکتفا کردن دبیرکل سازمان ملل 
به محکوم کردن جنایات در میانمار افزودند: مدعیان حقوق بشــر 
که گاهی برای مجازات یک مجرم در یک کشــور، جنجال و هیاهو 
می کنند، در مقابل کشــتار و آواره شــدن ده ها هزار نفر از مردم 

میانمار، هیچ عکس العملی نشان نمی دهند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای با تاکیــد بر لــزوم ورود و اقدام عملی 
دولت های اسالمی گفتند: البته منظور از اقدام عملی، لشکرکشی 
نیست بلکه باید فشار سیاسی، اقتصادی و تجاری خود را بر دولت 
میانمار افزایش دهند و علیه ایــن جنایات در مجامع جهانی فریاد 

بکشند.
ایشان تشکیل کنفرانس سازمان همکاری اسالمی با موضوع فجایع 
میانمار را ضروری خوانده و خاطرنشان کردند: دنیای امروز، دنیای 
ظلم است و جمهوری اســالمی باید این افتخار را برای خود حفظ 
کند که علیه ظلم در هر نقطه از جهان، چه در مناطق اشغالی توسط 
صهیونیست ها، چه در یمن و بحرین و چه در میانمار، موضع صریح 

و شجاعانه خود را اعالم کند.

عکس نوشت

تصويری از جنگ آمريکا و کره شمالی؛

جنگیسختوخونینباآیندهاینامعلومدرشبهجزیرهکره

به گزارش اسپوتنیک با استناد به نشريه آمريکايی »نیويورکر«، امرای ارتشی سابق آن کشور که در کره خدمت 
کرده اند، می گويند که جنگ در شبه جزيره کره که در آن کره جنوبی و آمريکا با کره شمالی مقابله خواهند 

کرد، بسیار سخت و خونین خواهد بود.

ويژه

منطقهجریانهاپارلمان

صاحب عکس به نام محمد 
خسروی 41 ســاله در 
تیرماه سال 1395 از منزل 
خود واقــع در علويجه، 
بلوار بهشتی خارج شده 
و تاکنون مراجعه ننموده 
است. مراتب در پرونده 
کالسه 960587 دادگاه 
مهردشــت و آگاهــی 
منعکــس  نجف آبــاد 
می باشــد. در صــورت 
مشــاهده و يا داشتن 
هرگونه خبری از نامبرده، 

با شماره تلفن 36639225-031 تماس حاصل نمايید.

تخلیه خانواده های 
ديپلمات های 
آمريکا از کره 

جنوبی می تواند 
نشانه تهیه 

مقدمات جنگ 
واشنگتن علیه 

پیونگ يانگ باشد

خبر

نجفی، ملزم به ارائه کارنامه عملکرد 
قالیباف شد

انتخاب: اعضای شورای شهر تهران دیروز با رای به دو فوریت طرح 
ارائه گزارش 100 روزه و گزارش بر سند تحول و تغییر مدیریت شهر 

تهران، نجفی را ملزم به ارائه کارنامه عملکرد قالیباف کردند.
دو فوریت طرح با 18 رای به هیئت رییسه ارسال شد که با اکثریت 

آرا تصویب شد.
محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران گفت: شهردار تهران ملزم 
است ظرف 100 روز عملکرد قالیباف را به عنوان شهردار 12ساله 

تهران در بخش های مختلف، تهیه و به شورا و مردم ارائه کند.
سید حسن رسولی عضو شورای شــهر تهران نیز در این باره گفت: 
ما به مردم قول داده ایم که ظرف 3 ماه گزارشــی از وضعیت شهر 
تهران در بخش های مختلف تهیه کنیم؛ اما متاسفانه در این مدت با 

اطالعات متناقض و غیراستناد مواجه شدیم.
وی ادامه داد: طی 12 سال 113 هزار میلیارد تومان برای شهر هزینه 

شده است و عده ای این عملکرد را سیاه و برخی سفید می دانند.

مشرق : شمار زیادی از مردم اسپانیا در هواداری از استقالل منطقه 
کاتالونیا و برگزاری همه پرسی به این منظور، به خیابان ها آمدند.
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خبر

کافه اقتصاد

کشف و جمع آوری ژنراتور صنعتی قاچاق در اصفهان
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: در بازرسی مشترک اتاق اصناف 
و پلیس آگاهی از یک واحد صنفی در اصفهان،  15دستگاه ژنراتور صنعتی خارجی 

به ارزش سه میلیارد و 750هزار میلیون ریال  کشف و جمع آوری شد. 

اصفهان؛ بزرگ ترین 
صادرکننده شیر خشک کشور

اســتان اصفهان با تولید بیش از ســه هزار و ۴00تن 
شیرخشــک، بزرگ ترین صادر کننده این محصول در 

کشور است.
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از سه هزار و ۴00تن 
شیر خشک از این استان به کشور های اروپایی و آسیای 

میانه صادر شده است. 
احمدرضا اسماعیلی با بیان اینکه صادرات این محصول 
بیش از 9میلیون و ۴51هزار دالر برای استان ارز آوری 
داشــته افزود: میزان صادرات این محصول در مقایسه 
با مدت مشابه ســال قبل بیش از 166درصد افزایش 

داشته است. 
وی گفت: پیش بینی می شود امســال بیش از هشت 
هزار تن شــیر خشک از این اســتان به خارج از کشور 

صادر شود.
مدیر امور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
با اجرای طرح خرید حمایتی از دامداران از سال گذشته 
تاکنون، بیش از 127هزار تن شیر از دامداران با ارزش 
165میلیارد تومان خریداری شــده و در کارخانه های 
 طرف قرارداد این ســازمان به شــیر خشــک تبدیل 

می شود.

تا 26 شهریور ماه؛

برپایی نمایشگاه لیزینگ و فروش 
اقساطی انواع کاال در اصفهان

اولین نمایشــگاه لیزینــگ و فروش اقســاطی کاال از 
امروز تا 26 شــهریور مــاه در محل نمایشــگاه های 
 بیــن المللی اســتان اصفهان واقع در پل شهرســتان

 برگزار می شود.
در این نمایشگاه، 9۳ مشارکت کننده از استان های یزد، 
اصفهان، تهران، فارس، خراســان رضوی و آذربایجان 
شرقی در سه سالن نمایشــگاهی به ارائه محصوالت و 
خدمات خود در بخش های خودرو و موتورســیکلت، 
لوازم خانگــی، مبلمان و دکوراســیون داخلی، بانک، 
شرکت های لیزینگ و بیمه، رایانه و لوازم الکترونیک 

می پردازند.
این نمایشگاه ۸500 مترمربع وسعت دارد و از ساعت 16 
تا 2۳ روزهای مذکور آماده میزبانی از بازدیدکنندگان 

خواهد بود.

رییس اجرای پروژه های ناحیه نورد گــرم فوالد مبارکه گفت: درایو و 
موتورهای بخش )سکشن( ســوم میز غلتکی خروجی خط نورد گرم 
فوالد مبارکه با موفقیت کامل و بدون هیچ گونه حادثه ایمنی تعویض 

و بهینه سازی شد.
عبدالکریم موالیی افزود: در این پروژه بخش )سکشن( سوم میز غلتکی 
خروجی خط نورد گرم که دارای موتور و درایوهای DC بود با موتور و 

درایوهای AC تعویض شد.
وی با بیان اینکه میز غلتکی خروجی خط نورد گرم وظیفه انتقال ورق 
نوردشده در قفسه های نورد نهایی )F1-F7( به کالف پیچ های نورد 
گرم با عبور از منطقه کولینگ را دارد، اظهار کرد: دمای ورق نوردشده 
در طول مسیر میز غلتکی با عبور از زیر دوش های خنک کاری کاهش 

یافته و به کالف پیچ ها هدایت می شود.

بهینه سازی میز غلتکی 
خروجی خط نورد گرم 

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

6،659،000 ریالنیم سکه

3,700,000 ریالربع سکه

2,500,000 ریالسکه یک گرمی

1،255،440 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

نماینده مردم فریدن، فریدونشــهر، چادگان و بوئین میاندشت گفت: 
طرح های کالن راهســازی به ســمت محورهای غرب استان اصفهان 

توسعه می یابد.
اکبر ترکی از پیگیری برای توسعه قطار سریع السیر اصفهان - تهران به 
سمت سه راهی پلیس راه دامنه فریدن خبر داد. وی همچنین از اختصاص 
بودجه ای مستقل برای اتصال و توسعه بزرگراه ) اراک -خمین-گلپایگان- 
خوانسار- دامنه- داران- چادگان و شهرکرد( در قالب کریدور شمال به 
جنوب کشــور خبر داد. نماینده مردم فریدن، فریدونشــهر، چادگان و 
بوئین میاندشت در خصوص میزان بودجه الزم برای اتمام پروژه راه آهن 
اصفهان - داران - ازنا، عنوان کرد: به این پروژه که در گذشته مصوب و طی 
سال های متمادی متوقف  شده بود با پیگیری مجدانه در بودجه امسال، 

22 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

توسعه طرح های کالن 
راهسازی در غرب اصفهان 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: با توجــه به پایین بــودن مصرف آب برای پســته، 
اقتصادی بودن و مستعد بودن باغات استان برای کشت این 
محصول، کاشت پسته به باغداران اصفهانی توصیه می شود.

احمدرضا رییس زاده در گفت وگو با ایرنا افزود: پسته، انار، 
بادام و زیتون از محصوالت باغی است که با توجه به اصالح 
 الگوی کشت در اســتان، کاشــت آنها به باغداران توصیه 

می شود.
وی اضافه کرد: از میان این محصوالت پســته مصرف آب 
پایین تری دارد و مقرون به صرفه تر است. این محصول بعد 
از گذشت هفت سال بارور می شــود و بعد از آن با توجه به 
خاک و اقلیم اصفهان، محصول دهی خوبی داشته و کشت 

آن اقتصادی می شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: برداشت پسته از سطح پنج هزار و ۳۴7 هکتار از باغات 
بارور پسته استان از اوایل شهریور آغاز شده و تا اواسط مهر 

نیز ادامه دارد. 
وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت، حدود 6 
هزار و ۸90 تن محصول پسته از باغات استان برداشت شود 
و به این ترتیب میانگین تولید در هر هکتار، یکهزار و ۳00 

کیلوگرم پسته خشک خواهد بود.

رییس زاده اضافه کرد: ســطح زیر کشت پســته و تعداد 
نهال های کاشته شده امسال از ســال گذشته بیشتر است 
اما تغییرات زیادی در میزان تولید نســبت به سال گذشته 

رخ نداده است.
وی گفــت: صادرات پســته به طور مســتقیم از اســتان 
اصفهان انجام نمی شــود و باغداران اصفهانی محصوالت 
 پســته خود را به کرمان ارســال می کنند تا از آنجا صادر 

شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
اعالم کرد: سطح کل باغات پسته استان هفت هزار و 1۴0 
هکتار اســت که یکهزار و 79۳ هکتــار آن هنوز به مرحله 

باروری نرسیده است. 

رییس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با تاکید بر اینکه از 
اقدامات و حرکت های نوین در اصناف حمایت می کنیم، 
گفت: حرکت بر مدار سنت در اصناف، بسیاری از مشاغل 

را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است.
رســول جهانگیری در آیین اختتامیــه همایش »امروز 
دیروز نیست« اظهار داشت: تبلیغات ابزاری کارآمد برای 
توسعه اشتغال و تولید است و ما از اقدامات این چنینی به 

جد حمایت می کنیم.
وی گفت: قطعا افرادی که با موج تغییرات همراه شوند 
می توانند از مواهب آن بهره ببرند و کسانی که بخواهند 
در مقابل موج قدرتمند تغییرات مقاومت کنند، محکوم 

به فنا هستند.
رییس اتحادیه کانون های آگهــی و تبلیغات نیز در این 
همایش اظهار داشــت: دراتاق فکر این همایش به این 
نتیجه رسیدیم که برای کمک به اصناف و مشاغل برای 
رشد باید اتاق مشاوره  راه اندازی شــود و به یاری خدا 

امروز اتاق مشاوره شکل گرفته است.
امیررضــا ســمائیان خواســتار حمایت همــه جانبه 
دستگاه های متولی از صنعت تبلیغات وچاپ شد و گفت: 
فعاالن این بخش با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم 
می کنند کــه امیدواریم با یاری همه مســئوالن حل و 

فصل شــود. نایب رییس اتاق اصناف  و رییس اتحادیه 
چاپخانه داران اصفهان نیز در این همایش اظهار داشت: 
مرزهای بین مشــاغل در عصر حاضر از بین رفته و این 

مورد نیز درباره صنعت چاپ و تبلیغات نیز صادق است.
محمدعلی انصاری پور درباره هزینه بر بودن تبلیغات یا 
تغییر بســته بندی برای تولید کننده اظهار کرد: تجربه 
نشــان داده  که هزینه هایــی که افراد بابــت تبیلغات 
می پردازند در دراز مدت به آنها بازگردانده می شــود و 

درواقع تبلیغات سرمایه گذاری محسوب می شود.
نایب رییس اتاق اصناف تصریح کرد: مواد اولیه صنعت 
چاپ و تبلیغــات وارداتی اســت؛ بنابراین بــاال بودن 

هزینه های تبلیغات در ایران به همین دلیل است.

رییس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان:

روش های سنتی منجر به ورشکستگی اصناف می شود

جهاد کشاورزی

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان:

کاشت پسته به باغداران اصفهانی توصیه می شود

اصناف

با حضور نماینده مردم شاهین شهر و میمه صورت گرفت؛

انعقاد قرارداد احداث کارخانه 
گالب گیری و عرقیات در میمه

قرارداد احداث کارخانه صنایع تبدیلی گالب گیری و عرقیات با حضور 
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شــورای اسالمی، بین 
بنیاد برکت و یک شرکت تعاونی شــهر میمه منعقد شد که به موجب 
آن یک کارخانه 6۸0 تنی گالب گیری با ظرفیت اشتغال مستقیم 20 
نفر و اشتغال غیرمستقیم 200 نفر را در پی خواهد داشت.نماینده مردم 
شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی در مراسم عقد قرارداد 
احداث این کارخانه، حجم ســرمایه گذاری در پروژه احداث کارخانه 
گالب گیری میمه را چهار میلیــارد و ۳00 میلیون تومان ارزیابی کرد 
و گفت: ۴9 درصد از سهم آورده سرمایه سهم بنیاد برکت و 51 درصد 
نیز بر عهده شرکت تعاونی گلستان میمه است که مدت زمان اجرای 
این پروژه را دو ساله اعالم کرد. حاجی دلیگانی یکی از مشکالت بخش 
میمه را مهاجرت دانست و گفت: علت مهاجرت مردم بخش میمه به 
سایر نقاط، نداشتن درآمد کافی برای زندگی، بیکاری و عدم تولید ثروت 
است. همچنین محمود عسگری، رییس هیئت مدیره  بنیاد برکت وابسته 
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( گفت: بنیاد برکت تاکنون بیش 
از 500 پروژه با مشارکت مردم را به مرحله عملیاتی رسانده و تا کنون در 
۸ طرح توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی در استان اصفهان با حجم 
کل سرمایه گذاری  920 میلیارد ریال مشارکت کرده که ارزش هر پروژه 

را به صورت میانگین 150 میلیارد ریال بوده است. 

بازار

قیمت انواع کفش مردانه

به گــزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، حــدود 90 هزار 
فقره از مجمــوع وام های پرداختی در اســتان های محروم و 
کم برخوردار و بالغ بر 270 هزار فقره پرداخت نیز در ســایر 
استان ها و مناطق کشــور صورت گرفته است.قبل از اجرای 
طرح در اول مردادماه سال جاری تعداد افراد در صف )ثبت نام 

در سامانه وام ازدواج( بالغ بر 500 هزار نفر بوده که در پایان 
هفته هفتم از اجرای طرح ضربتی، تعــداد  2۴5.000 نفر از 
افراد در صف ســامانه کاهش یافته است.در طول هفت هفته 
از اجرای طرح، تعداد ثبت نام کنندگان جدید در سامانه وام 
ازدواج بالغ بر 125 هزار نفر بوده که نســبت به مدت مشابه 

گذشته و روال سابق، ثبت نام در سامانه با رشد بی سابقه صد 
درصدی مواجه شده اســت.تعداد افراد در صف سامانه وام از 
بالغ بر 500 هزار نفر در ابتدای طرح  به 2۳0 هزارنفر در روز 
19 شــهریور 1۳96 کاهش یافته است. الزم به ذکر است که 
عدم تعادل در تعداد پرداختی وام و کاهش تعداد متقاضیان 
در صف به دلیل ثبت نام حدود 125 هزار نفر متقاضی جدید 
در طول اجرای طرح است.در طول هفت هفته از اجرای طرح 
بیشــترین دریافت کنندگان وام ازدواج در طول این دوره از 

نظر سنی در بین زنان 20 تا 25 ســال و در آقایان بین 25 تا 
۳0 سال سن قرار دارند.گفتنی است در پایان مردادماه سال 
جاری ۳۴0 هزار نفر در صف پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
قرار داشته اند که در پایان هفته هفتم این تعداد به 2۳0 هزار 
نفر در صف کاهش یافته اســت.این در حالی است که استان 
اصفهان با پرداخــت 16 هزار وام ازدواج بعد از اســتان های 
خراسان رضوی، تهران، فارس، مازندران، آذربایجان شرقی 

و غربی در رتبه هفتم بیشترین میزان پرداختی قرار دارد.

در هفته اول اجرای طرح ضربتی؛

اصفهان هفتمین شهر از نظر پرداخت تسهیالت ازدواج

در نشست اطالع رســانی پروژه مدیریت  افسر طه
یکپارچه بر حوضه زاینده رود که با حضور 
نمایندگانی از سازمان های وابسته به وزارت نیرو و منابع آب، 
حفاظت محیط زیســت، جهاد کشــاورزی و آب منطقه ای 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری در شــرکت آب منطقه ای 
استان برگزار شد، اهم اقدامات انجام شــده با همکاری تیم 
آلمانی به منظور تحقق مدیریت یکپارچه بر این حوضه تشریح 

شد.
اصفهان دچار تنش آبی شده است

مهندس حیدرپور، معاون مطالعات منابع آب شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان با اشاره به خشک شدن رودخانه زاینده رود، 
فرونشست دشت های استان، کاهش کیفیت منابع آب و بدتر 
از همه خشک شدن باتالق گاوخونی، سه برابر شدن جمعیت 
در حاشیه زاینده رود در دو دهه گذشته را هشداری جدی برای 
کنترل سرانه مصرف آب و توجه به منابع آب تجدیدپذیر عنوان 
کرد و با بیان اینکه بحران آب در حوضه زاینده رود به عوامل 
مختلفی مربوط می شود، گفت: اکنون در تنش آبی قرار گرفته 
ایم. وی از سوءمدیریت اقتصادی اجتماعی در حوضه زاینده 
رود به عنوان یک پارامتر مهم نام برد و پارامتر اصلی را شیوه 
تفکر بخشی و از هم گسیخته مدیریت منابع آب دانست. معاون 

مطالعات منابع آب با اشاره به لزوم مدیریت یکپارچه بر زاینده 
رود افزود: این یک راهکار بین المللی توسط سازمان ملل است 
که به عنوان یک پروژه ضروری برای زاینده رود معرفی شــد 
و با پشتیبانی وزارت علوم و تحقیقات کشور آلمان به صورت 
پایلوت در اصفهان اجرا می شود و در صورت موفقیت به دیگر 

نقاط کشور تسری می یابد. 
اقدامات انجام شده توسط تیم آلمانی

کاظمی، دبیر اجرایی پروژه و هماهنگ کننده با تیم آلمانی 
در ایران، شروع پروژه مدیریت یکپارچه بر حوضه آبریز زاینده 
رود را از ســال ۸9 اعالم کــرد و با اذعان بــه اینکه مدیریت 
 بخشــی، جوابگو نیســت افزود: این پروژه در ســه فاز اجرا 
می شــود که فاز اول، انجــام مطالعات، جمــع آوری داده و 
راه اندازی سیستم جامع اطالعاتی برای تفهیم، مدل سازی 
و بومی سازی است. وی گفت: فاز دوم در سال 9۴ شروع شد 
که این فاز اکنون در مرحله پیاده سازی است. در این مرحله 
وظایف هر بخش و هر ارگان باتوجه بــه اهداف کالن پروژه 
تعیین شده است. فاز سوم عملیاتی شدن برنامه ها و سپس 

انتقال آن به دیگر نقاط کشور است. 
کاظمی، علت انتخاب آلمان که تشابهی با مسائل و منابع آبی 
ما ندارد را مربوط به تجربه این کشور در مدیریت بر رودخانه 

راین و آمــوزش روش های مدیریت یکپارچــه عنوان کرد و 
بیان داشت: سیستم پشتیبان تصمیم گیری و دیگر ابزارهای 
مدیریتی، تضمینی برای مشــارکت تمام ذی نفعان است و 

تصمیم های اتخاذی به همه ابالغ می شود. 
مهندس کاظمی با اعالم اینکه این پروژه در شش بخش اصلی 
اجرا می شود گفت: جایگاه کشاورزی و محیط زیست با هم 
دیده شده است. وی با اشاره به ساختار مدیریتی غیرمتمرکز، 
از تشکیل سازمان حوضه آبریز زاینده رود با هدف بهبودبخشی 

و برنامه ریزی برای توزیع عادالنه آب خبر داد.
 کاظمی به تاثیر مشارکت کشاورزان و تغییر و تحول در این 
بخش برای کاهش مصرف آب، استفاده از فناوری های نوین 
آبیاری، اصالح الگوی کشت و افزودنی های خاک و هماهنگی با 
سازمان محیط زیست اشاره کرد و گفت: تجربیات تیم آلمانی 

کمک موثری به این بخش کرده است. 
وی بیان داشت: در بخش صنعت عالوه بر کمبود داده، تعریف 
بخشی در صنعت وجود نداشــت و تصور بر این بود که به هر 
شــکلی برای تامین آب صنعت برنامه ریزی شود که تغییر 
این نگرش مســتلزم انجام اقداماتی بود. وی لزوم استفاده از 
منابع آب جایگزین برای فرآیندهای صنعتی، طراحی شهرک 

های صنعتــی، ایجاد پارک 
های صنعتی- اکولوژیکی و 
احداث تصفیه خانه فاضالب 
در شهرک های صنعتی را 
مطرح کرد و افزود: در بخش 
مربوط بــه آب و فاضالب، 
مدیریت مصرف آب شرب، 
بهینه سازی بهره برداری در 
تصفیه خانه شمال اصفهان، 
پیاده ســازی یک واحد از 
شبکه فاضالب در اصفهان 
باید مورد توجه قرار گیرد که 
تیم آلمانی تجربیات خوبی 
در این زمینه ارائه داده اند.  
دبیر هماهنگ کننده پروژه 
از راه اندازی مرکز آموزش 
عالی ایران و آلمان به منظور 

ظرفیت سازی و امکان انتقال اطالعات و آموزش های مربوطه 
در این راســتا خبر داد و گفت: پیشــنهادهایی جهت بهبود 

سیستم آموزشی ارائه شده است. 

در نشست اطالع رسانی پروژه مدیریت یکپارچه بر حوضه زاینده رود مطرح شد:

زاینده رود؛ نیازمند مدیریت یکپارچه بر حوضه آبریز

کفش راحتي 
مردانه ريباک مدل 
 Classic Leather

MET Diamond

 99,000
تومان

کفش مخصوص 
دويدن مردانه ريباک 
Upurtempo 1.0 مدل

 276,000
تومان

کفش مخصوص 
دويدن مردانه نهرين 

FA870 مدل
 129,000

تومان

 فاز دوم در سال 
94 شروع شد 

که این فاز اکنون 
در مرحله پیاده 
سازی است. در 

این مرحله وظایف 
هر بخش و هر 

ارگان باتوجه به 
اهداف کالن پروژه 

تعیین شده است
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اکران فیلم »نگار« ســاخته رامبد جوان در پردیس سینمایی چهارباغ 
اصفهان آغاز شــد. در این فیلم که به کارگردانی و تهیه کنندگی رامبد 
جوان و فیلمنامه نویسی احسان گودرزی ساخته شده و محصول سال 
1394 اســت، نگارجواهریان، محمدرضا فروتــن، مانی حقیقی، آتیال 

پسیانی و افسانه بایگان بازی می کنند.
نگار جواهریان در این فیلم نقش دختری به نام »نگار« را بازی می کند و 
فیلم ماهیت جنایی دارد. نگار دختر خانواده ای نیمه مرفه و اصیل است 
که طبق تحلیل پلیس، پدر او در یک معامله اقتصادی شکست خورده 
و با اسلحه خودکشی کرده است اما نگار این تحلیل را باور ندارد و برای 
رســیدن به اصل ماجرا تصمیم می گیرد روزهای آخر عمر پدر خود را 

مرور کند.

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی کاشــان گفت: از اسفند سال 
گذشته تا امروز 23 درخواســت اجرای موســیقی در کاشان دریافت 
شده و در این مدت مجوز هیچ کنســرتی نیز لغو نشده است.مصطفی 
 جوادی مقدم افزود: کنسرت گروه سنتی موسیقی وزیری به سرپرستی 
»کیوان ساکت«، اجرای اپرای »آخرین درخت فرش« وکنسرت ساالر 
عقیلی، از جمله این اجراهاست.وی افزود: کنسرت محسن یگانه که قرار 
بود اول شهریور امسال در کاشان برگزار شود، به علت ناهماهنگی بین 
تهیه کننده و خواننده لغو شد.رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان، 
همچنین حضور نیافتن بانوان در کنسرت گروه قمر را تابع شرایط فضای 
شهر دانست و خاطرنشان کرد: حضور بانوان در فعالیت های مشابه مانند 

اپرا امیدوار کننده و زمینه ساز برطرف کردن این مشکل است.   

نگار به پردیس سینمایی 
چهارباغ آمد

مجوز هیچ کنسرتی لغو 
نشده است

کلیپهایآموزشی»رنگزندگی«بهفضایمجازیمیآید
کلیپ های آموزشی »رنگ زندگی« به عنوان درسنامه ای برای داشتن یک زندگی خوب، ویژه 
عموم شهروندان در فضای مجازی قرار می گیرد.عالقه مندان برای دریافت آن می توانند به 

سایت  www.inak.tv مراجعه کنند.

بامسئوالن

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبرداد:

پیشرفت 15 تا 65درصدی 
ساخت هتل های اصفهان

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان، مدیرکل میراث فرهنگی استان افزود: یکی از مهم 
ترین سیاست های اداره کل میراث فرهنگی استان در سه 
سال گذشته، گسترش گردشــگری به صورت متوازن در 
پهنه استان بوده است، به همین دلیل نیز با تشویق سرمایه 
گذاران بخش خصوصی موفق شده ایم آنها را به سمت فراهم 
ساختن زیرساخت های گردشگری سوق دهیم. فریدون 
الهیاری تصریح کرد: هم اکنون و با حمایت قاطعانه اداره 
کل میراث فرهنگی استان و سایر نهادهای مربوطه به ویژه 
استانداری اصفهان، ۸9 هتل در تمامی نقاط استان در حال 
ساخت است. وی تصریح کرد: از تعداد ۸9 هتل در دست 
ساخت در استان، 1۰ هتل با درجه ۵ ستاره بوده و سایر هتل 
ها نیز از 4 تا یک ستاره هستند؛ با این وصف هم اکنون این 

هتل ها 1۵ تا ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه فرهنگیان:

 فیلم، فرهنگ را با خود 
به همراه می آورد

مدیرکل امور فرهنگی دانشــگاه فرهنگیان در خصوص 
اهمیت کار هنری و سینما،  اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان 
به دلیل همین اهمیت، فیلم را برای دوره های آموزشــی 
انتخاب کرد؛ چراکه برای رســاندن مفاهیم و مقاصد، راه 
دیگری غیر از زبان هنر نیست و متعالی ترین هنر نیز، هنر 
سینماست. عالءالدین کیا خاطرنشان کرد: فیلم صرفا یک 
وسیله آموزشی نیســت، بلکه ابزاری است که فرهنگ را 
با خود به همراه می آورد و اگــر در این زمینه عقب بمانیم 
درزمینه پیامی که در راستای تمدن سازی باید منتقل شود، 
عقب خواهیم ماند. وی در ادامه تصریح کرد: سواد امروزه 
صرفا به معنای متداول سنتی نیست؛ بلکه مفهوم عالی تری 
در حوزه های مختلف پیداکرده که سواد رسانه ای یکی از این 
حوزه هاست و در دانشگاه فرهنگیان نیز خصوصا در زمان 
فعلی که پیام های سیل آسا از طریق فیلم منتشر می شود، 

سواد رسانه ای اهمیت زیادی پیدا می کند.

همایش

نخستین نشســت از مجموعه نشســت های »پیشینه 
و مرمت ها« باعنوان »همایش چهلســتون اصفهان از 
گذشته تا امروز« ازسوی مرکز اصفهان شناسی و خانه 
ملل وابســته به ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان و با حضور »حسین آقاجانی اصفهانی« در سالن 

اجتماعات کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد.
در این همایش، حسین آقاجانی اصفهانی اظهار داشت: 
کاخ چهلســتون یکــی از منحصربه فردترین کاخ های 
دوران صفویه اســت که مراحل مختلفــی را در همان 
دوران طی کرده و قسمت مرکزی کاخ چهلستون که به 
سالن مرکزی شهرت دارد به احتمال زیاد در دوران شاه 
عباس اول، همزمان با کاخ عالی قاپو و میدان نقش جهان 

طراحی و ساخته شده است.
وی ادامه داد: سالن مرکزی چهلستون، معماری ارگانیک 
و به هم فشرده ای دارد و از سنت های معماری آن زمان 

در آن اســتفاده شده و رســمی بندی ها و نقاشی های 
ویژه ای دارد. این پیشکسوت مرمت آثار تاریخی گفت: 
همان طور که مســجد جامع اصفهان را به عنوان دایره 
المعارف معماری ایران می شناسیم، کاخ چهلستون نیز 

دایره المعارف نقاشی ایران است.

در همایش »چهلستون اصفهان از گذشته تا امروز« عنوان شد:

کاخ چهلستون، دایره المعارف نقاشی ایران است

جشنواره

دبیر جشنواره شعر آیینی »گوهری از مخزن سر الهی« 
گفت: اشــعار برگزیده نخستین جشــنواره شعر آیینی 
گوهری از مخزن سر الهی، در نقش دیوارهای حرم حضرت 
زینب بنت موسی بن جعفر)ع( اصفهان استفاده می شود. 
علی مشکاتی در نخستین جشنواره شعر آیینی گوهری 
از مخزن سر الهی اظهار داشت: از سال 9۰ حرم حضرت 
زینب )س( طی تفاهم نامه ای در اختیار خیر اصفهانی قرار 
گرفت، طرح مصوب توسعه حرم از سال 9۰ آغاز و اجرایی 
شد و در سال های نخست مطالعات علمی مفصلی صورت 
گرفت. وی افزود: پس از آن نقشه خرید زمین های مورد 
نیاز طراحی شد و خریداری آن صورت گرفت. از ابتدای 
ســال 9۵ اجرای آن به صورت عملی و تخریب بخشی از 
حرم و صحن آغاز شده و پیشروی آن نیز با سرعت خوبی 
در حال انجام است. دبیر جشنواره شعر آیینی »گوهری از 
مخزن سر الهی« خاطرنشان کرد: برنامه ما بر این اساس 

بود که در نقش دیواره های حرم، عالوه بر ادعیه و اسامی 
متبرک، از شعرهای شعرای متعهد نیز استفاده شود. وی 
افزود: موضوع جشنواره از ابتدا به صورت استانی اعالم شد 
اما تعداد قابل توجهی از شعرای کشوری از طرق مختلف 

مطلع شده و در این جشنواره شرکت کردند.

استفاده از اشعار شاعران برگزیده اصفهان در نقش دیوارهای حرم 
حضرت زینب بنت موسی بن جعفر)ع(

در حالی که روز دوشنبه دوازدهمین قسمت از سریال »شهرزاد 
2« در شبکه نمایش خانگی توزیع شــده است، خبرگزاری 
تسنیم با انتشــار مطلبی، به تندی از فصل دوم این مجموعه 
انتقاد کرده است. این خبرگزاری ضمن اعالم اینکه مخاطبان 
فصل دوم این سریال به شدت کاهش یافته اند، درباره داستان 
فصل دوم می نویسد که چرخاندن زنی از این خانه به آن خانه 
و تالش مردان برای دستیابی به او، ماجرایی مشمئزکننده و 

برخالف غیرت مرد مسلمان است!
در ابتدای مطلب انتقادی خبرگزاری تسنیم درباره فصل دوم 

سریال »شهرزاد« چنین آمده اســت: »سریال »شهرزاد« در 
حالی به قســمت های پایانی فصل دوم خود نزدیک می شود 
که با ریزش جدی مخاطب مواجه است؛ به نحوی که برخی از 
مخاطبان پیشین، یا از همان قسمت های نخستین این فصل 
دنبال کردن این سریال را رها کرده اند یا متناوبا  آن را دنبال 
می کنند،  بدون آنکه شور و شوق فصل قبل در آنها وجود داشته 
باشــد.« تســنیم با تاکید بر این نکته که عامل اصلی ریزش 
مخاطبان این مجموعه، داستان آن است، می نویسد: » درون 
مایه شهرزاد برمبنای یک عشــق مثلثی بلکه مربعی، شکل 

گرفته است. فرهاد، دوستدار و خواهان شهرزاد بوده. به دستور 
بزرگ آقا، قباد با شــهرزاد ازدواج می کند و عاشق او می شود. 
بعد به اعتبار همان دستور، شــهرزاد از قباد جدا می شود و به 
عاشق آغازین خود می رسد، ولی باز قباد است که رها نمی کند 
و همچنان برای رسیدن به شهرزاد دست و پا می زند. در میانه 
داستان متوجه می شویم که بزرگ آقا نیز خواهان شهرزاد بوده 

ولی عشق خود را آشکار نکرده است.«
این رسانه اصولگرا در ادامه می نویسد: »چرخاندن زنی از این 
خانه به آن خانه و تالش مردان برای دستیابی به او، حتی در 
زمانی که در عقد و عهد دیگری است، ماجرایی مشمئزکننده و 
دور از هنجارهای جامعه پاک و در تقابل با حیثیت و اعتبار یک 
بانوی محترم و بر خالف غیرت مرد مسلمان است که متاسفانه 
در این سریال بی پرده و آشکارا به تصویر کشیده می شود و جای 
این سوال را باقی می گذارد که آقای کارگردان تا کی می خواهد 

این زن را دست به دست کند؟«
خبرگزاری تسنیم، همچنین با انتقاد از برجسته سازی نقش 
دکتر مصدق در داستان سریال »شهرزاد« می نویسد: »واقعیت 
تاریخ این است که تمام طول و عرض تالش ها و حرکت های 
اجتماعی و مردمی دهه 2۰ و 3۰ برای دســتیابی به آزادی و 
جامعه آرمانی، با کوشش بزرگانی چون آیت ا... کاشانی و دکتر 
مصدق شکل گرفته اســت؛ در حالی که در سریال شهرزاد، 
نام دکتر مصدق را صرفا به عنوان مصلــح اجتماعی و محور 
حرکت های اجتماعی ضد سلطنت و دیکتاتوری می شنویم و 
اساسا نام وعنوانی از مجاهدت های روحانی مجاهد دوران یعنی 

مرحوم آیت ا... کاشانی مطرح نمی شود.«
تسنیم مطلب انتقادی خود را با یک جمله کنایه آمیز به پایان 
می رساند: »گویی شهرزاد قصه گوی ما، تنها با یک چشم، تاریخ 

معاصر را نگریسته است.«

انتقاد خبرگزاری اصولگرا از سریال حسن فتحی:

چرخاندنشهرزاد،برخالفغیرتمردمسلماناست

اخبار فرهنگی

 بازگشت »ماهایا«  به سینما 
با »لس آنجلس- تهران«

بازی ماهایا پطروســیان در فیلم ســینمایی »لس آنجلس- تهران« به 
کارگردانی تینا پاکروان آغاز شد. آخرین نقش آفرینی ماهایا پطروسیان در 
فیلم سینمایی »خفگی« به کارگردانی فریدون جیرانی بود. »لس آنجلس-

تهران« هم اکنون در مرحله فیلم برداری اســت. پرویز پرستویی، مهناز 
افشار، ماهایا پطروسیان، ژوبین رهبر، شیرین یزدان بخش، زهیر یاری، 

بانی پال شومون و گوهر خیراندیش بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

خواننده زیرزمینی  آدم کشت! 
خواننده زیرزمینی که به انگیزه سرقت در تاریخ 9 شهریور 139۶ با شلیک 
۶ گلوله اقدام به قتل مدیر 24 ساله یک استریو ضبط صدا در شهرک 
ولیعصر کرده بود، با تالش کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی و به همراه 

همدست خود دستگیر شد. 

داستان جدایی بهاره از پیمان
بهاره رهنما بازیگر ســینما و تلویزیون کشــورمان که این روزها با ازدواج 
مجدد خود حسابی خبرساز شــده، درباره جدایی از همسر اولش گفت:  
ما تقریبا دو سال بود که جدا شده بودیم؛ اما به خاطر بودن پریا در ایران و 
همچنین شرایط عجیب و غریبی که در فضای مجازی وجود داشت، سعی 
کردیم خیلی درمعرض خبر قرار نگیریم. االن تقریبا دو سال است که خبر 
طالقمان را رســما اعالم کرده و کامال جداشده ایم؛ بنابراین در واقع چهار 
سال از جدایی من و پیمان قاسم خانی می گذرد. من هیچ وقت تنها زندگی 
نکرده بودم. قبل از ازدواج در خانواده ای تقریبا  پرجمعیت، همراه پدر، مادر، 
خواهر و برادرم زندگی می کردم، بعد هم که بالفاصله در سن پایین ازدواج 
کردم. هیچ وقت زندگی مجردی و دانشجویی را تجربه نکردم. 23 سال با 
پیمان قاسم خانی بودم که 2۰سال آن در مرحله عقد و ازدواج و سه سال 
هم قبل از آن دوران نامزدی مان بود. تقریبا رابطه مان ربع قرنی طول کشید 
و من با خانواده ایشان بزرگ شدم، بنابراین جدایی برایم خیلی سخت بود، 

بخصوص که با رفتن پریا از ایران مصادف شد. 

چرا ساخت »سگ های زرد« متوقف شد؟
تهیه کننده فیلم »سگ های زرد« گفت: سازمان هایی که برای ساخت این 
فیلم به ما قول همکاری داده بودند، از همکاری با ما انصراف دادند.  ابراهیم 
اصغری تهیه کننده ســینما، در خصوص آخرین وضعیت ســاخت فیلم 
سینمایی »سگ های زرد« گفت: بعد از سال ها مقدمات ساخت این فیلم با 
موضوع گروه های تروریستی شرق کشور و قهرمانی های مردم بلوچ فراهم 
شد. وی افزود: قرار بود بنیاد ســینمایی فارابی و انجمن دفاع مقدس، در 
ساخت این فیلم شریک ما باشند، اما اوایل این ماه با توجه به تغییر و تحوالتی 
که در بنیاد روایت و دیگر ارگان های سینمایی صورت گرفت، همراهی این 
سازمان ها با پروژه سینمایی ما، لغو و به دنبال آن، ساخت فیلم سینمایی 
»سگ های زرد« متوقف شد. گفتنی است که قرار بود این اثر را احمد کاوری 

کارگردانی کند و بخشی از دکورهای این فیلم بازسازی شده بود.

 هم بازی شدن خواننده معروف 
با شهاب حسینی

»خورشید نیمه شب« عنوان اولین فیلم بلند سینمایی شبیر شیرازی است 
که به تهیه کنندگی شهاب حسینی تولیدشده. این فیلم روایتی است از 9 روز 
زندگی خواننده جوانی که متفاوت ترین روزهای عمر او به حساب می آیند. 
آرمان درویش، سنبل اعظمی، آزاده مهدی زاده، سید علی سجادی و سمانه 
اسماعیلی بازیگرانی هستند که در کنار رضا یزدانی و شهاب حسینی در 
این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. شهاب حسینی در این فیلم عالوه بر 
تهیه کنندگی، وظیفه انتخاب بازیگر و بازیگردانی را نیز به عهده داشته است. 
»خورشید نیمه شب« قرار است به زودی روی پرده سینماهای کشور برود.

روز جهانــی ســینما که بــا حضور 
 اعظم 

حاجی رضازاده 
حبیب رضا ارزانی، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی؛ پرویز طاهری، معاون 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی؛ رضا دهقان، مدیر امور 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ قدرت ا... نوروزی، 
شــهردار و مقدری، سخنگوی شورای شــهر اصفهان، با یک 
ساعت تاخیر )به دلیل درگذشت معتمدی یکی از کارمندان 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمی( و با همراهی تعدادی از 
اهالی فرهنگ و ســینما، در ســالن ســینماهای مجموعه 

سیتی سنتر برگزار شد. حجت االســالم و المسلمین ارزانی، 
ضمن تبریــک به مناســبت روز جهانی ســینما، از رشــد 
3۰۰درصدی تعداد ســینماهای اســتان اصفهان خبر داد و 
تصریح کرد: با وجود این رشد، از سرانه سینماهای جهان فاصله 
زیادی داریم. این مقام مســئول، با تاکید بر لــزوم باالبردن 
فرهنگ مشاهده فیلم در سینماها، اذعان داشت: بعد از انقالب 
نگاه به سینما تغییر کرده و همچنان فضای مجازی نتوانسته 
جای سینما و تئاتر را  بگیرد. حجت االسالم و المسلمین ارزانی 
در ادامه،  بــر تاثیرگذاری ســینماها و لــزوم افزایش تعداد 

سالن های سینما تاکید کرد.
در ادامه ایــن ویــژه برنامه و با حضــور این مقام مســئول 
و طاهــری معــاون فرهنگ و ارشــاد اســالمی و همچنین 
نــوروزی شــهردار اصفهــان، از زحمات محســنی، مدیر 
مجموعــه ســیتی ســنتر؛ پناهی نــژاد، مدیر حراســت؛ 
عبدالهــی روابــط عمومــی ایــن مجموعــه و همچنین 
مدیریت ســینماهای اســتان اصفهــان از جمله شــاهین 
 شــهر، کاشــان، ســمیرم، خمینی شــهر و... با لوح تقدیر 
قدردانی شــد.این ویــژه برنامه بــا اجرای موســیقی گروه 
هزاردستان از هنرســتان هنرهای زیبا و بازدید مسئولین از 
سالن های سینماهای در دست ســاخت در این مجموعه به 

پایان رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد: 

فاصله زیاد تعداد سینماهای اصفهان از سرانه جهانی

نمایش کمدی قجرالجدید در فرهنگسرای کوثر
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لباس پاره و عجیب فرزاد فرزین!

اینستاگردی
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ابالغ رای
6/453 کالسه پرونده: 960088 شماره دادنامه: 960997796902073 - 96/5/22 
مرجع رسیدگی: شــعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان. خواهان: جالل الماسی: خ 
پروین طبقه فوقانی فروشــگاه گیاهی فیض خوانده: داود حیدری: خ گلســتان کوچه 
شهید پورعابدینی بن بسته بنفشه پ 11. خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست جالل الماسی به طرفیت داود حیدری 
به خواســته مطالبه مبلغ 73/460/000 ریال وجه دو فقره چک به شــماره 290300، 
95/7/10 و 774754، 95/8/5 عهده بانک سپه و پاسارگاد به انضمام خسارات دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه 
بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسیدگی مورخه 96/5/2 و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از 
ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نمایــد ارائه نگردیده فلذا با توجه 
به نظریه مشورتی اعضا شورا به شــرح صورت جلسه مورخه 96/5/2 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 
310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چــک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ هفتاد و ســه میلیون و چهارصد و 
شصت هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 
1/570/000 هزینه دادرسی ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و به مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 
بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م 
الف: 17340 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()372 کلمه،  4 کادر(
ابالغ رای

6/454 کالســه پرونده: 960166 شــماره دادنامه: 9609976799301399 مرجع 
رسیدگی: 33 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک ملت به مدیریت آقای هادی 
اخالقی فیض آثار نشانی: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان مدیریت شعب 
بانک ملت. وکیل: آیدا منادی نشانی: خیابان نیکبخت مجتمع اداری نیکبخت طبقه 4 
واحد 107. خوانده: 1- فاطمه منوچهریان نایینی 2- ماشاا... ملکوتی خواه 3- مهدی 
طاهری جبلی  نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 66/268/446 بابت عدم 
ایفاد تعهدات و مطاابه خســارت تاخیر تادیه مفاد  قرارداد بانکی از مورخه 92/8/20 از 
تاریخ تقدیم دادخواســت و جریمه تاخیر شماره 31/358 و خســارت دادرسی و حق 
الوکاله وکیل گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک 
ملت به مدیریت آقای هادی اخالقی فیض آثار با وکالــت خانم آیدا منادی به طرفیت 
خواندگان 1- فاطمه منوچهریان نایینی 2- ماشــاا... ملکوتی خواه 3- مهدی طاهری 
جبلی به خواسته مطالبه مبلغ 66/268/446 بابت عدم ایفاد تعهدات و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه مفاد بــه قرارداد بانکی از مــورخ 92/8/20 از تاریخ تقدیم دادخواســت و 
جریمه تاخیر روز شــماره 31/358 و خسارت دادرســی و حق الوکاله وکیل با عنایت 
به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان در جلســه رســیدگی و اینکه خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه ای در دفاع از خود به شعبه 
ارائه ننموده لذا شورا به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلــغ 66/268/446 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 2/901/710 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 96/2/14 لغایت زمان اجرای حکم روزانه به مبلغ 31/358 

ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حــق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــی و پس از آن ظرف 20 
روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 
 17306  شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) مجتمع شماره دو( 

)358 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/455 کالسه پرونده: 960300 شماره دادنامه: 9609976792702339 - 96/5/22 
مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: غالمعلی بلوری 
ورنوسفادرانی  نشانی: اصفهان شهرک صنعتی محمود آباد خیابان 24 سنگبری پوریا. 
وکیل: مسرور گیتی فر نشــانی: اصفهان خیابان حکیم نظامی نرسیده به چهارراه امین 
جنب بانک انصار پالک 781. خوانده: محمود کریمی نشانی: مجهول المکان. خواسته: 
مطالبه مبلغ 107/000/000 ریال معادل ده میلیون و هفتصد هزار تومان. گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: درخصوص دادخواست آقای غالمعلی بلوری ورنوسفادرانی با وکالت خانم 
مسرور گیتی فر به طرفیت آقای محمود کریمی به خواسته مطالبه مبلغ 107/000/000 
ریال وجه سه فقره چک به شماره های 1- 041674 مورخ 95/11/28،  2- 041661 
مورخ 95/11/30  ،3- 041662 مورخ 95/12/25 عهده بانک قرض الحسنه مهرایران 
به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مســتندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وطبق مــاده 73 وقت و انتظار 
کافی در جلسه شــورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهان ایراد 
و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابزاری نیز از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 و 519 و 522 
قانون ایین دادرسی مدنی و مواد 315 و 310 و 309 و 307 و 249 قانون تجارت حکم 
به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 107/000/000 یکصــد و هفت میلیون ریال 
به عنوان اصل خواســته و پرداخت 1/705/000 ریال به عنوان خســارت دادرسی به 
پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ 95/11/28 ، 95/11/30 ، 95/12/25 لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه 
خواهد بود. و پس از اتمــام مهلت واخواهی ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشــد. م الف: 
 17337 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)354 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/456 کالسه پرونده اصلی: 907/95 مرجع رســیدگی کننده: شعبه 22 شورای حل 
اختالف اصفهان. خواهان: رســول صادقی به نشانی: خ کاشــانی روبروی بیمارستان 
کاشانی شرکت کاوشگر رایانه. خوانده: علی رضا قاسمی راد به نشانی مجهول المکان. 
گردشکار: به تاریخ 20 شــعبه 22 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 907/95 و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی رسول 
صادقی به طرفیت علی رضا قاســمی راد  به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به 
شــماره 511550 - 95/8/23 به مبلغ 100/000/000 ریال به عهــده بانک ملی به 
انضمام مطلق خســارات قانونی و خســارات تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده 
و بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 95/11/6 در جلسه 
رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک محکمه پسندی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده شــورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده و مســتندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
و مواد 307 و 309 و 310 و 311 قانــون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/492/500 

ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 95/8/23  
لغایت زمان وصول بر اســاس آخرین شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ظــرف 20 روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد. م الف: 18460 
 شــعبه 22 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) مجتمع شماره یک (

 )307 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/457 کالســه پرونده: 960331  شــماره دادنامه: 9601120 - 1396/5/22 مرجع 
رسیدگی: شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مرتضی اکوچکیان نشانی: 
اصفهان بزرگمهر عالمه امینی غربی مجتمع نگین. خوانده: صفر علی زارع نشــانی: 
مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای مرتضی اکوچکیان به طرفیت آقای 
صفر علی زارع به خواسته مطالبه مبلغ 39/400/000 ریال وجه چک به شماره 187550 
به عهده بانک سینا به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشــر آگهی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مستندا به مواد 
310 و 313 قانون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ د م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 39/400/000 ریال بابت اصل خواسته و 572/500 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )94/11/15( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف: 17307 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()296 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/458 کالســه پرونده: 960259 شــماره دادنامه: 9609976794400790 مرجع 
رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف . خواهان: مرتضی اکوچکیان اصفهان شهرک 
صنعتی مورچه خورت فاز اول ابوریحان ششــم پالک 267. خوانده: 1- عظیم روشنی 
2- فرهاد کریمی هردو مجهول المکان. شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مرتضی اکوچکیان به طرفیت آقای 
1- عظیم روشنی 2- فرهاد کریمی به خواســته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه 
چک به شــماره 910008 به عهده بانک صادرات 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 خواندگان بصورت تضامنی و 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 و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رســد که به اســتناد 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 ده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و بیست و هشــت هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)94/6/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

 می باشد.  م الف: 17309 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
)300 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
6/459 کالسه پرونده: 73795 شماره دادنامه: 115- 96/1/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
53 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مسعود فردوسی گلستان فرزند محمد 
علی نشانی: اصفهان خ پروین بعد از پل سرهنگ س 110 واحد 2. خوانده: سعید گودرزی 
فرزند عرب نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بابت 
فاکتور فروش بانضمام خسارات تاخیر تادیه و مطلق خسارات قانونی. گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای میس نماید. رای قاضی 
شــورا: درخصوص دعوی خواهان آقای مسعود فردوسی گلســتان فرزند محمد علی 
به طرفیت آقای ســعید گودرزی فرزند عرب به خواســته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت فاکتور فروش و هزینه های دادرســی به شرح دادخواست 
تقدیمی خواهان با ارائه فاکتور به شماره 07880 مورخ 94/3/9 اظهار ید دارد که خوانده 
اجناس مندرج در فاکتور را خریداری و تحویل گرفته ولی وجهی بابت آن پرداخت نکرده 
است علی ایصال شورا با عنایت به کپی مصدق فاکتور اســتنادی  و استماع اظهارات 
شهود شده در جلسه رســیدگی که موئد اظهارات خواهان می باشد و نیز نظر به اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ آگهی در جلسه رســیدگی حاضر نشده  و الیحه و دفاعیه ای به 
شورا ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانســته و به استناد مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شــعبه و ظــرف 20 روز پس از آن 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  م الف: 
 18525 شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)309 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/460 کالسه پرونده: 960232 شماره دادنامه:9609976793802817 - 96/5/23  
مرجع رسیدگی شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مرتضی اکوچکیان فرزند 
حسین. نشــانی: اصفهان - خ بزرگمهر 22 بهمن خ عالمه امینی غربی مجتمع نگین. 
خواهان: جواد احمدی نشــانی: مجهول المکان.  با عنایت به محتویات پرونده  و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی آقای 
مرتضی اکوچکیان به طرفیت آقای جواد احمدی به خواسته مطالبه مبلغ 18/000/000 
میلیون ریال وجه سفته به شــماره خزانه داری کل052121، 94/12/22 و 052122، 
94/10/27   به انضمام مطلق خســارات قانونی با عنایت به بقای اصول مســتندات 
در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 
307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون ایین دادرسی دادگاه 
های عمومــی و انقالب در امور مدنی حکــم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
18/000/000  میلیون ریال بابت اصل خواســته و335/000 هــزار ریال بابت هزینه 
دارسی و پرداخت 120/000 هزار ریال بابت نشر آگهی همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 96/2/28 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عهده ی اجرای محترم احکام 
می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شــورا و ظرف بیســت روز پس از 
نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان 
 می باشد. م الف: 17310 شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره دو()305 کلمه، 3 کادر(

اخطار اجرایی
6/412 شماره:951388 ش 14 به موجب رای شماره 96000614 - 96/3/27 حوزه 
14 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حسین موالیی فرزند حسنعلی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال بابت اصل خواسته یک فقره چک به شماره 318967 
به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی و مبلغ یک میلیون و 
سیصد و پنجاه و پنج هزار ریال معادل یکصد و سی و پنج هزار و پانصد هزار تومان 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید 95/6/20 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له اسماعیل شیاس فرزند 
اکبر شغل آزاد به نشانی اصفهان سه راه سیمین خ جانبازان خ نیایش فرعی 11 پالک 
450 طبقه اول. و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:17332 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()229 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610106794400790 شــماره پرونــده:  /492
9609986794400723 شــماره بایگاني شــعبه: 960724 در خصوص پرونده 
کالسه 960724 خواهان مهوش صالحي سیف آبادي  دادخواستي مبني بر مطالبه 
به طرفیت عاطفه ابراهیمي فرزند منوچهر تقدیم نموده اســت وقت رسیدگي براي 
مورخ 1396/08/03 ساعت 8:30 صبح تعیین شده گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســي 
مدني مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در 
اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شــهداي مدافع حرم شوراي 
حل اختالف مراجعه و نســخه ثاني دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم اتخاذ مي شود. م الف: 18457 
 شــعبه 14 حقوقي شــوراي حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهداي مدافع حرم( 

)129 کلمه، یک کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/537 شــماره صادره: 1396/04/413814 - 1396/06/19 چون تمامی یکباب 
خانه ششدانگ پالک شماره 1073 فرعی 118 اصلی واقع در جاریان بخش 9 ثبت 
نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سید مجتبی جاریانی فرزند سید محمد و 
غیره در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 1396/07/22 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 291  عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

)145 کلمه، دو کادر(
اجراییه

شــماره    9610426794300072 ییــه: اجرا شــماره   6 /539
پرونــده:9509986794300289 شــماره بایگانی شــعبه:950290 )95- 410(  
بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610096794300531 و 
شماره دادنامه مربوطه 9509976794301463 محکوم علیه حامد جیهانی فرزند 
محمدرضا. محکوم اســت به پرداخت مبلغ 42/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 460/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/4/10 لغایت اجرای حکم 
در حق محکوم له منصور قاسمیان فرزند علی به نشانی اصفهان خ نیکبخت مقابل 
دادگستری ســاختمان ماکان ط همکف واحد1. با وکالت محمدمهدی خانی فرزند 

محمد حسین به نشانی بهارستان خیابان اردیبهشت غربی کوچه مسجد امام حسن 
والفجر 9 پالک 462 بلوک 124. همراه با نیم عشر دولتی.  محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4- خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به 
هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. م الف: 3382 
 شعبه 13 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان  )مجتمع شماره یک( 

)428 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

6/540 شماره:985/95 به موجب رای شــماره 9609976795400277 حوزه 24 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
مرادی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشرآگهی 
و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسیدچک لغایت زمان وصول در حق 
خواهان محمدحسن کریمی با وکالت حسین شکل آبادی به نشانی اصفهان خ شیخ 
صدوق شمالی نبش چهارراه وکال ســاختمان وکالی دادمهر. و همچنین نیم عشر 
اجرا در حق صندوق دولت.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:17349 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()182 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106836304293 ابالغنامــه: شــماره   6 /541
پرونده:9409980351800238 شــماره بایگانی شــعبه:940079 ابالغ شونده 
حقیقی: اصغر مهوری فرزند محمد به نشانی مجهول المکان ، به پیوست یک نسخه 
دادنامه به شماره به حضور ارسال می گردد. ضمنا به پیوست تصمیم نهایی مکانیزه 
ارسالی می گردد. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود، بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و 
ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب 
کاربری )شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد 
مراجعه نمایید. ابالغ رای شــماره دادنامه: 9609976836300113 شماره پرونده: 
9409980351800238 شــماره بایگانی شــعبه: 940079 خواهان: خانم مهری 

مهوری حبیب آبــادی فرزند مصطفی به نشــانی اصفهان خ بعثــت خ کوی امام 
محمدباقر بن بســت میخک پالک روبروی 17 منزل مهوری خوانده: آقای اصغر 
مهوری فرزند محمد به نشانی مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای مینماید. 
رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم مهوری نسب حبیب آبادی فرزند مصطفی 
به طرفیت آقای اصغر مهوری فرزند محمد به خواسته طالق به لحاظ عسر و حرج 
با این توضیح که خواهان اظهار داشــته و به موجب سند ازدواج شماره 6944 مورخ 
1365/8/24 دفتر رسمی ازدواج شماره 136 خورزوق با خوانده ازدواج کرده ام و ثمره 
این ازدواج دو فرزند پسر می باشد که هر دو به سن بلوغ رسیده اند خوانده اعتیاد شدید 
به مواد مخدر دارد. و سالیان زیادی است که نفقه ام را نداده و در این مورد مسئولیتی 
احســاس نمی کند. و این امر موجب گردیده زندگی با وی برایم توام با عسر و حرج 
باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم طالق بلحاظ عســر و حرج و نقض بعضی از 
شرایط ضمن عقد نکاح از دادگاه خواســتارم. علی هذا دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات خواهان و شــهادت گواهان و نتیجه اســتعالم از موسسه کانون 
سعادت گستر اصفهان به شماره 200/229/8 مورخ 94/7/7 مبنی بر اینکه خوانده 
از تاریخ 92/9/6 لغایت 92/9/27 جهت ترک اعتیاد در آن مرکز بسر می برده است. 
و سایر قراین و شــواهد موجود و عدم حضور خوانده در دادگاه با وصف ابالغ قانونی 
و مالحظه اینکه مســاعی دادگاه و داوران جهت اصالح ذات البین و سازش موثر 
واقع نگردیده و اینکه خواهان قسمتی از مهریه به میزان پانصد هزار ریال از مهریه 
را به خوانده بذل نموده است و نسبت به ســایر حقوق مالی ناشی از زوجیت در حال 
حاضر ادعایی ندارد. و با مالحظه نظر موافق قاضی محترم مشــاور دعوی خواهان 
را محمول بر صحت تلقی و مســتندا به مواد 1119 و 1145 و 1146 قانون مدنی و 
مواد 26 – 27 – 28 – 29 قانون حمایت خانواده 1391 حکم به احراز تحقق بند 1 
و 7 از قسمت ب شروط ضمن عقد نکاح و حق اعمال  وکالت در طالق برای زوجه 
صادر و اعالم می نماید. زوجه میتواند  با حضور در یکی از دفاتر طالق ضمن قبول 
مابذل از ناحیه زوج با حق توکیل به غیر خود را  به نوع طالق خلع مطلقه نماید.عده 
زوجه پس از طالق سه طهر است و رعایت شرایط اجرای صیغه طالق عهده مجری 
آن است. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
نزد این شعبه و سپس ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 
 تجدیدنظر می باشــد.  م الف:17338 شــعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

 )مجتمع شهید قدوسی()538 کلمه، 6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/546 شــماره صــادره : 1396/42/412774- 1396/6/15 نظــر بــه اینکه 
تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4272/3 مجزی شده از اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نــام ناهید اقابابا 
دســتجردی و غیره فرزند حســن در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبــق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پــالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
96/07/15 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 
قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
 شــد. م الف: 19349 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان

)148 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

شــماره    9610420350300241 ییــه: اجرا شــماره   6 /550
پرونــده:9509980350300709 شــماره بایگانــی شــعبه:950868 بموجب 
درخواســت اجراي حکم غیابی مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609970350300308 محکــوم علیه محمود رحیمی بلمیــری فرزند ناصرقلی 
به نشــانی اصفهان خیابان رودکی قلعه مارنان پالک37. محکوم است به پرداخت 
مبلغ 849/940/000 ریال بابت اصل خواســته به انضمام خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 95/9/16 تا زمان پرداخت و مبلغ 29483900 ریال بعنوان هزینه دادرســی 

و تمبر و مبلغ 20/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و هزینه واخواســت سفته 
ها مطابق تعرفه در حق محکوم له احســان خدارحمی فرزند علی بخش به نشانی 
اصفهان خیابان هاتف کوچه شهشهان مجتمع تجاری حضرت اباالفضل )ع( واحد 4 
کدپستی: 8481874831 با وکالت مهدیه فقهی فرزند سیدحسن به نشانی اصفهان 
خ هاتف کوی حیدر میرزا مجتمع موعود واحــد 4. و پرداخت 42/497/000 ریال 
بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه: خواهان مکلف 
است  زمان اجرای حکم مابه التفاوت هزینه دادرســی را با توجه به میزان خسارت 
تاخیر در تادیه  که توسط اجرای احکام محاســبه خواهد شد در حق صندوق دولت 
پرداخت نمایئد. 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود) 
مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای حکــم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مــال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده امــوال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقــدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی 
محکم علیه از زنــدان منوط به موافقت محکوم له یا تودیــع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
 مالی 1394(. م الف: 17354 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)473 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100353003449 شــماره پرونــده:  /508
9509980363200236 شــماره بایگانی شــعبه: 951228 محاکــم کیفری دو 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 951228 
برای احســان قربان زاده به اتهام ضرب و شتم تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شــعبه ارجاع  و وقت رســیدگی برای مورخ 1396/08/08 ساعت 
11 صبح تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات مــواد 115 و 180 قانون آئین دادرســی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تــا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اســت در صورت عدم 
حضور مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 18511 شعبه 
 104 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )104 جزایی سابق( )مجتمع شهید بهشتی(

)133 کلمه ،2 کادر(

آگهی مفقودی 
کارت دانشجویی خانم هاجر وهابی زاده به شماره 
951226131 به کد ملی 1272882101 از دانشگاه 
غیرانتفاعی راغب اصفهانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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مفادآراء
تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  آگهی 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اصفهان  شرق  ثبت  در  مستقر  رسمی   سند   فاقد 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
بر حسب  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
هیات  این  طرف  از  که  ذیل  آرا  مذکور  قانون   3 ماده 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  گردیده  صادر 
مذکور  آرا  به  که  اشخاصی  یا  شخص  تا  شود  می 
دو  مدت  ظرف  انتشار  اولین  تاریخ  از  دارند  اعتراض 
در  و  نموده  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه 
اقدامات  و  نمایند  اقدام  دعوی  طرح  بر  مبنی  گواهی 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مهلت  انقضا  در صورت 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند 
 مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 - راي شماره 139560302027008564 مورخ 1395/07/08 
صادره   894 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  قلياني  حسن  عفت 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1287698239 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   5033 پالک 

اصفهان به مساحت 217 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
2 - راي شماره 139560302027008567 مورخ 1395/07/08 
صفورا حسن قلياني فرزند مهدي بشماره شناسنامه 4435 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1288392303 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   5033 پالک 

اصفهان به مساحت 217 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
3 - راي شماره 139560302027015257 مورخ 1395/11/18 
علی يوسفی  فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 1559 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1283991160 در ششدانگ يکباب خانه 
از اصلي  از قطعه زمين پالک 3 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي 
44 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180/34 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
4 - راي شماره 139560302027016530 مورخ 1395/12/09 
پروانه جوهري دهاقاني فرزند حسن بشماره شناسنامه 130  صادره 
از سميرم سفلی بشماره ملي 5129615743 در چهار دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

187/60 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
5 - راي شماره 139560302027016533 مورخ 1395/12/09 
سيدعلي حجازي دهاقاني فرزند محسن بشماره شناسنامه 3184 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1289754901 در دو دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

187/60 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
6 - راي شماره 139660302027000249 مورخ 1396/01/14 
نائين  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  هيدي  زهرا 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1249657105 ملي  بشماره 
از قطعه زمين پالک 237  بر روي قسمتي  احداثي  يکباب خانه 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

93/5 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
7 - راي شماره 139660302027000252 مورخ 1396/01/14 
علي گلچي فرزند رضا بشماره شناسنامه 2 صادره از نائين بشماره 
ملي 1249578108 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 93/5 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
8 - راي شماره 139660302027000688 مورخ 1396/01/23  
محمود رنجبر مارچوبه فرزند حسين بشماره شناسنامه 6 صادره 
از اردستان بشماره ملي 1189813440 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   12556 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/5 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
9 - راي شماره 139660302027001298 مورخ 1396/02/07 
محمد اميني پزوه فرزند عبدالعلي بشماره شناسنامه 3104 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 5649348162 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 229/77 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
10 - راي شماره 139660302027001646 مورخ 1396/02/16 
 71 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  قهجاورستاني  افشاري  عليرضا 
ششدانگ  در   1291696717 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 55/47 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
11 - راي شماره 139660302027002526 مورخ 1396/03/06  

عزت عبداللهي سروي  فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 16 صادره 
از اردکان بشماره ملي 4449371283 در ششدانگ يکباب دفترکار 
از قطعه زمين پالک 15234  و تجاری احداثي بر روي قسمتي 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 90 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
12 - راي شماره 139660302027002581 مورخ 1396/03/07 
از  شناسنامه 13 صادره  بشماره  مسلم   فرزند  عبدالهي   محمود 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291698507 ملي  بشماره  اصفهان 
در بخش  واقع  زمين پالک 1  قطعه  از  بر روي قسمتي  احداثي 
طي  خريداري  مترمربع.   105/78 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18

سند رسمي.
13 - راي شماره 139660302027002646 مورخ 1396/03/08 
 1663 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  زيارتگاهي  ترابي  محسن 
ششدانگ  در   1287938582 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9963 
مترمربع.   139/54 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
14 - راي شماره 139660302027002730 مورخ 1396/03/10 
از  صادره   44698 شناسنامه  بشماره  قربانعلي  فرزند  زارعي  علي 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1282369164 ملي  بشماره  اصفهان 
از اصلي  از قطعه زمين پالک 4 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي 
 159/60 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11548

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
15 - راي شماره 139660302027003144 مورخ 1396/03/22 
رجبعلي اصغري خوراسگاني  فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 85 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291246878 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 5076 واقع در 
خريداري  مترمربع.   180/05 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ميرزا حسين افالکی .

16 - راي شماره 139660302027003148 مورخ 1396/03/22  
 544 شناسنامه  بشماره  محمدعلي  فرزند  گورتي  بشيري  احمد 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1287694731 در سه دانگ مشاع 
از قطعه زمين  بر روي قسمتي  احداثي  انبار  از ششدانگ يکباب 
پالک 1 فرعي از اصلي 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 1101/69 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
17 - راي شماره 139660302027003150 مورخ 1396/03/22 
عليرضا سبزبخت فرزند عباس بشماره شناسنامه 4464 صادره از 
نطنز بشماره ملي 1239209207 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي 
از اصلي 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1101/69 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
18 - راي شماره 139660302027003651 مورخ 1396/04/03  
 10 شناسنامه  بشماره  مسيب  فرزند  آبادي  شاپور  احمدي  اصغر 
صادره از برخوار بشماره ملي 6609823804 در ششدانگ يکباب 
در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 152 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
19 - راي شماره 139660302027003775 مورخ 1396/04/07 
شناسنامه  بشماره  براتعلي  فرزند  خوراسگاني  دهقاني  محمدعلي 
7989 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283781689 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 5979 
مترمربع.   106/73 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
سکينه  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري 

دهقانی خوراسگانی.
20 - راي شماره 139660302027003847 مورخ 1396/04/10 
از  ابوالقاسم بشماره شناسنامه 66 صادره  فرزند  احمدي  عصمت 
فريدونشهر بشماره ملي 1129554112 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 100/50 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
فرزند  هفدانی  کشاورز  معصومه  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت 

غالمحسين.
21 - راي شماره 139660302027003926 مورخ 1396/04/11 
صادق فارسی فرزند محمد باقر بشماره شناسنامه 38264 صادره 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   4720534090 ملي  بشماره  بغداد  از 
در  واقع   12378 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   215/18 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 
احمدی  محمدعلی  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع 

بابوکانی فرزند سيف اله.
22 - راي شماره 139660302027004462 مورخ 1396/04/21  
سکينه عسگري فرزند خسرو بشماره شناسنامه 9 صادره از جرقويه 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   5649676518 ملي  بشماره  سفلي 
از  فرعي  زمين پالک 43079  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 234/34 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
23 - راي شماره 139660302027004480 مورخ 1396/04/21 
شناسنامه  بشماره  حسنعلي  فرزند  خوراسگاني  مشهديان  رسول 
150 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291333614 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7576 
مترمربع.   154/05 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.

24 - راي شماره 139660302027004604 مورخ 1396/04/25 
از  ابراهيم دردشتي  فرزند محمد بشماره شناسنامه 208 صادره 
قصر شيرين بشماره ملي 3379768065 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
مترمربع. خريداري طي سند  به مساحت 200/61  اصفهان  ثبت 

رسمي.
25 - راي شماره 139660302027004620 مورخ 1396/04/25 
از  صادره   546 شناسنامه  بشماره  قربانعلي   فرزند  افضلي  حميد 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291510133 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7949 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 141/10 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
26 - راي شماره 139660302027004633 مورخ 1396/04/25 
از  اميني فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 12808 صادره  عفت 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1283829886 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 8841 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 159/56 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
27 - راي شماره 139660302027004676 مورخ 1396/04/26 
رسول  فرزند  خيادانی  دهقانی  مريم  قيوميت  با  اميني  احمدرضا 
بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1273303741 
بها  باستثناء  يکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع  در چهار 
ثمنيه اعياني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 266 
فرعي از اصلي 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

155/49 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
28 - راي شماره 139660302027004678 مورخ 1396/04/26 
يگانه اميني با قيوميت مريم دهقانی خيادانی فرزند رسول بشماره 
در   1275919332 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   - شناسنامه 
دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان باستثناء بها ثمنيه 
اعياني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 266 فرعي از 
اصلي 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/49 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
29 - راي شماره 139660302027004986 مورخ 1396/05/03 
علي شمسي فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 8 صادره از شهرضا 
بشماره ملي 1199754714 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 237 فرعي از اصلي 15201 
مترمربع.   130/22 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
صديقه  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري 

مسائلی .
30 - راي شماره 139660302027005009 مورخ 1396/05/03  
محمد بيناء  فرزند محمد حسين بشماره شناسنامه 14 صادره از 
شهر کرد بشماره ملي 4621939701 در ششدانگ يکباب کارگاه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 208 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
31 - راي شماره 139660302027005014 مورخ 1396/05/03 
عزت محمدي اشني  فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 60376 
ششدانگ  در   1281700754 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 208/8 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
32 - راي شماره 139660302027005082 مورخ 1396/05/05 
قدرت اله گل کارامينه فرزند حسن بشماره شناسنامه 290 صادره 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1753958156 ملي  بشماره  اهواز  از 
از اصلي  از قطعه زمين پالک 2 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي 
 130/30 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11599

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
33 - راي شماره 139660302027005149 مورخ 1396/05/08  
از  صادره   2699 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  فوالديان  مريم 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1292920610 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 32/52 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عطا مير اسماعيلی فرزند حسن.
34 - راي شماره 139660302027005175 مورخ 1396/05/08 
فاطمه يوسفي گورتي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 8 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1291697012 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9554 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 180/03 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
35 - راي شماره 139660302027005204 مورخ 1396/05/08 
از  صادره   382 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  اعتباريان  مهدي 
اصفهان بشماره ملي 1291486321 در ششدانگ يکباب باشگاه 
زمين پالک 32  از قطعه  بر روي قسمتي  احداثي  پرورش اسب 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 5482/03 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي آقای يداله 

استادی قهجاورستانی.
36 - راي شماره 139660302027005205 مورخ 1396/05/08 
عصمت عباسي فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 195 صادره از 
مشاع  دانگ  نيم  و  دو  در   1284002179 ملي  بشماره  اصفهان 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 524/54 

رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 
غالم علی ربانی .

37 - راي شماره 139660302027005208 مورخ 1396/05/08 
رسول عظيمي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 1925 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1288049773 در سه و نيم دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 524/54 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

غالم علی ربانی .
38 - راي شماره 139660302027005213 مورخ 1396/05/08 
سعيده سادات اميرشاه کرمي فرزند رحمن بشماره شناسنامه 135 
صادره از خوانسار بشماره ملي 1229694250 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 2653 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 96/89 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
39 - راي شماره 139660302027005234 مورخ 1396/05/09 
حسن رنجبر مارچوبه فرزند خليل  بشماره شناسنامه 16 صادره 
از اردستان بشماره ملي 1189749645 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک _ فرعي از اصلي 
12427 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 136 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
40 - راي شماره 139660302027005245 مورخ 1396/05/09 
شناسنامه 40  بشماره  اله  ولي  فرزند  اعرابي جشوقاني  حسينعلي 
صادره از اصفهان بشماره ملي 5659605443 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   9170 پالک 
اصفهان به مساحت 207 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 
زهره  و  بهجت  و  طيبه  و  پری  و  مهين  رسمي  مالک  از  عادي 

همگی فالحتی از وراث مهدی فالحتی .
41 - راي شماره 139660302027005247 مورخ 1396/05/09 
رضا باقري فرزند نصراله بشماره شناسنامه 724 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 5659067530 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9170 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 
مهين و پری و طيبه و بهجت و زهره همگی فالحتی از وراث 

مهدی فالحتی .
42 - راي شماره 139660302027005250 مورخ 1396/05/09 
فاطمه کريمي کيچي فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 2 صادره 
از  مشاع  دانگ  دو  در   5659574440 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   9170 پالک 
اصفهان به مساحت 207 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 
زهره  و  بهجت  و  طيبه  و  پری  و  مهين  رسمي  مالک  از  عادي 

همگی فالحتی از وراث مهدی فالحتی .
43 - راي شماره 139660302027005517 مورخ 1396/05/16 
شناسنامه  بشماره  قلي  جعفر  فرزند  هاروني  اميني  قائد  ابوالقاسم 
12 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4622020823 در ششدانگ 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
 108/05 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12091
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

رضا قلی فاضل شهرستانی .
44 - راي شماره 139660302027005527 مورخ 1396/05/16 
علي مرادي فرزند رحيم بشماره شناسنامه 1553 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1286902304 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 2216 فرعي از اصلي 15190 
مترمربع.   171/08 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محی الدين 

کاشفی.
45 - راي شماره 139660302027005531 مورخ 1396/05/16 
 47 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  خوراسگان  حبيبي  حسين 
ششدانگ  در   1291429001 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
 21/05 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15308
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

حسن گلرنگ .
46 - راي شماره 139660302027005533 مورخ 1396/05/16 
از  صادره   9 شناسنامه  بشماره  اسداله  فرزند  سلماني  حسنعلي 
اصفهان بشماره ملي 1291289488 در ششدانگ يکباب کارگاه 
در  واقع   10151 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   178/95 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 
قربانيان  معصومه  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع 

کردآبادی .
47 - راي شماره 139660302027005535 مورخ 1396/05/16 
محسن شيران فرزند محمد طاهر بشماره شناسنامه 1025 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1285714016 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   10393 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 279/7 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
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48 - راي شماره 139660302027005536 مورخ 1396/05/16 
زهرا گودرزي فرزند فرج بشماره شناسنامه 3775 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1282785680 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10120 واقع در بخش 5 ثبت 
الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   130/45 مساحت  به  اصفهان 

بصورت عادي از مالک رسمي حاجی اسماعيل کردآبادی .
49 - راي شماره 139660302027005550 مورخ 1396/05/16 
اصغر پنجه پور فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 250 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1286550841 ملي  بشماره  اصفهان  از 
مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 600 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 28/33 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
50 - راي شماره 139660302027005553 مورخ 1396/05/16 
سيد محمد حسين شاهميري سرو فرزند سيد عبدالحميد بشماره 
در   4449801369 ملي  بشماره  لردگان  از  صادره   3 شناسنامه 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 9692 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 215/20 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي قمر 

آغا صالحيان خوراسگانی .
51 - راي شماره 139660302027005560 مورخ 1396/05/16 
صادره   25 شناسنامه  بشماره  مصطفي  فرزند  نهاد   خاکی  اکبر 
از  مشاع  دانگ  سه  در   5659958631 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
 152 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7949 پالک 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

فضل اله حاجيان.
52 - راي شماره 139660302027005566 مورخ 1396/05/16 
صادره   0 شناسنامه  بشماره  مصطفي  فرزند  نهاد  خاکي  عليرضا 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1270759485 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
 152 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7949 پالک 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

فضل اله حاجيان.
53 - راي شماره 139660302027005567 مورخ 1396/05/16 
زهرا رضائيان زاد فرزند محمود بشماره شناسنامه 15313 صادره 
از  مشاع  دانگ  دو  در   1283855763 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 6629 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/73 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
54 - راي شماره 139660302027005568 مورخ 1396/05/16 
مرتضي رضائيان خوراسگاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 9979 
دانگ  چهار  در   1283801663 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از  مشاع 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6629 پالک  زمين  قطعه  از 

مساحت 166/73 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
55 - راي شماره 139660302027005570 مورخ 1396/05/16 
 14828 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  آبادي  نجف  غيور  مينا 
صادره از نجف آباد بشماره ملي 1092232664 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 258 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 171/24 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
56 - راي شماره 139660302027005572 مورخ 1396/05/16 
محمد کهنگي فرزند ماشاءاله بشماره شناسنامه 3275 صادره از 
تهران بشماره ملي 0053888588 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
از قطعه زمين پالک 258  بر روي قسمتي  احداثي  يکباب خانه 
فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

171/24 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
57 - راي شماره 139660302027005573 مورخ 1396/05/16 
رضوان غيور فرزند حسن بشماره شناسنامه 446 صادره از نجف 
آباد بشماره ملي 1091490864 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
از قطعه زمين پالک 258  بر روي قسمتي  احداثي  يکباب خانه 
فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

171/24 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
58 - راي شماره 139660302027005574 مورخ 1396/05/16 
مجتبي قربانيان کردآبادي فرزند حسين بشماره شناسنامه 1404 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1283988755 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 443 فرعي از 
اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 230/95 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
59 - راي شماره 139660302027005575 مورخ 1396/05/16 
سيد رسول طباطبايي پيکاني فرزند سيد ميرزا بشماره شناسنامه 
107 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649654050 در ششدانگ 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
3124 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
60 - راي شماره 139660302027005576 مورخ 1396/05/16 
از  صادره   2363 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  برهاني  محمد 
انبار  يکباب  ششدانگ  در   1291599096 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   9335 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 682/26 مترمربع. خريداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اصغر قضاوی خوراسگانی.

61 - راي شماره 139660302027005578 مورخ 1396/05/16  
مجيد طالبي کياني فرزند اصغر بشماره شناسنامه 3499 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1290878552 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   11515 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   179/71 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسين طالبی کيانی .

62 - راي شماره 139660302027005584 مورخ 1396/05/16 
حسن کياني پيکاني فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 10 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   5649617597 ملي  بشماره  جرقويه  از 
از قطعه زمين پالک 43079  بر روي قسمتي  ساختمان احداثي 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

243/46 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
63 - راي شماره 139660302027005586 مورخ 1396/05/16 
بشماره  سيدحسن  فرزند  خوراسگاني  طباطبائي  آغا  عصمت 
شناسنامه 7359 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283775395 در 
ششدانگ يکباب مغازه دو طبقه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 55 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 
حاج سيد حسن طباطبائی خوراسگانی و حاج صادق طغيانی پزوه .

64 - راي شماره 139660302027005601 مورخ 1396/05/17 
صادره   6432 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  محبوب  محمد 
يکباب  ششدانگ  در   1282847351 ملي  بشماره  اصفهان  از 
 135 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
122/61 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رحيم فروغی ابری فرزند رضا.
65 - راي شماره 139660302027005705 مورخ 1396/05/18 
 89 شناسنامه  بشماره  قدمعلي  فرزند  خوراسگانی  نجاريان  احمد 
ششدانگ  در   1291353690 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15243 
مترمربع.   179/24 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي شرکت قند.

66 - راي شماره 139660302027005722 مورخ 1396/05/19 
عليرضا نوروزي فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه 1139 صادره از 
واحد  يکباب  در ششدانگ   1291620990 ملي  بشماره  اصفهان 
تجاری  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 72 فرعي از 
اصلي 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/13 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

زهره نجفی.
67 - راي شماره 139660302027005773 مورخ 1396/05/21 
شناسنامه  بشماره  محمدرضا  فرزند  ئی  زفره  پيرعلي  حسينعلي 
5580 صادره از مبارکه بشماره ملي 5418675818 در ششدانگ 
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 3126 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   44/60

رسمي قدرت صادقی باج کابادی.
68 - راي شماره 139660302027005774 مورخ 1396/05/21  
صادره   6 شناسنامه  بشماره  شعبانعلي  فرزند  فرد  شهبازي  مريم 
يکباب  ششدانگ  در   1291852220 ملي  بشماره  اصفهان  از 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12178 واقع 
خريداري  مترمربع.   191 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 
کشاورز  بيگم  بانو  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع 

شهرستانی.
69 - راي شماره 139660302027005777 مورخ 1396/05/21 
اکرم قادري زفره ئی فرزند سليمان بشماره شناسنامه 787 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1290359288 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 103/37 مترمربع. خريداري 
زارعی  اله  نعمت  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع 

هفدانی.
70 - راي شماره 139660302027005781 مورخ 1396/05/21 
 91 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  خوراسگاني  صادقي  رحيم 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291287310 در ششدانگ يکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/40 مترمربع. خريداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي صديقه امينی .
71 - راي شماره 139660302027005800 مورخ 1396/05/21 
ابوالفضل اسماعيلي خوراسگاني فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 
ششدانگ  در   1270178695 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   0
قسمتي  روي  بر  احداثي  اعياني  ثمنيه  بها  باستثناء  مغازه  يکباب 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   8930 پالک  زمين  قطعه  از 
مساحت 24/54 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي مرتضی يخچالی خوراسگانی.
72 - راي شماره 139660302027005805 مورخ 1396/05/21  
علي اسماعيلي خوراسگاني فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 162 
ششدانگ  در   1291611231 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
قسمتي  روي  بر  احداثي  اعياني  ثمنيه  بها  باستثناء  مغازه  يکباب 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   8930 پالک  زمين  قطعه  از 
مساحت 25/33 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي مرتضی يخچالی خوراسگانی.
73 - راي شماره 139660302027005807 مورخ 1396/05/21 

محسن اسماعيلي خوراسگاني  فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 
751 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291476652 در ششدانگ 
قسمتي  روي  بر  احداثي  اعياني  ثمنيه  بها  باستثناء  مغازه  يکباب 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   8930 پالک  زمين  قطعه  از 
مساحت 25/64 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي مرتضی يخچالی خوراسگانی .
74 - راي شماره 139660302027005810 مورخ 1396/05/21 
شناسنامه  بشماره  براتعلي  فرزند  خوراسگاني  اسماعيلي  قربانعلي 
در   1291348905 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   108
اعياني  ثمنيه  بها  باستثناء  گاراژ  و  مغازه  يکباب  ششدانگ 
واقع   8930 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
مترمربع.   513/28 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 
مرتضی رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع   خريداري 

 يخچالی خوراسگانی.
75 - راي شماره 139660302027005836 مورخ 1396/05/22 
زينب رجبي فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1270829386 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
از قطعه زمين پالک 10408  بر روي قسمتي  ساختمان احداثي 
مترمربع.   128/58 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
عباس  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري 

عباسی .
76 - راي شماره 139660302027005838 مورخ 1396/05/22 
 364 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  بادراني  باغ  شمس  عصمت 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1284559254 در دو دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
128/58 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس عباسی .
77 - راي شماره 139660302027005840 مورخ 1396/05/22  
اشرف نجار پور  فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 10899 صادره 
از خمينی شهر  بشماره ملي 1140485229 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 128/58 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

عباس عباسی .
-78 راي شماره 139660302027005843 مورخ 1396/05/22  
بتول مرديها فرزند علي بشماره شناسنامه 974 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1284541436 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 50 فرعي از اصلي 15191 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 320/83 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
79 - راي شماره 139660302027005844 مورخ 1396/05/22 
رضا فالحتي فرزند قاسم بشماره شناسنامه 7434 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1287338399 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 50 فرعي از اصلي 15190 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 89/30 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
80 - راي شماره 139660302027005845 مورخ 1396/05/22 
 465 شناسنامه  بشماره  رمضان  فرزند  بوزاني  اخالقي  حسنعلي 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291614273 در ششدانگ يکباب 
از قطعه زمين پالک 10393  بر روي قسمتي  ساختمان احداثي 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 73 مترمربع. خريداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسين اخالقی بوزانی 

فرزند رمضان .
81 - راي شماره 139660302027005848 مورخ 1396/05/22 
اصغر کريمي فرزند عباس بشماره شناسنامه 13 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1291283617 در ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 118 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي بمانعلی جعفری سنجوانمره.
مورخ   139660302027005856 شماره  راي   -  82
بشماره شناسنامه  نامدار  فرزند  يسلياني  اله  1396/05/22 قدرت 
در   1129717321 ملي  بشماره  فريدونشهر  از  صادره   9
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
مساحت 198/60  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک 
رسمي مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري   مترمربع. 

 شاپور ايروانی .
83 - راي شماره 139660302027005865 مورخ 1396/05/22 
ايرج محمدي هاروني فرزند عوضعلي بشماره شناسنامه 57 صادره 
از شهرکرد بشماره ملي 4621874942 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   11784 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   108/42 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 
از مالک رسمي اصغر احمدی فرزند  الواسطه بصورت عادي  مع 

هاشم .
84 - راي شماره 139660302027005882 مورخ 1396/05/22 
ميمنت فتوت فرزند ميرزا عطاء بشماره شناسنامه 1408 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1286349842 در يک و نيم دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 11324 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 208/04 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
85 - راي شماره 139660302027005885 مورخ 1396/05/22 

شهناز رزاززاده فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 2143 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1286730996 در چهار و نيم دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 11324 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 208/04 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
86 - راي شماره 139660302027005888 مورخ 1396/05/22  
محمد حسين قيصري فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 256 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291579176 در سه دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 114 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 188/35 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
87 - راي شماره 139660302027005891 مورخ 1396/05/22  
فخر الدين مصور خوراسگانی فرزند علي بشماره شناسنامه 112 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291732195 در سه دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 114 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 188/35 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
88 - راي شماره 139660302027005913 مورخ 1396/05/23  
 65 شناسنامه  بشماره  عطاءاله  فرزند  قمبواني   نادري  اکبر  علي 
صادره از شهرضا بشماره ملي 5129817389 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 237 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102/78 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

عباس بهارزاده .
89 - راي شماره 139660302027005914 مورخ 1396/05/23 
از  صادره   301 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  فالحتي   حسين 
اصفهان بشماره ملي 1287624901 در چهار و نيم دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 217 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 49/5 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي خانم آغا فالحتی.
90 - راي شماره 139660302027005917 مورخ 1396/05/23 
مهدي فالحتي فرزند رضا بشماره شناسنامه 1525 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1287704549 در يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 217 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
 49/5 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي

 خانم آغا فالحتی.
91 - راي شماره 139660302027005935 مورخ 1396/05/24 
از  18792 صادره  شناسنامه  بشماره  فرزند حسين  مهتري  عزت 
از  مشاع  دانگ  چهار  در   1198467827 ملي  بشماره  شهرضا 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 12581 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 71/81 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بانو 

تاج الملوک بنکدار.
92 - راي شماره 139660302027005936 مورخ 1396/05/24 
شناسنامه 308 صادره  بشماره  فرزند سيروس  حميدرضا طلوعي 
از  مشاع  دانگ  دو  در   1199144878 ملي  بشماره  شهرضا  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 12581 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 71/81 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بانو 

تاج الملوک بنکدار.
93 - راي شماره 139660302027006359 مورخ 1396/05/31 
فاطمه صغري قيصري فرزند احمد بشماره شناسنامه 6 صادره از 
جرقويه بشماره ملي 5649889589 در ششدانگ يکباب ساختمان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 302 فرعي از اصلي 
 194/66 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7725
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

حيدر علی زاده .
مورخ   139660302027006187 شماره  اصالحی  راي   -  94
شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  اساسي  بتول    1396/05/29
362 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286461502 در ششدانگ 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
 171/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   13054
مترمربع. خريداري طي سند رسمي.صحيح می باشد که در رای 
اشتباه  به   1395/07/19 139560302027009002مورخ  شماره 

ثبت شده بود.
مورخ   139660302027005995 شماره  اصالحی  راي   -  95
بشماره  حسنعلي  فرزند  منش  بهرامي  وهاب   1396/05/24
 1291713141 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   10 شناسنامه 
روي  بر  احداثي  متصله   گاراژ  و  مغازه  يکباب  ششدانگ  در 
واقع   7725 اصلي  از  فرعي   461 پالک  زمين  قطعه  از   قسمتي 
مترمربع.   581/53 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 
رای شماره  در  باشد که  خريداري طي سند رسمي. صحيح می 
ثبت  اشتباه  مورخ1395/11/16به   139560302027015125

شده بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/06/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/06/22

اصفهان                                            شرق  وامالک  اسناد  ثبت  منطقه  رييس 
حسين هاديزاده
م الف: 17423 
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محیط زیست

اصفهان، بیشترین شهید امدادگر را  در کشور دارد
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفــت: اصفهان در طول دفاع 

مقدس بیشترین شهید امدادگر کشور را داشت.

مجمع خيرين محيط زيست 
تشكيل می شود

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط 
زیســت، در مجمع خیرین کشور با اشــاره به شرایط 
دشوار و بحران هاي متعدد حوزه محیط زیست کشور، 
الزام به توســعه پایدار را تنها راه خروج از این بحران ها 
و حفظ محیط زیست کشــور دانست. عیسي کالنتري 
ضمن یادآوري چالش هاي بودجه اي محیط زیســت 
کشور، خاطرنشان کرد: مشــارکت بخش خصوصي و 
حمایت خیرین در حفظ محیط زیســت و  رفع چالش 
هاي آن ضروري اســت. وی با اعالم آمادگي ســازمان 
متبوع خود براي همكاري با مجمع خیرین، پیشــنهاد 
کرد که مجمع خیرین محیط زیست شكل گیرد. رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست، با مرور سابقه همكاري 
میان سازمان حفاظت محیط زیست و خیرین همچون 
نذر طبیعت، گفت: با توجه به گستردگي حوزه محیط 
زیست، خیرین مي توانند در بسیاري از موضوعات این 
حوزه همكاري داشته باشند. کالنتري، ضمن تاکید بر 
ضرورت بهبود شرایط معیشتي و ارتقای جایگاه شغلي 
محیط بانان به عنوان حافظان خط مقدم طبیعت ایران، 
تصریح کرد: قســمتی از کمك هاي خیرین مي تواند 
به بخش محیط باني کشــور تعلق گیرد که رفع نواقص 

تجهیزاتي محیط بانان از آن جمله است.

 برگزاری ايده شو سالمت 
و محيط زيست در اصفهان 

سی و یكمین رویداد ایده شو )ایده پردازی فناورانه( با 
موضوع سالمت و محیط زیست، ۲۹ شهریور سال جاری 

در اصفهان برگزار خواهد شد.
رویداد ایده شو ســالمت و محیط زیست، با محورهای 
بهداشــت محیط زیست و محیط کار، ســالمت غذا و 
دارو، رفع آلودگی های هوا، آب، خاک و محیط زیست، 
مدیریت پسماند، تصفیه فاضالب و سالمت سالمندان و 

توان بخشی برگزار خواهد شد.
این رویداد با هدف کســب مهــارت ایده پــردازی و 
کارآفرینی و با حمایت ستاد توســعه فناوری های نرم 
و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و مدیریت نوآوری و تجاری ســازی فناوری و مدیریت 
بهداشــت و درمان دانشــگاه صنعتی اصفهان، روز ۲۹ 

شهریور امسال برگزار می شود.
از بین شرکت کنندگان در این رویداد، ۱۲ نفر برای ارائه 

نهایی ایده خود انتخاب خواهند شد.

مسافرها؛ در مسيرسقوط آزاد اتوبوس ها 
مدیر روابط عمومــی مرکز اورژانس تهران، از ســقوط مرگبار یك 
دستگاه اتوبوس بین شهری در دره جاجرود خبر داد و گفت: در این 
حادثه ۱۱ نفر کشته و ۲۸ نفر به دلیل مصدومیت راهی بیمارستان 

شدند.
حسن عباسی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: حادثه سقوط یك دستگاه 
اتوبــوس در دره جاجرود به 
مرکز اطالع رســانی اورژانس 
تهران اعالم شــد و باتوجه به 
حجــم زیاد مصدومــان، ۱۴ 
دســتگاه آمبوالنس به همراه 
دو دســتگاه اتوبوس آمبوالنس 
و ســه خودروی فرماندهی به محل 
حادثه اعزام شدند. وی خاطر نشان کرد: عوامل 
اورژانس، عملیات امداد و نجات از مصدومان را از همان لحظات اولیه 
آغاز کردند و پس از انجام اقدامات اولیــه درمانی، ۲۸ مصدوم این 
حادثه به بیمارستان های مختلف شهر تهران منتقل شدند. عباسی 
با بیان اینكه علت بروز این حادثه در دست بررسی کارشناسان پلیس 
راهور قرار دارد، گفت: این عملیات ساعت ۶ صبح دیروز خاتمه یافت.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان:

 اصفهان با دو هزار و ۶۰۰ پايگاه 
در انتظار جشن عاطفه ها 

مدیرکل کمیته امداد اصفهان گفت: به منظور بازگشایی مدارس و طبق 
برنامه ریزی هر ســاله در روزهای پایانی 
شهریور، امسال نیز دو هزار و ۶۰۰ 
پایگاه برای جشن شكوفه ها در 

اصفهان برپا می شود.
حمیدرضا شــیران با اشاره به 
اینكه به منظور تقویت روحیه 
مهربانی و کمك به همنوعان، 
جشن عاطفه ها هر ســال و در 
همه استان های کشور برپا می شود، 
اظهار داشت: این جشن در دو مناسبت 
بازگشایی مدارس و همچنین عید نوروز برگزار 
می شود. وی با بیان اینكه در سال جاری در استان اصفهان همزمان با 
سراسر کشور در دو نوبت طی روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریور و همچنین ۱۹ 
مهر پایگاه های جشن عاطفه ها برپا می شود، افزود: تعداد این پایگاه ها 
در سطح استان برای سال جاری دو هزار و ۶۰۰ مورد پیش بینی شده 
است. مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به بازگشایی مدارس 
همزمان با ماه محرم و برپایی پایگاه های جشن عاطفه ها با شعار »مهر در 
انتظار همدلی«، گفت: امیدواریم با مشارکت خوب مردم در این جشن 
روبه رو باشیم. وی با اشاره به اینكه در سال گذشته بیش از یك میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون تومان برای دانش آموزان تحت حمایت جمع آوری شد، 
افزود: بیش از ۶۰۰ میلیون تومان کمك نقدی و بیش از ۸۰۰ میلیون 
تومان کمك غیر نقدی در قالب جشــن عاطفه ها، به دانش آموزان 

نیازمند و بی بضاعت استان کمك شده است.

برای دانــش آمــوزان دهه شــصت و هفتاد، ایــن روزهای 
خاطره انگیز به خرید وســایلی مختصر محدود می شد: چند 
دفترکاهی که پشت جلد آن، جمله معروف حضرت امام)ره( 
نوشته شــده بود و خودکارهای بیك در دو رنگ آبی و قرمز و 
البته مدادهای سوسمار نشان، عمده خرید محصلین آن دوران 
را تشــكیل می داد. اگر هم خانواده ای از وضع مالی مناسب 
برخوردار بود کمی در خرید لوازم التحریر زیاده روی می کرد 
و جامدادی های فلزی و شیك آن دوران و دفترهای فانتزی را 
به لیست خود اضافه می کرد. آن موقع بود که دانش آموز به اوج 
احساس خوشبختی می رسید. کیف های مدرسه آن دوران 
نیز چندان متنوع نبود. در روزگاری که از کوله پشــتی های 
رنگارنگ و متنوع امروزی خبری نبود، معموال محصلین یك 
خانواده از کیف های یكدیگر برای سال های پیش رو استفاده 
می کردند.به بیان ساده اسراف در مصرف لوازم التحریر در اکثر 
خانواده ها جایی نداشت.پس از گذشت نزدیك به سه دهه از آن 
دوران، بازار لوازم التحریر و نوع خرید مردم تفاوت چشم گیری 
داشته است. امروزه اگر به مغازه های بزرگ کتاب فروشی پای 
بگذارید و قصد خرید لوازم التحریر را داشته باشید، با دنیایی 
از تنوع روبه رو می شــوید که ممكن است شما را شگفت زده 
کند.خودکارهای متنوع در رنگ های مختلف،پاک کن ها و 
مداد تراش های متنوع و البته دفترهــای جدید در طرح ها و 

شكل های گوناگون، پای هر دانش آموزی را برای خرید سست 
می کند که نتیجه کار، خرید کلكســیونی از لوازم التحریر با 
قیمت های گزاف است. با شــروع مدارس کیف های شبیه به 
چمدان های مسافرتی دانش آموزان، حامل کیسه هایی است 
که دسته ای از انواع لوازم نوشتن را در دل خود جای داده. نكته 
جالب توجه استفاده همزمان از همه لوازم التحریر خریداری 
شده توسط دانش آموز است؛ گویا پربار بودن این لوازم نشانه 
تفاخر و سربلندی آنهاست. ورود و خرید بی رویه مارک های 
خارجی در عرصه لوازم التحریر در کشــور، مسئوالن را بر آن 
داشت تا مردم را به خرید لوازم التحریر ایرانی  تشویق کنند. 
در این رابطه نمایشــگاه های متنوعی در گوشه و کنار کشور 
برپا می شــود تا بازار فروش لوازم التحریر وطنی رونق گیرد. 
نمایشگاه »ایران نوشت« از این جمله است که چند روزی می 
شود که کار خود را آغاز کرده است. نمایشگاه ایران نوشت که 
سعی در ارائه لوازم کامال ایرانی دارد کار خود را در حالی آغاز 
کرد که موافقان و مخالفانی داشــت؛ نمایشــگاهی که از بدو 
ورود به آن با غرفه هایی مواجه می شوید که اجناسی با شكل و 
شمایل مختلف و طراحی های کودکانه نظر خریدار را به خود 
جلب می کند؛ اما در بین تمام آن طرح های رنگارنگ، دفاتر و 
بســته های هدیه، مزین به تصویر شهدا و اندیشمندان ایرانی 

است که گویی چشمك زنان تو را به سمت خود می کشانند.

نمایشــگاهی با چند غرفه جانبی پوشــاک، کیف، بازی های 
فكری، کتاب و در آخر دفاع مقدس و لــوازم جنگی که البته 
همگی تیر و تفنگ های آن مشقی است و صرفا برای بازی یا 

تزئین می شود از آنها استفاده کرد.
این نمایشــگاه با دارا بــودن انواع تقویم و دفاتر کالســیك، 
طرح هــای کودکانــه و جلدهــای مزین به تصویر شــهدا و 
اندیشمندان، توانسته نیاز قشرهای مختلف مردم را برطرف و 
هرکس با هر سلیقه ای را دست پر راهی منزل کند؛ با این حال 
هنوز هم جای خالی خالقیت و هنری که از دیرباز نزد ایرانیان 
بوده، در میان گرافیك های روی جلد و الگوهایی که تنها با یك 

کلیك کپی چاپ شده اند، بسیار خالی است.
عالوه بر این، شاید استفاده از رنگ های شاد و جذاب، طرح های 
گل دار برای دختران و نمادهای جنگی و روباتیك برای پسران 
و به ویژه تصویرسازی بر مبنای آیات و روایات قرآنی و نوشتن 
یك داستان کوتاه از شخصیتی که در هر آیه ذکر شده، یكی از 

نقاط قوت اجناس این نمایشگاه محسوب شود.
همچنین وجــود ملزومات لــوازم التحریر بــرای کودکان 
هنردوســتی که به دنبال یافتــن راهی جدیــد و هنری در 
زندگی شان هستند نیز از دیگر نقاط مثبت چهارمین نمایشگاه 

نوشت افزار ایرانی است.
به گفته مدیر اجرایی این نمایشــگاه،۳۰ برند ایرانی در این 
نمایشگاه حضور دارند و غالب محصوالت در 7 دسته اصلی قاب 
گوشی، پوشاک، نوشت افزار،  کاالهای مصرفی ایرانی اسالمی، 
پوستر و تخته شاسی، قاب و هدایا، بازی فكری و کتاب است.

کیفیت دفاتر عرضه شده در این نمایشگاه به همراه قیمت های 
مناسب آنها از جمله عواملی است که سبب شده تا شهروندان 
زیادی از ایران نوشت خرید کنند. لوازم التحریر ایرانی اسالمی 
با همه مزایای خود، همچنان مشكالتی دارد که سبب می شود 
برخی از خانواده ها در پی خرید لوازم خارجی باشــند. یكی 
از مهم ترین این مشــكالت، عدم حمایت و نظارت مسئولین 
مربوطه اســت. به بیان مدیر اجرایی نمایشگاه،  اگر مسئوالن 
وارد میدان شوند سامانه نظارت روی قیمت ها، طراحی ها و غیره 
شكل خواهد گرفت اما درحال حاضر با وجود اینكه خانواده ها 
در این زمینه ورود پیدا کرده اند، هنوز مسئوالن آنقدر که باید 

به وظیفه خود عمل نمی کنند.
اگر بخواهیــم برای محبوبیت لــوازم التحریــر خارجی نزد 
دانش آموزان یك دلیل عمده را بیان کنیم، بدون شــك آن 
دلیل خالقیت و تنوع محصوالت خارجی است. طراحی متنوع 
و اســتفاده از رنگ های جالب توجه، بهره گیری از ایده های 
جدید و شكل های مورد پسند دانش آموزان و موارد اینچنین 
سبب شده تا لوازم التحریر خارجی نزد دانش آموزان به محبوب 
برسد. متاسفانه باید اعتراف کرد که نمونه های وطنی این لوازم 
بدون کمترین خالقیت در بازار عرضه می شود. در کنار تبلیغ 
مسائل اخالقی و اجتماعی همچون حجاب و یادبود مشاهیر 
وطن و شهیدان، باید اذعان داشت که اکثر محصوالت وطنی 
نمونه های کپی شده محصوالت خارجی است. اگر برای فروش 
محصوالت ایرانی کمی خالقیت صرف شود، مطمئنا می توان 

انتظار داشت که مردم به سمت کاالی ایرانی روی آورند.

اخبار

با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان، جنب و جوشی خاص در بازارها و مغازه های شهرهای مختلف کشور 
برپا می شود. خانواده ها به همراه فرزندان خود، سعی در تهیه لوازم تحصیل دارند و همه تالش خود را به کار 

می گیرند تا از این قافله عقب نمانند.

اخطار اجرایی
6/411 شــماره: 95- 141 به موجب رای شــماره 847 تاریخ 95/8/29 حوزه 23 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید 
عقیل جابری فرددورکی فرزند ســید مسعود شــغل آزاد به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 198/000/000 ریال وجه سه فقره چک به شماره 
های 878582 و 878583 و 878584 بابت اصل خواسته  و پرداخت 3/510/000 
ریال خســارت دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 
878582 مورخ 93/9/27 و 878583 مورخ 93/10/27 و 878584 مورخ 93/11/27 
لغایت زمان وصول در حق خواهان حسین خوروش فرزند رضا به نشانی بزرگمهر خ 
شیخ صفی چهارراه پنجم پ 77.  و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:17315 شعبه 23 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(
اخطار اجرایی

6/413 شماره: 950502 )95-914 ( به موجب رای شماره 9609976795700301 
تاریخ 96/2/27 حوزه 27 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه امین جمشیدی لیمجیری به نشــانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 56/350/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/518/750 
ریال هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
شــماره 773096 - 94/11/5 ، 500918 - 94/7/20 ، 500916 - 94/5/20 ، 
 - 683641 - 94/9/30 - 314099 ، 94/9/20 - 500919 ، 94/7/30 - 314068
94/5/31 - 478743 - 94/11/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له علیرضا 
مشهدی رنانی به نشانی رهنان خ شریف شرقی جنب بانک سپه تشک آروین خواب. 
و نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:17333 شعبه 27 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100353003430 شــماره پرونــده:  /498
9609980359300465 شــماره بایگانی شــعبه: 960750 محاکــم کیفری دو 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 960750 
برای دانیال هفت سنگ به اتهام مشارکت در سرقت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع  و وقت رســیدگی برای مورخ 1396/08/06 ساعت 
10 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 18505 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )104 جزایی سابق( )مجتمع شهید بهشتی(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100353003429 شــماره پرونــده:  /499
9609980359300465 شــماره بایگانی شــعبه: 960750 محاکــم کیفری دو 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 960750 

برای رضا نیک محمدی به اتهام مشــارکت در ســرقت تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع  و وقت رسیدگی برای مورخ 1396/08/06 
ســاعت 10 صبح تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مــواد 115 و 180 قانون آئین دادرســی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام در وقت انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمــل خواهد آمد. م الف: 
18508 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )104 جزایی سابق( )مجتمع 

شهید بهشتی(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100353003445 شــماره پرونــده:  /505
9609980362200177 شــماره بایگانی شــعبه: 960758 محاکــم کیفری دو 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 960758 
برای فرهاد تاجیک به اتهام ضرب و جرح عمدی  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع  و وقت رسیدگی برای مورخ 1396/08/08 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در 
اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام در وقت انتسابی در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 18509 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )104 جزایی سابق( )مجتمع شهید بهشتی(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610460359400016 درخواســت:  شــماره   6 /506
پرونده:9309980363001431 شــماره بایگانی شعبه:931561 ابالغ به علیرضا 
صفائی ریزی فرزند قدرت آگهی ابالغ شــخص فوق الذکر به اتهام انتقال مال به 
قصد فرار از پرداخت دین حسب شکایت 1- علیرضا امیری میالجردی 2- حسینعلی 
زراع پور 3- محمد بانــگ 4- علی کاویانی 5- محمد فالح تفتی )شــرکت مائده 
نور( 6- علی چنگیزی محمدی 7- عباس مظفری 8- شــاپور امیری باغبادرانی 
9- رجبعلی اســماعیلی 10- بهرام پاکزاد 11- مهدی جعفریان 12- پرویز پاکزاد 
از طرف این دادسرا در پرونده کالســه 931561 ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به وی به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممکن نگردیده اســت. 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مراتب به وی ابالغ 
تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان جهت پاســخگوئی به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ نشر آگهی هزینه توسط دادگستری کل استان اصفهان 
 پرداخت می گردد. م الف: 18470 شــعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب

 شهرستان اصفهان )مجتمع 1(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610100353803898 ابالغنامــه: شــماره   6 /507
پرونده:9609980362200228 شــماره بایگانی شــعبه:960869 ابالغ شونده 
حقیقی: اســماعیل شــکری به نشــانی متواری تاریخ حضور: 1396/08/09 سه 
شنبه ساعت 10 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 در خصوص شکایت عماد 
حیدری شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس 
از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و 
ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود، بنابراین ضروری 
است نسبت به ثبت نام و مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه 
اقدام ننماید. چنانچه جهت ورود به ســامانه حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت 
ننموده اید جهت ثبت نام، به یکــی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت 

عدم دسترســی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.  م الف:18499 
شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق(

فقدان سند مالکیت
6/548 شماره صادره: 1396/42/408355 - 1396/6/5 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک شــماره  4794/670 واقع در بخش 5 اصفهان مورد ثبت  صفحه 
549 دفتر 1048 اصفهان ذیل ثبت 195304 به شــماره چاپی 622967 )دفترچه 
ای( به نام عاطفه قوه عود ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 139621702002418225 مورخ 1396/05/11 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره 269266 
مورخ 1396/05/07 به گواهی دفترخانه 86 اصفهان رسیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای 
ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتجملس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض  اصل ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 19360 قویدل

 رئیس ثبت جنوب اصفهان
ابالغ رای

6 شــماره دادنامــه: 9609970350400688 شــماره پرونــده:  /466
9509987656200201 شماره بایگانی شــعبه: 951009 شعبه 4 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان. خواهاان: آقای محمد افریدونی فرزند ابراهیم با وکالت آقای محمد 
خاکساری فرزند بختیار به نشــانی هرمزگان- میناب- میناب خ15 خرداد روبروی 
ساختمان شــورای حل اختالف و خانم فاطمه احمدی زاده فرزند غالمحسین به 
نشانی هرمزگان- میناب- میناب محله شهید عمرانی خ پانزده خرذاذ پاساژ واحد 17 
و آقای عباس خدادادی دشتکی فرزند حسین به نشانی بندرعباس چهارراه بلوکی) 
زیتون( به طرف چهارراه سازمان ساختمان بانک ملی )ساختمان پرتو( طبقه 3 واحد 
301 . خواندگان: 1- آقای حمید مساحی به نشانی مجهول المکان2- آقای علیرضا 
صدری به نشانی اصفهان- خیابان بزرگمهر- خیابان هشت بهشت- خیابان حمزه 
شمالی کوچه 38 مسائلی- سمت چپ خانه دوم. خواسته:  مطالبه وجه سفته. رای 
دادگاه: درخصوص دعوی آقای محمد افریدونی فرزند ابراهیم با وکالت خانم فاطمه 
احمدی زاده و آقای محمد خاکســاری با وکالت بطرفیت 1- آقای علیرضا صدری 
2- آقای حمید مساحی بخواسته مطالبه وجه شش فقره سفته به شماره های خزانه 
داری 922103 الی 922108 و با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به 
مالحظه رونوشت مصدق سفته های موضوع دعوی نظر به اینکه خواندگان با وصف 
ابالغ در زمان رسیدگی مورخه 96/5/16 حضور به هم نرسانده و اصوال دفاعی در 
قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند فلذا با احراز بقاء دین دعوی خواهان وارد 
تشخیص مستندا به مواد 249 و 307 و 309 قانون تجارت و 198 و 515 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 000/000/ص1/800 
ریال و با احتساب هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر 
در تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ تقدیم 
دادخواست )95/6/21( سفته لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه 
و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. این رای غیابی بوده و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف: 17357 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100354704453 شــماره پرونــده:  /467

9609980362800421 شــماره بایگانی شعبه: 960487 شــاکی: آقای عباس 
حاجیان حسین آبادی فرزند علی به نشانی اصفهان - خ الله خ شاهد ک کریمی ک 
قربانی پ 132 متهم: آقای مهدی بهزادی فرزند راه خدا به نشانی اصفهان- رباط 
اول چهارراه با هنر ک شهبازی پ 18 اتهام: سرقت مدارک، وجه نقد، تبلت، فلش. 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام 
آقای مهدی بهزادی فرزند راه خدا مبنی بر سرقت اموال اقای عباس حاجیان حسین 
آبادی فرزند علی از داخل شرکت وی شامل تبلت، مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال 
وجه نقد، فلش، مدارک دادگاه نظر به کیفر خواســت صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان شکایت مالباخته ، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات گواه شاکی در 
دادسرا، تصاویر دوربین مدار بسته و نتیجه ردیابی تبلت شاکی که حاکی فعال بودن 
خط همراه متهم بر روی آن می باشد و عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم در دادسرا 
و همچنین در جلسه رســیدگی دادگاه با وصف احضار از طریق نشر آگهی و سایر 
محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مســلم دانسته لذا مستندا به مواد 656 و 
667 قانون تعزیرات مصوب 1375 عالوه بر رد اموال باال در حق شاکی اعم از اصل یا 
عین و یا مثل یا بهای آن به نرخ روز ادا، نامبرده را به تحمل سی ضربه  شالق تعزیری 
و شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای دادگاه غیابی و ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده  و پس از آن ظرف مدت بیست 
روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر 
استان اصفهان است. م الف: 17381 شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)121 جزایی سابق(
ابالغ رای

468/ 6 شــماره دادنامــه: 9609970350500620 شــماره پرونــده: 
9509980350501063 شماره بایگانی شــعبه: 951213 شعبه 5 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان. خواهان: آقای علی جمشیدی خیرابادی فرزند قربانعلی به نشانی 
استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان شهرکرد- شهر فرخشهر- خ  پاسداران 
پ 20 کوچه 8- تلفــن همــراه 09137340803. خواندگان: 1- آقای ســیمین 
دخت رســولی جزی 2- آقای معصومه آقائی زفره 3- آقای سوسن دخت رسولی 
جزی همگی به نشانی مجهول المکان. خواســته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 
2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک. گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
درخصوص دادخواست آقای علی جمشیدی خیرابادی فرزند قربانعلی به طرفیت خانم 
ها سیمین دخت رسولی جزی، سوسن دخت رسولی جزی و معصومه آقایی زفره به 
خواسته الزام خواندگان به انتقال 180 سهم مشاع از 4340 سهم مشاع قطعه زمینی 
از اراضی علی اباد کلنگان پالک ثبتی 1911 فرعی 405 اصلی بخش 16 اصفهان به 
شرح متن دادخواست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده حسب وکالتنامه اعطایی 
از طرف مرتضی رسولی جزی به اقای رحیم زارعی شمس ابادی، اقای رحیم زارعی 
شمس ابادی  نســبت به فروش ملک به خواهان اقدام و در جلسه رسیدگی پرونده 
اســتنادی اقرار نموده که ملک را به خواهان واگذار نموده است و با توجه به اینکه 
ملک حسب استعالم بعمل امده دارای سابقه ثبت است و خواندگان به عنوان وارث 
احد از فرزندان مالک دارای 160 سهم مشاع از 4340 سهم مشاع از 15700 سهم 
ششدانگ پالک 405/1911 بخش 16 اصفهان می باشد و نظر به اینکه انتقال سند از 
تاریخ بیع صحیح است که تا کنون انتقال نشده است لذا دعوی خواهان را محمول بر 
صحت تلقی مستندا به مواد 198 و 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 
و 220 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به انتقال 160 ســهم مشاع از 4340 سهم 
مشاع از 15700 سهم ششدانگ پالک 405/1911 بخش 16 اصفهان و پرداخت 
1418500 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه است. م الف: 17379 شعبه 5 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  

لوازم التحریر ایرانی،  جذابیت نمونه های خارجی را ندارد؛

کلیک...کپی!
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 تیم ملی فوتسال ایران خود را جهت مسابقات آسیایی عشق آباد آماده می کند که 
سپهر محمدی، احمد اسماعیل پور، علی اصغر حسن زاده، سعید احمدعباسی و 

ابوالقاسم عروجی  از تیم فو تبال گیتی پسند در آن حضور دارند.

5 نماینده گیتی پسند در تیم ملی فوتسال

منهای فوتبال

رییس هیئت کاراته استان اصفهان:

اوضاع مالی هیئت کاراته 
نصف جهان خوب نیست

رییس هیئت کاراته استان اصفهان درباره وضعیت هیئت 
کاراته استان و ورزشــکاران زیر پوشش این هیئت اظهار 
داشــت: تمرینات تیم های المپیکی اســتان را در 3 رده 
نوجوانان، جوانان و امید از مهر سال گذشته در دو بخش 
آقایان و بانوان آغاز کرده ایم و در رده بزرگساالن به دلیل 

نبود بازیکن فعالیتی انجام نداده ایم.
علــی دوانیــان تصریح کــرد: درمســابقات آســیایی 
کشورگرجستان دربخش بانوان حدیث طالبی موفق به 
کسب مدال شد و تیم 3 نفره کاتای دختران در رده سنی 
15 سال و  قاسم خوبرو در رده سنی جوانان به مسابقات جام 
جهانی اسپانیا اعزام می شوند.رییس هیئت کاراته درباره 
اوضاع مالی هیئت کاراته استان اصفهان گفت: متاسفانه 
هیئت کاراته اســتان اصفهان در حال حاضر اوضاع مال 
خوبی ندارد، اما با این حال، بازیکنان ما فرصت ها را از دست 
نخواهند داد. امیدواریم هزینه های انجام شــده به زودی 
پرداخت شود، اما تا کنون بودجه المپیکی نیز توسط کمیته 

ملی المپیک به ما پرداخت نشده است. 

 حضور سه اصفهانی
 درتیم ملی والیبال

سه بازیکن اصفهانی، تیم ملی والیبال را در مسابقات والیبال 
جام قهرمانــان بزرگ مردان جهــان همراهی می کنند.

هفتمین دوره پیکارهای والیبال جام قهرمانان بزرگ مردان 
جهان به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد و تا 26 شهریورماه 
نیز ادامه خواهد داشت.تیم ملی والیبال کشورمان با 14 
بازیکن راهی این مسابقات شده و سه بازیکن اصفهانی با 
نظر کوالکوویچ در ترکیب تیم ملی قرار گرفته اند.امیر غفور، 
محمدجواد معنوی نژاد و مسعود غالمی والیبالیست های 
اصفهانی حاضر در مسابقات جهانی هستند که به مصاف 
حریفان می روند.سعید معروف، سیدمحمد موسوی، فرهاد 
نظری افشار، فرهاد قائمی، میالد عبادی پور، رضا قرا، سامان 
فائزی، مهدی مرندی، مصطفی حیدری، فرهاد سال افزون 
و مجتبی میرزاجانپور سایر بازیکنانی هستند که با نظر کادر 
فنی، در ژاپن به سر می برند. در این رقابت ها، تیم های  ژاپن 
)میزبان(، ایران )آسیا(، فرانســه)اروپا(، برزیل)آمریکای 
جنوبی(، آمریکا)نورســیکا( و ایتالیا )سهمیه فدراسیون 
جهانی( حضــور دارند.تیم ملی والیبال ایــران در دو روز 
نخست در شهر ناگویا به مصاف تیم های ایتالیا و آمریکا رفته 
و در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه 24 تا 26 شهریورماه 

نیز به مصاف تیم های برزیل، ژاپن و فرانسه خواهد رفت.

حسین چرخابی تصریح کرد: فصل گذشته تیم استقالل تهران 
با 15 پیروزی در لیگ برتر به عنوان تیم دوم راهی مسابقات 
جام باشگاه های آســیا شــد و در طرف مقابل، نفت تهران با 
کسب تنها 5 پیروزی در مسابقات جام حذفی راهی رقابت های 
آسیایی شد. چنین مثالی نشان می دهد که دو تیم اصفهانی 
موقعیت بسیار مناسبی را از دســت داده اند و شاید در پایان 

فصل متوجه این فرصت سوزی شوند.
پیشکســوت فوتبال اصفهان ادامه داد: باشــگاه ســپاهان 
گریبان گیر گفته نفتی ها مبنی بر حاضر نشدن در این مسابقه 
شــد و این بازی را دســت کم گرفت، اما در آن سوی میدان 
نفتی ها با تمام قوا در مقابل ســپاهان ظاهر شــدند و انگیزه 

بسیاری برای شکست سپاهان داشتند.
وی درباره خریدهای ســپاهان در خط دفاعی گفت: به طور 
کلی اگر تیم سپاهان را بررسی کنیم، شاید جزو نادرترین تیم 
لیگ برتری است که خط دفاعی خود را به کلی تغییر داد و هر 
4 مدافع ثابت خود را عوض کــرد، حتی کرانچار مدافع پنجم 
نیمکت نشین خود را از تیم دیگری اضافه کرده و از بازیکنان 

جوان در تیم های پایه سپاهان هیچ استفاده ای نکرده است.
چرخابی عملکرد رودریگز، مدافع میانی سپاهان را نامطلوب 
ارزیابی کرد و گفت: این مدافــع برزیلی با 30 کیلوگرم اضافه 
وزن در زمین مسابقه حضور دارد و با سرعتی بسیار کم به بازی 
می پردازند. موسی کولیبالی، مدافع فصل قبل سپاهان نسبت 
به این بازیکن عملکرد بهتری داشت، مضاف بر آن که کولیبالی 

یک سرزن به تمام معنا بود.
پیشکســوت فوتبال اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به کند 
بودن این مدافع و اجبار او بر عقب ماندن، فاصله خط دفاعی با 
خط هافبک بسیار زیاد است و توپ به خوبی میان این خطوط 
انتقال پیدا نمی کند، ضمن اینکه خط هافبک سپاهان از نبود 
یک بازیکن طراح و بازی ســاز رنج می برد. رسول نویدکیا تا 
حدودی این وظیفه را انجام می داد که در بازی گذشــته در 

ترکیب حضور نداشت.
وی درباره عملکرد خط حمله سپاهان نیز گفت: تیمی که برای 
موفقیت گام برمی دارد، نیاز به یک مهاجم 6 دانگ و تمام عیار 
دارد که باز هم ســپاهان در این موضوع ناتوان بوده و این در 

حالی است که این تیم در نخستین گام در جام حذفی شکست 
خورده و ادامه راه سپاهان در لیگ برتر نیز بسیار دشوار است.

چرخابی درباره عملکرد اولیویرا، سنگربان سپاهان نیز اظهار 
داشت:  این گلر برزیلی یکی از ضعیف ترین بازی های خود را 
مقابل صنعت نفت به نمایش گذاشت و به جای دور کردن توپ 
ارســالی بازیکن نفت آبادان به گوشه زمین، توپ را در مقابل 

خود انداخت تا در ریباند به گل تبدیل شود.
پیشکسوت فوتبال اصفهان اظهار داشت: در صحنه ای دیگر 
این دروازه بان ضربه زمینی بازیکن حریف را با کف دست دور 
کرد که موقعیت بسیار مناسبی را برای مهاجمان نفت ایجاد 

کرد، اما این بار مدافعان سپاهان این توپ را دور کردند.
 وی افزود: مشکل بزرگ و اساسی این دروازه بان ساکن بودنش 
است و در اکثر اوقات یک دیدار، در جای خود ایستاده؛ البته 

اکثردروازه بانان لیگ این مشکل را دارند.
چرخابی ادامــه داد: چندین بار فیلم بازی را تماشــا کردم و 
حرکت های خط هافبک و خط حمله را مورد  بررســی قرار 
دادم، خط حمله ســپاهان هیچ حرکت بــدون توپی انجام 
نمی دهد و بازیکن خط هجومی ســپاهان با چند پاس کوتاه، 
حفظ توپ را انجام می دهند. بازیکنان هجومی یک تیم بایددر 
یک ســوم خط دفاعی حریف بدون توپ حرکــت کنند که 
متاسفانه ســپاهان فاقد این تاکتیک بوده و کرانچار زحمت 

چنین تمرین خاصی را به خود نداده است.
پیشکســوت فوتبال اصفهان درباره عملکرد مناسب باشگاه 
برای خواســته های کرانچار گفت: مسئوالن باشگاه سپاهان 
برخالف سال های گذشته، با هزینه بسیار سنگین نیاز کرانچار 
را برطرف کرده اند، به این امید که ســپاهان به روزهای اوج 
خود بازگردد ولی باید قبول کرد که تا این لحظه بازی امیدوار 

کننده ای را از سپاهان شاهد نبوده ایم.
وی ادامه داد: امیدوارم کادر فنی ســپاهان بــه خود بیاید و 
با ایجاد تغییراتی در تمرینات مشــکالت را حل کند، ضمن 
اینکه سپاهان از آن لحاظ که با کمترین تعداد مربی تیم خود 
را مدیریت می کند، دارای رکورد است. این تیم تنها کرانچار 
و محمود کریمی را برای بررسی بازیکنان و طراحی تمرینات 
در اختیار دارد و دو مربی دیگر این تیم یعنی تونچی و رافائل 
که مربی بدنساز تیم است به کارهای خود می پردازند و تنها 

کرانچار و کریمی باید 28 بازیکن را زیر نظر بگیرند.
چرخابی بیان کرد: با تمام این اوصــاف تیم 10 نفره صنعت 
نفت آبــادان در خانه ســپاهان این تیم را بــه راحتی حذف 
 کرد و بازیکنان ســپاهان هیچ انگیزه ای بــرای برد این تیم

 نداشتند.

سرمربی سابق سپاهان:

»کرانچار« زحمت تمرینات برای سپاهان را به خود نمی دهد

فوتبال جهان

رسانه های انگلیسی فاش کردند که رهبر کره شمالی عالقه زیادی 
به فوتبال و تیم منچستریونایتد دارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی 

میرور، آنتونیو راتزی ســناتور 
ایتالیایی که دوســت نزدیک 
کیم جونــگ اون، رهبر کره 
شمالی اســت، فاش کرد این 
فرد عالقه زیادی به فوتبال و 

تیم منچســتریونایتد انگلیس 
دارد. به همین خاطر روزنامه دیلی 

میل به تیم های منچسترسیتی، چلسی 
و آرسنال به حالت طنز درباره این خبر هشدار داد.

سناتور ایتالیایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کیم خودش 
را با اسطوره های یونایتد نظیر اریک کانتونا یا زالتان ایبراهیموویچ 
مقایسه می کند گفت: خیر. کیم، کیم است و شرایط خاص خودش 

را دارد و با شخصی قابل مقایسه نیست.

تیم مورد عالقه رهبر کره شمالی 

علی کفاشیان درباره برگزاری مراســم بدرقه تیم های فوتسال بانوان و 
آقایان برای حضور در مسابقات داخل سالن آسیا گفت: معموال فدراسیون 
برای تیم هایی که به رویداد های مهم اعزام می شــوند، مراســم بدرقه 
می گیرد؛ همچنین در این مراســم دعا خوانده می شود تا تیم ها موفق 
باشند.رییس کمیته فوتسال در مورد مراسم برترین های لیگ فوتسال 
که به نفرات برتر فقط یک سکه جایزه دادند، خاطر نشان کرد: باید چکار 
کنیم؟ بیش از این نداشتیم که پاداش بدهیم. اصال مگر برای فوتبال به 
نفرات برتر چند سکه دادند؟نایب رییس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه 
کی روش در مصاحبه ای اعالم کرده بعد از جام جهانی می خواهد از تیم 
ملی برود، خاطرنشــان کرد: کدام جام جهانی؟ کی روش نگفته بعد از 
کدام جام جهانی می رود و شاید منظورش جام جهانی 2022 قطر باشد.

بهنام برزای، بازیکن جوان فصل گذشته استقالل پس از اتمام قراردادش 
مورد توجه کادر فنی واقع نشــد تا از معدود بازیکنان این تیم باشد که در 
لیست مازاد قرار گرفت. پس از مسجل شدن جدایی وی از استقالل، کمتر 
کسی پیش بینی می کرد که این بازیکن در فصل نقل و انتقاالت ناکام مانده و 
به تیمی نپیوندد.باوجود اینکه گفته می شد این بازیکن از باشگاه های اروپایی 
از جمله لیگ یونان پیشنهاد دارد، اما با بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت در 
ایران و اروپا، عمال هافبک سابق آبی ها فعال بدون تیم مانده است.تنها گزینه 
پیش روی بهنام برزای برای بازگشت به فوتبال ایران این است که یک تیم 
لیگ برتری با استفاده از سهمیه فیفا وی را به عنوان بازیکن آزاد جذب کند.
برزای و مگویان تنها بازیکنانی بودند که باوجود تمایل خودشان برای ماندن 

در جمع آبی پوشان از سوی کادر فنی در فهرست مازاد قرار گرفتند. 

کی روش شاید بعد از جام 
جهانی 2022 قطر برود

مهاجم فصل قبل استقالل 
بدون تیم ماند

رییس کمیته ضددوپینگ فدراسیون ســوارکاری، به شایعات اخیر 
پیرامون کورس اسب دوانی تهران واکنش نشان داد.

به گزارش »ورزش سه«؛ چند روز قبل بود که سردار آزمون، مهاجم 
تیم ملی فوتبال ایران درباره اتفاقات مشکوک در کورس اسب دوانی 
تهران متنی را منتشر کرد. او در این اظهارنظر درباره دوپینگ اسب ها 
هشدار داده بود. صحبت های آزمون که خودش در سوارکاری فعالیت 
می کند و در چند مرحله از کورس تهران اسب او شرکت داشته، باعث 

واکنش فدراسیون شده است. 
بعد از چنــد روز علی حســینی، رییس کمیته مبــارزه با دوپینگ 
فدراسیون سوارکاری در واکنش به اظهارات سردار آزمون بیانیه ای 
را در اختیار »ورزش سه« قرار داده است. متن این بیانیه را در ادامه 

می خوانید: 
بدینوســیله در خصوص برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و گاه 
مغرضانه مطرح شــده در روزهای اخیر؛ یک بــار دیگر خالصه ای 
 از فرآیند مبارزه با دوپینگ در مســابقات اســب دوانی به استحضار 

عالقه مندان و اسب دوستان پاک نیت می رسد: 
نمونه گیری از اســب ها جهت آزمایشــات دوپینگ توســط دکتر 
دامپزشک اعزامی از ســوی فدراسیون ســوارکاری و نیز در حضور 
مالک، مربی و یا نماینده اســب انجام پذیرفته و ظروف نمونه گیری 
از شــرکت های مورد تایید مجامع بین المللی که تنها بدین منظور 

تولید می شــود، انجام می گردد. مراحل نمونه گیری، کدگذاری و 
پلمب نمونه ها بــا حضور مالک، مربی یا نماینده ایشــان انجام و اثر 
 انگشتشــان روی کلید کد نمونه نزد فدراسیون ســوارکاری حفظ 

می شود.
ســپس نمونه ها به وســیله پســت DHL به یکــی از معتبرترین 
آزمایشگاه های مورد تایید فدراسیون جهانی اسب دوانی در خصوص 
ردیابی داروهای ممنوعه در اسب ارسال می شود. در این روند نمونه ها 
با کدهای تکرارنشدنی بســته بندی و ارسال می شود و هیچ مقامی 
اعم از افراد و یا آزمایشگاه هیچ گونه شناختی از هویت اسب، مالک یا 
مربی آن ندارد. تنها یک شماره همراه با نمونه به آزمایشگاه فرستاده 
می شود که پس از طی مراحل آزمایش کد نمونه ها توسط آزمایشگاه 
به فدراسیون فرستاده و پس از رمزگشایی به اطالع همگان رسانده 

می شود. 
الزم به ذکر است از نظر فدراسیون سوارکاری هیچ تفاوتی بین افراد 
اعم از معروف و سرشناس و یا گمنام نبوده و نخواهد بود و قانون برای 

همگان یکسان اجرا می شود.
کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون سوارکاری همواره بر این عقیده 
بوده اســت که نظارت قانونمند بر این روند موجــب افزایش اعتماد 
افرادی می شود که با نیت خیر قصد پیشرفت ورزش های سوارکاری 

در کشور را دارند.

تقبیح حرف های آزمون از سوی کمیته ضد دوپینگ؛

حرف های سردار مغرضانه و غیرکارشناسانه است

قاب روز

وقتی بیرانوند در ابتدای راه بود
عکس یادگاری بیرانوند با برج آزادی، در روزهایی که تازه به تهران آمده بود.

در حاشیه

سرمربی سابق سپاهان درباره عملکرد سپاهان در رقابت جام حذفی مقابل نفت آبادان اظهار داشت: 
متاسفانه تیمی که پس از شکست نفت آبادان با 4 پیروزی دیگر به مسابقات آسیایی راه پیدا می کند، 

بسیار راحت از دور مسابقات جام حذفی کنار می رود. 

کریس رونالــدو که به واســطه اتهــام فــرار مالیاتــی دادگاهی 
شــده بــود، بــا جمالتــی عجیــب 

برابر قاضی پرونده خود قرار گرفت.
نشــریه پرتغال »کوره ا دامانا« 
ویدئویی را منتشر کرد که در 
آن ســتاره پرتغالی در جلسه 
دادگاه خــود اتهامات مالیاتی 
را تکذیب کرده و به بی گناهی 

خود تاکید دارد. 
رونالدو گفت: من هرگز در انگلیس 

مشکلی نداشتم. زندگی من همانند یک 
کتاب باز است و نمی خواهم هیچ چیز را پنهان کنم. شاید خنده دار 
باشد و من تمایلی به گفتن این موضوع نداشته باشم،  اما من عالقه 

مندم دوباره به انگلیس بازگردم.
در ادامه رونالدو می گوید من بسیاری از مسائل را درک نمی کنم؛ زیرا 
حقیقت همیشه مشخص می شود. مشاوران همیشه حرکت از مسیر 
درست را به من توصیه می کنند. همیشه افراد باهوشی کنار من قرار 
دارند زیرا من تا کالس ششم بیشتر نخوانده ام. اگر الزم باشد در اسپانیا 
مالیات بیشتری بدهم مشکلی نیست و هر چه قانون بخواهد من انجام 
خواهم داد. هیچوقت موضوعی را پنهان نکرده ام و اگر بخواهم صادقانه 
صحبت کنم، نمی دانم چرا در حال حاضر در این دادگاه حضور دارم. 
همه مشاوران به من گفتند که دلیلی برای سرزنش من وجود ندارد. من 
و خورخه مندس هیچ کدام اشتباهی مرتکب نشده ایم و اگر به چشمان 
من نگاه کنید می بینید که چیزی را پنهان نمی کنم و هرگز در زندگی 

چنین کاری را مرتکب نشده ام.

 ابراز عالقه رونالدو
 برای بازگشت به انگلیس

رافائل نادال، قهرمانی تنیس اســپانیا و چهره شناخته شده جهان 
تنیس به عنوان یکی از هواداران قدیمی و دو آتشه رئال مادرید دو 

هفته پیش به عضویت هیات امنای این 
باشــگاه در آمد و البته به صورت 

افتخاری مدیرعامل باشگاه رئال 
مادرید شــناخته شد.وی در 
بازگشت از آمریکا به اسپانیا 
بــه خبرنگاران گفــت: همه 
ثروت خود را در رئال مادرید 

ســرمایه گذاری می کنم. شک 
ندارم که این کار یعنی یک ســود 

صد در صدی چرا که هم به باشگاه خودم 
کمک کرده ام و هم روز به روز به ارزش سهام من اضافه خواهد شد 
و البته تمامی سود حاصل از سهام خود را بدون کم و کاست به دو 
خیریه بزرگ زیر مجموعه باشگاه رئال مادرید خواهم بخشید. عالقه 
دارم در باشگاه بزرگ رئال مادرید به یک تصمیم گیرنده در بخش 

مدیریت منابع انسانی و تیم های پایه تبدیل شوم.
نادال درباره تنیس رئال مادرید نیز گفت: این رویای من اســت، با 
فلورنتینو پرس صحبت کرده ام و به او گفتــه ام که بحث مالی در 
میان نیســت و همه هزینه آن را پرداخت خواهم کرد. می خواهم 

بزرگ ترین باشگاه تنیس دنیا را با نام رئال مادرید ثبت کنم.

»نادال« همه ثروتش را در رئال 
مادرید سرمایه گذاری می کند

تیمو ورنر، مهاجم 21 ســاله الیپزیگ نگاه رئال مادرید را به خود 
جلب کرده است. این بازیکن که در جام 

کنفدراسیون ها هم حضور داشت 
در هشت بازی ملی خود شش 
گل زده است. او در این فصل 
در الیپزیگ هم چهار گل زده 
است )سه گل در بوندسلیگا و 

یک گل در جام حذفی(.
به گزارش وبســایت نود، ورنر 

که سال گذشته هم 21 گل برای 
الیپزیگ به ثمر رســاند تبدیل به یکی 

از گزینه های مورد نظر رئال مادرید برای خرید در تابستان 2018 
شده است. رئال در این تابستان موراتا و ماریانو را از دست داد اما هیچ 
جایگزینی برای آنها نخرید. مصدومیت دو ماهه بنزما باعث شده که 
رئال مادرید در حال حاضر به جز بورخا مایورال هیچ مهاجم دیگری 
در تریکبش نداشته باشد.حضور ورنر در لیگ قهرمانان باعث شده 
که رئال قید خرید وی در زمستان را بزند چرا که این بازیکن حق 
حضور در رئال را در ادامه فصل در چمپیونزلیگ نخواهد داشــت. 
استعدادیابان رئال بازی آلمان و نروژ را برای تماشای بازی ورنر از 
نزدیک تماشــا کردند. ورنر در این بازی دو گل زد و عنوان بهترین 
بازیکن میدان را از آن خود کرد. ورنر با این روند شانس فیکس شدن 

در جام جهانی 2018 روسیه را هم خواهد داشت.

رئال مادرید به دنبال خرید ستاره 
الیپزیگ در تابستان 20۱۸

کاپ جام جهانی فوتبال در بیش از ۵۰ کشــور دنیا از جمله ازبکستان، امارات و 
پاکســتان به نمایش درخواهد آمد، اما »جام ۲۰۱۸« به ایران، صدرنشین قاره 

کهن نخواهد آمد.
به گزارش ایسنا؛ بیست و یکمین دوره جام جهانی فوتبال، تابستان در کشور 
روسیه برگزار می شود و ۳۲ تیم برتر جهان در ۸ گروه چهار تیمی به مصاف 
هم خواهند رفت. مانند گذشــته کاپ جام جهانی بعد از آنکه در شهرهای 
کشور میزبان به گردش درآمد، به برخی کشورهای جهان سفر می کند تا مردم 

کشورهای مختلف نیز نظاره گر آن باشند.
اسپانسر تور جام جهانی شرکت آمریکایی کوکاکوالست و به نظر می رسد این شرکت 
مسئول انتخاب کشورهایی است که کاپ جام جهانی قرار اســت در آنها به گردش درآید. در حالی که اکثر 

کشورهای همســایه ایران میزبان کاپ بزرگ ترین رویداد فوتبالی جهان خواهند بود، نام ایران در بین این 
کشورها دیده نمی شود.

هم اکنون کاپ جام جهانی در شهرهای روسیه به گردش درآمده و قرار است سفر ۹ ماهه خود را از کشور تایلند 
آغاز کند.

این جام قرار است به کشورهایی چون الئوس، ماکائو، تونگا، جزایر سلیمان، پاپوآ گینه نو، برونئی، پاکستان، 
امارات، اتیوپی، کنیا، تانزانیا، آفریقای جنوبی، موزامبیک، اردن، مصر، چین، ایتالیا، فرانسه، آلمان، نروژ، جزایر 
فارو، ایسلند، ژاپن، اوگاندا، نیجریه، کیپ ورده، غنا، کامرون، شیلی، آرژانتین، کلمبیا، کاستاریکا، گوآتماال، 
مکزیک، آمریکا، مغولســتان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکســتان، ترکمنستان، ارمنستان، 

 گرجستان، آذربایجان، مالت، اتریش، بالروس، بلغارســتان، قبرس، اراضی اشغالی و رام ا... فلسطین نیز
 برود.

 جام بیست و یکم 
به خانه همسایه ها می رود؛

»جام« جهانی به 
ایران نمی آید

خبر روز
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دین و اندیشه

تعظیم شعائرالهی نقش مهمی در رشد و  تکامل قشرهای  زاینده رود 
مختلف و  اصــاح جامعــه دارد. از این رو بــر تعظیم و 
بزرگداشت شــعائر الهی در قرآن اشاره شــده به طوری که در آیه 32  سوره 
مبارکه حج خداوند متعال می فرماید: »و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد و 
به نشــانه های آیین خدا و پرچم های اطاعت او، احترام بگذارد این از تقوای 

دل هاست «
کارشناس دفتر  ملی پاسخگویی به ســواالت دینی بابیان این مطلب گفت: 
مجالس اهل بیت عصمت و طهارت )ع( مصداق تعظیم شعائر الهي است که 
قرآن کریم ما را موظف به  انجام آن  کرده  و مجالس اهل بیت)ع( چه مجالس 
جشن و سرور چه مجلس عزا و ســوگ، مصداق مودت اهل بیت)ع(  است که 
پیامبر اعظم صلی ا... علیه و آله  آن را مزد زحمات 23 ساله خود معرفی کرد و 
باید این محبت و مودت به اهل بیت)ع( در زندگي فردي و اجتماعي ما تجلي 

پیدا کند و خودش را نشان دهد.

حجت االسام طباطبایی عزاداری در سوگ اولیاي الهي را ریشه در قرآن کریم 
و سیره پیامبر اکرم)ص( دانست و افزود: امام باقر)ع( در شرایط بسیار سختی 
دستور داد مجلس عزاي سیدالشهدا)ع( برگزار شود تا چراغ نهضت حسیني 
روشــن بماند. وي ادامه داد: برگزاری مجلس رفیع اهل بیت علیه السام  به 
تعبیر امام رضا علیه السام امر آنها را احیا می کند؛ از این رو زمانی که تاریخ 
اسام را بررسی می کنیم می بینیم که امامان معصوم علیهم السام بر  تجلیل 

از کسانی که بر این امر مداومت داشته اند اهتمام ورزیده اند.
این کارشناس مذهبی تصریح کرد: درحقیقت  همیشه افرادی در طول تاریخ 
بوده اند که نزد اهل بیت علیهم السام مدح خوانده و اشعاری راسروده اند و این 
مسئله افتخارشان بوده و مورد تکریم اهل بیت)ع( قرار گرفته اند که می توان به 
شاعرانی چون کمیت بن زید اسدی، َفَرزَدق و ِدْعِبل بْن َعلی ُخزاعی اشاره کرد.

حجت االسام طباطبایی اظهار داشت: در منابع تاریخی آمده که روزی کمیت 
بن زید اسدی خدمت امام صادق علیه السام رسید و قصیده مشهورخود به 

نام »میمیه« را خواند  و چون به این بیت رسید که کشته نینوایی که گرفتاری 
پیمان شکنی و خیانت مردم فرو مایه و پست نهاد شد ، امام صادق علیه السام 
گریست و سپس فرمود: اگر مالی داشتیم به تو می دادیم اما پاداش تو همان 
باشد که پیغمبر خدا به حسان ثابت فرمود: » تا از ما خاندان پیغمبر دفاع می 
کنی هماره به رو ح القدس موید باشــی.«کمیت از خدمت امام)ع( مرخص 
شد و به نزد »عبد ا... بن حســن بن علی« آمد و به انشــاد پرداخت، عبد ا...
قباله کشتزاری به ارزش چهار هزار درهم را به او بخشید. ولی کمیت با گفتن 
این جمله که: پدر و مادرم به قربانت. درست است که من در شعری که برای 
دیگران سروده ام در اندیشــه دنیا بوده ام اما به خدا سوگند، در مورد شما جز 
برای خدا شعری نگفته ام و من به پاداش شــعری که برای خدا گفته ام مزد و 
بهائی نمی گیرم و از گرفتن هدیه امتناع کرد. عبدا... با پافشاری آن را به کمیت 
داد و پس از چند روز کمیت از او درخواست کرد که روستا را پس بگیرد و عبد 
ا...پذیرفت. در این هنگام »عبد ا... بن معاویه بن عبد ا... بن جعفر بن ابی طالب« 

برخاست و کیسه ای چرمی برداشت و آن را به چهار تن از غامان خود داد و به 
خانه های بنی هاشم آمد و آنها به پاس حمایت کمیت از بنی هاشم، پول و حتی 
برخی زنان، جواهرات زینتی خود را در آن ریختند که ارزش آن به  ۱۰۰  هزار 
درهم و دینار رسید. عبدا...، کیسه ها را جلو کمیت گذاشت ولی او گفت: پدر و 
مادرم به قربانت، چه مال فراوانی و چه کار شایانی! اما من در ستایش شما جز 
به خدا و پیغمبر نظری نداشته ام و از شما مزد و پاداش دنیوی نمی گیرم. اینها 

را به صاحبانش برگردانید.
 این کارشــناس مذهبی عنوان داشــت:  تجلیل از پیرغامــان اهل بیت)ع( 
ســبقه تاریخی دارد؛ از این رو چند ســالی اســت مســئوالن امر اقدام به 
برگزاری مراســم تجلیــل از پیر غامان حســینی می کننــد و  همان طور 
که مجلس اهل بیــت)ع( از تقــدس و حرمت باال برخوردار اســت، مجلس 
 تکریم و تجلیل از مقام شــامخ  نوکران بــا اخاص اهل بیــت نیز تقدس و 

حرمت دارد.

در گفت و گو با کارشناس دفتر ملی پاسخگویی به سواالت دینی مطرح شد؛

از پیر غالمان اهل بیت  )ع( سبقه تاریخی دارد تجلیل 

اصفهان از شهرهایی است که مردم آن سالیان سال عشق و ارادت خود  سمیه مصور
را به اهل بیت علیه السام نشان داده اند؛ چه در دوران صفویه و بعد ازآن 
و چه قبل از این دوران تاریخی، مردم این دیار همواره از مریدان امام حسین علیه السام به 

شمار می رفته اند. 
به هر گوشــه ای از این شــهر که نگاه بینــدازی مردمانــی را می بینی که مــوی خود را 
 در راه عشــق به حضرت اباعبدا... علیه الســام ســفید کــرده اند و افتخــار پیر غامی

 اهل بیت علیه السام را به دست آورده اند .
 برگزاری پانزدهمین اجاسیه سراســری پیرغامان اهل بیت)ع( در اصفهان سبب شد تا 
پای صحبت های رییس هیئت های مذهبی  و  رییس هیئت پهلوانی و زورخانه ای اصفهان 
بنشینم که  سالیان درازی  است در راه برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا علیه السام قدم 

بر می دارد ودر بین هیئتی ها و متدینین  شهر چهره آشنایی دارد.
ســیدرضا اخروی که  72 ســال از خدا عمر گرفته  با صبرو حوصله پذیرای سواالتمان می 
 شود  و آن چنان با خلوص نیت  از اهل بیت)ع( سخن می گوید که سخنانش الجرم بر دل 

می نشیند.
 چند سال  است مشــغول خدمتگزاری در مراسم بزرگداشــت سیدالشهدا 

علیه السالم هستید؟
 از سنین کودکی همراه با پدر در این مراسم شــرکت می کردم و از آنجایی که پدرم یکی از 
میان داران هیئت در تکیه محلمان بود  پای ثابت این مجالس از بچگی تاکنون بوده ام و بعد 
از پدر میان داری هیئت محل به من رسید. به قول اصفهانی ها ما از »دم کش« های هیئت 

هستیم که شور را در مراسم ایجاد می کنند.
 پیرغالم اهل بیت)ع( به چه کسی گفته می شود؟ 

 پیر غامی اهل بیت علیه السام نعمتی است که به هرکسی نمی دهند.نعمتی که سالیان 
سال باید برای رســیدن به آن تاش کرد  تا بتوان  جایگاه خدمتگزاری اهل بیت )ع(  را به 

علیه السام را به دســت آورد. پیر غام اهل بیت)ع( باید ســیره اهل بیت 
آن بزرگواران صور ت عملی در زندگی بــه کار بگیرد و پیرو راســتین 

باشد، شرط اصلی رسیدن به مقام پیرغامی اخاص است و بدون اخاص نمی توان در این 
مسیر قدم برداشت.

برگزاری مراسم های عزاداری امام حســین علیه السالم چه نقشی در هدایت 
جامعه دارد؟

ذکر مصیبت سیدالشهدا علیه السام موجب شناخت عظمت اسام می شود و هیچ قدرتی 
نمی تواند گردهمایی عظیم ، معنوی و ارزشــمندی همچون محرم را ایجاد کند. برگزاری 
مجالس شادی و عزاداری اهل بیت علیه السام موجب هدایت افراد جامعه می شود؛ چرا که 
در این مجالس از قرآن ، تاریخ، اخاق و... سخن گفته می شود. انقاب اسامی ما برگرفته 
از مراسم سوگواری ابا عبدا... الحسین)ع( اســت و این مراسم ها بود که توانست جوانان را با 
منطق حسینی و نماز و امر به معروف و نهی از منکر آشنا کند. تفکر حسینی انسان ساز است 
و این شور و تفکر حسینی بود که جبهه ها را ساخت و الگوی شهدای ما در جبهه های حق 

علیه باطل شد. 
شیوه های عزاداری از گذشته تاکنون دچار تغییرات زیادی شده؛ دلیل این امر  

چیست؟ 
شیوه های عزاداری به مناسبت اینکه فرهنگ ها عوض شــده زیاد تغییر کرده ، در گذشته 
اخاص و عمق عزاداری ها بیشتر بود  و حاال دیگر از آن اخاص گذشته خبری نیست، امروز 
رسانه ها گسترش زیادی یافته که این مسئله روی کیفیت عزاداری ها اثر گذاشته و یک سری 

آسیب هایی به این مجالس وارد شده که نیازمند بررسی و آسیب شناسی است. 
تجلیل از پیرغالمان اهل بیت علیه السالم  چه اهمیتی دارد ؟ 

نوکری اربابی مثل حضرت اباعبدا... علیه السام زبیا و مقدس است و باید به کسانی که برای 
برگزاری مراسم سوگواری امام حسین علیه السام زحمت می کشند احترام گذاشت. ما  در 
گذشته عادت کرده بودیم که به دوستان دیگر، مخصوصا آنها که عزاداران قبلی امام بودند، 
احترام زیادی بگذاریم و شکی نیست که این سیره امام حسین )ع( و دستور اسام است که 
باید همه بزرگ ترها را احترام بکنند و البته بزرگ ترها هم باید کوچک ترها را مورد محبت 

قرار بدهند تا این دو نسل به هم برسند و دو رکن جامعه اصاح شود.

دبیر اجاس تجلیل از پیرغامان و خادمان حســینی  با اشاره به نحوه شکل گیری این 
اجاس اظهار داشت: اجاس پیرغامان، ۱5 سال پیش توسط معاونت سازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسامی پایه گذاری شد و هنگامی که مسئوالن متوجه شدند این برنامه 

بسیار منسجم است، آن را توسعه دادند.
مهدی دهقان با بیان اینکه برنامه ها به قدری هدفمند بودند که از حوزه معاونت صدا و 
سیما به ریاست این سازمان منتقل شــد، افزود: این برنامه 6 دوره در حسینیه جماران 
برگزار شد که پس از آن استان های دیگر در خواست تجلیل از پیر غامان و مداحان خود 

کردند و به همین دلیل اجاس از دوره هفتم به بعد استانی شد.
وی با اشاره به استان هایی که تاکنون مجری اجاس بودند، گفت: نخستین استانی که 
در آن اجاس پیر غامان برگزار شد، پایتخت شور و شعور حسینی، زنجان و بر اساس 
خواسته استاندار آن بود و سپس از طرف تمام استانداری ها به رییس وقت صدا و سیما 

نامه نوشته شد و آنها نیز اعام آمادگی برای میزبانی این اجاس کردند.
دبیر اجاس تجلیل از پیرغامان و خادمان حسینی افزود: در سال های بعد این اجاس 
در استان های، بوشهر،همدان، اردبیل، گلستان، خوزستان، فارس و هرمزگان برگزار شد 

و امسال نیز در اصفهان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه هزینه این اجاس توسط خیران استانی تامین می  شود، تصریح  کرد: این 
اجاس در شورای عمومی استان به عنوان یک فعالیت فرهنگی بزرگ تصویب می شود؛ 

بنابراین شورای تامین برای آن تشکیل و بودجه آن در نظر گرفته می  شود.
دهقان با اشاره به اینکه از زمانی که اجاس استانی شد قابلیت های بسیاری پیدا کرد، 
گفت: هماهنگی  برای این برنامه در هر استان یک ســال به طول می انجامد و تا زمان 

برگزاری اجاس اصلی از پیر غامان خود در شهرستان ها  تجلیل به عمل می آید.
وی با بیان اینکه سال آینده استان لرستان میزبان پیرغامان و خادمان حسینی خواهد 
بود، اظهار داشت: امسال ما در اصفهان میزبان یک هزار و 3۰۰ میهمان هستیم و بر اساس 
سنت هر سال ،۱5 پیرغامی که باالی 8۰ سال سن داشته باشند تجلیل می شوند. دبیر 
اجاس بین المللی پیرغامان و خادمان حسینی پیرامون برنامه ها و نشست های جنبی 
اجاس پیرغامان و خادمان حسینی خاطرنشان کرد: در این اجاس مقرر شد که هر 
ساله دو  نشست برگزار شود؛ نشست نخست را ســخنران های ایرانی و نشست دیگر را 

سخنران های خارجی برگزار می کنند و هر نشست 3 یا 4 سخنران ویژه دارد.
 وی در ادامه با اشاره به رویکرد نشست های برگزار شــده در این اجاس گفت: در این 
نشست ها بر اســاس بیانات مقام معظم رهبری به نحوه درست مداحی، حذف خرافات 

درباره مراسم های عزاداری و مسائلی از این قبیل پرداخته می شود.
دهقان تصریح کرد: مراسم اختتامیه روز پنجشنبه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در میدان 

امام)ره( برگزارمی شود و از یکصد پیرغام تجلیل می کنیم.
وی افزود: 4۰ نفر ازشرکت کنندگان پیرغام استانی هســتند، 3۰ نفر پیر غام ملی 
هستند که متوسط سنشان 84 سال اســت و همچنین ۱5 نفر از پیر غامان خارجی، 
 4 نفر اقلیت دینی مانند کلیمی و مســیحی، 3 نفر از اهل ســنت و در این بین نیز از 6

 مستند ساز رادیویی و تلویزیونی نیز تجلیل خواهد شد.

دبیر اجالس تجلیل از پیرغالمان و خادمان حسینی مطرح کرد:

 میزبانی از ۱۳۰۰ خادم سیدالشهدا )ع( 
در اجالس پیرغالمان حسینی

گفت و گو  با دل سوخته ای  که سال هاست به اهل بیت علیه السالم خدمت می کند؛

خلوص، شرط پیرغالمی امام حسین علیه السالم  است
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 BAZ_R راه اندازی اپلیکیشن
امیرحسین کمیلی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهری شهرداری اصفهان گفت: 
شهروندان با تحویل بازیافت خشک خود به ایستگاه های بازیافت، می توانند در قرعه کشی 

ماهانه BAZ_R شرکت کنند.

چهره 

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با مشارکت شهروندان و نخبگان شهر می توان 
سند راهبردی توسعه فرهنگی را تهیه کرد. فریده روشن اظهار کرد: یکی از سیاست های دوره پنجم شورای اسالمی شهر 
اصفهان، ادامه برنامه های شورای گذشته البته با کمی تغییر رویکرد و نگرش است. وی افزود: شهروندان بعد از چندین 
سال برای انتخابات این دوره شورای شهر نظرات خود را تغییر دادند؛ از این رو انتظار دارند شاهد تغییراتی باشند؛ البته 
تغییرات نباید به گونه ای باشد که محاسن برنامه های گذشته از بین برود، بلکه باید با یک هم افزایی برنامه گذشته تکمیل 
شود. رییس کمیسیون فرهنگی شورا با اشاره به اینکه وظایف شهرداری در ۴ بعد عمرانی، خدماتی، نظارتی و فرهنگی 
و اجتماعی است، گفت: متاسفانه به بعد عمرانی و خدماتی، بیش از دیگر 
حوزه ها توجه شده است. روشن با اشاره به اینکه در چند سال اخیر مدیران 
شهری با توجه به وجود مشکالتی که در شهر پدید آمده، درحوزه فرهنگی 
ورود پیدا کرده اند؛ اما با توجه به مشکالت اخیری که در شهر به وجود آمد 
باید به حوزه فرهنگ توجه ویژه ای شــود، ادامه داد: شهرداری به عنوان 
نهاد خدماتی باید تغییر جهت دهد و به نهاد اجتماعی تبدیل شود و باید از 
طریق این تغییر جهت به مشارکت شهروندان دست پیدا کنیم. وی با اشاره 
به اینکه مشارکت شهروندان، نخبگان و مدیران اجرایی را باید به عنوان ۳ 
ضلع مثلث در نظر بگیریم، عنوان کرد: اگر از مشارکت آنان در نظرسنجی، رضایت سنجی و برنامه هایی که در نظر داریم 

استفاده کنیم، می توانیم سند راهبردی توسعه فرهنگی را تدوین کنیم.

طرح سه شنبه های بدون خودرو از مردادماه سال گذشته در نصف جهان و در خیابان چهارباغ عباسی اجرایی شد و 
تاکنون نیز ادامه داشته است؛ به همین جهت سه شنبه های هر هفته خیابان های منتهی به چهارباغ عباسی مسدود 

می شود.
به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان، خوشبختانه هر هفته شاهد افزایش استقبال شهروندان از 
اجرای این طرح هستیم؛ به طوری که طبق نظرسنجی های انجام شده، شهروندان رضایتمندی ۹۰ درصدی و نمره 

۱۸.۱۷ خود را به طرح سه شنبه های بدون خودرو اعالم کردند.
علیرضا صلواتی با اشــاره به اینکه بیــش از ۵۰ درصد کســبه چهارباغ 
نیز از این طرح ابراز رضایتمندی و خشــنودی کرده اند، افزود: اســتقرار 
پارک آموزش ترافیــک، برنامه های ویــژه کودکان، برگزاری مســابقه 
های مختلــف، بازی هــای فکــری، پرفورمنس، ورزش هــای پهلوانی 
و زورخانــه ای، اســتقرار اتوبــوس ســالمت، نمایشــگاه دوچرخــه و 
 اســکوتر، از جمله برنامه های سه شــنبه های بدون خودرو در اصفهان 
است. وی با اعالم اینکه امسال سه شنبه های بدون خودرو در مناطق ۱۵ 
گانه شهرداری اصفهان اجرایی می شود، تاکید کرد: ۱۵ گذر فرهنگی در 

۱۵منطقه شهرداری اصفهان ایجاد می شود زیرا معتقدیم سه شنبه های بدون خودرو باید به همه نقاط شهر از شمال، 
تا شرق، جنوب و غرب شهر اصفهان تسری یابد.

به دنبال اجرای طرح سه شنبه های بدون خودرو؛

خیابان های منتهی به چهارباغ، سه شنبه های هر هفته مسدود است
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورا :

تهیه سند راهبردی توسعه فرهنگی با مشارکت شهروندان

اخبار

طالب اصفهان؛ آماده حضور 
در منطقه روهینگیای میانمار

هیئت رییســه شــورای طالب اســتان اصفهان، در 
محکومیت جنایات میانمار علیه مسلمانان روهینگیایی 

این کشور بیانیه ای را صادر کرد. 
در این بیانیه چنین عنوان شــده است: شورای طالب 
استان اصفهان به  عنوان جزئی از آحاد ملت انقالبی ایران 
و به تأسی از امام خمینی)ره(، حمایت از مظلومان در 
سراسر جهان را وظیفه خود می داند و اقدامات رخ داده 
در میانمار را محکوم کرده و از دستگاه دیپلماسی کشور 
می خواهد که هر چه سریع تر صدای اعتراض ملت ایران 
را به گوش دیگر کشورها و نهادهای بین المللی که باید 
حامی حقوق بشر باشند، برساند؛ همان طور که آیت ا... 
خامنه ای نیز خطاب به قوه قضائیه فرمودند »قوه قضائیه 
باید در موضوعاتی همچون حمایت از مسلمانان میانمار 
از جایگاه حقوقی وارد شــود و حمایت خود را قاطعانه 

اعالم کند تا در دنیا منعکس شود.«
در این بیانیه ذکر شــده اســت: انتظار طالب انقالبی 
و مردم ایران، از مســئوالن قوه قضائیه این اســت که 
به عنوان دستگاه قضائی ام القرای جهان اسالم، پیشتاز 
دفاع از مردم مظلوم میانمار و کشورهای دیگری چون 

یمن و بحرین باشد.

معاونت میراث اداره کل میراث فرهنگی استان:

مراسم سوگواری امام حسین)ع( به  
مسجد امام)ره( آسیب می رساند

معاون میراث اداره کل میراث فرهنگي استان اصفهان  
اظهار داشت: باتوجه به اینکه مراسم دهه اول محرم در 
مســجد امام )ره( برگزار می شود، باید دقت کرد که در 
طول مراسم از ســازهاي کوبه اي که صداهاي بلندي 
تولید مي کنند استفاده نشود؛ زیرا در صورت نداشتن 
دقت کافي، کاشی ها که از چسبندگی زیادی برخوردار 
نیستند، ممکن است استقامت خود را از دست بدهند 

و فرو بریزند.
ناصر طاهري  با اشــاره به اینکه هــر گونه بي دقتي در 
طول اجراي مراسم ممکن است به مســجد امام )ره( 
آسیب وارد کند، تصریح کرد: مسجد جایگزیني براي 
برگزاري مراسم دهه نخست محرم،  به جاي مسجد امام 
)ره( نمي توان انتخاب کرد؛ بــه هر حال برگزاري آیین 
هاي مذهبي، جزئي از مسجد است اما مي توان وضعیت 
را مدیریت و کنترل کرد تا آســیبی به اثر تاریخی وارد 

نشود.

زمزمه تغییر استانداران معموال  در دو مقطـع زمانی بـه صورت سمیه پارسادوست 
ویژه مطـرح مـی شـود؛ چندمـاه مانـده بـه انتخابات ریاسـت 
جمهـوری و پـس از انتخابـات ریاسـت جمهـوری و انتخـاب 
وزیرکشـور. از مـدت هـا قبـل از انتخابـات دوازدهـم ریاسـت 
جمهوری، زمزمـه تغییر اسـتاندار اصفهان در محافل سیاسـی 
به گوش می رسـید. از رسـانه ها گمانه زنی بود و از اسـتانداری 
تکذیـب؛ با این حـال یک سـفر چندسـاعته وضعیـت را به نفع 
اسـتاندار تغییر داد.  محمد نهاوندیان رییـس دفتر وقت رییس 
جمهور بـه اصفهـان آمـد و  با آیـت ا... مظاهـری رییـس حوزه 
علمیه اصفهان دیدار کـرد. پس از رفتن نهاوندیـان، تا حدودی 
خط تغییر زرگرپور کورشـد؛ خطـی که با مصاحبه سـخنگوی 
وزارت کشـور که گفته بود»احتمال دارد با ارزیابی استانداران، 
یک یا دو تن از آنهـا تغییر کننـد« از مدتی قبل آغاز شـده بود. 

گزینه ای که گفته می شـد مورد حمایت بیت آیـت ا... طاهری 
اسـت، در حالی که به اسـتانداری نزدیک شـده بود، ممکن بود 
دورشـود و در حالی که همه جـا صحبت از تغییر اسـتاندار بود، 
در اقدامی ناگهانی و غیرمنتظـره، »فرماندار« کنار برود! درواقع 
میـان زرگرپـور و فضـل ا... کفیـل، قرعـه بـه نـام کفیـل افتاد. 
زرگرپور بـا ابقـای حکم کفیل کـه باقـی مانده دولـت احمدی 
نژاد در اصفهان بود، خشـم اصـالح طلبان اسـتان را برانگیخت 
و فشـارها بـرای برکنـاری او باالگرفـت. تیـر و ترکـش هـا امـا 
»کفیـل« را نشـانه گرفـت و در روزی که از »مصلحت« سـخن 
گفته شـد، فرمانـدار قبلی جای خـود را بـه فرماندارفعلـی داد. 
کفیـل کـه موردعالقـه امـام جمعـه اصفهـان بـود کناررفت تا 
زرگرپور کـه تحت حمایـت »جهانگیـری« معـاون اول رییس 
جمهـور قرارداشـت، ماندنـی شـود و فشـارها یـک »قربانـی« 
گرفته باشـد. حاال چندماهی از آن روزها گذشـته و بـا راهیابی 

دوباره روحانی بـه پاسـتور و انتخاب مجـدد »رحمانی فضلی« 
به عنـوان وزیرکشـور ، بحـث تغییـر اسـتانداران مطرح شـده 
اسـت. همه چیز هم از یـک اظهارنظر تازه از سـوی وزیرکشـور 
آغاز شـد که گفت: »درسـطح فرمانـداران و اسـتانداران حتما 
تغییراتـی خواهیـم داشـت.« بازهـم زمزمـه هایـی از احتمال 
تغییر اسـتاندار در اصفهان پیچیده اسـت و اظهارنظرها دراین 
بـاره آغـاز شـده. دیـروز حجت االسـالم سـید ناصـر موسـوی 
الرگانی، رییس مجمع نمایندگان اسـتان اصفهـان در این باره 
گفـت: در آخریـن گفت وگویی کـه بنده بـا معاون وزیر کشـور 
داشـتم، ایشـان گفتند که تا ایـن لحظه هیـچ تصمیمی مبنی 
بر تغییر اسـتاندار اصفهان اتخاذ نشده اسـت. موسوی الرگانی 
دربـاره اولویـت هـای کاری اسـتاندار گفـت: »مهم تریـن 
مشـکل های اسـتان را می تـوان بحـث آب، محیـط زیسـت و 
اشـتغال جوانان عنوان کرد که شـخص اسـتاندار باید در جهت 
رفع این مشـکالت اقدامـات و فعالیت هـای الزم را انجـام دهد؛ 
در حالـت کلـی می تـوان گفـت اگـر شـخص انتخابـی، فردی 
والیتی و دلسـوز نظام باشـد همه این مشـکالت را حل خواهد 
کرد.« و البتـه موسـوی الرگانی نگفت کـه آیا رسـول زرگرپور 
اسـتاندارفعلی، در جهـت رفـع این مشـکالت اقدامـات الزم را 
انجـام داده و آیـا از نظـر وی، زرگرپـور همـان فـرد والیتـی و 
دلسـوز نظام اسـت که می کوشـد این مشـکالت را رفـع کند؟ 
فرامـوش نکنیـد چندسـاعت قبـل از ایـن اظهارنظر موسـوی 
الرگانـی، حمیدرضـا فوالدگـر، دیگـر نماینـده اسـتان نیز در 
نشسـت خبـری، از مشـکالت اسـتان گفـت و از حقابـه ای که 
درگیـر و دار مصوباتـی کـه اجرا نمـی شـود، به ناحق تقسـیم 

شده است.
روزی که زرگرپور به اصفهان آمد، یکی از اهدافی که اعالم کرد 
در این استان دنبال خواهد کرد، این بود که آب رودخانه زاینده 
رود جریان پیدا کند تا مردم شرق اصفهان حقابه خود را دریافت 
کنند. او هنوز دغدغه زاینده رود را دارد ولی کشــاورزان شرق 
استان هنوز چشــم به راه دریافت عادالنه ســهم خود از حقابه 

هستند... .

 رییس مجمع نمایندگان استان می گوید تا این لحظه تصمیمی مبنی بر تغییر استاندار اتخاذ نشده است؛

داستان استاندار

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان:

عملیات اجرایی فاز دوم پردیس هنر 
تا پایان سال تکمیل می شود

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: پردیس هنر آبشار 
در ۲ فاز در مکان قبلی شهربازی آبشار برای ایجاد نشاط و شادابی در 

بین شهروندان در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت. 
سعید کورنگ بهشتی، با بیان اینکه عملیات اجرایی فاز دوم پردیس 
هنر آبشــار نیز در دست اجراســت و تا پایان ســال جاری تکمیل 
می شود، تصریح کرد: در فاز دوم پردیس هنر آبشار، آبنما، گلخانه و 
عملیات اجرایی جنوبی آمفی تئاتر، رستوران، کافی شاپ، بوستان 
کودک، سایت تندیس، آبشار میانی پلکانی و غیره احداث می شود.  
بهشتی با اشــاره اینکه طراحی هنری بسیار زیبایی در این بوستان 
لحاظ شده است، گفت: وجود برکه ها، آبشــارها و نورپردازی این 
 بوستان، فضای متنوع و دلنشینی را برای شهروندان به وجود آورده

 است.
مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان  مطرح کرد:

صدور خودکار اسناد حسابداری 
مرتبط با انبار در سامانه امور مالی

مدیر عامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، 
از فراهم شدن قابلیت صدور خودکار اسناد حسابداری مرتبط با 
انبار در سامانه امور مالی خبر داد. وحید حیدریان با بیان این مطلب 
اظهارکرد: این قابلیت، کلیه تراکنش ها در سیستم انبار شامل حواله، 
رسید و مصرف مستقیم اسناد مالی مرتبط را که تا قبل از آن به صورت 
دستی در سامانه امور مالی شهرداری ثبت می شد، به صورت خودکار 
تولید می کند. وی با اشاره به برخی از ویژگی های جدید سامانه امور 
مالی، افزود: تولید سند حسابداری به ساده ترین شکل ممکن برای 
یک یا گروهی از حواله ها، رسیدها و اسناد مصرف مستقیم و رفع 
مغایرت انبار و امور مالی با جلوگیری از تولید سند اشتباه یا تکراری، از 
جمله قابلیت های جدید این سامانه است. مدیرعامل سازمان فاوای 
شهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به فرآیند طوالنی عملیات دستی 
صدور سند انبار، معموال جزئیات مربوطه در سند حسابداری ثبت 
نمی شد و در اغلب موارد فقط سرجمع اسناد انبار در قالب یک سند 
مالی ثبت می شد؛ ولی با این امکان جدید، عالوه بر ثبت یک شکل 
اسناد مربوطه برای تمام مناطق و شهرداری مرکزی، جزئیات کامل 

هر ردیف کاال نیز در سند مالی ثبت می شود.

مدیر منطقه 1۲ شهرداری اصفهان:

تنها ۱۰ درصد از عملیات اجرایی فاز 
دوم خیابان مینو باقی مانده است

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی خیابان 
مینو تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت داشته و در آینده نزدیک تکمیل 

می شود. 
محمد رضا برکــت اظهارکرد: احــداث خیابان مینــو حدفاصل 
خیابان های امام خمینی)ره( تا عاشق آباد در دست اجراست. وی با 
بیان اینکه این پروژه تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت داشته است، افزود: 
عملیات اجرایی فاز دوم خیابان مینو بــا اعتبار ۵۹۱میلیون تومان 

به زودی تکمیل می شود.
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه 
عنوان کرد: عملیات احداث خانه ورزشی محله امین آباد در خیابان 
امام خمینی)ره( به مساحت ۳۳۵مترمربع در دست اجراست. برکت 
اضافه کرد: ایــن پروژه ظرف ۶ ماه آینده تکمیل شــده و در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.

استاد فرشچیان: 

سعادت یاری کند، ضریح حضرت 
زینب)س( را طراحی می کنم

استاد محمود فرشچیان گفت: پیشــنهادی برای طراحی ضریح 
جدید حضرت زینب)س( نشده اســت، اما اگر سعادت یاری کند 
و توان داشته باشــم، با کمال میل برای بزرگان دینمان کوتاهی 
نخواهم کرد. در ادامه، گزیده ای از ســخنان اســتاد در تازه ترین 

مصاحبه اش را می خوانید:
 هنر نقاشــی، یکی از پایه های فرهنگ ایران است ولی حق آن 

ادا نشده است.
 استادم وقتی می خواســت قلم را به دستم دهد، گفت برو وضو 
بگیر، نماز ظهر و عصرت را بخوان؛ ســپس قلم مو را با بســم ا... به 

دستم داد.
 این طور نیســت که چند خط روی یک تابلوی سفید بکشیم و 

بگوییم این فکر و اندیشه من است. این اسمش نوآوری نیست!
 کار هنری به گونه ای است که هنرمند باید تمام وجودش در آن 

مستتر باشد تا بتواند کار را انجام بدهد.
 هنرمندان جوان برای ورزیده شــدن، تــا می توانند مطالعه و 
طراحی کنند. هنرمند خودش باید راه را پیدا کند، این طور نیست 

که بتوان آن را برایش دیکته کرد.
 داعش برای دنیا مشکل ســاز شده اســت؛ اما نمایش آن در اثر 

هنری نباید ظاهری و ژورنالیستی باشد.
 ضریح امام حســین)ع( را طور دیگری می بینم و فکر می کنم 

پرهای فرشتگان مشغول غبارروبی آن هستند.
 قبر در این دنیــا دارم، اما دوســت دارم در اصفهان کنار مقبره 

صائب تبریزی دفن شوم.

 احیاگر سفال زرین فام در یک قاب
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مدیرپروژه مرکزهمایش های بین المللــی امام خامنه ای)مدظله العالی( 
گفت: در اجرای شیشــه فضای کنکورس ) فضای ارتباطی ورودی( مرکز 
همایش های بیــن المللی امام خامنه ای )مدظلــه العالی( که ۹۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته، از طرح های اسلیمی استفاده شده است. مهدی 
احمدی مهر اظهار کرد: دیواره شیشــه ای فضای اصلی ارتباطی ورودی و 
تقسیم پروژه، موسوم به »کنکورس« به مساحت حدود ۴ هزار متر مربع 
و بدنه شیشه ای ۲۵۰۰ مترمربع است که برای اولین بار در کشور در این 
مساحت، توسط متخصصان و مهندسان پروژه برگرفته از نقوش اسلیمی، 
طراحی و نصب شده است. وی گفت: فضای کنکورس به تمامی دفاتر و سالن 
ها دسترسی دارد و در طراحی شیشه ها سعی شده بهترین مواد و مصالح روز 

با برش هایی از طرح های اسلیمی از جنس مس استفاده شود.

استفاده از طرح های 
اسلیمی

رییس اداره آمار و تحلیل اطالعات شــهرداری اصفهان اظهارکرد: در 
راســتای برنامه ریزی و هماهنگ سازی امور کالن شــهرهای کشور، 
تاکنون ۳ بولتن، به منظور طرح مسائل مشترک در حوزه مدیریت شهری 
کالن شهرها و یکسان سازی آمارها و شاخص ها جمع آوری و منتشر شد. 
رسول موسوی ادامه داد: اولین نسخه این بولتن توسط شهرداری مشهد 
برای ســال های ۹۰ تا ۹۲، تهیه و در مهرماه ۹۳ منتشر شد و دومین 
نسخه آن برای سال ۹۳  نیز توسط شهرداری اهواز در سال ۹۴ منتشر 
گردید. وی خاطرنشان کرد: سومین بولتن آماری نیز از سوی شهرداری 

اصفهان برای سال های ۹۰ تا ۹۴ تهیه و منتشر شد.
موسوی خاطرنشان کرد: نســخه فیزیکی بولتن در بین کالن شهرها 

توزیع می شود.

سومین بولتن آماری 
سال های ۹۰ تا ۹۴ تهیه شد

حمیدرضا فوالدگر در نشست خبری  با اصحاب رسـانه در پاسـخ به سوالی فرزانه افسرطاها
پیرامون اختصاص بودجه به اسـتان اصفهان گفـت: بی عدالتی 
بودجه ای هنوز در حق اسـتان اصفهـان ادامه دارد؛ در مقایسـه 

با ۴ اسـتان بزرگ یعنی تبریز، خراسان، شـیراز و خوزستان، در 
اصفهان، سهم درآمدی بیشتر و سهم بودجه ای کمتر است.

 سـال گذشـته بودجه اسـتان اصفهان ۶۰۰ میلیارد تومان 
بود که نصف آن محقق نشـد، امسـال این عدد بـه ۹۰۰ میلیارد 
تومـان رسـیده و ایـن در حالـی اسـت کـه فـارس بـا درآمدی 

حدود یک سوم اصفهان ۹۶۰ میلیارد تومان بودجه دارد.
 نشسـتن به امید اعتبارات دولتـی کار خطایی اسـت، باید 
بخش خصوصی را فعـال کرد و تا دیر نشـده، باید شـروع کنیم، 

سـرمایه گذاران اصفهانی سـرمایه خـود را در اسـتان های دیگر 
وارد عرصـه تولیـد می کننـد و این بـه دلیل سـخت گیری های 

بیش از اندازه در این استان است.
 گفته می شـود کـه چـرا درخصوص آب سـاکت هسـتیم؛ 
این گونه نیسـت و هر زمان تریبونـی در اختیار بوده، بخشـی از 
آن بـه موضوع آب تعلـق پیدا کرده اسـت؛ از طرفـی روش هایی 
که بتوان مـردم را بـه میـدان آورد بـدون اینکه منجر بـه نزاع و 

مقابله شود، قبول نداریم.

نماینده اصفهان در مجلس: 

بودجه اصفهان، سهمی از عدالت ندارد

شهرداری

استاد اسماعیل شیران متولد  ۱۳۱۶ در شــهر اصفهان است که در رشته 
هنری ســفالگری فعالیت می کند. شــیران به علت عالقه به سفال از اوان 
کودکی، در سن ۵ سالگی نزد مرحوم استاد غالمحسین چرخکار مشغول کار 
شد و سپس نزد استاد علی کاشیان کارهای مختلفی همچون لعاب کاری 
و... را فرا گرفت. پس از آن نزد برادرش استاد تقی شیران کار را دنبال کرد. 
شیران با ۶۰ سال سابقه فعالیت در این رشته، فعالیت های جنبی مختلفی 
نیز داشــته اســت که  از آن جمله می توان به آموزش در دانشگاه پردیس 
اصفهان، حوزه هنری و ســازمان میراث فرهنگی اشاره کرد. وی همچنین  
در چندین نمایشگاه شرکت داشــته  که زیررنگی و کاشی های زیر رنگی، 
نمایشگاه جمعی چهلســتون و دریافت دیپلم افتخار و رتبه دوم نمایشگاه 
سراسری سفال در همدان، از موفقیت های وی بوده است. استاد اسماعیل 

شیران احیاگر سفال زرین فام در ایران است.
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امام صادق علیه السالم :
دروغ مى  گويد كسى كه گمان مى  كند شیعه  ماست ولى به ريسمان 

غیر ما، چنگ زده است.
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در این مطلب برای آنکه شما به یک شنونده خوب 
تبدیل شوید، 10 نکته را به اشــتراک می گذاریم. 
مطالعه آنها بدون شک تاثیرات مثبتی در زندگی شما، 

حتی به میزانی اندک خواهد گذاشت. 
اجازه دهید اول آنها بگویند

 اگر شــروع به صحبــت کردید و در همــان زمان 
مخاطبتان به صحبت هایش ادامه داد، عذرخواهی 
کنیــد و اجــازه دهیــد اول او صحبــت هایش را 
تمام کند. حتــی اگر صحبت های شــما مهم تر و 
در جواب به پرســش های قبلی اســت، این اجازه 
 را به آنهــا بدهید و احتــرام خود را بــه مخاطبان

 نشان دهید.
به چیزی که گفته می شود، دقت کنید

 این یکی از مهم ترین نکاتی است که باید به آن توجه 
داشته باشید. به آنچه که گفته می شود به دقت گوش 
دهید، حتی اگر موضوع مورد عالقه شما نباشد. این 
راهی اســت که به مردم نشــان می دهید آنچه می 
گویند مهم اســت و این افراد برای شــما ارزشمند 

هستند.
 مو به مو گوش دهید

 گوش دادن به جزئیات گفت وگو باعث می شــود 
موضوع را بهتر درک کــرده و در طول مکالمه موثر 
عمل کنید. بسیاری از مردم در زمان صحبت به دنبال 
تشویق، پاســخ و یا بازنگری موضوع بحث هستند. 
با دقت در جزئیــات گفت وگو مــی توانید ارتباط 

موثرتری برقرار کنید.
 موضوع را تغییر ندهید

 هنگامی که شما در حال گفت وگو هستید، موضوع 
صحبت را تغییر ندهید؛ مگر آنکه بحث قبلی پایان 
یافته باشد. اگر شما پیش از موعد، موضوع بحث را 
تغییر دهید، عدم عالقه به موضوع را نشان می دهید و 
این پیغام را به دیگران منتقل می کنید که موضوعی 
که من در خصوص آن صحبت می کنم، مهم تر است.

 سوال بپرسید
زمانی که شــما در طول گفت وگو از مخاطب خود 
سوال می پرسید، عالقه خود را به موضوع و جزئیات 

آن نشان می دهید.
 یک مکالمه جانبی شروع نکنید

 زمانی که بخشی از یک مکالمه گروهی هستید، هرگز 
یک مکالمه جانبی را شروع نکنید، حتی اگر شخص 
در حال صحبت با شما ارتباط چشمی نداشته باشد. 
شخصی که صحبت می کند باید با تمام مخاطبین 
خود به طور مساوی ارتباط چشمی برقرار کند، اما 

اشتباه آنها، نباید باعث شود که شما 
 یک شنونده خوب نباشید. شــنونده خوبی بودن، 
مهارتی نیســت که در یک روز حاصل شود، نیاز به 
تالش مستمر و عالقه صادقانه نسبت به دیگران دارد، 
اما مهارتی است که ارزش یادگیری را خواهد داشت.

مهارت زندگی

 راه حل هایی  برای اینکه 
یک شنونده خوب باشید)2(

یادداشت

هوا وقتی  گرم میشــه آدم احساس می کنه  ندا شاه نوری
خورشید دعوا داره! چک دادیم بهش برگشت 
خورده اومده بست نشسته پشــت در خونه، 
تکون نمی خوره. خب دوست عزیز، دو قدم برو اونورتر خیلی گرمه! حاال 
خوبه زمســتون هم تابیدی. هر روز صبح بیدار می شــدیم، چشــم 
می انداختیم به آسمون بلکه دو قطره بارون بیاد، می دیدیم خورشید لم 
داده و  داره جدول حل می کنه. هنوز ســالم از دهن ما خارج نشــده 
می پرسید: »پنج حرفی، بریان شده« می گفتیم: »برشته«! االن دیگه 
ساعت 2 ظهر که می شه قشنگ میاد صورتش رو می چسبونه به پنجره. 
بهش می گم شــما مگه خودت کامپیوتر نداری؟ برای چی ســرک 
می کشی تو مونیتور من؟ فقط نگاه می کنه و لبخند می زنه. دیروز دیگه 
نفسم از گرما بند اومد بهش پیشــنهاد خرید تبلت دادم بلکه بگیره 
دستش بره یه گوشه »انگری بردز« بازی کنه، باز دوباره نگاهم کرد و 
لبخند زد. دیدم اینطوری نمی شه باید با هم منطقی حرف بزنیم. بهش 
گفتم شــما چرا اینقدر جدی گرفتی؟ قدیم ما یه بادبزن حصیری رو 
خیس می کردیم، دو  سه بار که خودمون رو باهاش باد می زدیم خنک 
می شدیم. االن دیگه کولر آبی هم خنکمون نمی کنه، از این کولر گازی 
دو متری ها خریدیم. با همین شدت بخواهی ادامه بدی سال دیگه باید 
بگیم نیتروژن مایع به اتاقمون پمپاژ کنند تا خنک شیم. گفت: »خرماها 
باید بپزن!« گفتم: »خب خرماها می پزن. خرما مگه چیه؟ میوه است! 
این حرارتی که شما داری می دی واسه پخت آجره«. فقط نگاه کرد. 
منم ادامه دادم: »ما بچه بودیم از شدت گرما فوقش خون دماغ می شدیم 
االن مغزمون توی کاسه سرمون می جوشه. مثل یه قوطی کنسرو ماهی 
که انداخته باشی توی کتری تا بجوشه، هی تلق و تولوق می خوره به در 
و دیوار کتری«. یه نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و گفت: »4/5 
میلیارد ساله دارم هیدروژن به هلیوم تبدیل می کنم، تا به حال ندیدم 
یه نفر قوطی کنسرو رو بندازه تو کتری! دختر نباید اینقدر بی سلیقه 
باشه!«صبح دیدم رفته نشســته توی ماشین و برای خودش سی دی 
گذاشته. اینقدر ماشین داغ شده بود که نمی شد به فرمون دست زد. 
همه چیز داشت عین شوکوالت روی گاز آب می شد. بهم گفت: »این 
سی دی رو می دی به من؟« در جوابش گفتم این سی دی زومباست. 
واسه ورزشه آخه به چه درد شما می خوره؟ ماشاءا...4/5 میلیارد ساله 
که تپل و مپل داری می تابی. ســی دی رو گرفته دســتش و شــاد و 
سرخوش می گه: »آخه مرداد نزدیکه می خوام رو  فرم باشم. تازه فصل 
تابیدنه!« واقعا دیگه نمی دونم چی باید بهش بگم. اصال مذاکره پذیر 

نیست. 

باغ 
کاغذی

              
»سخني با شــاعران جوان« اثر»غالمرضا ارژنگ« را نشر 

قطره چاپ و روانه بازار نشر کرده است.
 در بخشی از اين اثر می خوانيم:»من از اينکه در سرزميني 
به دنيا آمده ام که زبانش فارســي است، خود را بهره ور از 
موهبت بزرگي مي دانم. زبان فارســي نه تنها داراي چند 
شاهکار بي نظير است، بلکه اهميت يگانه ديگري نيز دارد 
و آن اين است که همه بار ادراک و احساس قوم ايراني را، 
طي هزار و صد سال، بر دوش کشــيده؛ بنابراين ما وقتي 

شعر شعراي بزرگ خود را مي خوانيم، تاريخ فکر و تاريخ 
تحول جامعه و تاريخ ســير روان اورا نيز مرور مي کنيم. 
مهم ترين فصل تاريخ فکر يک قوم، تاريخ »فکر معترض« 
اســت، يعني فکري کــه رام يا مرعوب قدرت نيســت و 
مي کوشــد تا خود را از تاثير »باد موافــق« که از جانب 
دستگاه قدرت وزيده مي شود، مستقل و بي نياز نگه دارد. 
فکر معترض به معناي واقعي و اصيل را تنها در آثار ادبي 

خود مي توان يافت.«

سخني با شاعران جوان خورشید

چهره های مشهوری که در گذشته ورشکسته شدند )2(

دانستنی ها

ناِی  نِی  نِی از  بروِن ما  و  من 
لیک گوید از  دل و جانم سخن 
من به هنگام نََفس هوهو  کنم 

یاد هر تلخی و هر نیکو کنم 
رو درونت را بِساِن آب کن 

خوشدلی و  مهربانی باب کن 
صوت ساز تو کسی را یار نیست 
ای سنایی کوک تو هموار نیست

         »متعلم«

حرف حساب
3- لیدی گاگا: ورشکستگی در طول تور سال 200۹

لیدی گاگا در طول تور جهانی خود در ســال 200۹ با 
نام »تــوپ هیوالهــا« )Monsters Ball( قاعدتا یک 
ورشکسته به تمام معنا بود. در آن زمان او تنها ۳ میلیون 
دالر سرمایه داشت که آن را برای برپایی تور خود هزینه 
کرده بــود. وی در این باره به روزنامــه میرور گفته:» به 
یاد دارم که به خانه رفتم و با پدرم بودم که او گفت: من 
 )Bad Romance( »نمی فهمم. آهنگ »عشــق بــد
همه جا پخش شده است. رادیو مرتب صدای تو را پخش 
می کند. همه دربــاره تو صحبت می کننــد اما تو آه در 

بساط نداری«
جواب لیدی گاگا به پدرش به گفته خودش چنین بوده 
است:» گفتم فقط بگذار این کار را بکنم. لطفا اجازه بده 
این پــول را روی صحنه خرج کنم چــون فکر می کنم 
اگر بتوانم این کار را به خوبی انجــام دهم می توانم نظر 
»آرتور فوگل« را جلب کنم و همیــن کار را نیز کردم«. 
بعد از پایــان یکی از برنامه ها، فــوگل که رییس بخش 

Live Na�  تور جهانی کمپانی الیو نیشن انترتینمنت )
 tion Entertainment( بود برای وی چکی به مبلغ

 40 میلیون دالر نوشت.
4- دونالد ترامپ: ۶ بار ورشکستگی

دونالد ترامپ هیچگاه شخصا اعالم ورشکستگی نکرده 
است، اما شرکت های متعلق به او تاکنون ۶ بار درخواست 
برای اعالم ورشکستگی را امضا کرده اند. اولین بار در سال 
 Trump Taj( »1۹۹1 بود که کازینو »ترامپ تاج محل

Mahal( در آتالنتیک سیتی اعالم ورشکستگی کرد.
در سال 1۹۹2 نیز اتفاقات مشابهی برای برخی کازینوها 
و هتل های او رخ داد و این اتفاق بارها و بارها در ســال 
2004 و 200۹ تکرار شــد. ترامپ در گفت وگو با مجله 
فوربس در این باره گفته است:»به هر طریقی بدهی ها را 
پرداخت کردم، البته شخصا این کار را نکردم، شرکت این 
کار را کرد. در واقع من از قوانین این کشور به نفع خودم 
استفاده می کنم،درست مانند افراد بسیار زیادی که در 

صدر دنیای تجارت امروزی، قرار دارند«.
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