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 نشست امنیت غذایی شهرستان اصفهان با غیبت برخی مدیران 
دستگاه های دخیل در کارگروه امنیت غذایی برگزارشد؛

فرماندار آمـد
 رییس اداره نیـامد!

توزيع برق اصفهان؛ شرکتي پيشرو  
و تاثيرگذار
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دستگيری اراذل اصفهانی در 9
استان گلستان

حبيب رضا ارزانی، مشاور وزير شد 4

کاپيتان ذوب آهن   دو هفته ديگر 
بر می گردد

10

 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان خبر داد:

صفحه3

افزایش 15درصدی فوالد خام در شرکت فوالدمبارکه اصفهان

11

نشست »جوانی فصل رویش« با موضوع »ورود ممنوع های روابط عاطفی در جوانی«  برگزار شد؛

عاشق شدن احساس می خواهد و عاشق ماندن، عقل

ادامه در صفحه11

 پشت پرده انتخاب مدیرکل اداره محیط زیست اصفهان  
در گفت و گوی کارشناسان با »زاینده رود« بررسی شد؛

انتخاب مدیران غیر بومی برای اســتان مدیر پــروری چون اصفهان  از 
 موضوعات  پر حاشیه ای اســت که همیشــه  با واکنش هایی از سوی 
رسانه ها همراه می شود و نسبت به آن عکس العمل های مختلفی صورت می گیرد. انتصاب 
دکتر سید رحمان دانیالی به عنوان مدیر کل محیط زیست اصفهان از جمله این انتخاب 
هاست که با وجود گذشت بیش از دو هفته ازآن، هنوز مورد توجه مخالفان و موافقان این 

امر است و حتی...

حضرت آیــت ا... خامنــه ای رهبر معظم انقاب اســامی، 
صبح  دیروز )یکشنبه( در دیدار با دست اندرکاران همایش 
بزرگداشت مرحوم آیت ا... حاج ســیدمصطفی خمینی در 
آستانه  چهلمین سالگرد رحلت ایشــان، ضمن قدردانی از 
برگزاری چنین کنگره ای، مرحوم حاج آقا مصطفی را از ابعاد 
مختلف، دارای شخصیتی برجسته  دانسته و گفتند: ایشان از 
لحاظ استعداد و جرأت علمی، تهذیب نفس، شجاعت و منش 
مبارزاتی، انســانی ممتاز بود و معرفی جایگاه علمی و افکار 
ایشان به جامعه و نسل امروز، کار بسیار خوب و الزمی است.

حضرت آیت ا... خامنه ای به جایــگاه تاثیرگذار مرحوم حاج 
سیدمصطفی خمینی در حادثه  مهم دســتگیری امام)ره( 
در سال ۴۲ اشــاره کرده و افزودند: آن مرحوم در آن زمان 
با حضور در صحن حرم حضرت معصومه)س( و گرد آمدن 
مبارزین در کنار ایشان، کار بزرگ و شجاعانه ای انجام داد و 

توانست حرکت مردم را هدایت کند.
رهبر انقاب اسامی، درگذشت مرموز و بهت آور مرحوم حاج 
سیدمصطفی خمینی در اول آبان سال ۱۳۵۶ را نیز زمینه ساز 
ایجاد موج مردمی بیان کرده و گفتند: نحوه  مواجهه امام)ره( 
با این فقدان سنگین که آن را از الطاف خفیه  الهی دانستند، 
بخشــی از شــخصیت عظیم امام بزرگوار را در تحمل این 

مصیبت و صبر بر آن نشان داد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به تهذیب نفس و گرایش 
سلوکی مرحوم حاج سید مصطفی خمینی و ساده زیستی 
و زهد ایشان، خاطرنشــان کردند: آن مرحوم با اینکه فرزند 
شخصیت و مرجع بزرگی همچون امام خمینی)ره( بود، اما 

ذره ای از نشانه های آقازادگی در وی نبود.
ایشان افزودند: مرحوم حاج سیدمصطفی خمینی به شدت 
عاقه مند و عاشــق امام)ره( بــود و کوچک ترین تعرض به 

شخصیت امام)ره( را برنمی تابید.

رهبر انقالب:
 »حاج سيدمصطفی خمينی«

 از لحاظ استعداد علمی، شجاعت و 
منش مبارزه، ممتاز بود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان می گوید سرانه مصرف آب 
در شهر اصفهان از 186 لیتر در شبانه روز به 151 لیتر کاهش یافته است:

مصرف، زیـر الگوی مصرف! 
11

فرمانده انتظامی استان اصفهان  از علت خودکشی دودختر در اصفهان گفت؛

9»نهنگ آبی« مقصر بود

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی )نوبت اول(

مبلغ تضمین)ریال(برآورد)ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب گلپایگان )با 96-3-206
ارزیابی کیفی(

عمرانی )اسناد 
31/184/671/6901,560,000,000خزانه اسالمی(

ساختمان اداری آب و فاضالب شاهین شهر و تاسیسات 96-3-207
19/862/388/321994,000,000جاریمکانیکی و برقی مربوطه ) با ارزیابی کیفی(

خط انتقال از سد کوچری به دشت گلپایگان- قسمت 96-3-208
دوم )با ارزیابی کیفی(

عمرانی )اسناد 
3/200/814/588161,000,000خزانه اسالمی(

پروژه احداث ایستگاه پمپاژ  طرح فاضالب سورچه- 96-3-209
سیاه بوم )با ارزیابی کیفی(

جاری )مجتمع 
13/128/043/000657,000,000فوالد مبارکه

لوله گذاری اختصاصی شهرک سالمت و توسعه مسکن 96-3-210
2/794/575/415140,000,000جاریشهرک امام خمینی )ره( )با ارزیابی کیفی(

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 9۶/08/۱

عشق های ممنوعه
ابراهیم میثاق از سه نوع عشــق یاد کرد و گفت: این نوع عشق ها کوتاه مدت 
هستند و نباید جوانان با این گونه عشق ها، پایه زندگی خود را بنا کنند. عشق نیاز، 
عشق فراق، عشق تازه، عشق های ممنوعه هستند. عشقی که در شرایط بحرانی 
و نیاز به وجود می آید، یک تب اســت که خیلی زود سرد خواهد شد و دوامی 
نخواهد داشت. وی گفت: همچنین عشقی که در حالت محدودیت و ممنوعیت 
به وجود می آید، قابل اعتماد نیست. عشق سومی که میثاق از آن نام برد، تنوع 
و جاذبه تازگی بود. وی گفت: هر چیز تازه ای، در ابتدا با جاذبه همراه است که 
به ندرت از میزان آن کاسته می شود. کارشناس برنامه افزود: عشقی وجود دارد 
که وقتی سه عشق نیاز، فراق و تازه رفته اند، هنوز وجود دارد و آن عشق »الیق« 

است. طرف مقابلش را دوست دارد؛ چرا که او دوست داشتنی ترین است.
ابراهیم میثاق با اشاره به تعریف شخصیت گفت: شخصیت، تصویر ظاهری و 
اجتماعی فرد و مطابق نقشی است که او در جامعه بازی می کند و کا مجموعه 

خصوصیات جســمی، روانی و رفتاری اســت که هر فرد را از غیر خود متمایز 
می کند. 

وی افزود: با ۵ دســته هویت روبه رو هســتیم که ازدواج با آنهــا، تداوم ندارد: 
شخصیت خودیاب که هنوز خود را نشــناخته و نمی داند چه می خواهد بکند؛ 
شخصیت هویت نیافته که دچار اختال شــخصیت است و از این شاخه به آن 
شاخه می پرد؛ شخصیت پیش رس که دارای خصوصیاتی چون افراطی گری، 

بسیار متعصب، لوس و به زبان عامیانه بچه ننه و... است.
دکتر میثاق با بیان اینکه شخصیت از خود بیگانه، به ندرت عاشق می شود، بیان 
کرد: شخصیت عاشق نما، خودخواه و بی تعهد بوده و فقط اظهار عاشقی می کند.

وی با بیان اینکه حداقل عشق، به زحمت نینداختن محبوب است، خاطرنشان 
کرد: اگر کسی ادعای عاشقی کرد، نباید شــخصیت خودیاب، هویت نیافته، 
پیش رس، از خود بیگانه و عاشق نما داشته باشد؛ بلکه باید آگاه، انعطاف پذیر، 

انتقاد پذیر و خوش مشرب باشد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱۵:۳0 روز شنبه به تاریخ 9۶/08/۱۳
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 9۶/08/۱۴

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-۳۶۶800۳0-0۳۱ )داخلی ۳۳۵(

نشست »جوانی فصل رویش« با موضوع »ورود ممنوع های روابط عاطفی در جوانی« پنجشنبه ۲7 مهر، با حضور دکتر ابراهیم میثاق به همت فرهنگسرای پرسش 
در کتابخانه مرکزی برگزار شد.

فرهنگسرای پرسش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به منظور ایجاد بستری مناسب برای پاسخگویی به پرسش های نسل جوان در خصوص اصول 
اعتقادی و مباحث دینی، آینده، افزایش نشاط و شادابی در زندگی، بحران های عاطفی دوران جوانی، کلیات روان شناسی و بحث های دیگر، برگزاری این نشست ها 

را به منظور پاسخگویی به پرسش های عموم شهروندان به عهده گرفته است. 
نشست »ورود ممنوع های روابط عاطفی در جوانی« یکی از جلساتی بود که با استقبال بی نظیر قشرهای مختلف سنی روبه رو شد.

دل انسان ها، شبکه شبکه است!
وی با اشاره به شبکه شبکه بودن دل انسان ها گفت: 
دل هر کس بخش های مختلفی دارد که افراد مختلف 
از جمله پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر و... پر کننده 
آنها هســتند و هیچ یک نمی تواند جــای دیگری 
را پر کند.  این روان شــناس در ادامه گفت: انســان 
بی جفت، حالش خوب نیســت و باید هرچه زودتر 
همسر مناسبی برای خود انتخاب کند؛ چرا که هر 

چه دیرتر انتخاب کند، بیشتر لطمه خواهد کرد.

فرضیه های نیاز به جنس مخالف
دکتر میثاق با عنوان کردن  دو فرضیه »شباهت« و 
»نیاز مکمل«، حضار را به چالش کشاند و پرسید کدام 
یک از این فرضیه ها، بــه ازدواج محکم تر و پایدارتر 
می ا  نجامد؟ حاضرین جلسه نظرات متفاوتی داشتند. 
کارشناس برنامه درباره این سوال بیان کرد: با توجه به 
آنچه که تحقیقات نشان داده، می توان گفت فرضیه 
شباهت، به ازدواج پایدارتر و  فرضیه مکمل، به ازدواج 
محکم تر منجر می شود. وی ادامه داد: به نظر من یک 
فرضیه ســوم هم وجود دارد که اگر در نقاط ضعف، 
نیاز به مکمل و در نقاط مثبت فرضیه شباهت وجود 

داشته باشد، ازدواج محکم تر و پایدارتر خواهد بود.

ضرورت ارتباط انسان با جنس مخالف ازنظر علمی
دکتر ابراهیم میثاق، سخنران این نشست، با اشــاره به ضرورت ارتباط انسان با جنس مخالف از نظر 
علمی اظهار داشت: در تجربیات و مبانی علمی اثبات شده که اگر ازدواج صورت نگیرد و زن و مرد با 

یکدیگر در ارتباط نباشند، هر دوی آنها دچار صدمات و لطمات زیادی خواهند شد. 
وی افزود: چه زن، چه مرد نیاز به آرامش دارند و این آرامش میسر نخواهد شد مگر به وسیله انتخاب 
صحیح و اصولی یک همسر و همراه  که با ازدواج با یکدیگر در مسیر زندگی گام بردارند. به گفته میثاق، 
پایین آمدن آستانه تحمل، افراط و تفریط در کلیه کارها، ابتا به وسواس در زمینه های خاص و موارد 
دیگر از جمله آسیب هایی هستند که یک مرد در صورت عدم داشتن همسر با آن مواجه می شود و از 

سوی دیگر، زن هم به همین نسبت دچار آسیب های روانی و اجتماعی خواهد شد. 

پست حساس
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فرماندهان فاتح در جبهه شام
سرلشــکر باقری درحالی در دومین ســفر خارجی خود به سوریه ســفر کرد که  برخی 
 فرماندهان عالیرتبه ســپاه از نابودی کامل داعش )در فاز نظامــی( در آینده ای نزدیک

 خبر می دهند.

واکنش

بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه روز گذشته در فراکسیون 
نمایندگان والیی با بیان اینکه قراردادهای نفتی تابعی از 
تحوالت سیاسی است، گفت: بســتر اقتصادی باید برای 
طرفین مفید و سودمند باشد. ما با همه کشورهای دارای 
قابلیت نفتی اعم از اینکه تکنولوژیکی بوده و یا بازار داشته 
باشــند مذاکره می کنیم و برایمان اروپا، چین، روسیه و 
سایر کشــورها فرق نمی کند چون هدف ما میدان های 

مشترک است.
به گفته زنگنه میزان صادرات در شــش ماه گذشــته ۲ 
میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در ماه بوده که پول آن وصول 
می شــود و کامال برمی گردد. اگرچه مشکالتی با برخی 
کشــورهای محدود داریم، اما در انتقال پول با اروپایی ها 
هیچ مشــکلی نداریم به طوری که تاکنــون هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومان حواله قیر یارانه ای صادر شده و در اختیار 

قرار گرفته است.
وی درباره تاثیر موضع گیری های ترامپ بر بازار نفت گفت: 
موضع گیری ترامپ هیچ تاثیری روی بازار نفت نگذاشته، 
بازار نفت و حوزه نفت جمهوری اسالمی ایران هیچ ارزشی 
برای حرف های ترامپ قائل نشد و ما با قدرت به کار خود 

ادامه می دهیم.

مرجع تقلید شــیعیان گفت: همه عزیزان سپاهی برای 
ما عزیز هســتند و برای همه این عزیزان دعا می کنیم، 
لکن لحظه ای نیست که به یاد قاسم سلیمانی بیفتیم و 
او را دعا نکنیم. آیت ا... جوادی آملی در دیدار با سرلشکر 
رحیم صفوی مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا که در 
بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، ضمن 
تقدیر و تشکر از خدمات سپاه پاســداران در حفاظت 
از تمامیت ارضی و امنیت کشور اظهار کرد: امیدواریم 
همه زحمات شما به بهترین وجه به ثمر بنشیند و این 
نظام به همت شما عزیزان تا ظهور صاحب اصلیش از هر 
خطری محفوظ بماند. آیت ا... جوادی آملی تصریح کرد: 
همه عزیزان ســپاهی برای ما عزیز هستند و برای همه 
این عزیزان دعا می کنیم؛ لکن لحظه ای نیست که به یاد 
قاسم ســلیمانی بیفتیم و او را دعا نکنیم؛ چرا که قاسم 
سلیمانی و امثال او با همه وجود این سخن را باور کردند 
که ما تنها شیعه حسین بن علی)علیه السالم( نیستیم 

بلکه فرزند او هستیم و باید خون بهای او را بگیریم. 
وی در پایان ابــراز کرد: این باور به لطــف الهی، ایران، 
عراق و ســوریه را حفظ کرده و این روحیه باید همواره 

زنده بماند.

زنگنه:

مشکلی با اروپایی ها در انتقال پول 
نداریم

آیت ا... جوادی آملی:

لحظه ای نیست که به یاد قاسم 
سلیمانی بیفتیم و او را دعا نکنیم

امیرعبداللهیان:

رفتارهای ترامپ هزینه های 
سیاسی-امنیتی برای جهان دارد

نماینده مردم خمینی شهر:

آیا مسئوالن می توانند شب 
خواب راحتی داشته باشند؟

خانه ملت: »ریموند کناپس« سرپرســت کمیســیون 
روابط خارجی مجلس نمایندگان هلند و هیئت همراه 
روز گذشــته با حســین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه 
رییس مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل دیدار 
و در رابطه با اهم تحوالت منطقه ای و بین المللی بحث 

و تبادل نظر کردند.
امیرعبداللهیــان در ابتــدای ایــن دیدار بــا انتقاد از 
مواضع تنــد و غیرمنطقی ترامپ، از رویکرد ســازنده 
دولت و پارلمــان هلند قدردانی کرد و اظهار داشــت: 
ســخنان و رفتارهای تهدیدآمیز ترامــپ، هزینه های 
سیاســی - امنیتی باالیی را به جامعه جهانی تحمیل 
کرده و اروپا باید با هوشــیاری مراقب باشد که در دام 
اظهارات و رفتار نادرست ترامپ گرفتار نشود. تحوالت 
جهانی، ضرورت اتخاذ رویکرد مستقل و مثبت اروپا در 
 قبال بحران های بین المللــی و منطقه ای را دوچندان

 کرده است.
وی در ادامه با اشــاره به اهمیــت حمایت مجالس دو 
کشور از گسترش روابط اقتصادی - بازرگانی و فرهنگی 
فی مابین، تالش و کمک پارلمان برای رفع موانع موجود 

را خواستار شد.

ســیدمحمود ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر در 
مجلس شورای اســالمی در نطق میان دستور صحن 
علنی مجلس  با خطاب قرار دادن مســئوالن کشوری 
افزود: ســوال من این است که مســئوالن و نهادهای 
 ذی ربط! در حــوزه عالقه مندی مردم به اســالم چه 

کردید؟ 
در مخالفت با ظالمان در عرصه های فرهنگی، سیاسی 
و اقتصادی چه کردید؟ در گرفتن وجوهات شــرعی و 
رســاندن این وجوهات به دســت صاحبان واقعی آنها 

چه کردید؟
ابطحی با اشاره به مشکالت عدیده در نظام بانکی و پولی 
کشور تصریح کرد: بنده نسبت به کودتای خزنده ای که 
در اقتصاد کشور و بانک ها در حال ایجاد است، هشدار 

می دهم.
وی ادامــه داد: آیا مســئوالن می توانند بــا وجود این 
مشکالت، شــب راحت بخوابند؟ نمایندگان مجلس و 
دیگر مسئوالن کشور باید به جای پرداختن به مسائل 
حاشیه ای، به وظایف کالن خود در حل مشکالت روز 

کشور بپردازند.

روحانی وزرای پیشنهادی علوم و 
نیرو را به مجلس معرفی کرد

رییس جمهور در نامه ای به رییس مجلس شورای اسالمی وزرای 
پیشــنهادی علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو را به مجلس معرفی 

کرد. متن نامه حجت االسالم حسن روحانی به شرح زیر است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر الریجانی
رییس محترم مجلس شورای اسالمی

با سالم
احتراما، در اجرای اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
به پیوست شــرح حال و برنامه جناب آقای دکتر رضا اردکانیان و 
جناب آقای دکتر منصور غالمی برای اخــذ رای اعتماد به ترتیب 
برای وزارتخانه های نیرو و علوم، تحقیقــات و فناوری به مجلس 

شورای اسالمی معرفی می شود.
حسن روحانی، رییس جمهوری اسالمی ایران

ادعای یمن:

 یک کشتی ایرانی را توقیف کردیم
نخست وزیر دولت مستعفی یمن مدعی شد که یک کشتی ایرانی 

در نزدیکی مجمع الجزایر سقطرا توقیف شده است.
احمد عبید بن دغر، نخســت وزیر دولت مستعفی یمن اعالم کرد 
که ماهیگیران یمنی در نزدیکی مجمع الجزایر ســقطرا در دهانه 
خلیج عدن یک کشتی ایرانی با 16 سرنشین را توقیف کرده اند. وی 
بدون ارائه جزئیات درباره این کشتی و محموله آن از ماهیگیران 
این مجمع الجزایر تشکر کرد. مقامات ایران تاکنون پاسخی به این 

ادعای مقامات یمنی نداده اند.

اطالعیه وزارت اطالعات:

یک محموله  سالح از باندهای اشرار 
کشف و ضبط شد

وزارت اطالعات از کشــف و ضبط محموله  سالح از باندهای اشرار 
توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات کرمان 
خبر داد. در اطالعیــه وزارت اطالعات آمده اســت: »با اقدامات 
اطالعاتی اداره کل اطالعات کرمان یک محموله ســالح و مهمات 
متعلق به باندهای اشرار از مناطقی در خراسان جنوبی و سیستان 
و بلوچستان کشــف و ضبط شد. کشفیات شــامل ۲ قبضه کلت 
کمری، ۵ قبضه کالش، یک قبضه نارنجک انداز، یک قبضه آر.پی.

جی به همراه 6 موشک آر.پی.جی، یک قبضه توپ اس.پی.جی۹، 
۵ عدد موشک 1۰۷ میلی متری، 6۸ عدد فشنگ دوشکا و ۴۰ عدد 

نارنجک بوده است.«

تحریم جدید موشکی علیه ایران
»کوین مک کارتی« رهبر اکثریت جمهوریخواه مجلس نمایندگان 
»اد رویس« و رییس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی این مجلس 
در یک بیانیه مشــترک اعالم کردند که مجلس نمایندگان هفته 
آینده یک طرح جدید تحریم ها علیه برنامه موشک های بالستیک 
ایران و علیه گروه حزب ا... مورد حمایت ایران را به رای می گذارد 
که به منظور اتخاذ رویکرد ســخت تر علیه تهــران بدون تضعیف 
توافق برجام صورت می گیرد.این دو جمهوریخواه ارشد در بیانیه 
خود مدعی شــدند: »وظیفه کنگره کار با قوه مجریه در مورد یک 
استراتژی روشن برای توقف رفتار عاری از مسئولیت ایران است و 
ما هفته آینده در یک اقدام فوری در مورد گسترش تحریم ها علیه 

حزب ا... و گسترش تسلیحات موشکی ایران رای می دهیم.«

 حمید بقایی با زنبیل قرمز
  حاوی دفاعیات در مسیر دادگاه

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

نقشه آمریکا برای داعشی های 
خارجی در سوریه

فارس: فرستاده ویژه آمریکا در ائتالف ضد داعش گفت: 
اعضای خارجی داعش باید در میدان نبرد در ســوریه 

کشته شوند تا به کشورهای خود بازنگردند.
مستشاران نظامی آمریکا در ســوریه به معارضانی که 
عملیات تصرف شهر »رقه« را اجرا کردند، دستور داده 
بودند اعضــای خارجی داعش را به جای اســیر کردن، 
اعدام کنند. »برت مک گورک« فرستاده ویژه آمریکا در 
ائتالف موسوم به ضد داعش، با بیان اینکه داعشی های 
خارجی )غیر ســوری و غربی( باید فورا در میدان نبرد 
کشته شوند، گفت: این امر برای ممانعت از بازگشت آنها 

به کشورهایشان و انجام حمالت تروریستی الزم است.
به نوشــته وبگاه »دیلی میل« مک گــورک تاکید کرد: 
»ماموریت ما این اســت که اطمینان حاصل کنیم هر 
جنگجوی خارجی که از کشوری دیگر به سوریه آمده و به 

داعش پیوسته، در همین سوریه کشته شود.«

ترامپ: با توئیتر، کاخ  سفید را 
به  دست آوردم

 »دونالد ترامپ« رییس جمهــور آمریکا، فعالیتش در 
شبکه اجتماعی توئیتر را کلید دستیابی به کاخ سفید و 

پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد.
ترامپ طی مصاحبه با شــبکه »فاکس نیــوز« گفت: با 
توئیت کردن، می تواند پوشــش ناعادالنه رســانه ای را 
دور بزند.به نوشــته خبرگزاری رویترز؛ وی همچنین 
حساب هایش در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توئیتر و 
اینستاگرام را »جایگاهی فوق العاده« برای ارتباط با مردم 

و آگاه شدن از نظرات آنها عنوان کرد.

کردستان عراق در فکر لغو 
پست ریاست اقلیم

برخی نمایندگان پارلمان کردســتان عــراق از وجود 
مذاکراتی به منظور لغو پســت ریاســت اقلیم و توزیع 
اختیارات رییس اقلیم بین دولت و پارلمان این منطقه 

پرده برداشتند.
 به نقل از ســایت الوطن العربی؛ ابوبکــر عبدا...، رییس 
فراکسیون اتحادیه اسالمی در پارلمان کردستان عراق 
از وجود این مذاکرات خبر داد و گفت: لغو پست رییس 
اقلیم کردستان به حل بحران کنونی و بازگشت اعتماد 

بین بغداد و اربیل کمک خواهد کرد.

13 اکتبر ۲۰1۷ میالدی بود که دونالد ترامپ مجددا توافق 
برجام را مایه شرمســاری خواند و با حمالت لفظی، ســپاه 
پاسداران را مورد هدف قرار داد. این اظهارات در حالی از سوی 
ریاست جمهوری آمریکا مطرح می شود که با نگاهی به تاریخ 
انتخابات ایاالت متحده به راحتی می توان دریافت که هیالری 
کلینتون، نماینده حزب آمریکا در آن زمان از ســوی ترامپ 

محکوم به حمایت از گروهک تروریستی داعش شده بود.
ترامپ همچنین در این سخنرانی با اشاره به رویدادهایی چون 
اشغال سفارت ایاالت متحده در تهران در سال 13۵۸، بیان 
کرد: تجاوز های حکومت دیکتاتوری ایــران تا به امروز ادامه 
داشته اســت. در مقابل رییس قوه مجریه کشورمان واکنش 
جالبی از خود نشان داد و گفت: رییس جمهور آمریکا را دعوت 

می کنم که هم تاریخ را بهتر بخواند و هم جغرافیا را.
کودتــای ۲۸ مــرداد 133۲ کودتایی اســت کــه از طریق 
حمایت هــای مالی ســازمان مخفــی اطالعــات بریتانیا و 
ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا علیه نخســت وزیر وقت 
محمد مصدق انجام شــده بــود. این یکی از آشــکارترین 
 دخالت های ایاالت متحده بر ضد جمهوری اســالمی ایران

 بوده است.
پس از شکست مصدق در این کودتا، محمدرضا شاه پهلوی در 
دیدار با کرمیت روزولت، رییس جمهور سابق آمریکا و رییس 
شعبه خاورمیانه سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا )سیا( اظهار 

کرد: من تاج و تختم را از برکت خداوند، ملتم، ارتشــم و شما 
دارم و هرگاه فاطمی را به خاطر سرنگونی مجسمه های من و 

پدرم پیدا کنم، بی درنگ اعدامش خواهم کرد.
۴نوامبر 1۹۷۹ میالدی عملیات تسخیر النه جاسوسی آمریکا 
اتفاق افتاد. در این روز جمعی از دانشجویان ایرانی موسوم به 
دانشجویان پیرو خط امام)ره( به سفارتخانه آمریکا در ایران 
حمله کردند و 66 دیپلماتیک آمریکایی را به گروگان گرفتند.

دلیل این تسخیر را می توان در مداخله گری دولت آمریکا پس 
از انقالب اسالمی جست وجو کرد؛ چرا که این سفارتخانه به 
محلی برای جاسوسی و تفرقه افکنی در میان انقالبیان تبدیل 

شده بود.
۲۴ آوریل 1۹۸۰ عملیــات طبس؛ در پــی گروگان گیری 
نیرو های آمریکایی در سفارتخانه آمریکا در خاک ایران توسط 
دانشجویان ایرانی، جیمی کارتر، رییس جمهور ایاالت متحده 

دستور انجام عملیات آزادسازی نیرو های خود را صادر کرد.
وی در جلســه اضطراری شــورای امنیت ملی کشور خود، 
بیان کرد: به نظرم امکان خالصی گروگان ها بســیار بعید به 
نظر می رســد و ما باید حاکمیت خود را اعمال کنیم و حاال 
وقت آن است که عمل مناســب انجام پذیرد و جدول زمانی 
 آن هم تهیه شود و این عملیات باید در اولین فرصت ممکن

 آغاز شود.
هنگام انجام عملیات، یکــی از بالگرد های آمریکایی در 1۲۰ 

کیلومتری راور کرمان دچار نقص فنی شد و سقوط کرد. در 
جریان این شکست ۸ تن از نیرو های نظامی آمریکا جان خود 

را از دست دادند.
گویا دشمنی های آشکارا و پنهان سران آمریکا با ایران به چند 
ســکانس دوران پهلوی باز نمی گردد و این سریال همچنان 
ادامه دارد. پس از ســرنگونی رژیم شاهنشاهی و تسخیر النه 
جاسوسی آمریکا، ایاالت متحده بیم تبدیل شدن یک نظام نوپا 
به قدرت برتر منطقه و چه بسا فرامنطقه ای را داشت؛ بنابراین 
به تحریک صدام حسین برای جنگ با ایران پرداخت تا بدین 
گونه ضربه مهلکی بر پیکره جمهوری اسالمی ایران وارد کند.

رشادت های رزمندگان اسالم در هشــت سال دفاع مقدس 
به دور از حمایت های کشــور های برتر دنیــا در حالی ادامه 
داشت که دولت آمریکا اقدام به حمایت های مالی، نظامی و 
مجهز ساختن ارتش عراق کرده بودند؛ اما با وجود این ایران 
توانست در این جنگ افزون بر شکست صدام حسین، مجددا 
به ایاالت متحده بفهماند که از دخالت در امور سیاسی ایران 

ممانعت کند.
مطالب فوق تنها بخشی از شکست های پی در پی آمریکا در 
مقابل ایران بوده و این در حالی است که رییس جمهور جدید 
ایاالت متحده بدون نگاه به تاریخ ناکامی های کشــور خود، 

اکنون اقدام به لفاظی و تهدید ایران می کند.
اظهارات ترامــپ مبنی بر ع. ر. ب. ی دانســتن خلیج فارس 
ناشی از ایجاد یک جنگ روانی و تنش میان مردم کشورمان 

اســت، چرا که تجربه های 
تلخ شکست های پی در پی 
آنان در دهه های گذشــته 
اکنون آنان را وادار ســاخته 
که از طریق جنگ روانی وارد 

میدان شوند.
به گفتــه رییــس جمهور 
کشــورمان؛ ظاهرا ترامپ 
فراموش کــرده که در طول 
مبارزات ملت ایــران علیه 
دیکتاتــوری و تــالش این 
ملت برای کسب استقالل، 
آزادی و جمهوری اسالمی، 
در این ســرزمین، کشوری 
که بیشــترین حمایت را از 
دیکتاتــوری وقت می کرد، 

آمریکا بود. 
در کالم آخر باید یادآور شد 
که این حربه ها هیچ گاه تاثیر 

مخربی بر روحیه ایرانی نخواهد گذاشــت و مردم کشورمان 
تاکنون دو مرتبه یکی در زمان سقوط رژیم پهلوی و دیگر در 
زمان هشت دفاع مقدس امتحان خود را پس داده اند. افزون 
بر این موضوع باید اذعان داشــت از آنجایــی که برجام یک 
توافق نامه چند جانبه اســت؛ لذا مطابق با حقوق بین الملل، 

ترامپ به تنهایی نمی تواند این سند را لغو کند.

باشگاه خبرنگاران: با نیم نگاهی به تاریخ آمریکا به راحتی می توان به تداوم دخالت های رؤسای جمهور این 
کشور در ایران پی برد.

آیت ا... »محی الدین حائری  شیرازی«، امام جمعه  سابق شیراز و از اعضای 
سابق مجلس خبرگان، از رییس دولت اصالحات حاللیت طلبید. فرزند او، 
شهاب الدین حائری در گفت وگو با »شرق« خبری را که در فضای مجازی 
منتشر شده بود، تایید کرد و گفت متن حاللیت خواهی که منتشر شده 
متعلق به پدرش است. در متنی که آیت ا... حائری  شیرازی مرقوم کرده، 
آمده است: »عارضه  اخیرم که تکلم در حد »سالم« و »والسالم« است، نه 
نشان دهنده  پایان عمرم است و نه چیز دیگر ولی فرصتی است تا از همه 
کسانی که در وادی رقابت سیاسی و... به آنها ستم کرده ام، حاللیت بطلبم.

مثال از شخصی پرسیدم شما چرا می گویید خاتمی رییس جمهور شود؟ او 
گفت: چون خوشگل است. گفتم: یزید هم خوشگل بود. از دیگری پرسیدم 
چرا به آقای ری شهری رای می دهی؟ گفت: چون حافظ قرآن است. گفتم: 
حجاج بن یوسف هم حافظ قرآن بود. باالخره اگر در این دنیا حالل نکنند، 

عاقبِت روز بازخواستم، سیاه رویی است!«

حاللیت خواهی 
 حائری شیرازی

 از رییس دولت اصالحات

العرب نوشت: سخنان صریح وزیر خارجه آمریکا پیش از سفرش به عربستان 
سعودی، نظر دیپلماتیک ایاالت متحده را منعکس می کند که به اختالفات 
عربستان سعودی، امارات، مصر و بحرین با قطر از زاویه منفعت آمریکا و بدون 
در نظر گرفتن منافع دولت های منطقه می نگرد. به عقیده تیلرسون، بحران 
خلیج فارس مسئله ای حاشیه ای است که تاثیر منفی بر منافع استراتژیک 
ایاالت متحده دارد. تیلرســون مجالی برای موفقیت وساطتش در مورد 
مسئله قطر باقی نگذاشته است؛ وساطتی که بارها بدون نتیجه ماند؛ چرا که 
با شیوه ای اشتباه آغاز شد و به جای فشار بر طرفی که باعث ایجاد بحران شده 
است، از آن تعریف و تمجید کرد؛ به ویژه آنکه ایاالت متحده نیز در حل این 
بحران و متوقف کردن تحریمی که بر اقتصاد آن نیز تاثیرگذار بوده، ذی نفع 
است. حال تحلیلگران در مورد چگونگی برخورد تیلرسون و تیم او در وزارت 
خارجه، با اشعار عاشقانه قطری برای ایران و نیروهای نیابتی آن در منطقه 
صحبت می کنند؛ غزل سرایی که با هدف تحریک عربستان صورت می گیرد!

العرب نوشت:

اشعار عاشقانه قطری ها 
برای ایران!

پارلمانروحانیتدیدگاه

دشمنی های آمریکا با ایران تمامی ندارد؛

یک عمر عداوت؛ از کارتر تا ترامپ

 رییس جمهور 
جدید ایاالت 
متحده بدون 
نگاه به تاریخ 

ناکامی های کشور 
خود، اکنون اقدام 
به لفاظی و تهدید 

ایران می کند

بدینوســیله به آگاهی می رساندیک 
باب سوله استیجاری جهت فروش مواد 
غذایی و فســت فود در پادگان شهید 
بهشتی ناجا به مزایده گذاشته می شود؛ 
لذا متقاضیان می توانند برای خرید با 
شماره تلفن ۰۹13۲۰۸۸6۸۹ تماس 

حاصل فرمایند.
آدرس: اصفهان، خیابان مشتاق سوم، 
ســه راه پینارت، جاده انــرژی اتمی، 
آموزشــگاه علمی تخصصی شــهید 

بهشتی ناجا

آگهی مزایده
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اخبار

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاه های اصفهان
پس از اینکه رسول محققیان استعفای خود را تقدیم رییس هیئت مدیره کرد، علی 
یارمحمدیان به عنوان مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 

انتخاب شد.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی:

دالر از روند صدور روادید 
اربعین حذف شد

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: با پیگیری های 
وزارت کشور و وزارت امورخارجه و همکاری دولت عراق، 
اخذ دالر از زائرین اربعین حسینی به منظور صدور روادید، 
از روز گذشــته حذف شــد و از این پس هزینــه روادید، 
توســط ســفارت و کنســولگری های عراق و همچنین 
 دفاتر موقــت ١٢گانه صــدور روادید، به ریــال دریافت 

می شود. 
مجید آقابابایی افزود: این اقدام، زمینه ســاز حذف دالر 
برای صدور روادیــد زائرین عتبات معــای عراق پس از 
اربعین نیز خواهد بود که با هماهنگی دو کشــور و انجام 
مذاکرات، می توان به طور کامل مبادالت ارزی دوکشــور 
در موضوع اخذ مبلغ روادید زائرین و وابســتگی به دالر را 

در آن حذف کرد. 
وی خاطرنشان کرد: مبلغ کل پرداختی زائرین اربعین که 
شامل هزینه روادید، بیمه و هال احمر و کارمزد شرکت ها 
وکارگزاران می شــود، یک میلیون و ۹۹۵هزار ریال است 
که زائرین صرفا باید همین مبلــغ را پرداخت و از هرگونه 

پرداخت مازاد خودداری کنند.

معاون شرکت فرودگاه ها:

ترافیک در آسمان ایران 
۲۲درصد افزایش یافت

معاون عملیــات هوانوردی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران، از رشــد ٢٢ درصدی ترافیک عبور و مرور از 
آسمان ایران خبر داد و گفت: رشد ترافیک هوایی، دقت و 

تاش کنترلرها را بیشتر کرده است. 
سعید اکبری در مراسم روز جهانی کنترل ترافیک هوایی 
افزود: با توجه به بهبود فضای کشــور در سال های اخیر و 
ظرفیت  سازی در زمینه ســخت  افزاری و راه های هوایی 
و همچنین فعالیت های شرکت های هواپیمایی و افزایش 
ناوگان هوایی، شاهد رشد ترافیک هوایی در آسمان کشور 

هستیم.

 رییس خانه صنعت و معدن و تجارت ایران در هفتمین جلسه کمیسیون 
معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار داشــت: حمایت از 
حضور موثر فعاالن اقتصادی استان در نمایشگاه های ملی و بین المللی 
ازجمله رســالت های هیئت نمایندگان این دوره اتاق بازرگانی اصفهان 
بوده و به همین منظور عاوه بر تسهیل حضور در نمایشگاه های خارجی، 
سهم اتاق بازرگانی اصفهان در شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان 
به ۳۴ درصد ارتقا یافته است.سیدعبدالوهاب سهل آبادی، حمایت شرکت 
نمایشگاه ها، سازمان صنعت،  معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان اصفهان را برای حضور موفق در نمایشگاه های بین المللی مانند 
نمایشگاه ورونای ٢۰١۸ ضروری دانست. سهل آبادی، همچنین از رونمایی 
»برند اصفهان« به همت هیئت رییســه، هیئت نمایندگان و کمیسیون 

گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد.

نمایشگاه سنگ ورونای 
ایتالیا؛ دریچه ای برای 
ورود به دهکده جهانی

سکه تمام بهار آزادی
12،650،000 ریال)طرح جدید(

6،560،000 ریالنیم سکه

۳,720,000 ریالربع سکه

2,510,000 ریالسکه یک گرمی

1،220،740 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

شرکت خودروســازی ســایپا طی یک اباغیه جدید، قیمت ۵ مدل از 
خودروهای خود را افزایش داد.

شرکت سایپا در اباغیه جدید خود به نمایندگی های فروش، قیمت ۵ مدل 
از محصوالت خود را افزایش داد.

بر همین اساس ســراتو گریبکس دســتی ١۶۰۰ با افزایش ۴ میلیون و 
۵۰۰هزار تومانی، با قیمت ۸١ میلیون تومان؛ ســراتو اتوماتیک ٢۰۰۰ 
آپشنال بارشد قیمت ۵ میلیون تومانی، ١۰۴ میلیون و ١۵۸ هزار تومان؛ 
چانگان مدل اتوماتیک ١۶۰۰ با رشــد قیمت دو میلیــون و ۵۵۷ هزار 
تومانی، با قیمت ۶۹ میلیون و ۵۷ هزار تومان؛ تیبا ٢ با رشد قیمت ۷۶۶هزار 
تومانی، با قیمت ٢۸ میلیون و ۶١۶ هزار تومان و ساینا با رشد قیمت یک 
میلیون و ١۰۰ هزار تومانی، با قیمت ٢۸ میلیــون و ۹۰۰ هزار تومان به 

فروش می رسد.

در ابالغیه شرکت خودروسازی سایپا؛

پنج خودروی سایپا، از یک 
تا ۵ میلیون تومان گران شد

معاون امور هماهنگی اســتانداری اصفهان گفت: ۷۸درصد 
طرح های عمرانی استان اصفهان، در چهار سال اخیر توسط 

خیران و بخش خصوصی اجرا شده است.
محمد علی طرفه در شــورای اداری آران و بیدگل، با اشاره به 
اینکه در چهار ســال اخیر بیش از ١٢ هزار طرح عمرانی در 

بخش های مختلف سراسر اســتان اصفهان اجرا شده است، 
اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها ١۴هزار میلیارد تومان 
هزینه شده که ۷۸ درصد آن را مردم و خیران متقبل شده اند.

وی افزود: بخش خصوصــی و مردم، موتــور محرک اجرای 
طرح های عمرانی استان بوده اند و این نقش موثر مردمی در 

همه جوانب کار به خوبی قابل مشاهده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در مدت دو سال گذشته تنها ۵۰ 
الی ۶۰ درصد از اعتبارات شــهرداری ها توسط دولت تامین 
شده است، گفت: درصدد جبران این اعتبارات در سال جاری 

هستیم.
طرفه تاکید کرد: باید زمینه ای فراهم شود تا بخش خصوصی، 
خیران و مردم بهتر و راحت تر بتوانند در فعالیت های مختلف 

عمرانی  و سرمایه گذاری شرکت داشته باشند.
فرماندار آران و بیدگل نیز در این جلسه با اشاره به اینکه آران 

و بیدگل با کمتر از شــش درصد بیکاری، یکی از شــهرهای 
اســتان اصفهان با اشــتغال باال محسوب می شــود، گفت: 
بیش از ۳۰درصد نیروی شــاغل آران و بیدگل، از شهرهای 
همجوار هستند. وی با اشاره به اینکه آران و بیدگل از معدود 
شهرستان هایی است که در اغلب طرح های عمرانی و خدماتی 
آن خّیر وجود دارد، افزود: هم اکنون بیش از ۵۰ طرح عمرانی 
در آران و بیدگل در حال اجراست که سهم خیر و سرمایه گذار 
خصوصی در آن مشــخص شده؛ ولی ســهم دولت به دالیل 

مختلف محقق نشده است.

معاون استاندار اصفهان خبر داد:

اجرای۷۸ درصد طرح های عمرانی اصفهان توسط خیران 

کارآفرینی از دیرباز سهم عمده و نقش 
بسزایی در امر توسعه داشته است. امروزه فاطمه کاویانی

مقوله کارآفرینی ازســوی بسیاری ازکشــورها و ممالک جهان 
به عنوان یکی ازموضوعات مهم و تحول آفرین هزاره سوم مورد 
توجه و عنایتی خــاص قرار گرفتــه و ازجانــب اقتصاددانان و 
صاحب نظران مختلف، به عنوان مزیت رقابتی بنگاه ها، ملت ها و 

کشورها و نیز استراتژی مهم توسعه از آن نام برده شده است.
این جایگاه، از آن جهت برای کارآفرینی تعریف شــده که 
همه روزه بیش از پیش شــاهد پیشــرفت های چشمگیر 
در عرصه های مختلف حیات ملی کشــورها )که ریشه در 
فعالیت های اصیل کارآفرینانه دارد( هســتیم؛ به گونه ای 
که برای کشــورهای در حال توســعه توجه به این موضوع 
بسیار با اهمیت و حیاتی به نظر می رسد. این درحالی است 
که وقتی الگو و اســتراتژی کارآفرینــی جایگزین و راهبرد 
اصلی برون رفت ازمشکات و معضات می شود، شاهد نتایج 

مطلوب و تاثیرگذاری خواهیم بود.
 اگر بپذیریم که در قرن حاضر اقتصاد جهان و سرعت رشد 
اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است، باید بستر الزم را برای 
رشد افرادی فراهم کنیم که ایده را به محصول و علم و دانش 
را به صنعت تبدیل می کنند. اینجاســت که نقش کارآفرین 

و نیاز به او در جامعه مشخص می شــود؛ لذا می توان گفت 
کارآفرین، ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است.

در کشور ما مراکز حمایت از کارآفرینان بسیار محدود بوده 
و کارآفرین با تمام مشکات، ضمن تاش جهت تبدیل ایده 
به محصول، باید بــه تنهایی تمام خطر ســرمایه گذاری را 

عهده دار باشد. 
مراکز حمایت از کارآفرینان، به دلیل نداشتن پشتوانه مالی 
و حمایت نشدن از طرف نهادهای ذی ربط، توان پاسخگویی 
به نیازهای مالی کارآفرینان را ندارند. کارآفرینان با سرمایه 
محدود خود و گاهی با دریافــت وام، وارد عرصه اقتصادی و 
صنعتی می شوند و در بسیاری از مواقع زندگی و امکانات خود 

را در راه توسعه صنعتی از دست می دهند.
اما در کشورما کم نبوده اند کسانی که با داشتن خاقیت و 
بدون هیچ پشتوانه مالی و تنها با بهره گیری از قدرت فکر و 
خاقیت، توانسته اند در راستای پیشرفت اقتصادی خود و 
کشور گام های مثبتی بردارند؛ گاهی با تبدیل خانه خود به 
اقامتگاهی جذاب برای توریست ها و گاهی با تبدیل ضایعات 
به مواد قابل استفاده؛ این در شرایطی است که به گفته مدیر 
کل دفتر صادرات صنایع دستی کشور، بیشترین میزان رشد 
در سبد صادرات کاالهای غیرنفتی کشور، به صنایع دستی و 

به ویژه تولیدات هنرمندان اصفهانی اختصاص دارد.
این تنها نمونه ای از هزاران فعالیتی بود که می تواند بازدهی 
فراتر از صادرات نفت را برای کشــور به ارمغــان بیاورد؛ اما 
در اســتان اصفهان نیز کارآفرینی موفق شــد با راه اندازی 
کارگاهی کوچک از دورریز پارچه هــا، ماهانه نزدیک به ۳۰ 
تن الیاف و پنبه، تولید و به کشــورهای همسایه صادر کند. 
به گزارش تســنیم این کارآفرین که مکانیک دستگاه های 
نساجی بوده اســت، تنها با ١۰۰ میلیون تومان در روستای 
سهر در ۸۵کیلومتری اصفهان، کارگاهی راه اندازی می کند 
که مواد اولیه اش خرده پارچه هــای کارگاه های خیاطی و 
ضایعات کارخانه های ریسندگی اســت و این نشان دهنده 
نگاه عمیق این کارآفرین به ضایعاتی است که بسیار پیش پا 
افتاده به نظر می رسند. اما محمد قاسمی با بیان اینکه ابتدا 
ضایعات نساجی، جداســازی و دسته بندی شده و طی چند 
مرحله فشرده سازی، تبدیل به الیاف و پنبه می شود گفت: این 
ضایعات در تولید ایزوگام، موکت های نمدی، لحاف و تشک 
و غیره به کار می رود و الیاف و پنبه تولیدی به کشــورهایی 

همچون عراق، افغانستان و پاکستان صادر می شود.
هوش، خاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راســتای 
تولید دانش و نوآوری، ســبب شــد تا در روستای کوچک 
»سهر« که ١۳۰ نفر ســاکن هســتند، ١۵ نفر مشغول به 
کار شوند. شــهر اصفهان به علت وجود بیش از ٢ هزار واحد 
نساجی، بهترین فرصت را برای کارآفرینان ایجاد می کند تا 
عاوه بر بازیافت ضایعات و بازگرداندن آنها به چرخه تولید و 

البته درآمدزایی، اشتغال زایی هم داشته باشند.
این درحالی اســت که به نظر می رســد ایجاد ستاد توسعه 
کارآفرینی برای این قشر بسیار ضروری است؛ اما باید توجه 
داشت که این مهم در شهر اصفهان نیازمند بررسی بایدها و 
نبایدها است تا طرح های تکراری و بی نتیجه در شهر تکرار 

نشود.
برخی از کارآفرینــان اعتقاد دارند ایجاد چنین ســتادی، 
نیازمند زیرساخت با دو مقوله کارآفرینی و توسعه کارآفرینی 
است که برای ایجاد ستاد توسعه کارآفرینی بستگی دارد چه 
تعریفی از پیشرفت و توسعه داشته باشیم.کارآفرینی صرفا با 
هدف سوددهی کفایت نمی کند و باید پارامتر رشد و توسعه 
صنعت نیز درنظر گرفته شــود؛ چراکه این پارامتر منجر به 

اشتغال زایی و پیشرفت خواهد شد.
فرهنگ ســازی در مقوله کارآفرینی، یکی از پیش نیازهای 
مهم برای توسعه آن است که در این راستا آموزش مدیریت 
کارآفرینی به کارآفرینان بزرگ در فضای کسب و کار شهری 

نتیجه بخش خواهد بود.
 ســتاد توســعه کارآفرینی، نباید محلی برای کسب منافع 
شــخصی افراد باشــد؛ بلکه باید به عنوان یک قوه محرکه 
درراستای توسعه کسب و کار و حمایت از کارآفرینان ایجاد 

شود.

صنعت

عضو هیئت علمی دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی 
اصفهان عنوان کرد:

سرمایه در گردش ۱۱میلیارد دالری 
صنعت نساجی

عضو هیئت علمی دانشکده نســاجی دانشگاه صنعتی اصفهان، با 
بیان اینکه در حال حاضر صنعت نساجی بین هشت تا ١١ میلیارد 
دالر ســرمایه در گردش دارد، گفت: منسوجات سنتی ایران توان 
رقابت در بازارهای جهانی را نــدارد و باید در روند تولیدات داخل، 

بازنگری جدی صورت گیرد.
 اکبر خدامی در ایده تاب دانشــگاه جامع علمــی کاربردی فرش 
و نساجی ایران، با اشــاره به اینکه امروز تولیدات بر مبنای علم و 
فناوری، جای تولیدات به روش های ســنتی را گرفته است، اظهار 
داشت: با داشــتن تولیداتی با روش های ســنتی، ما دیگر در دنیا 

حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه تولید بر پایه علم می تواند در توسعه کشور نقش 
داشته باشد، تصریح کرد: منســوجات سنتی ایران توان رقابت در 
بازارهای جهانی را ندارد و باید در رونــد تولیدات داخل بازنگری 

جدی صورت گیرد.
خدامی با بیان اینکه امروزه کشورهای پیشــرفته تنها با استفاده 
از روش هــای نویــن در بــازار رقابــت می کنند، تصریــح کرد: 
از این رو پیشــنهاد می شــود در کشــور با تولید فرش باکیفیت 
 جدید و به ویژه با اســتفاده از تولیدات نانو، رونــق را دراین بازار 

ایجاد کرد.

بازار

قیمت انواع دوربین دیجیتال 
ضدضربه و ضد آب

 9.150.000
ریال

فوجي فيلم مدل 
FinePix XP120

مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه اصفهان، بــا بیان اینکه  
تولید فــوالد خام در شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان ١۵ 
درصد افزایــش یافته اســت، گفــت: از ابتدای امســال 
تاکنون در این شــرکت چهــار میلیــون و ١۷١ هزار تن 
 فوالد خــام تولید شــده کــه ١۵درصد بیشــتر ازمدت

 مشابه پارسال است.
بهرام سبحانی، همچنین عرضه محصوالت فوالد مبارکه به 
بازارهای داخلی را  ۳۳ و نیم درصد بیشــتر از مدت مشابه 
سال گذشته دانســت و افزود: این میزان افزایش عرضه به 
منظــــور تامیـــــن حداکثـــــری بازارهای داخلی و 
از محل افزایش تولید و کاهش ســهم صــادرات جایگزین 

شده است.
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه اصفهان گفت: بهره برداری 
توسعه های مجتمع فوالد سبا، بومی ســازی و جایگزینی 
١۶ عدد پایه هیدروژنــی و اتوماســیون صنعتی در واحد 
باکس آنلینگ با تاش متخصصان داخلی، برگزاری مجمع 
عمومی ساالنه شرکت و تقسیم سود نقدی هفت هزار و ۵۰۰ 
میلیارد ریالی و افزایش سهم مالکیت سهام شرکت توسعه 
معادن و فلزات به ۳۸درصد، بخشی از دستاوردهای گروه 

فوالدمبارکه در نیمه نخست امسال است.
وی اظهــار داشــت: در بــازه زمانــی ۶ ماهه ســال ۹۶، 
گروه فــوالد مبارکــه توانســت ۴ میلیــون و ١۷١ هزار 

تن فــوالد خــام تولیــد کند کــه بــا ١۵درصد رشــد، 
 بیشــترین میزان رشــد تولیــد را در بین فوالدســازان

 کشور داشته است.
وی تصریح کرد: در بخش گندله ســازی نسبت به برنامه 
ساالنه، ٢ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶ درصد 
رشد محقق شده است و انتظار می رود با بهره برداری کامل 
از ظرفیت واحد گندله سازی سنگان، به رشد فزاینده ای در 

این زمینه دست یابیم.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه گفت: در گروه فوالد مبارکه 
در تولید آهن اســفنجی ١۶درصــد و در تولید فوالد خام 
١۵درصد رشد به ثبت رسیده است و با اجرای کامل توسعه 
مجتمع فوالد سبا، به زودی شاهد رشد تولید فزاینده ای در 

این مجتمع خواهیم بود.

معاون هماهنگی توزیــع برق توانیر، پــس از بازدید از 
سامانه هاي سمیع، دیســپاچینگ و حوادث و اتفاقات 
١٢١ شــرکت، توزیع برق اصفهان را الگوي مناســبي 
براي دیگر شــرکت هاي توزیع عنوان کــرد و گفت: در 
مباحث فني گام هاي بزرگي برداشــته شده و با انتقال 
دانش و تجربیات به دیگر شــرکت هاي توزیع، مســیر 
 برق رســاني بــراي مشــترکین و متقاضیــان هموار

مي شود. 
محمود حقی فام چشم انداز ترسیم شده و پیش روي این 
شــرکت را کاربردي و اصولي عنوان کرد و گفت: تمامی 
شــرکت هاي توزیع و مدیران آنها وظیفه خطیري را به 
دوش مي کشند؛ همچون کســاني که تعمیر هواپیما بر 
فراز آسمان را به عهده دارند و به نظر مي رسد هوشمندي 
این مجموعه در استقال فعالیت ها، توان بیشتري را براي 

خدمت رساني به مردم ایجاد کرده است. 
وي یکي از مهم ترین اهداف شرکت هاي توزیع را کاهش 
قیمت تمام شــده فرآیندها و فعالیت هاي آن برشمرد و 
تاکید کرد: باید با جریاني شــفاف براي سال هاي آینده 
تصمیم گیري کرد کــه این امر، تنهــا در پرتو تدوین و 
برنامه ریزي مالي هدفمند ممکن است و پیش بیني هاي 
الزم درخصوص شــرایط احتمالي، تنها از این راه میسر 

مي شود. 

معــاون هماهنگي توزیــع، پیاده ســازي تکنیک هاي 
سخت افزاري و نرم افزاري این شــرکت را افتخار بزرگي 
در این صنعت، عنوان و خاطرنشــان کرد: این شــرکت 
با چشــم اندازهاي تعریف شــده، به طور قطع مي تواند 
به عنوان یک شــرکت پیشــرو حرکت کند و ایده ها و 
برنامه هــاي جدیدي را بــراي رضایت هر چه بیشــتر 

مشترکین فراهم آورد.
 وي تصریح کرد: مقاوم سازي و بررسي شرایط بحراني، 
از وظایف اصلي شــرکت هاي توزیع است و  درخصوص 
مخاطرات طبیعي و غیرطبیعي باید پیش بیني صورت 
گیرد؛ درنتیجه الزم اســت هر کدام از این شــرکت ها، 
باتوجه به تغییر شــرایط جوي و محیطــي، بحران ها و 

خطرات احتمالي را پیش بیني کنند.

معاون هماهنگی توزیع توانیر عنوان کرد:

توزیع برق اصفهان؛ شرکتي پیشرو  و تاثیرگذار

بامسئوالن

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان خبر داد:

افزایش ۱۵درصدی فوالد خام در شرکت فوالدمبارکه اصفهان

 16.790.000
ریال

اليمپوس 
TG-4 مدل

 4.500.000
ریال

فوجي فيلم مدل 
FinePix XP150

شاخصه های توسعه که جدی گرفته نمی شود؛

کارآفرینی؛ از ایده تا عمل

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2266 | October 23, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2266 | دوشنبه 1 آبان 1396 | 3 صفر 1439



ســید عباس صالحی، وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی در حکمی 
حجت االسام حبیب رضا ارزانی را به عنوان مشــاور وزیر و دبیر ستاد 
هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد منصوب کرد.

در حکم سید عباس صالحی خطاب به حبیب رضا ارزانی آمده است:نظر 
به شایستگی و تجارب ارزشــمند و صاحیت های علمی جنابعالی به 
استناد مصوبه سیصد و دومین جلســه مورخ 71/12/18 شورای عالی 
انقاب فرهنگی، به عنوان مشاور وزیر و دبیر ستاد هماهنگی و نظارت 
بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد منصوب می شوید.امید است با 
اتکال به خداوند سبحان در تقویت فعالیت های کانون های فرهنگی و 
 هنری مســاجد که نقش ارزنده ای در اعتای فرهنگ اسامی کشور

 بر عهده دارند، موفق و مؤید باشید.

کتاب »ســینما در اصفهان« به همت دفتر تخصصی سینمای سازمان 
فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان گردآوری شــده و در آن تاریخ 
صدساله سینمای اصفهان ثبت می شود.به گزارش روابط عمومی سازمان 
فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان، رییس دفتر تخصصی سینما با 
اعام این خبر اظهار داشت: کتاب ســینما در اصفهان، کتابی تحلیلی 
تاریخی است که به بررسی حضور سینما در اصفهان می پردازد. در این 
کتاب به موضوع ورود ســینما به اصفهان، نمایش اولین فیلم ها در این 
شهر، میزان فروش فیلم ها و سینماهای اصفهان در طول تاریخ پرداخته 
می شود.مصطفی حیدری با بیان این موضوع که پژوهشی جامع و کامل 
در این کتاب گردآمده است، اذعان داشت: می توان این کتاب را تاریخ 

شفاهی سینمای اصفهان دانست. 

حبیب رضا ارزانی، مشاور 
وزیر شد

 کتاب »سینما در اصفهان« 
به چاپ می رسد

»گاهی دلم برای خودم تنگ می شود«  به فرشچیان آمد
نمایش »گاهی دلم برای خودم تنگ می شــود« به طراحی، نویسندگی و کارگردانی احمد 

شاهین از یکم تا دهم آبان ماه در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان روی صحنه می رود.

درشهر

پاتوق فیلم کوتاه اصفهان 
میزبان فیلم کوتاه تهران

پاتوق فیلم کوتاه اصفهان امــروز اول آبان ماه با اکران2 
فیلم کوتاه به همراه بررســی جشنواره بین المللی فیلم  
کوتاه  تهران، در نگارســتان امام خمینــی )ره( برگزار 
می شــود.»رحیل« و »عوارض خروج« نام فیلم هایی 
است که این هفته در پاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای 
جوان اصفهان اکران می شوند. در این برنامه، میزگردی 
نیز برای بررسی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
برگزار خواهد شــد.عاقه مندان برای شرکت در پاتوق 
فیلم کوتاه این هفته می توانند امروز  رأس ساعت 1۶:۴۵ 

به نگارستان امام خمینی )ره( مراجعه کنند. 

برپایی نشست »اصفهان شناسی از 
نگاهی دیگر« در نگارخانه صفوی
مجموعه نشســت هایی با موضوع اصفهان شناســی از 
جنبه های مختلف و با هدف آشنایی با شهر اصفهان در 
زمینه های تاریخی، جغرافیایی، معماری، نقاشی، عکاسی 
و ... ازســوی موسســه فرهنگی ایوان برگزار می شود. 
نشست سوم اصفهان شناســی از نگاهی دیگر، با حضور 
»سید محمد بهشــتی« و با تمرکز بر روایت های کتاب 

»موضوع به جای آوردن شهر« برگزار می شود.
سومین نشســت »اصفهان شناســی از نگاهی دیگر« 
چهارشنبه ۳ آبانماه ساعت 18 در خانه آفرینش صفوی، 
واقع در خیابان خاقانی، حد فاصــل خواجه پطروس و 

خیابان وحید، جنب کوچه ۳1 برگزار می شود.

تعطیلی یک هفته ای مدارس 
علمیه به مناسبت اربعین 

معــاون آمــوزش و پژوهش حــوزه علمیــه اصفهان از 
تعطیلی یک هفته ای مدارس علمیه استان اصفهان برای 
حضور طاب در همایــش بزرگ اربعیــن در عراق خبر 
داد. حجت االســام محســن جالی، اظهار کرد: پس از 
ایام تعطیلی تاســوعا و عاشورای حســینی کاس های 
آموزشی حوزه علمیه با روند خوبی به صورت یکپارچه در 
استان برگزار شــد. وی بیان کرد: در روند پذیرش طاب 
جدیدالورود امســال، بالغ بر یک هزار و 2۵۴ نفر ثبت نام 
کردند که 182 نفر از آنها جزو جامعه دانشــگاهی بودند 
و در نهایت 7۵7 نفر )۶۰ درصــد از جمعیت ثبت نامی( 
 برای حضــور در مدارس علمیه از حــوزه علمیه اصفهان 

معرفی نامه گرفتند.

گیشه  داخلی

در ازدحام اکران پاییزی فیلم های ســینما و اعتراضات 
متعدد عده ای از ســینماگران به زمان نامناسب اکران 
فیلم هایشان و جدال نابرابری که به گفته یکی از همین 
فیلم سازان به جنگ های گادیاتوری می ماند، برخی از 
فیلم ها گوی سبقت را از دیگر رقیبان ربوده و توانسته اند 

مخاطبان بیشتری را به سالن ها بکشانند.
فیلم »زرد« به کارگردانی و نویسندگی مصطفی تقی زاده 
و به تهیه کنندگی کامران مجیدی که ساره بیات و بهرام 
رادان در آن ایفای نقش کرده اند، همچنان صدرنشین 
جدول فروش سینمای ایران اســت و پس از آن »خانه 
دختر« شهرام شاه حسینی که پس از سه سال توقیف به 
نمایش رسیده است در مقام دوم جای دارد. خانه دختر 
نزدیک به یک میلیارد تومان فروش داشــته که حدود 

7۰۰ میلیون آن مربوط به سینماهای تهران است.
در سه رده بعدی به ترتیب »قهرمانان کوچک«، »ایتالیا 

ایتالیا« و »ملی و راه های نرفته اش«  قرار دارند.   
»قهرمانان کوچک« ساخته حسین قناعت است و در ژانر 

کودک ساخته شده که در دو هفته اکران به رقم فروش 
۶۰۰ میلیونی دست پیدا کرده است. »ایتالیا ایتالیا« کاوه 
صباغ زاده یک درام کمدی -اجتماعی اســت و زندگی 
یک زن و شــوهر جوان را به تصویر می کشــد. »ملی و 
راه های نرفته اش«   فیلم جنجالی تهمینه میانی است 
که در ارتباط با مشکات زنان است و ادامه کارهای قبلی 

میانی در سینمای ایران محسوب می شود.

پرفروش های این هفته سینمای ایران؛

»زرد« در »صدر«

گیشه خارجی

فیلم سینمایی »دوازده قوی« به کارگردانی »نیکوالی 
فوگلسیک« 19 ژانویه 2۰18 اکران بین المللی خود را از 

سینماهای آمریکای شمالی آغاز خواهد کرد.
این فیلم روایت مشــکات فراوان سربازان آمریکایی در 
جنگ افغانستان اســت. یک گروه بزرگ نیروی دریایی 
وارد افغانستان شده و به فرض پیروزی سریع یک هفته در 

این کشور گرفتار می شوند.
کریس همورث، بازیگر نقــش اصلی مجموعه فیلم های 
»ثور« و »انتقام جویــان« در این فیلم نیز نقش اصلی را 
بر عهده داشته و به عنوان سرگروه تیم عملیاتی شناخته 

می شود.
»پیتر کریگ« نمایشــنامه و فیلمنامه نویس هالیوودی 
فیلمنامه این اثــر را با اقتباس از داســتانی با همین نام 

نوشته »داگ استانتون« به نگارش در آورده است.
عاوه بر کریس همورث، بازیگرانی همچون السا پاتاکی، 
آستین استول، راب ریگل، تیولر شرایدن، مایکل شانون و 

مایکل پنا در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

»کریس همورث« سرگروه تیم عملیاتی می شود؛

بازیگر معروف؛ یکی از دوازده مرد قوی هالیوود

حســین نمــازی در ابتــدا نمی دانســت کــه »دوربین 
فیلمبرداری« چیست. هفده ســاله بود که برای اولین بار 
جلوی یک دســتگاه نشست و وقتی شــنید تصویرش را 
 در تلویزیون پخش کرده اند، به راز آن دســتگاه جادویی

 پی برد و دلش خواست باز هم جلوی آن دستگاه بنشیند 
و دیده شود.

»دیده شــدن« هدف اصلی او بود؛ پس در راه رســیدن به 
هدف، سال ها تاش کرد تا به آن رسید. صدها بار از دریچه  
دوربین عکاسان و فیلمبرداران عبور کرد و روی نمایشگرها 
نقش بست، اما چیزی که از خروجی دوربین ها بیرون آمد، 

دیگر حسین نمازی نبود؛ بلکه »آقای دوربینی« بود.
حســین که به واســطه عموی خود - حســین نمازی، 
وزیر امــور اقتصادی و دارایی شــش کابینــه   دولت های 
مختلف - به دست بوســی امام راحل هم رفته، این روزها 
شناخته شــده ترین پدیده »دوربینی« ایران است، آنقدر 
شناخته شده که آقای قرائتی -معلم قرآن تلویزیون- هم 

می گوید صدبار او را در تلویزیون دیده است!
آقای دوربینی پای ثابت مراســم هایی اســت که در آنها 
دوربین و خبرنگار وجود دارد. خواه مراســم تشییع جنازه 
باشد، خواه بزرگداشــت و راهپیمایی و نمایشگاه و مانند 
اینها. سال ها پیش بود که کامران نجف زاده در یکی از همین 
مراسم ها از او پرســید پیامش به کسانی که او را می بینند 

چیست و او گفت: »راه مرا ادامه بدهید.«
احتماال از اتفاقات اخیر که برایــش افتاده هم ناراحت 

نیست، چون باعث شد اسمش بیشــتر از قبل سر 
زبان هــا بیفتد. بارها در شــبکه های اجتماعی و 
رســانه های رســمی از برخورد آقای قرائتی و 
آقای دوربینی گفتند و نوشتند. هرچند این بار 
آقای دوربینی پشــت به دوربین بود و کسی 
چهره  او را ندید، اما خیلی ها می دانســتند 
کسی که صدبار در تلویزیون دیده شده، چه 

کسی است.
 او که چند سال قبل باز هم برای دیده شدن 

به نمایشگاه مطبوعات رفته بود سوژه  مصاحبه  
یکی از سایت ها شد و گفت: »هروقت که صبح زود 

از خونه میرم بیرون، خونوادم می فهمن که یک نفر 
فوت کرده و امروز تشییع جنازه اس. همیشه بهم میگن 

اگه به خاطر ثواب به این مراسما می رفتی، االن بهشت رو 
گرفته بودی؛ )اما( برای من دوربین مهم است«!

حسین آنقدر عاشق دوربین و دیده شدن است که زندگی 
خود را در این راه صرف کرده و حتی همسرش را طاق 
داده است. پس می شــود حدس زد که برخورد بد آقای 
قرائتی –که بعدا بابت آن عذرخواهی هم کرد- اگر منجر 
به معروف تر شدن آقای دوربینی شده باشد، برایش جای 

خوشحالی هم دارد.
  این مرد دوربین را به همسرش ترجیح داد

حســین نمازی پنجاه ونه ســاله، اهل تهران و با اصلیتی 
شــیرازی اســت. زنش را طاق داده چون او اصرار داشته 
در شیراز زندگی کنند، اما حســین فکر می کرد در شیراز 
موقعیت مشهور شدن ندارد و باید در تهران بماند. پس بین 

دوربین و همسرش، اولی را ترجیح داد.
او  دیپلم ردی اســت و وقتی دید با درس خواندن به جایی 
نمی رسد، رفت سراغ دوربین. حاال بیش از چهل سال است 
که در این کار است و قصد کنار کشیدن هم ندارد. می گوید 

»کار من همش خاطره است.«
می گوید: دلش می خواسته دوربین ها فقط نشانش دهند 
و دوست نداشته هویتش افشا شود، اما کم کم خبرنگاران 
او را شناختند و مصاحبه هایی که با او انجام دادند زیر و بم 
زندگی اش را عمومی کرد. از طرفی، معروف شدن بیش از 

حدش باعث شد اغلب عکاسان و تصویربرداران او را از قاب 
خارج کنند؛ هرچند حسین دوربینی در این سال ها قاب ها 
را هم به خوبی شناخته و تاش می کند جایی قرار بگیرد که 
حذف شدنی نباشد؛ مثا در مراسم تشییع جنازه، درست 
زیر سر تابوت! یا درست پشت ســر کسی که خبرنگار با او 

مصاحبه می کند!
خودش می گوید: »وقتی چراغ باالی دوربین روشن میشه، 
اون زمانیه که فیلمبردار کار خودشو شــروع کرده و من 
سریع پشت سر مسئولین قرار می گیرم. دیگه اونا نمی تونن 
منو حذف کنن. اگر بخوان سانسور کنن، باید اصل فیلمو 

پخش نکنن.« 
راز موفقیت او هم در یک کلمه خالصه می شود: 

»تجربه«!
حســین می گوید از وقتی کامران نجف زاده و حســینی 
بای با او مصاحبه کردند باعث شــهرتش شدند؛ هرچند 
شناخته شــدن کارش را ســخت کرد، اما از آنها ناراحت 
نیست چون او را به هدفش رساندند. در روزهای اخیر هم 
حجت االسام و المســلمین قرائتی با بیرون کردن آقای 
دوربینی باعث مشهور شدن بیشــتر او شد؛ واکنش های 
منفی مــردم به این کار آقــای »معلم اخاق« و انتشــار 
نظراتشان با هشتگ »آقای دوربینی« و »قرائتی« در نهایت 
این چهره آشنای درس های اخاق تلویزیون را ناچار کرد 
از این مرد ساده دل عذرخواهی کند و درس اخاق را این بار 

در عمل بیاموزد.
به هر حال آقــای دوربینی امروز تبدیل به بخشــی از 
فرهنگ عامه  ما شده؛ نشان به این نشان که هرجا کسی 
عاقه  زیادی به حضور مقابل دوربین و گرفتن عکس و 
فیلم داشته باشد، به او لقب آقای دوربینی می دهند! 
خواه نامزد ریاست جمهوری باشد، خواه نماینده 

مجلس، عضو شورای شهر یا ورزشکار.
اصا شــاید ایرادی ندارد که در یک مراســم 
به ظاهر جدی یــا مصاحبــه  تلویزیونی یکی از 
مسئوالن، یک چهره آشــنا هم آن پشت دیده شود؛ 
تا به حال که به کســی غیر از خود آقای دوربینی ضرری 

نرسیده است!

موردعجیب 

مرد دوربینی!

چهره ها

نمی خواهم شبیه »پریسلی« باشم!
حســام نواب صفوی با حضور در برنامه »من و شــما« پاسخگوی 
سواالت آرش ظلی پور، مجری برنامه شد.وی 
در ابتدای گفت وگو عنوان کرد که اصا 
نگاهی از باال به مردم ندارد و گفت: 
نگاه من، نگاه مردم اســت و با این 
مردم بزرگ شده ام برای همین به 
کسی اصا نگاه از باال ندارم. شاید 
این شــائبه به خاطر این است که 
قدم بلند است)!(  نواب صفوی درباره 
ظاهر خود و استفاده مکرر از رنگ سیاه 
و سفید بیان کرد: برای این استفاده می کنم که سیاه و سفید باید 
با هم برابر باشند و این مخالف نژادپرستی است!نواب صفوی با رد 
این موضوع که متاثر از الویس پریسلی است و ظاهرش را مشابه او 
درست می کند، گفت: من در خیلی از کارها سعی کردم از این نوع 
گریم فاصله بگیرم، نوع جمجمه ام خدادادی است و هیچ اصراری 

برای شبیه شدن به این خواننده ندارم.

حاشیه های تمام نشدنی افشانی
هنوز حاشــیه های قبلی »محسن افشــانی« تمام نشده بود که 
این بازیگرباردیگر خبرســاز شــد. ویدئویی از این بازیگر منتشر 
شــده که او در این ویدئو در کنار خانومی 
حضور دارد و می گوید: »لنی هستن، 
همسر دوست بســیار خوب من آقا 
سعید عزیز از اکراین. من فن ایشون 
هستم و ایشون هم فن بسیار خوب 
من هستن خیلی جاتون خالیه تو 
دوبی.« گفتنی اســت این ویدئو در 
استوری لنی برلین منتشر شده، اما به 
دلیل اینکه محسن افشانی تگ شده 
بود خیلی سریع در تلگرام و فضای مجازی پخش شد. این ویدئو با 
بازتاب های عجیب و غریبی در فضای مجازی روبه رو شده است. 
این موضوع که آینده کاری و زندگی شخصی افشانی بعد از انتشار 

این ویدئو چه می شود، تامل برانگیز دارد. 

اجرای نمایش »گربه ای در حوالی 
این خانه« در تاالر هنر 

نمایش »گربه ای در حوالی این خانه« به کارگردانی هادی عسکری 
از 1 تا 12 آبان ماه در تاالر هنر روی صحنه می رود.

به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهان؛ »گربه ای در حوالی این خانه«روایتگر داستان مردی است 
به نام مزدک که زندگی اش در آستانه فروپاشی قرار گرفته و به تازگی 
ورشکست شده و در طبقه فوقانی خانه خسرو، دوست قدیمی اش 
سکنی گزیده است. دفتر تخصصی تئاتر سازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان از 1 تا 12 آبان ماه نمایش »گربه ای در حوالی 
این خانه« را در محل تاالر هنر به نمایش مــی گذارد. این نمایش 
 به نویســندگی و کارگردانی هادی عسکری کاری از گروه نمایشی 
بیست و سه است که علیرضا مقامی پور، محمدحسن رحیمی، بهار 
زنگنه، سمیه جعفری منش، نکیسا رســا، آیا جهانگیری و هادی 

عسگری در آن به ایفای نقش می پردازند.
عاقه مندان برای دریافت بلیت و تماشــای این نمایش می توانند 
بــه ســایت partakticket.com مراجعه کرده و یا با شــماره 

۳۵۶۶۰9۶۶ تماس حاصل کنند.

 عکسی از الناز شاکردوست
در کنار بادیگاردهایش

اینستاگردی

معـاون فرهنگـی و امـور اجتماعی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران اسـتان 
اصفهـان گفت: بـا توجه بـه اینکـه شـهدای گرانقـدر پیوند ناگسسـتنی با 
سـید و سـاالر شـهیدان حضرت امام حسـین)ع( دارند و در مسـیر نهضت 
عاشـورا حرکت کرده انـد، طـرح »نایب شـهید« بـه صـورت داوطلبانه در 

اربعین امسـال اجـرا خواهد شـد.
سـید علی قریشـی افـزود: ملـت بزرگـوار ایـران بایـد از اربعیـن در ترویج 

فرهنـگ ایثـار و شـهادت نهایـت اسـتفاده را ببرنـد. بـا عنایـت بـه اینکه 
زائـران اربعین از مشـهد شـهیدان، محل شـهادت شـهدای دفـاع مقدس 
عبـور می کنند و بـا توجه بـه اینکه شـهدای گرانقـدر پیوند ناگسسـتنی با 
سـید و سـاالر شـهیدان حضرت امام حسـین)ع( دارند و در مسـیر نهضت 
عاشـورا حرکـت کرده اند طـرح »نایـب شـهید« بـه صـورت داوطلبانه در 

اربعین امسـال اجـرا خواهد شـد.

معـاون فرهنگـی و امـور اجتماعی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران اسـتان 
اصفهـان گفـت: طبق ایـن طرح هـر زائـر یـک شـهید را انتخـاب می کند 
و در مسـیر پیـاده روی و زیـارت مرقـد مطهـر حضـرت سیدالشـهدا)ع( با 
معرفی حضرت امام حسـین)ع( و یارانـش و حماسـه آفرینان دفاع مقدس 
به عالم بـا تمام همـت خویش مـروج فرهنگ ایثـار و شـهادت خواهد بود.

وی بیـان داشـت: در موکب هایی در ایـران و عـراق نماینـدگان جمهوری 

اسـامی حضور دارند و فهرسـت شـهدا را در اختیار دارند، افراد با مراجعه 
به ایـن موکب ها نـام یـک شـهید را انتخـاب می کننـد و بـه نیابـت از این 
شـهید بـه سـفر اربعیـن می رونـد و در طـول سـفر سـعی می کنـد مروج 
فرهنـگ ایثارگری باشـند. قریشـی در پایان عنـوان کرد: مردم شـهرهای 
مختلف نسـبت بـه عاقه خـود به هـر شـهید نـام وی را انتخـاب می کنند 

و بـه نیابـت از این شـهید سـفر را انجـام می دهند.

فرهنگی تفریحی

معاون فرهنگی بنیاد شهید استان اصفهان از اجرای طرحی عاشقانه در اربعین امسال خبر می دهد:

نایب شهدا باشید
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 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396
 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

8/8 به موجب ماده 11- قانون ثبت اسناد و ماده 59 - اصالحی آیین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم سال 1396 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات محترم 
نظارت ثبت ، آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک شهرضا را به 

شرح زیر آگهی می نماید :
ردیف الف(امالکی که در ســه ماهه دوم 1396 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 

شده است :
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

715- فردوس جلی فرزند نعمت اله  : تمامت پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه

3204- مجید اسالمی شهرضا  فرزند رمضانعلی نسبت به چهار دانگ مشاع 
و اعظم همتی فرزند حیدر علی نسبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت یکصد و هشتاد و دو متر مربع
3554- موقوفه شاه بابا بویه به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه موقوفه به مساحت سه متر و هفتاد و یک 

صدم متر مربع
3675- مرتضی طحانی فرزند غالمحسین : ششــدانگ یک باب مغازه با 
ساختمان فوقانی آن به مساحت ســی و یک متر و بیست و شش صدم متر 

مربع
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

16006- جواد خرم نیا فرزند عنایت : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
یکصد و شصت متر مربع

16026- حمید رضا حیدری فرزند سهراب : ششــدانگ یک قطعه زمین 
محل گذر متروکه به مساحت چهار متر و پنجاه و هشت صدم متر مربع که 
به انضمام ششــدانگ پالک 16041 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را 

داده است
16056- زاد علی شیبانی امیرآبادی فرزند علی : ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 11326 فرعی به مساحت یکصد و یک متر مربع
16064- محسن صفدریان کرویه فرزند مختار : ششدانگ یک باب خانه 
که قباًل پالک 11326 فرعی باقیمانده بوده است به مساحت یکصد متر و 

بیست و یک صدم متر مربع
16073- مسعود جعفری فرزند الیاس : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

یکصد و پنجاه و شش متر و چهل صدم متر مربع 
16074- ناز بانو سنائی استوار فرزند حســین : ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت یکصد و پنجاه و شش متر و هشتاد و سه صدم متر مربع 
16083- مجتبی موســیلی فرزند اسفندیار : ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور مجزی شده از پالک 1137 فرعی به مساحت یکصد و سی و نه متر 

و پنج صدم متر مربع
16086- مهدی بهرامی فرزند بهرام و افروز قجری پور فرزند ایاز بالسویه : 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد و چهل متر مربع
16087- علی قرقانی فرزند قباد : ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به 

مساحت یکصد و نود و هشت متر و چهار صدم متر مربع
16100- ماهتاب وزیری نره ء فرزند سهراب : ششدانگ یک باب مغازه به 

مساحت یکصد و چهار متر و سی صدم متر مربع
16105- علی اکبر قره قانی فرزند جهانبخش : ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت یکصد و بیست و چهار متر و سی و هشت صدم متر مربع
16106- نعمت اله دهقان فرزند محمد علــی و زهرا برهان ولندانی فرزند 
حمزه بالسویه : ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 8168 فرعی 

به مساحت یکصد و پنجاه متر مربع
16112- شاهرخ حمزوی فرزند سیامرز : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

یکصد و شصت و هفت متر و سی و دو صدم متر مربع
16154- همه ناز نره گرجی فرزند لهراســب : ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت یکصد و سی و یک متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
16157- دالور قرقانی فرزند قباد : ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

یکصد و چهل و هفت متر مربع
16174- مهدیه کامیابی فرزند حیدر علی : ششدانگ یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 1665 فرعی به مساحت یکصد و بیست و شش متر و پانزده 

صدم متر مربع
16175- جهانشیر کریمی فرزند ایرج و بهتر نادری دره شوری فرزند خسرو 
بالسویه : ششدانگ یک باب خانه به مســاحت یکصد و پنجاه و پنج متر و 

هشتاد و هفت صدم متر مربع
16181- شهریار قره قانی فرزند عبدالرضا : ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت یکصد و چهل و چهار متر و شصت و شش صدم متر مربع
16182- محمد رضا طاهر فرزند حبیب اله : ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور مجزی شده از پالک 1003 فرعی به مساحت چهار صد و هشتاد و 

دو متر و چهل و شش صدم متر مربع
16185- همتعلی احسان بخش فرزند لطف اله نسبت به چهار دانگ مشاع 
و نرگس خاتون ابوالفتحی فرزند وفادار نسبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت یکصد و پنجاه و سه متر و چهل و دو صدم متر مربع

16187- محمد حســن نادری دره شوری فرزند حســین : ششدانگ یک 
باب خانه نیمه تمام به مساحت یکصد و شصت و نه متر و ده صدم متر مربع

16188- ابراهیــم کدخدائی فرزند ابوالفتح : ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت یکصد و پنجاه و چهار متر و بیست و پنج صدم متر مربع

سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان
490- محمد رضا اســماعیلی فرزند عبدالحســین و بتول سبزواری فرزند 
عباس بالسویه : ششــدانگ یک باب خانه که پالکهای 2182 الی 2184 

فرعی از آن مجزی شده به مساحت سیصد و هشتاد و دو متر مربع
5498- محمد جواد شبانی فرزند ولی اله نسبت به چهار دانگ و نیم مشاع 
و هما طاهری فرزند طاهر نسبت به یک دانگ و نیم مشاع : ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 1334 فرعی به مســاحت یکصد و بیست متر و 

هفتاد صدم متر مربع
5506- محمد صادق کاویانی فرزند ایرج : ششــدانگ قسمتی از یک باب 
خانه که قباًل قسمتی از پالک 444 فرعی بوده به مساحت یکصد و هفده متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک 1738 و 4075 فرعی جمعاً تشکیل یک 

باب خانه را داده است
5527- احســان نصیریان فرزند عبدالرسول : ششــدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 970 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد و چهار متر و چهل 

صدم متر مربع
5530- حجت اله شیرپور فرزند حسین : ششدانگ یک باب خانه که قباًل 
قسمتی از پالک 1298 فرعی بوده است به مساحت یکصد و نود و پنج متر 

مربع
چهارم : شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد

352- عبدالرسول قدسی فرزند محمد حسین : ششدانگ یک قطعه زمین 

به مساحت پانصد و سی و دو متر و هفتاد صدم متر مربع
370- عبدالرسول قدسی فرزند محمد حسین : تمامت هشت قفیز مشاع از 

قطعه زمین بیست قفیزی
970- قدراله ایالن قشقائی فرزند صفر : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

دویست و چهل و شش متر و پنج صدم متر مربع
1534- غالم مهدوی فــر  فرزند نصیب اله : ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت یکصد و سی و چهار متر و سی و پنج صدم متر مربع
1969- سید محمد عمادی فرزند سید عبدالخالق : ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت یکصد و نود و چهار متر و چهل و دو صدم متر مربع
2374- سید محمد عمادی فرزند سید حسین : ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت یکصد و چهل و پنج متر و پنجاه صدم متر مربع
2525- مهدی فخار فرزند حبیب اله : ششدانگ چهار دهنه مغازه با قطعه 

زمین متصله به مساحت ششصد و نوزده متر و نود و یک صدم متر مربع
2739- عطاء کاویانی دره شوری فرزند فضل اله : ششدانگ یک باب خانه 

نیمه تمام به مساحت دویست و هفت متر و پنجاه صدم متر مربع
2753- نوش آفرین خسروی شهید فرزند صیدی خان : ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت دویست و یازده متر مربع
2756- موقوفه باقر شبانی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا : ششدانگ یک قطعه زمین موقوفه به مساحت یکصد و سیزده متر 

و چهل صدم متر مربع
2757- موقوفه باقر شبانی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا : ششدانگ یک قطعه زمین موقوفه به مساحت یکصد و سی و هشت 

متر و هفتاد و سه صدم متر مربع
2758- موقوفه باقر شبانی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا : ششــدانگ یک قطعه زمین محصور موقوفه به مساحت یکصد و 

پنجاه و شش متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
2759- موقوفه باقر شبانی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا : ششــدانگ یک قطعه زمین محصور موقوفه به مساحت یکصد و 

پنجاه و شش متر و سی و چهار صدم متر مربع
2760- موقوفه باقر شبانی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا : ششــدانگ یک قطعه زمین محصور موقوفه به مساحت یکصد و 

چهل و نه متر و پانزده صدم متر مربع
2761- موقوفه باقر شبانی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
شهرضا : ششــدانگ یک قطعه زمین محصور موقوفه به مساحت یکصد و 

چهل و شش متر و نود و پنج صدم متر مربع
پنجم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

2914- جواد خراجی منوچهرآبادی فرزند حبیب اله : ششدانگ یک قطعه 
زمین مجزی شده از پالک 434 فرعی به مساحت دویست و یازده متر و سی 

و هشت صدم متر مربع
2924- سید حسن سجادیان فرزند سید حبیب اله : ششدانگ یک باب خانه 
مجزی شده از پالک 353 فرعی به مساحت نود و شش متر و شصت و سه 

صدم متر مربع
ششم : شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

323 باقیمانده- ناصر ســفید کار فرزند یداله نســبت به سه دانگ مشاع و 
صدیقه آقائی فرزند علی اکبر نسبت به دو دانگ مشاع و لیال سفید کار فرزند 
ناصر نسبت به یک دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه که پالکهای 779 
و 2351 فرعی از آن مجزی شده به مســاحت یکصد و هشتاد و پنج متر و 

پانزده صدم متر مربع
2832- صدیقه حجتی فرزند علی اصغر : ششدانگ یک باب خانه مجزی 

شده از پالک 84  فرعی به مساحت یکصد و نود و چهار متر مربع
2853- سیف اله قدیمی شهرضا فرزند اسماعیل : ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور مفروزی از پالک 1294 فرعی به مساحت دویست و سی و پنج متر 

و سی و سه صدم متر مربع
2855- اکرم بهرامیان فرزند رضا : ششــدانگ یــک قطعه زمین محصور 
مفروزی از پالک 117 فرعی به مساحت هشــتصد و پنجاه متر و شصت و 

پنج صدم متر مربع
هفتم : شماره های فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

1422- موقوفه صغری باباربیع به نسبت شش و نیم سهم مشاع و موقوفه 
حاج غالمعلی و هاجره خانم به نسبت چهار ســهم و سیصد و هفتاد و پنج 
هزارم سهم مشاع و موقوفه آقاجان به نسبت یک سهم و هفتاد و پنج صدم 
سهم مشاع و موقوفه حاج هادی به نسبت دو سهم مشاع و موقوفه احمد به 
نسبت یک و نیم سهم مشاع و موقوفه ســید ابوالقاسم نواب به نسبت یک 
سهم و هفتاد و پنج صدم سهم مشاع و موقوفه حاج رمضانعلی به نسبت یک 
و نیم سهم مشاع و موقوفه عباس آقا به نسبت یک سهم و هفتاد و پنج صدم 
سهم مشاع و موقوفه حاج تقی به نســبت یک سهم و سیصد و هفتاد و پنج 
هزارم سهم مشاع و موقوفه علی به نسبت یک سهم مشاع و موقوفه عبدالعلی 
کاشی پز به نسبت یک سهم مشاع و موقوفه علی اکبر هاشمیان به نسبت 
نیم سهم مشاع از بیست و پنج سهم ششدانگ هفتاد و دو حبه به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا : ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه 
موقوفه که به انضمام ششدانگ پالک 1319 فرعی موقوفه جمعًا تشکیل 
یک باب مغازه موقوفه با زیرزمین احداثی و فوقانی احداثی به مساحت پنجاه 

و هشت متر و بیست و پنج صدم متر مربع
هشتم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

2629- مرضیه عسگریان فرزند زالی : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به 
مساحت یکصد و سی و هفت متر و شانزده صدم متر مربع 

2636- محمد بیغم فرزند حســین : ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 162 فرعی به مساحت یکصد و شــصت و چهار متر و شصت و پنج 

صدم متر مربع
2640- شکراله صادقی فرزند غالمرضا : ششــدانگ یک باب خانه نیمه 
تمام مفروزی از پالک 190 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و سه متر مربع

نهم : شماره های فرعی از 72- اصلی مزرعه دامزاد
497- سکینه حیدری فرزند شهریار : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

یکصد و شصت و پنج متر مربع
دهم : شماره های فرعی از 106- اصلی مزرعه ارش آباد

522- مرتضی گالبی فرزند احمد : ششــدانگ یک بــاب خانه نیمه تمام 
مجزی شده از پالک 127 فرعی به مساحت نود و هشت متر و هفده صدم 

متر مربع 
یازدهم : شماره های فرعی از 176- اصلی اسالم آباد

817- قربان صفری تنها فرزند کهزاد : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
یکصد و هشتاد و هفت متر مربع

994- ناصر صادقی فرزند احمد : ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
744 فرعی به مساحت دویست و هفده متر و بیست و پنج صدم متر مربع

دوازدهم : شماره 244- اصلی واقع در منطقه چغاد
امیر محمد مهدوی فرزند نوراله : ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با چاه 
موتوری ، استخر و اشجار و سایر تاسیســات موجود به مساحت ششصد و 

هفتاد و شش هزار و یکصد و بیست و نه متر مربع

سیزدهم : شماره 245- اصلی واقع در منطقه چغاد
امیر محمد مهدوی فرزند نوراله : ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی با 
قدرالســهم از چاه موتوری ، استخر و سایر تاسیســات واقع در پالک 244 
اصلی به مساحت دویســت و هفت هزار و پانصد و نود و چهار متر و پنجاه 

صدم متر مربع
چهاردهم : شماره 246- اصلی واقع در منطقه چغاد

امیر محمد مهدوی فرزند نوراله : ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی با 
قدرالسهم از چاه موتوری و استخر و سایر تاسیسات موجود در پالک 244 

اصلی به مساحت یکصد و سی و نه هزار و هفتصد و چهل و هفت متر مربع
ردیف ج(امالکی که آگهی نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر لیکن به واسطه 
اشتباه موثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراء هیئت محترم نظارت 
یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیئت نظارت موضوع بندهای 
385 و 386 و 397 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 منجر 

به تجدید آگهی شده اند :
یکم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

16053- سید حسن طبائیان فرزند سید نصراله : ششدانگ قسمتی از یک 
باب خانه محل گذر متروکه به مساحت چهل و سه متر و نود صدم متر مربع 
که به انضمام قسمتی از پالک 176 و 174.12 فرعی جمعًا تشکیل یک باب 
خانه را داده است که در آگهی نوبتی اولیه مساحت ملک اشتباهاً نه متر و سی 

و شش صدم مترمربع آگهی شده اینک تجدید آگهی میگردد
دوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

5403- بهجت شیرعلی فرزند عزیزاله : ششدانگ یک قطعه زمین مفروزی 
از پالک 866 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد و چهار متر و بیست صدم متر 
مربع که در آگهی نوبتی اولیه مساحت ملک اشتباهاً یکصد و هفتاد متر و پنج 

صدم متر مربع آگهی شده اینک تجدید آگهی میگردد
سوم : شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد

1545- قربانقلی عاشوری فرزند هادی نسبت به چهار دانگ مشاع و آزاده 
عاشوری فرزند حمزه نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت دویست و شش متر و بیست و دو صدم مربع که در آگهی نوبتی اولیه 
نام احدی از متقاضیان ثبت اشتباهاً قربانعلی آگهی شده ، النهایه در اظهارنامه 
و به تبع آن در آگهی نوبتی اولیه مساحت ملک اشتباهًا دویست و چهار متر 
مربع آگهی شده و اینک طبق دستور ریاست به شماره 940938527580 

مورخ 1395/10/15 تجدید آگهی میگردد
2636- محمد رضا محمدی فرزند قربان نسبت به چهار دانگ مشاع و لیال 
مولوی فرزند ناصر نســبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مثنی شده مجزی شده از پالک 2509 فرعی به مساحت یکصد و بیست و 
پنج متر و هجده صدم متر مربع که در آگهی نوبتی اولیه نام خانوادگی احدی 

از متقاضیان ثبت اشتباهًا موسوی آگهی شده اینک تجدید آگهی میگردد
چهارم : شماره های فرعی از 51- اصلی مزرعه فودان

122- موقوفه مرحوم کربالیی عباس به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا : ششدانگ یک قطعه زمین موقوفه به مساحت هفتصد 
و ده متر و شــصت صدم متر مربع که در اظهارنامه و بــه تبع آن در آگهی 
نوبتی اولیه نام متقاضی ثبت اشتباهًا موقوفه سید مصطفی حجازی آگهی 
شده و اینک طبق دستور ریاست به شــماره 960903661395171 مورخ 

1396/07/17 تجدید آگهی میگردد
پنجم : شماره های فرعی از 106- اصلی مزرعه ارش آباد

246- عبدالرضا محمد رجبی فرزند رسول نسبت به پنجاه و نه حبه و بیست 
و نه - شصت پنجم حبه مشاع باســتثناء ثمنیه اعیانی و شهناز و معصومه 
محمد رجبی فرزندان رسول هر کدام نسبت به دوازده - سیزدهم حبه مشاع 
باستثناء ثمنیه اعیانی و محمد مهدی و اسماعیل و عبدالعلی همگی محمد 
رجبی فرزندان رسول هر کدام نســبت به یک حبه و یازده - سیزدهم حبه 
مشاع باستثناء ثمنیه اعیانی و مجید و محمد حسین و مریم و مژگان همگی 
محمد رجبی فرزندان ابراهیم و پروین محمد رجبی نســبت به یک حبه و 
یازده - سیزدهم حبه مشاع باستثناء ثمنیه اعیانی به قانون ارث و محمد جواد 
و مسعود و عبداله و فاطمه و افســر و زهرا و پروانه و افسانه همگی رئیسی 
شــهرضایی فرزندان یزدان بخش و یزدان بخش رئیسی شهرضایی فرزند 
اسماعیل نسبت به دوازده - سیزدهم حبه مشــاع باستثناء ثمنیه اعیانی به 
قانون ارث و اصغر و گوهر و عصمت و فردوس همگی انصاری منوچهرآبادی 
فرزندان عباس نسبت به دوازده - بیست پنجم حبه مشاع به انضمام ثمنیه 
اعیانی چهارده و دو پنجم حبه مشاع از ششــدانگ و حسام خان احمدی و 
تاراج خان احمدی شــهرضا فرزندان احمد نسبت به دوازده - بیست پنجم 
حبه مشاع به انضمام ثمنیه اعیانی چهارده و دو پنجم حبه مشاع از ششدانگ 
و محسن و محمد حسن و افسر و شمس الملوک و پروین و منصوره و مهین 
همگی محمد رجبی فرزندان ولی اله و صدیقه شمسایی نسبت به بیست و 
چهار - بیست پنجم حبه مشــاع به انضمام ثمنیه اعیانی بیست و هشت و 
چهار پنجم حبه مشاع از ششــدانگ و فاطمه آقاخانی فرزند حیدر نسبت به 
دوازده - بیست پنجم حبه مشاع به انضمام ثمنیه اعیانی چهارده و دو پنجم 
حبه مشاع از ششدانگ یک قطعه لته معروفه به پا سر پائینی چهارتیکه ها 
به مساحت دوازده قفیز که در اظهارنامه و به تبع آن در آگهی نوبتی اولیه نام 
خانوادگی متقاضی ثبت اشتباهًا آگهی شده و به استناد رای شماره 4551/ م 
مورخ 1328/04/05 هیات نظارت دستور اصالح اظهارنامه و تجدید آگهی 

صادر گردیده اینک تجدید آگهی میگردد
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کســی نســبت به امالک و رقبات 
مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهی نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده به شــرح ردیفهای الف و ب 
ظرف مدت90روز و نسبت به آنهائی که طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر 
مربوطه شده به شرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود 
را به این اداره ارائه و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت ، معترض می بایست ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم 
اعتراض خود به این اداره گواهی تقدیم دادخواســت را از مراجع ذیصالح 
قضائی اخذ و به این اداره تســلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار آگهی 
دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوا 
ظرف مدت مرقوم ارائه نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوا که بعد از مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر اســت و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمناً طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلــس قید و واخواهی صاحبان 
امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
پذیرفته خواهد شد . این آگهی نســبت به ردیفهای الف و ب در دو نوبت به 
فاصله 30روز و نسبت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در 

روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت یکم : روز  دو شنبه    1396/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهارشنبه  1396/09/01

م الف: 639 سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
)3356 کلمه(

 آگهی نوبتی  سه ماهه دوم  سال 1396 
 اداره ثبت  اسناد وامالک شهرستان آران وبیدگل

8/1 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک وماده 59 اصالحی و آیین 
نامه مربوط به امالکی  که در سه ماهه دوم ســال1396تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته  ونیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت استان آگهی آنها باید تجدید 
شده  و یا شــماره های  از قلم افتاده  مربوط به بخش های  حوزه ثبتی آران 

وبیدگل به ترتیب  در ردیف های الف وب به  شرح آتی  آگهی می نماید: 
الف (  شماره پالک  و مشــخصات  مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها  در 
سه ماهه مربوطه  قبل تنظیم  وجهت انتشار  آگهی در ردیف منظور گردیده 
اند وامالکی که قبال اظهارنامه آنها تنظیم شده  ولی اشتباها  در موعد مقرر  

آگهی نشده اند :
امالک وابنیه بخش سه آران وبیدگل  

شماره های فرعی از پالک 2 اصلی واقع در ایوب آباد
696فرعی:آقای حسن کریمی فرزند ماشاله، ششدانگ قطعه زمین محصور 

به مساحت 1345.50 مترمربع.
697فرعی: آقای حسن رستگاری  فرزند علی اکبر، ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 6178مترمربع.
698فرعی: آقایسید مهدی مریخی دوم بیدگلیفرزند سید عبداهلل، ششدانگ   

یکدرب باغ به مساحت 966.30مترمربع
699فرعی:آقای رضا رمضانی بیدگلی فرزند علیششــدانگ یکدرب باغ به 

مساحت 625.75 مترمربع.
700فرعی: آقایعلی مشتاقیان بیدگلی فرزند عباس، ششدانگ یکدرب باغ 

به مساحت 835.88مترمربع.
701فرعی: آقایاحمد افشارنسب  فرزند ابراهیم، ششدانگ  یک درب باغ  به 

مساحت 436 مترمربع
702فرعی: آقایابوالفضل احسانی فرد فرزند غالمرضا، ششدانگ  یک درب 

باغ محصور و مشجر به مساحت 902.50 مترمربع
 703فرعــی: آقایســعید ســتاری بیدگلــی فرزنــد عبدالصمــد، 
 ششــدانگ  یــک درب بــاغ محصــور بــه مســاحت 4180.50متــر

مربع
704فرعی: آقایعلی محمد بهمنی بیدگلی فرزند حسن، ششدانگ  یک درب 

باغ به مساحت 1607 مترمربع
705فرعی: آقایعلی محمد بهمنی بیدگلی فرزند حسن، ششدانگ  یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 893.40 مترمربع
706فرعی: آقایحسین دهقانی آرانی فرزند رحمت اله، ششدانگ  یک درب 

باغ محصور به مساحت 2330.75 مترمربع
707فرعی:آقــای غالمرضا دربندی بیدگلی فرزند حســین، ششــدانگ 
 قطعه زمین محصور) با کاربری کشــاورزی( به مســاحت 1791.33 متر

مربع
708فرعی:آقای مرتضی مردان  فرزند زنده علیوخانم لیال ابراهیمی مطلق 
فرزند علی اکبر. )بالمناصفه(، ششــدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر به 

مساحت 908.29 مترمربع
در واقــع  اصلــی   2700 پــالک  از  فرعــی  هــای   شــماره 

 مهذب آباد
279فرعی: آقایحسین عباس زاده بیدگلی فرزند نعمت، ششدانگ یک درب 

باغ متروکه به مساحت 1435مترمربع.
282فرعی: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران  و بیدگل شناسه ملی 
14003505268 بــه عنوان تصدی بر وقف، ششــدانگ  یک درب باغ به 

مساحت 1691.30مترمربع
283فرعی:اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان آران  و بیدگل به شناسه 
ملی 14003505268 به عنوان تصدی بر وقف، ششدانگ یک درب باغ  به 

مساحت 2700مترمربع
در واقــع  اصلــی    2715 پــالک  از  فرعــی  هــای   شــماره 

 ابوزیدآباد
752فرعی:آقای حســین جعفری فرزند غالمعلی، ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 800 مترمربع.
4082فرعی:دولت جموری اســالمی ایــران به نمایندگــی وزارت جهاد 
کشاورزی- سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان، ششدانگ قسمتی 
از ســاختمان ) مرکز اداره جهاد کشــاورزی شــهر ابوزیدآباد ( به مساحت 

2750مترمربع
4083فرعی:آقای عباس نجاتی  فرزند اکرم، ششــدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 9388.61مترمربع.
4098فرعی:آقای حســین جعفری فرزند غالمعلی، ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 2060 مترمربع.
2640  اصلــی واقــع در اراضــی   شــماره فرعــی از پــالک 

آراندشت
1888فرعی:آقای مجید مکاری نژاد آرانی  فرزند رضا، ششدانگ یکبابخانه  

به مساحت 146.65 مترمربع
 پالک  های اصلی واقع در اراضی بیدگل

3102  اصلی آقایان ســیف اله و غالمعلی و محمد و خانم شمسی همگی 
نوروز پور بیدگلی فرزندان عباس کما فرض اله، ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت 481مترمربع
3103  اصلی آقای عباس ربانی بیدگلی فرزند علی اکبر ، ششــدانگ قطعه 
زمین مزروعی  به مســاحت 34095 مترمربع واقع در اراضی گناره مزرعه 

دستجرد و غیاثیه
3104  اصلی -آقای علیرضا حاجی علی اکبری بیدگلی فرزند محمدوخانم 
زهرا عمو رمضانی بیدگلی فرزند عباس)بالمناصفه(، ششــدانگ یکبابخانه 

به مساحت 142مترمربع.
امالک وابنیه بخش چهار آران وبیدگل  

شماره های فرعی از پالک  40 اصلی واقع در نوش آباد
3901فرعی:آقای حمیدرضا رحیمی کرمانی فرزند اسدالهوخانم زهراسادات 
کریمی نوش آبادی فرزند سید حسین. )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 104مترمربع
3907فرعی:شــهرداری نوش آباد ، ششــدانگ قطعه زمین محل پارک 
 الله و فضای ســبز و مســتحدثات داخــل آن به مســاحت 38652متر

مربع.
 شــماره فرعــی از پــالک  41 اصلــی واقــع در اراضــی حســن آباد

نوش آباد
1792فرعی:آقای علی محمد کارکن فرزند محمد علی، ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 225.75 مترمربع
تاریخ انتشار نوبت اول :  96/08/01   
تاریخ انتشار نوبت  دوم  :  96/09/01  

م الف: 5/2/96/496/  عباس عباس زادگان رییس اداره  ثبت اسناد 
آران و بیدگل)689 کلمه( 
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ابالغ رای
8/44 کالسه پرونده 95-1096 ش 51  شماره دادنامه: 96/4/31-619 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک ملت 
به نمایندگی آقای هادی اخالق فیض آثار به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان با وکالت آقای علی کریمی 
زاده به نشانی اصفهان خ باهنر مجتمع مهریار طبقه اول واحد 5، خواندگان: 
1- خانم سمانه بهرامی به نشانی مجهول المکان 2- فتح اله امینی سوالری 
به نشانی اصفهان خ هشت بهشت خ همدانیان خ محمدی بن بست حافظ 
پالک 14، 3- آقای عبدالعلی بهرامی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 77/269/365 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه قراردادی از تاریخ تقدیم دادخواســت لغایت اجرای حکم به صورت 
تضامنی از خواندگان، 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 شــورا:  در خصوص دعوی آقای علی کریمی زاده به وکالت از 
بانک ملت به نمایندگی آقای هادی اخالق فیض آثار به طرفیت خواندگان 
1- خانم سمانه بهرامی 2- آقای فتح اله امینی سوالری 3- آقای عبدالعلی 
بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ 77/269/365 ریال و خسارت تاخیر تادیه 
طبق نرخ مندرج در قرارداد بانکی به صورت روزشمار روزانه 35825 از زمان 
تقدیم دادخواست تا تاریخ وصول به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 
به قرارداد الیحه شماره 922296918/05 مورخ 92/11/8 ارائه شده توسط 
وکیل خواهان که امضا خواندگان به عنوان مشتری و متعهدین در ذیل آن 
وجود دارد و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی و شرح دادخواست 
مبنی بر اینکه خوانــده ردیف اول طی قرارداد الیحه ابــرازی اقدام به اخذ 
تسهیالت از بانک موکل نموده و خواندگان ردیف دوم و سوم نیز  با امضا در 
ذیل قرارداد الیحه ابرازی و طی تعهدنامه مورخ 92/11/8 کلیه خســارات 
مربوطه را بر اساس قرارداد بانکی به صورت پرداخت تضامنی تضمین نموده 
اند و اینکه خوانده ردیف اول از ایفای تعهدات خــود امتناع نموده و بدهی 
خواندگان تا زمان تقدیم دادخواست طبق قرارداد بانکی مبلغ 77/269/365 
ریال می باشد که نامبردگان از پرداخت آن علی رغم مطالبه موکل خودداری 
نموده اند و خســارت تاخیر تادیه قراردادی 21 درصد مانده بدهی برای هر 
سال که به صورت روزشمار روزانه 35825 ریال می باشد و اینکه خواندگان 
علی رغم ابالغهای قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز 
ارائه ننموده اند و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض فلذا شورا 
با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد به ماده 10 قانون نحوه وصول 
مطالبات بانکها مصوب سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 
15 قانون اصالح قانــون عملیات بانکی بدون ربا ومــواد 10 و 230 قانون 
مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرســی مدنــی حکم بر محکومیت 
خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ 77/269/365 ریال بابت اصل خواسته 
و 2/906/720 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه قراردادی از 
قرار روزانه مبلغ 35825 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/1 تا تاریخ 
وصول و هزینه نشر  آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
وکال در حق خواهان صادر و ا عالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 
مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:22848 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 563 کلمه، 6 کادر(  
ابالغ رای

8/43 کالسه پرونده: 960597 شماره دادنامه: 9609976794102677-
96/7/19 مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
محمود میرزائی به نشانی بزرگمهر خ هشــت بهشت شرقی ک 24 فرعی 
3 پ 42،  خوانده: اکبر سوادکوهی و محسن ســواد کوهی هردو به نشانی 
مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای محمود میرزائی 
به طرفیت آقای اکبر سوادکوهی و محســن سوادکوهی به خواسته مطالبه 
مبلــغ 26/660/000 ریال وجه چــک به شــماره 512559-94/4/30 و 
512557-94/2/30  بــه عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خســارات 
قانونی بــا توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصــدق چک  و گواهی 
عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده اند لــذا دعوی خواهان علیه خوانــده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
26/660/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/473/250 ریال بابت هزینه 
دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چکهای موصوف 
)تاریخ سررســید چکها(  تا تاریخ اجــرای حکم در حــق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت 
روز قابــل تجدید نظــر در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:22904 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

 ) 286 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/52 چون مرتضی رفیعایی فرزند مصطفی نســبت به 3/33 سه دانگ از 
ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده و به تایید دفتر 60 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت 
تمامت 3/33 ششدانگ پالک 15201/3862 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که در صفحه 488 دفتر 258 طبق ســند 17674-83/12/26 دفتر 113 
اصفهان به نام نامبرده انتقال شده سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی 
باشد.  به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) 
غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا سند مالکیت نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف: 23926 
هادیزاده رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  ) 219 کلمه، 2 

کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/51 چون آقای  عبدالرشــید ولی نیا فرزند علی مالک ششــدانگ پالک 
15190/17827  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  با تسلیم استشهاد محلی 
که هویت و امضا شــهود رسمًا گواهی شده مدعی شــده که سند مالکیت 

ششدانگ پالک مزبور در صفحات 405 و 408 دفتر 54 محلی ذیل ثبتهای 
32413 و 31598 به نام آقای رضا سرخیان و خانم رضوان میردامادی هر 
کدام نسبت به سه دانگ مشاع سابقه ثبت و اسناد مالکیت چاپی شماره های 
801103 و 801102   صادر و تســلیم گردیده است و به موجب سند انتقال 
شماره 18547 مورخه 81/06/19 دفترخانه 60 اصفهان به آقای عبدالرشید 
ولی نیا انتقال قطعی یافته اســت و اعالم نموده که سند به علت جابجایی 
مفقود شده و درخواست صدرو سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی 
انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م 
الف: 23914 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  

) 235 کلمه، 3 کادر(  
حصر وراثت

8/73  خانم فریبا نصری نصرآبادی دارای  شناســنامه شــماره 44878 به 
شرح دادخواســت به کالســه  2260/96 ح 10  از این شــورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان حســین 
حســن پورکارالدانی به شناســنامه 1462 در تاریــخ 96/6/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1 دختر و همســر و پدر و مادر: 1- زهرا حســن پور کار الدانی، ش.ش 
1273919531 فرزند 2- فریبا نصری نصرآبادی، ش.ش 44878 همسر 
متوفی 3- زهرا بیگم نصر اصفهانی، ش.ش 46 مادر متوفی 4- اصغر حسن 
پورکار الدانی، ش.ش 30 پــدر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 23775 شعبه 10 شورای حل اختالف اســتان اصفهان )153 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/74 نظر به اینکه خواهان مصطفی یوسفیان آرانی دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت محمدعلی جم ســاز ، جلیل جم ســاز  به مجتمع 
شوراهای حل اختالف آران و بیدگل واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که 
پس از ارجاع به شعبه سوم به کالسه 96/664/3 ثبت و برای تاریخ یکشنبه 
96/09/05 ساعت 18 وقت رســیدگی تعیین گردیده و از آنجاییکه خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی 
دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی مراتب بــه نامبرده ابالغ می 
گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده میتواند 
تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشــار این آگهی به منزله ابالغ محسوب 
 شــده و در صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. 
م الف: 5/2/96/536 عباســعلی دهقانی رئیس شورای حل اختالف 

شعبه سوم آران و بیدگل ) 153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/650 شــماره دادنامــه: 9609970350900998 شــماره پرونــده: 
9509980350900126 شماره بایگانی شــعبه: 950139 خواهان: آقای 
حبیب راه خدا فرزند احمد به نشانی اصفهان- خ مسجد سید ک داماد زاده 
پ 33 )فعاًل ساکن در زندان مرکزی می باشد( خواندگان: 1- اداره تصفیه 
و ورشکستگی به نشانی اصفهان خ نیکبخت 2- دادستان محترم اصفهان 
به نشانی اصفهان خ نیکبخت دادگســتری اصفهان 3- آقای احسان میرزا 
کریمی با وکالت خانم منصوره عگســری فرزند جعفر به نشــانی اصفهان 
دروازه شیراز قبل ازچهار راه شیخ صدوق ســمت چپ ساختمان رادان ط 
1، خواسته: صدور حکم ورشکســتگی، دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی خواهــان آقای حبیب راه خدا فرزنــد احمد به طرفیت 
خواندگان دادستان محترم اصفهان- احسان میرزا کریمی- اداره تصفیه و 
ورشکستگی به خواسته صدور حکم ورشکستگی خواهان می باشد صرفنظر 
از عدم توجه دعوی به خواندگان ردیفهای اول و سوم با توجه به دادخواست 
تقدیمی و نظر به اینکه خواهان در امر خرید و فروش طال اشتغال داشته است 
تاجر تلقی می گردد لذا دادگاه جهت بررسی موضوع را به کارشناس ارجاع 
که کارشــناس با توجه به وضعیت نامعلوم مالی خواهان قادر به اظهار نظر 
دقیق نگردید ولی به هر حال توقف واقعی خواهان از شش ماه قبل از طرح 
دعوی که منجر به بازداشــت خواهان و توقیف مغازه وی شده است محرز 
است لذا دادگاه به استناد مواد 412 و 413 و 416 و 417 و 433 و 537 قانون 
تجارت حکم بر ورشکســتگی خواهان صادر و اعالم و تاریخ توقف را اول 
مهرماه 1394 تعیین می کند و با توجه به اینکه تاجر مقررات ماده 413 قانون 
تجارت را رعایت نکرده اســت و در دوران توقف اقدام به پرداخت وجوهی 
به تعدادی از طلبکاران کرده که  با این عمل طلب آنها را به دیگران ترجیح 
داده و ظرف مهلت مقرر قانونی اعالم توقف نکرده است نوع ورشکستگی 
را  ورشکستگی به تقصیر تعیین واعالم می کند حکم صادر شده موقتا قابل 
اجرا بوده و اداره تصفیه امور ورشکســتگی اصفهان باید نسبت به مهر موم 
اموال و فراهم نمودن مقدمات تصفیه اقدام کند رای صادر شــده نسبت به 
طرفین حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی است و 
نسبت به اشخاص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ اعالن قابل اعتراض در این 
دادگاه می باشد. م الف:21643 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان ) 390 کلمه، 4 کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/77 شماره:1396/04/428494 نظر به اینکه سند مالکیت دو سهم مشاع 
از ده سهم ششدانگ یک قطعه زمین معروف ده قفیزی پالک ثبتی شماره 
1349 فرعی از یک  اصلی واقع در اوره جــز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل 
ثبت 6248 در صفحــه 390 دفتر امالک جلد 46 به نام علی قاســم تحت 
شماره چاپی مسلسل 38836 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است  سپس ورثه 
نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده  960407061505432-

1396/7/27 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل 
شــماره: 64036 الی 64038-1396/7/13 به گواهــی دفترخانه 7 نطنز 
رسیده است مدعی هستند که سند مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود 
گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند 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 شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 373 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اســناد و امالک نطنز) 240 
کلمه، 3 کادر(  

فقدان سند مالکیت
8/78 چون نازباجی یوسف رشیدی فرزند ولی با تســلیم 2 برگ استشهاد 
محلی که  هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 60 اصفهان 
رسیده مدعی است که ســند مالکیت یکدانگ و نیم مشاع ششدانگ پالک 
15190/19935 واقــع در بخــش 5 ثبت اصفهان که طبــق گواهی دفتر 
امالک  در صفحــه 326 دفتر 105 ذیل ثبت 17569 ســابقه ثبت و صدور 
 سند به شــماره چاپی 278827 به نام نامبرده داشــته و در رهن و بازداشت 
نمی باشد به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و  تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 24073 هادیزاده رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان  ) 208 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/79 شــماره صادره: 1396/42/409169- 96/6/7 نظر به اینکه ســند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که خانه شده است پالک 
ثبتی شــماره 5268 فرعی از 5000 اصلی واقع در بخــش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 92582 در صفحه 376 دفتــر امالک جلد 518 تحت شــماره چاپی 
مسلسل دفترچه ای 317542  طی سند انتقال 7751 مورخ 1354/09/08 
دفترخانه 97 اصفهان به نام محمد نصیرکوهی حبیبی ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است و ســپس مالک با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده به 
شماره 13960215584700215 مورخ 1396/06/01 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 33206 مورخ 1396/05/31 
به گواهی دفترخانه 78 اصفهان رســیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شــد. م الف: 24074 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان )255 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

8/12 شــماره نامه: 9610113630401657  به موجــب اجراییه صادره 
از شعبه 2 شــورای حل اختالف تیران و کرون در پرونده کالسه 147/96 
شعبه اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف دادگستری تیران، محکوم 
له منصور امینی با وکالت حســین دادخواه و محکوم علیهم ابراهیم آقایی 
فرزند محسن و سعید دادخواه مبنی بر فروش مال غیر منقول زیر که حسب 
درخواســت محکوم له توسط کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل 
ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده اســت: مورد مزایده عبارت است از 4/5  
سهم از 25 سهم باغ مشجر جدیداالحداث با درختان 3 ساله سیب و زردآلو و 
گیالس و انار و هلو که توسط فنس با ارتفاع 2/4 متر ارتفاع و فنس سیمی 2 
متر ارتفاع و دارای 32 پایه فلزی واقع در دشت سفلی تیران به مساحت 432 
متر مربع و دارای سند رسمی تحت پالک 2537 فرعی از 1 اصلی متعلق به 
خانم نرگس دادخواه که طی بازدید صورت پذیرفته از ســوی کارشناس به 
مشزان مبلغ 151/000/000 ریال )معادل پانزده میلیون و صد هزار تومان( 
برآورد و ارزیابی می گردد و مقرر گردید اموال موصوف در مورخه سه شنبه 
96/8/16 از ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای 
احکام حقوقی شورای حل اختالف دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت 
پایه ازقیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشــنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صــورت ده درصد اولیه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال 
مورد مزایده داده شود.  م الف: 285 شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شورای 
 حل اختالف شهرستان تیران وکرون )مجتمع شــماره یک( )305 کلمه،

 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/11 شــماره صادره : 1396/42/428025 چون آقایان محمد حســین و 
مجید و خانم اکرم شهرت همگی احمدی فرزندان علی در اجرای مقررات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
تقاضای صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه واقع در محدوده پالک 
131 فرعی از 4483  اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان رانموده و آرای 
شماره 1530-1529-1472 مورخ 96/2/25 و 96/2/26  هیات حل اختالف 
موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شــده و تحدید حدود پالک اولیه 
تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود 
پالک شماره 3784  فرعی از 4483 اصلی مفروز ومجزی از 131 فرعی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقایان محمد حســین و مجید و خانم اکرم 
شهرت همگی احمدی فرزندان علی به ترتیب محمد حسین  نسبت به16 
سهم و م جید نسبت به 16 سهم و خانم اکرم نسبت به 5 سهم مشاع از 42 
سهم ششدانگ ) باستثنای بهای ربعیه اعیانی(  در روز دوشنبه 96/8/29 از 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی صورت پذیرد. م الف: 23688 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان)256 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/3  شــماره: 96/2027006167- 96/7/22 چون تحدید حدود یکباب 
خانه پالک شماره  39/146 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام نرگس خرمی فرزند بشیر در جریان ثبت است و طبق رای شماره  
139660302027002913- 96/3/16 مفروز گردیده به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده  اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضــی تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1396/8/27 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 
روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  م الف:23043 هادیزاده 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/34 کالسه پرونده: 1058/91 شماره دادنامه: 1391-91/12/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: موسسه قرض 
الحسنه مهر بســیجیان به نشــانی اصفهان خ توحید جنب مجتمع تاالر 
فرشچیان ساختمان مدیریت با وکالت ایمان خوش فطرت به نشانی شاهین 
شهر خ عطار نبش فرعی 6 غربی مجتمع امیر طبقه 4 واحد 6،  خوانده: احمد 
حسن پور به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست موسسه قرض الحسنه 
مهر بســیجیان با وکالت ایمان خوش فطرت به طرفیت احمد حسن پور به 
خواســته مطالبه مبلغ 25/158/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 
549133-90/12/22 عهده بانک ملی ایران ) ســه راهی خمینی شــهر( 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی نشر آگهی 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت 
از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون و یکصد و پنجاه و هشت هزار ریال به 
عنوان اصل خواســته و پرداخت حق الوکاله وکیل سی هزار ریال به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ )90/12/22(  
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل وا خواهی در این شــعبه خواهد بود. م الف:22925 شعبه 28 

شورای حل اختالف اصفهان) 314 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/48 خانم معصومه شــیروی خوزانی دارای شناسنامه شماره 74  به شرح 
دادخواست به کالسه  621/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین نوروزی خوزانی به شناسنامه 
29 در تاریــخ 1396/3/25 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- معصومه شیروی خوزانی فرزند 
ابوالقاسم، ش.ش 74 )همسر( 2- یداله نوروزی خوزانی فرزند علی، ش.ش 
161 )برادر ابوینی( 3- صدیقه نوروزی خوزانی فرزند علی، ش.ش 130 ) 
خواهر ابوینی( 4- خدیجه نوروزی خوزانی فرزند علی، ش.ش 131 )خواهر 
ابوینی( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 5416 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )153 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

8/29 شــماره اجراییــه:9610420351300147  شــماره پرونــده: 
9109980351300426 شماره بایگانی شعبه:910431 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610090351301101  و شماره دادنامه 
مربوطه 9109970351301440  محکوم علیه محمد حسین محمدی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون و 
ششــصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و یکصد 
و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سررسید چکها تا زمان تادیه آنها در حق خواهان داود بیاتی به نشانی 
اصفهان خ توحید صرفای ســپاهان ضمنًا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر 
عهده محکوم علیه اســت) حکم غیابی(. 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 پرداخــت 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 ســی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص 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 اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 قانــون اجرای احکام 
مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیــزه 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 ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
 علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 22919 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)411 

کلمه، 4 کادر(
احضار متهم

8/31 شــماره درخواســت:9610463624700009 شــماره پرونــده: 
9309983624700634 شــماره بایگانی شــعبه: 930672 نظر به اینکه 
در پرونده کالســه 930672 بازپرســی متهم آقای محمــود پیام فرزند 
ابراهیــم به اتهام تخریــب عمدی تابلوی ایســت و عالمــت کله قندی 
پاســگاه ظفرقند از طرف  این دادســرا تحت تعقیب می باشــد با توجه به 
مجهول المکان بودن نامبرده بدین وســیله در اجرای مــاده 174 قانون 
آئین دادرســی کیفری مراتب به ایشــان ابالغ تا ظرف یکمــاه از تاریخ 
انتشــار آگهی در شــعبه اول بازپرســی دادســرای عمومــی و انقالب 
اردســتان جهت پاســخگویی به اتهــام خویش حاضر شــوند در صورت 
 عدم حضور پــس از موعــد مقرر اقــدام قانونــی معمول خواهد شــد.  
م الف: 286 شعبه اول بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

اردستان )112 کلمه، 1 کادر(
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 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان امالک واقع در 

قسمتی از بخش5 ثبت اصفهان
8/9  به موجب ماده 11- قانون ثبت اسناد و امالک وماده 59- اصالحی آئین 
نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم ســال 1396- تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شــماره هایی که از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء 
هیات محترم نظارت آگهی ثبت آنها تجدید گردیده است به شرح ذیل آگهی 

می شود.
ردیف )الف(: امالکی است که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض 

نسبت به آنها از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 90 روز می باشد.
3/2484- آقای عباس زارعی زفره فرزند نصراله ششــدانگ یکباب اطاق به 
مساحت 87/39 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که بعداً می بایست با 

پالک 2/2484 تجمیع گردد.
32/2966- آقای سید منصور حسینی دزکی فرزند سید اصغر نسبت به چهار 
دانگ مشاع و آقای ابوالقاســم کریمی وردنجانی فرزند اسکندر نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ قســمتی از گل انداز جوی به مساحت 12/10 متر 
مربع واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که بعداً می بایســت با پالک 7/2966 

تجمیع گردد.
3/4310- آقای مهدی خان دائی دســتجردی فرزند حســین و خانم احترام 
دستگردی حسن زاده فرزند صادق ) بالمناصفه( ششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 72/136 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
3716/4483- خانم مرضیه سعیدی زاده اصفهانی فرزند حسینعلی ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 151 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مجزی 

شده از 119 فرعی از 4483- اصلی.
3774/4483- آقای بهزاد ابدالی فرزند حسین ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 20/103 متر مربع احداثی بر روی مستثنیات پالک 178/4483 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان
3775/4483 -آقای علی داد شیخی قلعه سردی فرزند علی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 05/212 متر مربع مجزی شده از 178/4483 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان.
206/4485- آقای شکراله حسینی فرزند حجت اله ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 20/96 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
1518/4485- آقای مرتضی غفار دســتگردی فرزند علی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 15/116 متر مربع مجزی شده از 203 فرعی از 4485- اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
1542/4485- آقای امیر حسین شهریاری فرزند عزیزقلی و آقای قدرت اله 
شفیعی دستگردی فرزند حیدرقلی )بالسویه( ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
62/105 متر مربع مجزی شده از 506 فرعی از 4485- اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان.
1567/4485- آقای حســن حسینیان دســتجردی فرزند محمد ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 187 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
357/4502- آ قای مصطفی سخنی دستجردی فرزند حسن ششدانگ یکباب 
خانه به مســا حت 09/225 متر مربع به عنوان قطعه از قلــم افتاده از پالک 

2/4502 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
358/4502- آقای مرتضی سخنی دستجردی فرزند حسن ششدانگ قطعه 
زمین محصور به مساحت 225 متر مربع به عنوان قطعه از قلم افتاده از پالک 

2/4502 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان. 
359/4502-خانم مریم سخنی دســتجردی فرزند حسن ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 95/75 متر مربع به عنوان قسمتی از قطعه از قلم افتاده 

از پالک 2/4502 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
1474/4839- آقای مهدی اوقانیان فرزند عباس و خانم فرشته اخوان طباخ 
فرزند محمد )بالســویه( ششــدانگ قطعه زمین )کوچه متروکه( به مساحت 

02/55 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
5502/5000- آقای یداله قنبری قلعه شــوری فرزند محمد علی ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 80/119 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
5622/5000- خانم زهرا خضری قهه فرزند رضا ششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 90/82 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
8309/5000- آقای ولی اله ذوالفقاری فرزند عباســعلی و خانم ربابه نادعلی 
عطاآبادی فرزند محمد اســماعیل )بالمناصفه( ششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 46/102 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
8371/5000- آقای عباس اسماعیلی اراضی فرزند ناصرقلی ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 44/67 متر مربع واقع در بخش 5  ثبت اصفهان.
11056/5000- آقای حجت اله شــاه وردی دهاقانــی فرزند محمد و خانم 
فردوس سعیدی دهاقانی فرزند نصراله ) بالمناصفه( ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 03/99 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
18435/5000- آقای رضا ناطقی فرزند عباس و خانم اشرف ناطقی عطاآبادی 
فرزند عباس و خانم زهرا ناطقی فرزند عباس )بالمناصفه( هر کدام نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 60/105 متر مربع واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان.
20185/5000- آقای خیراله جانقربان فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 15/274 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
24213/5000- آقای محمد نورالهی فرزند عباسعلی ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 97/112 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
24980/5000- آقای مرتضی صالحی فرزند ملک ابراهیم ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 50/147 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
24986/5000- آقای مهدی کریمی فرزند رحیم ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 23/196 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
24988/5000- آقای احمد باقری اســفه فرزند محمد علی و خانم سکینه 
خاتون کاظمی فرزند عوض )بالســویه( ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

02/177 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.
24996/5000- آقایان ابراهیم و اســماعیل و غالمرضا و خانم ها سهیال و 
خدیجه و زهرا شهرت همگی عیوضی محمودآبادی فرزندان جمشید و خانم 
گلناز عیوضی فرزند حسین ) ابراهیم و اسماعیل هر کدام نسبت به 6/12 حبه 
مشاع و غالمرضا نسبت به 9/18 حبه مشــاع و گلناز نسبت به 9 حبه مشاع و 
خانم ها زهرا و خدیجه و سهیال هر کدام نسبت به 3/6 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 26/105 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان.
24997/5000- آقایان ابراهیم و اســماعیل و غالمرضا و خانم ها سهیال و 
خدیجه و زهرا شهرت همگی عیوضی محمودآبادی فرزندان جمشید و خانم 
گلناز عیوضی فرزند حسین ) ابراهیم و اسماعیل هر کدام نسبت به 6/12 حبه 
مشاع و غالمرضا نسبت به 9/18 حبه مشــاع و گلناز نسبت به 9 حبه مشاع و 
خانم ها زهرا و خدیجه و سهیال هر کدام نسبت به 3/6  حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 54/201 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان.
25002/5000- آقای رجبعلی رستمی عطاآبادی فرزند عبدالحسین ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 22/85 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.

25009/5000- آقای ابراهیم چلمقانی فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 01/76 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.

25016/5000- آقای محمد علی باقری اســفه فرزند عبدالرحیم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 27/70 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.

25030/5000- آقای محمدرضا شــاهمرادی فرزند اسکندر و خانم فاطمه 
صغرا کمالی فرزند رضاقلی) بالمناصفه( ششدانگ قسمتی از گذر به مساحت 
10/5 متر مربع که بعداً می بایســت با پالک 4902/5000 تجمیع گردد واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان.
ردیف )ب(: امالکی که طبق رای هیات محترم نظارت ثبت استان اصفهان و 
یا اختیارات تفویضی آگهی نوبتی آنها تجدید گردیده و فقط یک نوبت منتشر 
و مدت اعتراض نسبت به آنها از تاریخ اولین انتشار آگهی 30 روز است به شرح 

ذیل می باشد.
12- اصلی آراطون و بارسیق و مصرب و گارابید و داود و سمبات و وارطوهی 
و استقیک و هرانوش و ریپحی شهرت همگی بازیل فرزندان آبدار اراطون و 
خانم ریپسیما آبدار اراطون بارسیق کما فرض اله به موجب سند انتقال اجرایی 
163885-84/5/23 دفترخانه 71 اصفهان به شورای خلیفهگری ارامنه جلفای 
اصفهان و جنوب ایران به شماره ثبت 56 ثبت شرکتهای اصفهان انتقال شده 
است که به موجب رای شماره 11359-96/5/10 هیات محترم نظارت رای 
به تکمیل اظهارنامه ثبتی صادر که در آگهی های قبلی فاقد پالک و بدون قید 

نام خانوادگی آگهی شده است.
38- اصلی آراطون و بارسیق و مصرب و گارابید و داود و سمبات و وارطوهی 
و استقیک و هرانوش و ریپحی شهرت همگی بازیل فرزندان آبدار اراطون و 
خانم ریپسیما آبدار اراطون بارسیق کما فرض اله به موجب سند انتقال اجرایی 
163885-84/5/23 دفترخانه 71 اصفهان به شورای خلیفهگری ارامنه جلفای 
اصفهان و جنوب ایران به شماره ثبت 56 ثبت شرکتهای اصفهان انتقال شده 
است که به موجب رای شماره 11359-96/5/10 هیات محترم نظارت رای 
به تکمیل اظهارنامه ثبتی صادر که در آگهی های قبلی فاقد پالک و بدون قید 

نام خانوادگی آگهی شده است.
4645/5000- آقای اصالن ســعید زادگان فرزند سهراب ششدانگ یکباب 
خانه که به موجب سند انتقال 169073-96/4/20 دفتر 6 اصفهان به نامبرده 
انتقال گردیده که در آگهی های نوبتی قبلی نام خانوادگی دو نفر از مالکین قبل 

و همچنین میزان سهام آنها اشتباه و کمتر چاپ ومنتشر شده است. 
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد وامالک چنانچه کسی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی  اعتراضی داشته باشــد باید نسبت به تقاضاهای مندرج 
در ردیف )الف( از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز و نسبت به ردیف 
)ب( از تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی تا 30 روز اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نماید. در صورتی که قبل از انتشــار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد 
طرف دعوی باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز گواهی دادگاه 
را در مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تســلیم نماید اعتراضات یا گواهی 
طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل گردد بالاثر و مطابق تبصره 
ذیل ماده 17 قانون و ماده 86 آئین نامه قانون ثبت رفتار خواهد شد. معترضین 
بایســتی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست 
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم، در غیر این صورت متقاضی ثبت می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست خود را دریافت 
و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه می دهد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت 
حقوق ارتفاقی در موقع تحدید  حدود در صورتمجلس تحدیدی قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت پذیرفته خواهد شــد. این آگهی نسبت به ردیف )الف( در دو نوبت 
به فاصله 30 روز نسبت به ردیف )ب( یک نوبت در روزنامه زاینده رود درج و 

منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/01 

م الف: 23656  اعظم قویدل رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
)1623 کلمه(

 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396 
ثبت اسناد و امالک زواره بخش 17 ثبت اصفهان

8/2 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
مربوطه، امالکی که در سه ماهه دوم ســال 1396 تقاضای ثبت آنها در اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره پذیرفته شده و همچنین امالکی که طبق آراء هیئت 
محترم نظارت ثبت، آگهی آنها باید تجدید گردد به شرح ذیل آگهی می گردد:

الف( امالکی که اظهار نامه آنها در ســه ماهه دوم سال 1396 تنظیم و جهت 
انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده است.

دهستان گرمسیر
شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذیل:

1737- خانم فاطمه بیگم مدنی زواره فرزند میرزا حسن ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 31817/30 متر مربع.

7351- آقای مهدی ســمائی و خانمها حورا و کبری و پوران والهه شــهرت 
همگی سمائی فرزندان ابراهیم ششــدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 
2737/80 متر مربع به نسبت مهدی 32 حبه مشــاع و بقیه هر کدام 10 حبه 

مشاع.
7356-  آقای عباس عابدینی فرزند یحیی ششــدانگ دامداری به مساحت 

492 مترمربع.
7359- آقای سید حسام الدین شــریعتمداری فرزند سید محمد و آقای سید 
حسین مرتضوی امامی فرزند سید عباس و خانم شمسه امامی طباطبائی فرزند 
سید حسام الدین ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 2561 متر مربع به 
نسبت سید حسام الدین یکدانگ مشاع و سید حسین دو دانگ مشاع و شمسه 

سه دانگ مشاع.
دهستان سفلی

روستای شهراب 28 اصلی و فروعات ذیل:
410- آقای حسن رفیعان اردســتانی فرزند ماشــاءاله و خانم زهرا دهقانی 
شهرابی فرزند مهدی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 229 متر مربع بالمناصفه 

هر کدام سه دانگ مشاع.
411- آقای حسن رفیعان اردستانی فرزند ماشــاءاله ششدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 174/50 متر مربع.
412- خانم خدیجه رفیعیان اردستانی فرزند ماشاءاله ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 95/32 مترمربع.
413- خانم زهرا رفیعان اردستانی فرزند ماشاءاله ششدانگ قطعه زمین محصو 

به مساحت 95/40 مترمربع.
414-خانم سیمین رفیعیان اردســتانی فرزند ماشاءاله ششدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 134 متر مربع.
ب( امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشــر و لکن بواسطه اشتباه 
موثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراء هیات محترم نظارت یا دستور 
اداری مستند به اختیارات تفویضی هیات نظارت موضوع بندهای 385 و 386 
و 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 65 منجر به تجدید آگهی 

شده است: 
دهستان گرمسیر

شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذیل:
1110- آقای رحمت ربی فرزند حســین و خانم فاطمه دهقانان زواره فرزند 
اکبر دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک مزروعی بالسویه خریداری 
مع الواســطه از میرزا رحیم طباطبائی که قباًل به نام میرزا رحیم فاقد ســایر 

مشخصات آگهی شده است.
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید 
از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به امالکی که در ردیف )الف( می باشد 
به مدت 90 روز و نســبت به ردیف )ب( به مدت 30 روز دادخواست واخواهی 
خود را کتبًا به این اداره تسلیم نموده و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترض ثبتی ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید، ضمنًا گواهی طرح دعوی که 
پس از انقضاء مهلت قانونی واصل شود بالاثر بوده و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمناً طبق ماده 56 آئین نامه 
ثبت، حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حــدود و در صورتمجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود  و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده های معترض 
ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی  نسبت به امالک ردیف )الف( در دو نوبت به 
فاصله 30 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی و نسبت به ردیف )ب( فقط یک نوبت  

در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/01 

م الف: 269 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره)666 کلمه(

 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396 
منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

8/7  به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک و ماده 59 اصالحی آیین نامه 
مربوط به امالک در سه ماهه دوم سال 1396 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 
و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه هیات نظارت ثبت و به موجب 
اختیارات تفویضی آگهی های آنها را تجدید نموده به شرح ذیل آگهی می شود: 
ردیف الف( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی 
که اظهار نامه آنها در ســه ماهه  مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در 

ردیف منظور گردیده اند.
1- 15339- خانم بتول شــایان نژاد فرزند عباســعلی بــه ش ش 7245 و 
کدملی 1283774259 نســبت بــه نیم دانگ مشــاع و زهرا شــایان نژاد 
فرزند عباســعلی بــه ش ش 436 و کدملی 1291432906 نســبت به نیم 
دانگ مشــاع و احمد شایان نژاد فرزند عباســعلی به ش ش 1874 و کدملی 
 1291523359 نســبت به یکدانگ مشــاع و محمد شــایان نــژاد فرزند

 عباســعلی به ش ش 555 و کدملــی 1291386051 نســبت به یکدانگ 
مشــاع و علی شــایان نژاد فرزنــد عباســعلی بــه ش ش 123 و کدملی 
1291373098 نســبت به یکدانگ مشــاع و حســن شــایان نژاد فرزند 
عباســعلی به ش ش 8539 و کدملــی 1283787164 نســبت به یکدانگ 
مشــاع و حســین شــایان نژاد فرزند عباســعلی به ش ش 7897 وکدملی 
1283780763 نسبت به یکدانگ مشاع- ششــدانگ جوی متروکه تحت 
 پالک 15339 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 40/68 متر 
مربع- جهت الحاق به پالک ثبتی 6424 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان.

ردیف ب( امالکی که به موجــب رای هیات نظارت یا بــه موجب اختیارات 
تفویضی آگهی آن تجدید شده است.

1( 12417/3 – آقای حسین نجفی حســن  ابادی فرزند نجفقلی به ش ش 
445 اصفهان تابع دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ یکبابخانه تحت 
پالک ثبتی 3 فرعی مجزی شده از پالک 12417 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 167/25 متر مربع. ) که اشتباهًا در آگهی نوبتی سه ماهه 
چهارم سال 1395 به نام رجبعلی فروغی ابری فرزند محمد به ش ش 1475 

آگهی گردیده بود(.
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد چنانچه  کسی نسبت به امالک مندرج 
در این آ گهی واخواهی داشــته باشد از اولین نوبت انتشــار آ گهی نسبت به 
امالکی که در ردیف الف می باشد 90 روز و نسبت به ردیف ب بمدت 30 روز 
دادخواست واخواهی خود را کتبًا به این اداره تسلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و در صورتی که 
قبل از انتشــار این آگهی دعوایی اقامه شده باشــد طرف دعوی باید گواهی 
دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید و اعتراضات 
یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بالاثر است 
و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود 
در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک ومجاورین نســبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی مطاق ماده 20 قانون ثبت و تبصره دوماده واحد قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شــد. این آ گهی نسبت به 
امالک ردیف الف در 2 نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب فقط یک 

نوبت از تاریخ اولین آگهی منتشر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/08/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/09/01 

م الف: 23422 حسین هادیزاده کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شرق 
اصفهان )588 کلمه(

 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396 
اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

 8/28  بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالک و ماده 59 اصالحي آیین 
نامه مربوطه امالکي که تقاضاي ثبت آنها در سه ماهه دوم سال1396 پذیرفته 
شده و امالکي که در آگهي های  نوبتي قبلي از قلم افتاده در بند الف  این آگهی 
و امالکی که بموجب آراء هیات نظارت در بند  ب این آگهی می بایست تجدید 

آگهی گردند مربوط به حوزه ثبتی نطنز  به شرح ذیل آگهي مي گردند:
بند الف(

اول(شماره های مربوط به بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه
شماره  های فرعی از 1– اصلي واقع درروستای اوره

258- آقای حسن استادی  مهابادی  فرزند علی  اکبر  تما می  دو دانگ ونیم  
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه مخروبه  بمساحت 145  متر مربع 

459- اقای سید محمد  تقی  بنی الحسینی  فرزند سید امیر  سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ قطعه  زمین مزروعی معروف باغ کوچه  به مساحت 1361/85 

متر مربع
شماره فرعی از  9 - اصلي واقع درکوی علیا

2312–  آقای محمد محسن  فرزند غالمرضا   ششدانگ قطعه زمین مزروعی  

محصور بمساحت  80/ 881 متر  مربع  
شماره  های فرعی از33 – اصلي واقع درشهر نطنز

1091— آقای جواد کوچه میری  فرزند علی    ششدانگ قطعه زمین  مزروعی 
به مســاحت 25/ 518 متر مربع که در حد جنوبی به عرض چهار متر  ازآن در 

حریم رودخانه  قرار دارد  
1674-خانم نغمه زمانی  فرزند صدر اله  ششــدانگ قطعه زمین محصور به 

مساحت 449 متر مربع 
شماره فرعی از 52 - اصلی واقع دروشوشاد

417- آقای محمد رضا برزگران فرزند تقی   شش دانگ یکدرب باغ   معروف 
باالی آسیاب حندوجه بمساحت 30/ 734 متر مربع 

419- آقای محمد رضا برزگران  فرزند تقی   ششدانگ یکباب اطاق معروف 
باالی آسیاب حندو جه  بمساحت  50/ 31 متر مربع  
شماره های فرعی  از 118- اصلی روستای جاریان

1066- خانم سهیال مهاجری خامنه فرزند محمد حسن ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 147/50 متر مربع 

دوم (شماره های مربوط به بخش 10 چیمه رود وبرزرود و قراء حومه
شماره   های فرعی از 15– اصلي واقع در روستای بید هند 

2938- آقای حسین خادمی فرزند قاســم   ششدانگ یکباب خانه معروف به 
پشت کنده بمساحت 29/ 165 مترمربع 

شمار ه های فرعی از 25 - اصلی  اصلی واقع در روستای چیمه 
801- آقــای ســید مهــدی میــری چیمــه فرزنــد ســید فــرج الــه  
 ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی معــروف میــر ابــول  بمســاحت

 60/ 1181 متر مربع که مقدار 35/ 164 متر مربع آن  در حریم رود خانه قرار 
دارد 

شماره فرعی از 128 - اصلی واقع در هنجن  
400—خانــم بتــول ســادات  جــالل زاده هنجنــی فرزنــد ســید 
 عبــاس   ششــدانگ یکبــاب خانــه در حــال احــداث  بمســاحت

 33/ 139 مترمربع  
شمار ه های فرعی از 150 - اصلی واقع در برز 

189- خانم زیور الســادات  سجاد زاده برزی  فرزند ســید عباس  ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 15/ 214 متر مربع  

2681-شرکت برز یاران  سهامی خاص  به شماره ملی 10101663369 به 
نمایندگی اقای محمد اســمعیلی برزی  فرزند ماشا اله  ششدانگ قطعه زمین 

محصور و سوله داخل آن بمساحت 35/ 3033 متر مربع 
سوم(شمار های مربوط به بخش 11 طرقرود و قرا تابعه

شماره فرعی  از 37-  اصلی  واقع در کشه
1032-خانم  پریا مرادی  فرزند محمود   ششدانگ یکدرب باغ  بمساحت 54/ 

1133 متر مربع  
شماره  های فرعی از 38-  اصلی مرجوران کشه  

57- آقای مجید  شکیبایی  کشه فرزند عین ا...   ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 630/47 متر مربع 

شماره  های فرعی از 141- اصلی باغستان پایین طرق 
1333-آقای عیسی  کبیری فرزند محمد رضا و زهرا کبیری طرقی فرزند علی 
اصغر بالمناصفه  ششــدانگ  یکباب اطاق تحتانی و ایوان  جلوآن  انتقال مع 

الواسطه از بانو هاجر کبیری  طرقی که در آگهی های قبلی از قلم افتاده است
شماره فرعی از 183-  اصلی روستای میالجرد  

164-آقای قاسم وشوشــادی فرزند ابراهیم   چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی معروف محمد خانم ابن علی به مساحت  

92/ 483 متر مربع 
165-آقــای قاســم وشوشــادی و خانمهــا فاطمــه و بتول وشوشــادی  
فرزنــدان ابراهیــم  بالســویه نســبت به هفت ســهم از هشــت ســهم  
 ششــدانگ یکــدرب بــاغ معــروف   رضــا ابــن علــی     بمســاحت

 21/ 6998 متر مربع  
شماره  های فرعی از 193-  اصلی واقع در طرق 

2719-  آقای علی اصغر محمد علی رجب فرزند غالمرضا نسبت به دو سهم 
و خانم نصرت شکوهی  طرقی فرزند  عباس  نسبت به سه سهم  مشاع از پنج 

سهم  ششدانگ  یکدرب    باغ  به مساحت   15/ 1160 متر مربع 
3605 الی 3608- خانم زینت جاللیان فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع 

از شش دانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت  375 متر مربع 
شمار ه فرعی از 212 - اصلی طرق

1206- آقای حبیب بابایی طرق   فرزند محمد علی  شش دانگ قطعه زمین 
محصور با کاربری زراعی به مساحت 403/20 متر مربع     

شماره فرعی از  215 - اصلی واقع درالدریجه طرق
161- آقای مرتضی قربانی   فرزند میرزا  شــش دانگ قطعه زمین مزروعی 
محصور به مساحت891/71 متر مربع  مفروز و مجزی شده از پالک 9 فرعی 

شمار ه فرعی از 277 - اصلی نسران
203 – آقای عباســعلی زارع اسفیدانی  فرزند اصغر ششــدانگ یکدرب باغ 

بمساحت 485 متر مربع
250 -       آقــای عباســعلی زارع اســفیدانی  فرزنــد اصغــر 
ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 1665/35 متــر مربــع                                                                                                                                            
بند ب- امالکی که بموجــب آراء هیات نظارت و یا اختیــارات  تفویضی  به 
روسای ثبتی که  بایستی  آگهی آنها تجدید شود  به شرح ذیل آگهی میگردند

شماره فرعی از 38  - اصلی مرجوران کشه
54- خانم سکینه عقیلی کشه  فرزند عزیز اله  ششدانگ یک باب خانه در محله  
معروف مرجوران   به مساحت 158/68 متر مربع   که در اگهی های نوبتی قبلی  
 شماره اصلی ملک اشتباها 37 اصلی قید  و آگهی شده که بدین وسیله اصالح

 می گردد.
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه شخص یا اشخاصی 
نسبت به امالک مندرج در بند الف این آگهي اعتراض )واخواهی( داشته باشند 
بایستی از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی ظرف مدت 90 روز  نسبت به امالک 
مندرج در بند ب این آگهی   ظرف مدت  30 روزدادخواست اعتراض خود را کتبا 
به این اداره تسلیم نموده و رسید دریافت نمایند و برابر قانون معترض بایستی از 
تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع 
قضایی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی 
که قبل از تاریخ اولین انتشار دعوایی اقامه شده و در جریان باشد وفق ماده17 
باید تصدیق محکمه را مشــعر بر جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم و اال حق 
او ساقط خواهد شد و اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شــد ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقي در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید حدود قید و واخواهی 
نسبت به آن مطابق با ماده 20 قانون ثبت خواهد بود  این آگهي در دو نوبت و به 

فاصله سی روز در روزنامه کثیر االنتشار درج ومنتشر می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 01/ 08/ 1396
تاریخ انتشار نوبت دوم 01/ 09/ 1396

 م الف: 372 عباسعلی عمرانی رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک
 نطنز )1130 کلمه(
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ابالغ وقت رسیدگی
8/15 شــماره ابالغنامــه: 9610106793501112 شــماره پرونــده: 
9609986793500614 شــماره بایگانی شــعبه: 960618  در خصوص 
پرونده کالسه 960618 شعبه 5 خواهان حمیدرضا اعتزازیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلــغ 100/000/000 ریال به انضمام مطلق 
خسارات قانونی به طرفیت طیبه عظیمی زاده  تقدیم نموده است که وقت 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 1396/09/20 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
است. با توجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم طبقه 2 شــعبه 5 مرجعه ونسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شــده تلقی می گردد و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  م الف: 22862 
شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )149 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/18 شــماره ابالغنامــه: 9610100354304934 شــماره پرونــده: 
9509980358600183 شــماره بایگانی شــعبه: 960742   شاکی آقای 
مظاهر جباری شکایتی به طرفیت  آقای محمد قاســمی فرزند جمشید به 
اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شــماره 458  ارجاع و به کالسه 960742 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1396/10/04  ساعت 10/30 تعیین 
شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی  و به 
تجویز ماده 349 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در 
امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شــود تا متهم  پــس از اطالع از  مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 
 گردد. م الــف:22891 شــعبه 117 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان

) 117 جزایی سابق( )159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/19 شــماره ابالغنامــه: 9610100354304922 شــماره پرونــده: 
9509980360000553 شــماره بایگانــی شــعبه: 960737   شــاکی 
خانم زینب جهرمی اردســتانی شــکایتی بــه طرفیت  آقای حســن علی 
عســگریان فرزند رجبعلــی به اتهــام خیانــت در امانت  تقدیــم دادگاه 
هــای عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهت رســیدگی 
 بــه شــعبه 117 دادگاه کیفــری دو اصفهــان واقــع در اصفهــان

 خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 4 اتاق شماره 458  ارجاع و به کالسه 960737 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1396/10/04  ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهم و درخواست شــاکی  و به تجویز ماده 349 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از اطالع 
از  مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:22894 شعبه 117 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( )159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/20 شــماره ابالغنامــه: 9610100354304924 شــماره پرونــده: 
9609980358600011 شــماره بایگانــی شــعبه: 960738   شــکات 
آقــای محمد علــی جعفــرزاده و خانــم فاطمــه ولیخانی  شــکایتی به 
طرفیت   آقای  امید عســگری  به اتهــام خیانت در امانــت  تقدیم دادگاه 
هــای عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهت رســیدگی 
 بــه شــعبه 117 دادگاه کیفــری دو اصفهــان واقــع در اصفهــان 
خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 4 اتاق شــماره 458  ارجاع و به کالســه 960738 ثبــت گردیده که 
وقت رســیدگی آن  1396/10/6  ســاعت 8/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی  و به تجویز ماده 349 قانون 
 آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه

 مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا متهم  
پس از اطالع از  مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:22890 شــعبه 
 117 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهــان) 117 جزایی ســابق( )160 کلمه،

 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/22 شــماره: 1338/95 حل 4 به موجب رای شماره 823 تاریخ 96/5/11 
حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است محکوم علیه سید مجتبی حسینی فرزند سید احمد به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 75/3/28 لغایت 
اجرای حکم و پرداخت مبلغ 237/500/000 ریال بابت هزینه دادرســی در 
حق محکوم له مختار عباسی فرزند نصراله به نشانی نجف آباد ویالشهر خ 
بوستان 48 پ 3 کدپ 8581737511 وپرداخت نیم عشر دولتی رای صادره 
غیابی است. 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:5410 شعبه 
4 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/23 خواهان: داریوش ســلطانی به نشــانی خمینی شهر شهرک صنعتی 
محمودآباد خ 14 صنایع ســنگ داریوش با وکالت تینا صادقی پور به نشانی 
نجف آباد خ 15 خرداد نرســیده به چهــار راه امام، خوانده: یوســف خداداد 
به نشــانی مجهول المکان، به تاریخ 96/7/10 در وقت فوق العاده جلســه 
شعبه شــورای حل اختالف خمینی شــهر به تصدی اینجانب امضا کننده 
ذیل تشکیل است پرونده کالســه 535/96 ح 4 از دفتر واصل و تحت نظر 
اســت. شــورا با توجه به محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رســیدگی به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست تقدیمی آقای داریوش سلطانی با وکالت تینا صادقی به طرفیت 
آقای یوســف خداداد به خواســته تقاضای مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
وجه نقد بابت سه فقره سفته به شــماره 012358 )سری ط /1( و 738367 
)ســری ز/ 1( و 738366 )ســری ب/1( به انضمام خســارات تاخیر تادیه 
و هزینه های دادرسی شــورا با بررســی مجموع اوراق ومحتویات پرونده 
 دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشــت مصدق سفته از توجه به وجود اصل

 ســفته در ید خواهان و اینکه خوانــده در مقابل ادعــای خواهان دفاعی از 
خود به عمــل نیاورده و دلیلی بــر برائت ذمه خویش به شــورا ارائه ننموده 
دعوی خواهان را وارد و ثابت دانســته مســتنداً به مواد 307 و 308 و 309 
قانون تجارت و مواد 1258 قانــون مدنی و مــواد 519 و 522 قانون آیین 
دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیــون ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت خســارات تاخیر تادیه از تاریخ 96/5/16 لغایت اجرای 
حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اســاس شــاخص 
نرخ تورم بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخــت مبلغ یک میلیون و 
هفتصد هزار ریال به عنوان هزینه دادرســی و پرداخــت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه وکالت در حق خواهان محکوم مــی نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدید نظرخواهــی در محاکم عمومی 
حقوقی خمینی شهر می باشــد. م الف: 5409 شعبه 12 حقوقی شورای 
 حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شــماره یک( )341 کلمه، 

4 کادر(
حصر وراثت

8/24 خانم تــوران صالحــی وربادی دارای شناســنامه شــماره 606 به 
شــرح دادخواســت به کالســه  584/96 از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان علی نقی صالحی 
وربادی بــه شناســنامه 77 در تاریــخ 1387/2/12 اقامتــگاه دائمی خود 
بدرود زندگــی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت به 
1- مرتضی صالحــی وربادی فرزند علــی نقــی، ش.ش 38 )فرزند( 2- 
محمود صالحی وربادی فرزند علی نقــی، ش.ش 1678 )فرزند( 3- توران 
صالحی وربادی فرزند علــی نقی، ش.ش 606 )فرزند( 4- ســارا صالحی 
 وربادی فرزند علی نقی، ش.ش 1677 )فرزنــد( 5- زینب صالحی وربادی
 فرزند علی نقی، ش.ش 7 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5405 
 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )161 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

8/25 آقای اصغر مکاری دارای شناسنامه شماره 13725 به شرح دادخواست 
به کالســه  619/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان محترم هالو کاظمی به شناسنامه 11419 
در تاریــخ 1392/10/10 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- اصغر مکاری فرزند غالمعلی، 
ش.ش 13725 )فرزنــد( 2- نعمــت اله مکاری فرزنــد غالمعلی، ش.ش 
 210 )فرزند( 3- رجبعلی مکاری فرزنــد غالمعلی، ش.ش 13723 )فرزند(
 4- رمضانعلی آریان فرزند غالمعلی، ش.ش 13724 )فرزند( و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 5406 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )144 کلمه، 2 کادر(
مزایده

7/662 اجــرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان خمینی شــهر در 
پرونده کالســه 960673 له خانم عشــرت بابایی علیه خانــم ها زهره و 
رضوان بابایی به خواســته دســتور فــروش در نظر دارد ملکــی به پالک 
ثبتی 72/3528 به مســاحت معادل 280 متر مربع که به صورت یک باب 
منزل مســکونی  یک طبقه با قدمت ساخت حدود 40 ســال با دیوارهای 
باربر و اســکلت فلزی می باشــد و در ضلع شمالی آن ســه واحد تجاری 
موجود اســت. متراژ زیربنــا حدود 363 متــر مربع شــامل 254 متر مربع 
مسکونی، 67 متر مربع انباری و 27 متر مربع تجاری می باشد که کارشناس 
 رســمی دادگســتری 4/480/000/000 ریال ارزیابی نمــوده را از طریق 
مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه 1396/08/24 
ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 
شــهر برگزار می گردد، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی 
خمینی شهر- بلوار توحید- کوچه مســجد مالحیدر به کد پستی 87611-

84187 مراجعه و مورد مزایده را ازنزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید، خریدار می بایســت ده درصد قیمت 
پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت در 
مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای به حساب 
سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشــتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از 
شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را 
تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایند. م 
 الف: 5392 اجرای احکام دادگستری شهرستان خمینی شهر )297 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

7/537 شــماره دادنامــه: 9509970352401983 شــماره پرونــده: 
9509980352400384 شماره بایگانی شــعبه: 950497 خواهان: پست 
بانک استان اصفهان با مدیریت آقای بهزاد امیریان با وکالت آقای امیر جاللی 
فرزند مهدی به نشانی اصفهان- میدان فیض ابتدای خیابان میر ساختمان 
گلســتان طبقه اول، خواندگان: 1- خانم مریم عیدی شیخ رباط فرزند لزیم 
آقا 2- خانم مرضیه شمس فرزند اسفندیار همگی به نشانی مجهول المکان 
 3– آقای احسان ســلیمانی نوکابادی فرزند عباس به نشــانی اصفهان- 
خ بزرگمهــر- خ رکن الدوله – کوی وحدت- بن بســت شــادی- پالک 
49 و همراه 09139153237،خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیرتادیه 
2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه بابت ...، رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست پســت بانک اســتان با وکالت آقای امیرجاللی به طرفیت آقا و 
خانمها 1- احسان سلیمانی نوکابادی فرزند عباس 2- مرضیه شمس فرزند 
اسفندیار 3- مریم عیدی شــیخ رباط فرزند لزیم آقا به خواسته مطالبه نود و 
سه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مالحظه 
تصویر قرارداد شماره 92340424824 تاریخ 92/12/12 که حاکی از قرارداد 
فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول است و سایر خواندگان متعهد شده اند 
که وجه قرارداد و خسارات را متضامنًا با خوانده ردیف اول پرداخت نمایند و 
نظر به اینکه خواندگان ردیف دوم و سوم علیرغم ابالغ اخطاریه و استحضار 
از دعوی در جلسه حضور نیافته و الیحه ای ارسال نکرده اند و نظر به اینکه 
خوانده ردیف اول مدعی پرداخت 71/000/000 ریال از تسهیالت می باشد 
و وکیل خواهان خواسته را کاهش داده و مبلغ 41/000/000 ریال را مطالبه 
نموده است دادگاه مستندا به مواد 219 و 10 قانون مدنی و مواد 403 و 404 
قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون  آیین دادرســی مدنی خواندگان را 
متضامنا به پرداخت چهل و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 

4/793/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 3/348/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. ضمناً خواندگان مکلفند 
خسارت تاخیر را از تاریخ 95/6/1 لغایت وصول محکوم به به ماخذ شاخص 
اعالمی بانک مرکزی متضامنا به خواهان پرداخت نمایند. رای صادره نسبت 
به خواندگان ردیف دوم و ســوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم تجدید نظر استان می باشد و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری 
و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان می 
باشد. م الف: 20677 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری 

و بازرگانی شهرستان اصفهان )405 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/27 شماره:1396/04/427918 چون تمامی ششــدانگ یکباب خانه و 
باغچه شــش قفیزی جنب آن باغ حکیم پالک شماره 1326 فرعی از 25- 
اصلی واقع در چیمه جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام خانم آغا مهدوی تکیه فرزند میرزا احمد و غیره در جریان اســت 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/08/29  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 ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:368 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز)150 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/541 شــماره دادنامــه: 9609970350800929 شــماره پرونــده: 
9509980350800967 شماره بایگانی شــعبه: 951199 خواهان: آقای 
بیژن انصاری فرزند عباس به نشانی استان اصفهان- شهرستان اصفهان- 
سپاهان شهر- بلوار غدیرخیابان ایثار- مجتمع نسیم 111- پالک 1- طبقه 
1 کدپستی 8179944743 کدملی 1209817616 همراه 09131037023 
،خوانده: آقای مجید موســوی زاده خولنجانی فرزند علی به نشانی مجهول 
المکان، خواســته ها: 1- ابطال سند)موضوع ســند مالی نیست( 2- ابطال 
صورتجلســه مجمع عمومی) غیرمالی(، دادگاه با اعالم خروج کارشناسی 
از عداد دالیل خواهان با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشای رای می نماید. رای دادگاه: 
دعوی خواهان آقای بیژن ا نصاری به طرفیت خوانده آقای مجید موســوی 
زاده خولنجانی به خواسته ابطال صورتجلسه مجمع عمومی شرکت عرش 
نگار و آگهی تاریخ 1384/01/24 به سبب جعلیت دادگاه نظر به صدور قرار 
ارجاع امر به کارشناسی و ابالغ موضوع به خواهان در تاریخ 1396/04/20 
و نپرداختن دستمزد کارشناس و لزوم کارشناســی و اینکه بدون جلب نظر 
 کارشــناس دادگاه قادر به ادامه رســیدگی و صدور حکم نیســت و خروج

 کارشناسی از عداد دالیل خواهان بنابر مراتب یاد شده مستند به ماده 259 
قانون  آیین دادرســی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعالم 
می گردد قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه 
تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد. ابالغ شــونده: محمد موسوی زاده 
خولنجانی فرزند علی، موضوع: به نامبرده فــوق ابالغ می گردد چنانچه در 
خصوص تجدیدنظر خواهــی  آقای بیژن انصاری فرزند عباس نســبت به 
دادنامه شماره 09291813 صادره در کالسه 951199 شعبه 8 دادگاه حقوقی 
اصفهان پاسخی دارد، به اســتناد ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشــر این آگهی 
جهت اطالع از مفــاد تجدیدنظرخواهی و اعالم نشــانی و تحویل الیحه 
دفاعیه به این دادگاه) به نشانی اصفهان- اتوبان خرازی- حد فاصل خیابان 
میرزا طاهر و آتشگاه، مجتمع قضایی شــهید مطهری( مراجعه نماید درغیر 
 این صورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارســال می گردد. 
م الف: 20569 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری 

وبازرگانی شهرستان اصفهان )343 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/597 شــماره دادنامــه: 9609970354200838 شــماره پرونــده: 
9509980359501686 شــماره بایگانی شــعبه: 960306 شاکی: آقای 
غالمرضا قندهاری فرزند حسین به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان جابر 
انصاری ک 821 متری آخر پ 195-1، متهم: آقای احسان آخوندی فرزند 
محمد به نشانی مجهول المکان، اتهام: کالهبرداری، گردشکار: دادگاه پس 
از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
احسان آخوندی فرزند محمد دائر بر کالهبرداری رایانه ای به مبلغ 23 میلیون 
ریال موضوع شکایت شاکی غالمرضا قندهاری فرزند حسین نظر به محتویات 
پرونده کیفرخواست دادســرای عمومی و انقالب اصفهان، تحقیقات پلیس 
فتا، استعالم ip ها، مالحظه پرینت حساب بانکی شاکی مضبوط در پرونده 
عدم حضور متهم علیرغم ابالغ های مکرر جهت دفاع و سایرقرائن وامارات 
موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری نامبرده به شرح فوق محرز تشخیص 
فلذا مســتنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه ای حکم به محکومیت نامبرده 
به پرداخت مبلغ مذکور ) 23 میلیون ریال در  حق شاکی وتحمل چهار سال 
حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد. این رای غیابی تلقی و ظرف20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20روزقابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان میباشد. م الف:20595 شعبه 
 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان 

) 116 جزایی سابق( ) 228 کلمه، 3 کادر(
تبادل لوایح

8/49  شــماره پرونده: 9509980350200337 شــماره بایگانی شــعبه: 
950423 ح/2 تاریــخ 96/4/10  بدین وســیله به تجدید نظــر خواندگان 
مجهول المکان مریم نیکبخت نصرآبادی فرزند حبیب اله ومجید نیکبخت 
فرزند علی ابالغ می گردد در خصوص دادنامه 96/00367 شــعبه 2 دادگاه 
حقوقی اصفهان توسط تجدید نظر خواه پســت بانک اصفهان تجدید نظر 
خواهی گردیده لذا چنانچه پاســخی دارید ظرف 10 روز پس از نشر روزنامه 
به دفتر دادگاه مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمایــم تجدید نظر 
خواهی را دریافت و چنانچه  پاســخی دارید ارائه نمایید. م الف:23893 
 شــعبه 2 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان ) 91 کلمــه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106794801018 ابالغنامــه: شــماره   8 /13
پرونده:9609986794800573 شماره بایگانی شعبه:960573 ابالغ شونده 
حقیقی: حسن عسکریان فرزند اسفندیار کدملی 5129648099 به نشانی 
مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/09/26 یکشــنبه ساعت: 17 ،محل 
حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه 
نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی سید علیرضا 
اسدی وانانی به طرفیت 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 شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و 
استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده 
این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت 
نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، 
به نزدیکترین واحــد قضائی مراجعه نمایید. م الف:22835 شــعبه 18 
 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شــماره یک( ) 158 کلمه

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/16 شــماره ابالغیــه: 9610106794801023 شــماره پرونــده: 
9609986794800576 شــماره بایگانی شــعبه: 960576  آگهی ابالغ 
وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای حمیدرضــا فیضی پور، 
خواهان بتول هاشــمی ده چی و یدالــه جانثاری دادخواســتی به طرفیت  
خوانده حمیدرضا فیضی پور و قاســم نادری به خواســته مطالبه مطرح که 
به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986794800576 
شــعبه 18 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــماره یک( 
ثبت و  وقت رســیدگی  مــورخ  1396/09/26 ســاعت 16/30 تعیین که 
حســب دســتور دادگاه طبق موضــوع مــاده 73 قانون آیین دادرســی 
 مدنــی به علت مجهــول المکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهان

 مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه ) اصفهان خیابان 
سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرســه نیلی پور جنب ساختمان صبا 
پالک 57( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 
 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الــف: 22907 شــعبه 18 حقوقــی شــورای حــل اختــالف 
کلمــه،   174 ( یــک(  شــماره  اصفهان)مجتمــع   شهرســتان 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/17 شــماره درخواســت: 9610460351300034 شــماره پرونــده: 
9509980351300831 شماره بایگانی شــعبه: 950940  خواهان زهره 
محمدی مزرعه فرزنــد علی با وکالت مرتضی اســتکی دادخواســتی به 
طرفیت  خوانده حمیــد آقاعلیان فرزند علی به خواســته  مطالبه وجه بابت 
قرارداد و خســارات دادرســی و تاخیر تادیه تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 13 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید 
نیکبخت ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
206  ارجاع و به کالسه 950940 ح 13  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1396/09/26 و ســاعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر 
 آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود

 نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 
فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد. م الــف:22912 شــعبه 
183 کلمــه،  13 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان)

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/14 در خصوص پرونده کالســه 960332 خواهان ســهراب ســعیدی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت غالمعباس شــیخ ارپناهی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 96/9/27 ساعت 16/30 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 26 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 22864 شعبه 
26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ رای

8/35 شــماره دادنامــه: 9609970350201156 شــماره پرونــده: 
9509980350200857 شــماره بایگانــی شــعبه: 951012 خواهــان: 
آقای علیرضــا محمــدزاده شــهریاری فرزند حســین با وکالــت آقای 
منصور انجم شــعاع فرزند حســن به نشانی اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان شــهر اصفهان خیابان ســعادت آبــاد جنب آژانــس هواپیمایی 
پرســتیژ مجتمع پورپونــه بلــوک 2 طبقه 2 واحــد 12 و آقــای محمد 
حســین نوری فرزند فتــح اله به نشــانی اســتان اصفهان شهرســتان 
 اصفهان شــهر اصفهان میــدان آزادی اول خ ســعادت آباد ســاختمان

 پورپونــه واحــد 12، خوانــدگان: 1- خانــم ایــران کورنگ بهشــتی 
2- خانم فخــری رحیمی 3- خانم راهلــه کورنگ بهشــتی فرزند مجید 
آقــا 4- آقای مجیــد کورنگ بهشــتی فرزند مجیــد آقا 5- خانــم الهام 
 کورنگ بهشــتی فرزند مجیــد آقا همگی به نشــانی مجهــول المکان، 
 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک
 3- الزام به تنظیم ســند رسمی ملک، دادگاه با بررســی محتویات پرونده 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصــوص دادخواســت خواهان آقای علیرضــا محمدزاده 
شــهریاری فرزند حســین با وکالت آقایان محمد حســین نوری و منصور 
انجم شــعاع به طرفیت خواندگان آقایــان و خانمها 1- راهلــه 2- الهام 
3-  مجید شــهرت هر ســه نفر کورنــگ بهشــتی فرزنــدان مجید آقا 
 4- فخــری رحیمــی 5- ایــران کورنگ بهشــتی بــه خواســته الزام 
به تنظیم ســند رســمی ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ تحت 
26 بخــش 14 ثبــت اصفهــان  26 و 1438/ پالکهــای 1429/
 دادگاه از توجــه بــه احــراز وقــوع بیــع بیــن خواهــان و خوانــده و

 با توجه به نامه 5001218 مورخ 95/10/29 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان و احراز مالکیت خوانده نســبت به ملک مورد خواسته و با توجه به 
عدم حضور خواندگان در جلســه رســیدگی دعوی خواهان را وارد و ثابت 
دانســته مســتنداً به مواد 220 و 221 قانون مدنی و ماده 519 قانون آئین 
دادرسی مدنی خواندگان را به انتقال رسمی ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
 هر یک از پالکهای ثبتی 26/1429 و 26/1438 بخش 14 ثبت اصفهان به

 نام خواهان به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/302/280 به عنوان 
هزینه های دادرسی و مبلغ 1/260/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست 
 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان

 می باشد.  م الف:22838 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 388 
کلمه، 4 کادر(

No. 2266 | October  23, 2017 |  12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2266 | دوشنبه 1 آبان 1396 | 3 صفر 1439

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، از ســقوط دو دانش آموز دختر 
اصفهانی از پل روگذر و فوت یک نفر از آنان و مجروحیت دانش آموز 

دیگر تحت تاثیر بازی »نهنگ آبی« خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ســردار مهدی معصوم بیگی گفت: در پی 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سقوط دو دختر نوجوان 
از پل روگذر در شــهر اصفهان، تیم فوریت های پلیسی بالفاصله به 

محل اعزام شد.
وی افزود: متاســفانه در اثر این حادثه یکی از دختران که ۱۵ ساله 
بود در دم جان باخت و دیگری که ۱۶ساله بود، به شدت مجروح و به 

بیمارستان منتقل شد.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان همچنین تصریح کرد: بر اســاس 
گزارش های موجود، حال دانش آموز مجروح نیز وخیم اعالم شــده 

است.
این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: این دو نوجوان قبل از پرت کردن 
خود توسط یک دستگاه ضبط صوت، با خانواده خود خداحافظی کرده 
و علت این کار را انجام بازی آنالین نهنگ آبی در فضای مجازی اعالم 

کرده اند.
ســردار معصوم بیگی با اشــاره به اینکه نوجوان مجروح شده نیز 
بیان داشته که تحت تاثیر بازی دســت به این اقدام زده است، خاطر 
نشــان کرد: پلیس در خصوص بازی نهنگ آبی هشــدارهایی داده 
بود؛ این بازی در کشــورهای مختلف قربانی گرفته و تاثیر بسیاری 
بر ذهن افراد دارد؛ تاجایی که آنها را به رفتارهای پرخطری همچون 
خودزنی و خودکشــی وادار می کند. وی تاکید کــرد: پدر و مادرها 
می بایســت همواره بر رفتار فرزندان خود نظارت داشته باشند و این 
 را بدانند که فضای مجازی در برخی مواقع از فضای واقعی خطرناک تر

 است.

رکنا: پسر نوجوان که یک مرد را در قصابی پدرش کشته بود، در حالی پای میز محاکمه ایستاد که وکیل 
مدافع وی از قضات دادگاه خواست تا طبق ماده 91 قانون مجازات اسالمی جدید که امتیازی ویژه برای 

محکومان زیر 18 سال قائل شده است، با وی برخورد و از قصاص معاف شود.
یکم شهریور 94 یک مرد ناشناس، طی تماس با پلیس  110، از پیدا شدن پیکر نیمه جان یک مرد جوان 
در یکی از خیابان های کهریزک خبر داد. پلیس پس از حضور در محل، با جنازه مرد جوانی روبه رو شد که 
مدارک شناسایی همراهش نشان می داد فردی 20ساله به نام محمدرضاست که با اصابت دو ضربه چاقو 
به گردن از پا درآمده است. پلیس به ردیابی شماره تلفنی پرداخت که با مرکز 110 تماس گرفته بود اما 

روشن شد این تماس از موبایل قربانی صورت گرفته است.
تالش برای افشای راز جنایت شبانه آغاز شده بود که پلیس یکی از دوستان قربانی به نام عرفان 17ساله 
را به عنوان مظنون بازداشت کرد. شواهد نشان می داد قربانی و عرفان آخرین بار در پارک با هم در حال 
صحبت بوده اند. زخم های روی دست پسر نوجوان، شک پلیس را دو چندان کرد و وی به قتل  اعتراف کرد.

پسر نوجوان در اظهارات خود گفت: من محمدرضا را کشتم. در این چند روز سرگردان بودم و حتی ماجرا 
را به خانواده ام هم نگفتم؛ اما دیگر تحمل این وضعیت را ندارم و می خواهم حقیقت را بگویم.

وی گفت: سال هاست که درسم را رها کرده ام و در قصابی پدرم کار می کنم. آن شب برادر 13ساله ام به 
قصابی آمده بود که با هم به پارک روبه روی مغازه رفتیم و آنجا محمدرضا را دیدیم. آخر شب بود که تصمیم 
گرفتم در مغازه را ببندم. به همین خاطر تنهایی به قصابی برگشتم که یکباره یک نفر از پشت سر وارد مغازه 
شد. من که ترسیده بودم برگشتم و با محمدرضا روبه رو شدم. از بچه های محل شنیده بودم او قبال دو نفر 
را آزار داده است. به دخل نزدیک شد ومن فکر کردم قصد آزار دادن مرا دارد. به همین خاطر کارد سالخی 
را برداشتم و برای دفاع از خودم دو ضربه به گردنش زدم. چون ترسیده بودم جنازه را از مغازه بیرون بردم 

و با موبایل او با پلیس و اورژانس تماس گرفتم. واقعا قصد نجات دادن او را داشتم اما از ترس فرار کردم.
به دنبال اعتراف های پسر جوان و بازســازی صحنه جرم،  وی در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان 

تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در این جلسه اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند. سپس عرفان که از کانون اصالح و تربیت به 
دادگاه منتقل شده بود گفت: وقتی در قصابی تنها بودم محمدرضا یکباره از پشت یخچال مغازه، خارج و 
موجب ترس من شد. او به رویم چاقو کشید و دستم زخمی شد. هوا تاریک بود و جایی را نمی دیدم که کارد 

قصابی را به سمت او گرفتم. باور کنید نمی دانم چاقو چطور به گردن او برخورد کرد؟!
سپس وکیل مدافع این متهم نوجوان به دفاع از او پرداخت و گفت: موکلم در جلسه دادگاه حرفی درباره 
اینکه مقتول قصد آزار وی را داشته است، نزد اما چون هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته است 
تقاضا دارم تا طبق ماده 91 قانون مجازات اســالمی جدید که برای محکومان زیر 18 سال امتیازی ویژه 

قائل شده است، با وی برخورد و از قصاص معاف شود.
در پایان این جلسه هیئت قضایی وارد شور شد تا رای نهایی را صادر کند.

 کشف جسد
 پیرمرد ۷۰ ساله در شهریار

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شــهرداری شهریار، از 
کشف جسد پیرمرد 70 ساله در این شهرستان خبر داد.

احمد کریمی اظهار داشــت: بامداد روز گذشــته، طی 
تماسی با سامانه 12۵ ســازمان آتش نشانی شهرداری 
شهریار، از وقوع گاز گرفتگی در خیابان شقایق، واقع در 
شهرک شاهد شهریار خبر داده شد. وی افزود: نیروهای 
آتش نشانی شهرداری شهریار، بالفاصله پس از اطالع از 
این حادثه خود را به محل رساندند. مدیر عامل سازمان 
آتش نشانی شهرداری شهریار با بیان اینکه قبل از حضور 
آتش نشانان، عوامل اورژانس و مردم اقدام به باز کردن 
درب منزل همســایه خود کرده بودند، گفت: متاسفانه 
جسد پیرمردی 70 ســاله به نام »م. خ« در منزل یافت 
شد. کریمی با بیان اینکه علت مرگ این پیرمرد مشخص 
نیست، گفت: جسد این مرد برای انتقال به مرکز درمانی 

و انجام بررسی های بیشتر تحویل عوامل اورژانس شد.

دستگیری 13 دختر و پسر 
شیطان پرست در تهران

 یک گروه 13 نفره از دختران و پسران شیطان پرست در 
منطقه 12 تهران و داخل یک رستوران به وسیله پلیس 
دستگیر شدند.ظهر روز شنبه ماموران پلیس کالنتری 
109 بهارستان، از تجمع گروهی از دختران و پسران که 
دارای گرایش شیطان پرستی هستند، در رستورانی در 
یکی از خیابان های منطقه 12 باخبر شدند. ماموران به 
محض اطالع به محل اعزام شده و این افراد را در حالی که 
عالئم و آرم گروه های شیطان پرستی را با خود داشتند 

دستگیر کرده و به مقامات مسئول تحویل دادند.

 رسیدگی خارج از نوبت
به پرونده »اهورا«

 رییس کل دادگستری گیالن با بیان اینکه مراحل قانونی 
رسیدگی به پرونده قتل و آزار اهورا با سرعت و بی درنگ 
در حال انجام است، از رســیدگی فوق العاده به پرونده 

کودک آزاری و قتل این کودک 3 ساله خبر داد.
سیاوش پور، با بیان اینکه مراحل قانونی رسیدگی به این 
پرونده با ســرعت و بی درنگ در حال انجام است اظهار 
کرد: با بازســازی صحنه جرم، در انتظــار نظریه نهایی 
پزشکی قانونی هستیم تا پرونده با صدور کیفرخواست به 

دادگاه ارسال شود. 
وی افزود: این پرونــده خارج از وقت عــادی در دادگاه 
کیفری یک استان رسیدگی می شود و پس از صدور رای 
از دیوان عالی کشور، درخواست خواهیم کرد تا با توجه 
به انتظار افکار عمومی و حساسیت جامعه، به طور فوق 

العاده رای نهایی را اعالم کنند.

 قتل فجیع دختر عمو 
با شلیک های انتقام جویانه

رییس پلیــس جیرفت، از قتل زن جوانی در روســتای 
بلوچ آباد از توابع بخش اســماعیلی شهرستان جیرفت 

خبر داد. 
سرهنگ ماشــاءا... مالئی گفت: در پی تماس مردمی با 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر تیراندازی منجر 
به جرح در روســتای بلوچ آباد از توابع بخش اسماعیلی 
شهرســتان جیرفت، بالفاصله ماموران در محل حاضر 

شدند. 
مالئی تصریح کرد: پــس از حضور مامــوران در محل 
حادثه، مشخص شد فردی با اســلحه جنگی به سمت 
دخترعمویش شلیک کرده که ســاعتی پس از انتقال 
مضروب به مرکز درمانی، به علت شدت جراحات وارده 

جان باخت. 
رییس پلیــس شهرســتان جیرفت افــزود: اختالفات 
خانوادگــی منشــأ این قتل بــوده و پلیس بــا جدیت 
 تمــام در حال پیگیــری پرونــده و دســتگیری قاتل 

است.

پرونده قتل دختر 7 ســاله که 30 سال قبل ربوده شده 
و پس از آزار و اذیت شــدید به قتل رسیده بود، با مرگ 

قاتل مختومه شد.
»لونی دارنلی« 7 ســاله، 33 ســال قبل وهنگامی که 
در پارک شهر »باترســی« در جنوب غرب لندن بازی 
می کرد، توسط مردجوانی به نام »پاتریک ریلی« ربوده 
شد و پس ازشــکنجه  و تجاوز بیرحمانه به قتل رسید. 
پلیس یک روز پس از ناپدید شــدن کودک، جسد او را 
در زیرزمین خانه مادر وی پیدا کرد. سرانجام قاتل که 
یک متجاوز سریالی بود در تحقیقات ویژه دستگیر شد 
اما به دلیل ابتال به بیماری روانی محاکمه اش به تعویق 
افتاد؛ تا اینکه پیگیری های خانواده قربانی 7 ساله موجب 
به جریان افتادن دوباره پرونده شــد. اما پیش از اینکه 
نخستین جلسه محاکمه برگزار شود، قاتل به علت ابتال 

به سرطان در بیمارستان جان باخت.

 مرگ قاتل شیطان صفت 
دختر ۷ ساله

 کشف مار ۶ متری
 درهفت تپه دزفول 

ورود دو گراز وحشی به شهر کوچک »هاید« در آلمان 
باعث بروز هرج و مرج و زخمی شــدن 4 نفر شــد. در 
این حمله یک نفر انگشــت خود را از دست داد و افراد 
زخمی به بیمارستان منتقل شدند. با هجوم دو گراز به 
فروشگاه و خیابان های شهر، پلیس از مردم خواست تا 
زمان زنده گیری گرازها، در خانه بمانند. »مارکس برنر« 
افسر پلیس در این باره گفت:» تعداد گرازها در این شهر 
به شدت افزایش یافته و برای ساکنان منطقه مسئله ساز 

شده است.«

گرازهای وحشی در شهر

عکس روز

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان، از دستگیری 7 نفر 
از اعضای یک باند شرور و زورگیر اصفهانی خبر داد که پس از 

ارتکاب اعمال مجرمانه به گرگان متواری شده بودند.
ســرهنگ مســعود فروزان نیا گفت: ماموران پلیس امنیت 
عمومی استان، شنبه شــب از ورود اعضای یک باند معروف 
شرارت و زورگیری اطالع یافتند که از اصفهان متواری شده و 
به گرگان مراجعت کرده بودند. وی گفت: با هماهنگی مراجع 
قضائی، بالفاصله تیمی متشکل از زبده ترین ماموران پلیس 

امنیت عمومــی، تحقیقات درخصوص شناســایی متهمان 
و محل اختفای آنان را در دســتور کار قرار دادند. این مقام 
انتظامی همچنین گفت: پس از پنج ســاعت کار اطالعاتی 
ســرانجام متهمان در یکی از مناطق گرگان، شناســایی و 
در نخســتین ســاعات بامداد صبح دیروز طی یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر شدند. سرهنگ فروزان نیا ادامه داد: در 
این عملیات که با همکاری مامــوران پلیس امنیت عمومی 
اصفهان انجام شد، هفت نفر از اعضای این باند دستگیر شدند.

وی بیان داشت: در تحقیقات تخصصی به عمل آمده مشخص 
شد متهمان دارای ســوابق متعدد شرارت، زورگیری، ایجاد 
ضرب و جرح، خسارت به اموال عمومی، برهم زدن مراسمات 

و جشن ها و تخریب اماکن و واحد های صنفی بوده اند.
این مقام انتظامی به دیگر اعمال مجرمانه متهمان اشاره کرد 
و گفت: تیراندازی، نزاع و درگیری و مجروح کردن شهروندان، 
همچنین ایجاد رعب و وحشت، از دیگر اعمال مجرمانه این 
باند معروف بوده است. وی بیان داشت: از متهمان دو قبضه 
شمشیر و چهار قبضه سالح سرد، کشف و دو دستگاه خودرو 

نیز توقیف شد.

دستگیری اراذل اصفهانی در استان گلستان

جوان متجاوز ســرخ پوســت که پس از آزار و شکنجه 
دختر 11 ساله، وی را به قتل رسانده بود، به حبس ابد 

محکوم شد.
قاتل و قربانی متعلق به قوم »ناواهو« در قلمرو خود مختار 
سرخ پوستان آمریکا بوده اند. بنا بر گزارش های پلیس 
متهم » تام بیگای« در دادگاهی در نیومکزیکوی آمریکا 
به جرم تجاوز و قتل وحشیانه دخترکوچک، به حبس ابد 
محکوم شد. گزارش های پزشکی قانونی تایید کرده که 
قاتل پس از شکنجه قربانی با وارد کردن ضربه به سرش، 
او را به قتل رسانده اســت. با وجود تالش وکیل مدافع 
قاتل مبنی بر معلولیت ذهنی قاتل، قاضی پرونده متهم 
را مســتحق عفو و تخفیف در مجازات ندانست و وی را 

راهی زندان کرد.

حبس ابد برای قاتل آزارگر 
دختر 11 ساله 

حوادث جهان

 پسر نوجوان پس از رفتن به مدرسه دیگر به خانه بازنگشت نجات خرس گرفتار شده روی درخت در گیالن غرب
و با گذشــت نزدیک به دو هفته، تجسس های پلیسی و 

جست وجوی خانواده وی در شهر آبادان ادامه دارد.

ریزش مرگبار کوه روی دو خانه در اهواز
پدربزرگ اهورا که در راه رفتن به مراسم تشییع جنازه نوه خود 
تصادف شدیدی کرده بود، درحال حاضر وضعیت خوبی دارد. 

 فرمانده انتظامی استان اصفهان از علت خودکشی دو دختر 
در اصفهان گفت؛

»نهنگ آبی« مقصر بود

 تجاوزهای مکرر شوهرعمه
 به دختر نوجوان در طول یک سال

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری مردی خبر داد که از یک سال قبل با تهدید و 
زور، به آزار و اذیت دختر 1۵ ساله برادر همسرش اقدام کرده بود.

به گزارش ایسنا، در تاریخ 26 مهرماه امسال فردی با مراجعه به دادگاه کیفری یک تهران و طرح شکایتی، عنوان کرد 
که دختر 1۵ ساله اش توسط یکی از بستگان نزدیکشان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است که با تشکیل پرونده 

مقدماتی با موضوع آزار و اذیت جنسی و به دستور رییس شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران، پرونده برای رسیدگی در 
اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

شاکی پرونده با حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: دخترم دو روز پیش به 
من گفت که شوهر خواهرم به نام »داور« متولد 13۵۵ نزدیک به یک سال اســت که او را به زور و تهدید مورد آزار و اذیت قرار 

داده است.
دختر 1۵ساله پس از حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: شوهرعمه ام با توجه به 

اینکه در یک ساختمان سکونت داریم، تلفنی با من صحبت و به من ابراز عالقه می کرد و می گفت که از من خوشش می آید. او با تهدید 
مرا بارها مورد آزار و اذیت قرار داد تا اینکه دیگر از آزارها و تهدیدهایش خسته شده و تصمیم گرفتم موضوع را پس از گذشت یک سال 

با خانواده خودم مطرح کنم و دوست دارم که به سزای اعمالش برسد. باتوجه به حساسیت موضوع، تیمی از کارآگاهان اداره شانزدهم 
پلیس آگاهی با مراجعه به محل سکونت متهم پرونده در منطقه کیانشهر، وی را در ساعت 6:30 روز شنبه، دستگیر و به اداره شانزدهم 

پلیس آگاهی منتقل کردند. بر اساس اعالم مرکز اطالع  رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تایید و اعالم این خبر گفت: متهم در همان تحقیقات اولیه صراحتا به آزار و اذیت جنسی دختر 1۵ ساله 

اعتراف کرده است و تحقیقات از وی برای تکمیل پرونده، در مراحل اولیه و مقدماتی قرار دارد.

گذشت از قصاص قاتل متعرض
مرد جوان افغانستانی که در جریان رابطه پنهانی با یک زن، او را کشته و جســدش را در بشکه ای پنهان کرده بود، در شعبه 
دهم دادگاه کیفری پای میز محاکمه ایستاد. اما در پایان جلســه، اولیای دم از قصاص گذشتند و حاضر به مصالحه با این 

مرد زندانی شدند.
چندی پیش پس از گم شدن زن جوان، ماموران به جست و جوی او پرداختند تا اینکه جسدش را در ساختمانی حوالی 
خیابان مدنی تهران، درون بشکه ای پیدا کردند. تحقیقات پلیس آگاهی نشــان داد این زن با یک جوان افغان تماس 

داشته که پس از آخرین تماس با وی، ناپدید شده است.
 پس از دستگیری این مرد جوان توســط ماموران، او در بازجویی گفت: من آن روز به این زن زنگ زدم تا با او رابطه 
نامشروع داشته باشم و زمانی که این زن به ساختمان محل کارمان رســید، به همراه دوستم به او تعرض کردیم. 
سرانجام 2۵0 هزار تومان پول طلب کرد که با او درگیر شدم و باالخره او را خفه کردم. بعد هم جسدش را با فرغون 

به پایین ساختمان نیمه ساز منتقل کرده و در یکی از بشکه های خالی انداختم.
با گذشت چهار سال از این جنایت سرانجام متهم به قتل، در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به 
ریاســت قاضی قربانزاده و با حضور قاضی غفاری )مستشار دادگاه( محاکمه شــد. زمانی که در برابر قضات 
قرار گرفت منکر قتل شــد و گفت هیچ کاری نکرده ام که احســاس پشــیمانی کنم. با این حال در پایان 
 محاکمه، دختر مقتول از حق قصاص قاتل مادرش گذشــت و قضات دادگاه برای صدور رای وارد شــور 

شدند.
در انتها اولیای دم مقتول نیز درخواست مصالحه کردند که قضات با توجه به مدارک موجود در پرونده 
وارد شور شــدند تا برای سرنوشــت پرونده تصمیم گیری کنند؛ در حالی که تمامی شواهد نیز علیه 

متهم افغان است.

قـتـل از تــرس آزار

قاب حوادث

حوادث ایران
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کاپیتان ذوب آهن   دو هفته دیگر بر می گردد
 مهدی رجب زاده،  کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن پس از طی دوران مصدومیت از ۲ 

هفته دیگر تمریناتش را با تیم فوتبال ذوب آهن آغاز خواهد کرد.

اتفاق روز

روایت روز

سوال روز

علیرضا افضل و احمد باغبان باشــی سرمربی و مربی تیم فوتسال 
گیتی پسند برکنار شدند و پنج درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان و 

کادر فنی این تیم کسر شد.
جلســه فوق العاده هیئت مدیره 
باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع 
گیتی پسند بالفاصله بعد از 
شکســت مقابل تاسیسات 
دریایــی برگزار و از ســوی 
این هیئــت تصمیمات ذیل 
به مدیرعامل باشــگاه ابالغ و 
علیرضا جنتی آنها را اجرایی کرد: 
1- کسر 5 درصد از مبلغ قرار داد 
بازیکنان و کادر فنی تیم فوتسال گیتی پسند

۲- برکناری علیرضا افضل و احمد باغبان باشــی سرمربی و مربی 
تیم گیتی پسند

3- اعالم سرمربی و کادر فنی جدید ظرف چند روز آینده

سرمربی گیتی پسند اخراج شد

درحاشیه

واکنش دبیر فدراسیون به کالهبرداری با نام 
فدراسیون ورزش های رزمی:

خود افراد مقصر هستند
دبیر فدراســیون ورزش هــای رزمی معتقد اســت که 
کالهبرداری صورت گرفته با ســوء اســتفاده از نام این 

فدراسیون به دلیل سهل انگاری افراد بوده است.
فرهنگ شادنیا درمورد کالهبرداری های صورت گرفته با 
نام این فدراسیون، گفت: باید بگویم که این کالهبرداری 
هم مانند کالهبرداری های دیگر صورت گرفته و از سهل 
انگاری افراد سوءاستفاده شــده است. این جریان به این 
صورت اتفاق افتاده است که با برخی افراد تماس گرفته 
و گفته اند مربی برتر شده اند و باید برای گرفتن مدرک و 
از این قبیل صحبت ها پول واریز کنند. فکر می کنم اگر 
این افراد کمی با دقت بیشــتری عمــل می کردند اصال 
این صحبت ها پیش نمی آمدد.وی افزود: در فدراسیون 
ورزش های رزمی نیز مانند دیگر فدراسیون های کشور 
مشکالتی چون مسائل مالی وجود دارد. به دلیل وجود 
مشکالتی از این قبیل، فدراســیون همیشه برنامه های 
خود را از طریق سایت و صفحه های رسمی اعالم و اطالع 
رسانی می کند. روابط عمومی فدراسیون نیز ۲4 ساعته در 
دسترس است. اگر می گویم در این مسئله خود افراد هم 
مقصر هستند دلیل آن این است که افراد می توانستند از 
این راه ها به صحیح یا غلط بودن این صحبت ها پی ببرند. 
به هر حال این اتفاق افتاد و من امیــدوارم که در آینده 
شاهد این اتفاقات نباشــیم.دبیر فدراسیون ورزش های 
رزمی ایران با اشاره به برنامه های فدراسیون در راستای 
معرفی کردن رشته های تحت نظر خود، اظهار کرد: این 
فدراسیون یک ســری اهداف مشخص  شده ای را دنبال 
می کند تا بــه نتیجه مطلوب برســد. اصلی ترین برنامه 
فدراســیون هم برای بازی های آســیایی جاکارتاست 
که بتواند نتایــج خوب و قابل دفاعــی را به خصوص در 
رشته  موی تای کسب کند. در این مســیر رسانه ها نیز 
باید حمایت هــای خود از رشــته  پر طرفــداری چون 
 موی تای که قرار است به المپیک هم وارد شود را بیشتر

 کنند.
شادنیا ادامه داد: موی تای رشــته پر پولی نیست و این 
حمایت ها می تواند نگاه ها را به سمت این ورزش بیشتر 
کند؛ همچنین باید بگویم که برای رسیدن به این هدف 
از وزارت ورزش هم خواســته ایم تا با حمایت های خود 
پخش تلویزیونی و رادیویی را در موی تای افزایش دهد. در 
ادامه کار نیز یک جشنواره استعدادیابی در سراسر کشور 
مدنظر داریم و می خواهیم با کمک هیئت های خود این 
کار را انجام دهیم. مطمئنا اگر این کارها اجرایی شود تا 
حد زیادی این رشته ها به خصوص رشته  موی تای معرفی 

می شوند.

مهران درخشان مهر که در زمان ســرمربیگری مجتبی حسینی به عنوان 
جوان ترین بازیکن وقت ذوب آهن، به ترکیب این تیم  راه یافت در مقطعی از 
لیگ هفدهم توسط امیر قلعه نویی نیمکت نشین شد تا اینکه باالخره از دیدار 
هفته پیش برابر پدیده به ترکیب ثابت ذوب آهن بازگشت. بازگشت به جمع 11 
مرد منتخب قلعه نویی برای این مدافع چپ اصفهانی خوش یمن نبود زیرا این 
بازیکن 1۹ ساله در آخرین دقیقه از دومین مسابقه پس از آنکه از مهاجم حریف 
عقب افتاد با تکل روی پای ابراهیم صالحی مرتکب خطای پنالتی شد تا با این 
پنالتی که البته تنها در ریباند تبدیل به گل شد شکست ذوب آهن سنگین تر و 
شب تلخ درخشان مهر تکمیل شود.به این ترتیب، بازیکن تیم ملی امید  نشان 

داد که از روزهای خوبش کمی فاصله گرفته است.

کمیته  اخالق فدراسیون فوتبال دو بازیکن از استقالل و پرسپولیس را در 
آســتانه داربی ۸5 تا اطالع ثانوی محروم کرد. در ادامه  برخوردهای قاطع 
کمیته  اخالق فدراسیون فوتبال با آسیب های موجود در فضای این رشته 
ورزشــی در ایران و به دنبال پخش تصاویر چند بازیکــن فوتبال در حال  
استعمال قلیان با دستور موقت کمیته  اخالق فدراسیون فوتبال، محسن 
مسلمان از پرسپولیس و وریا غفوری از استقالل تا اطالع ثانوی از حضور در 
میادین محروم شدند.کمیته  اخالق اعالم کرد که در روزهای آینده به بررسی 
پرونده این دو بازیکن خواهد پرداخت.این محرومیت در حالی صورت گرفته 
است که پنج شنبه چهارم آبان ماه استقالل و پرسپولیس هشتاد و پنجمین 

داربی پایتخت را برگزار خواهند کرد. 

 روز غم انگیز 
مهران درخشان مهر

مصاحبه علیرضا بیرانوند بعد از بازی جام حذفی با نفت یک نکته 
ویژه داشــت. جایی که گلر ملی پوش 
قرمزها گفته:»کســی دنبال این 
نباشــد که پیراهن شماره یک 
پرســپولیس و تیم ملی را از 
من بگیرد. اگر کســی مرد 
عمل است به میدان بیاید و 

من کامال آماده ام.«
گویا این بخش از صحبت های 
بیرانوند، مخاطب خاص داشته و 
این مخاطب خاص کسی نبوده 
جز علیرضا حقیقــی. در روزهایی که بیرانونــد نمایش خوبی در 
ترکیب پرسپولیس و همچنین تیم ملی نداشت این بحث مطرح 
شد که کی روش ممکن است مســئولیت حفاظت از دروازه تیم 
ملی را دوباره بــه حقیقی بدهد که در لیگ ســوئد عملکرد قابل 
قبولی داشته اســت. از طرف دیگر خبرآنالین به این نکته اشاره 
 کرده که حقیقی گفته، دوست دارد دوباره پیراهن پرسپولیس را 

بپوشد.

 مخاطب صحبت های بیرانوند
 چه کسی بود؟

پرسپولیس، تنها تیم فعلی ایران اســت که شانس کسب دوگانه 
قهرمانی لیگ و جام حذفی را دارد. حذف 
زودهنگام تیم های بــزرگ در جام 
حذفی، باعث شــده هیچ تیمی 
رقیــب پرســپولیس در راه 
قهرمانی همزمان لیگ و جام 
حذفی نباشد. پرسپولیس و 
ســایپا، تنها تیم های فوتبال 
ایران هســتند که توانسته اند 
در یک فصل قهرمان لیگ و جام 
حذفی بشــوند. پرسپولیسی ها 
ســال ۷۸ به این افتخار رسیدند 

و از آن زمان تا امروز، هیچ تیمی نتوانسته این کار را تکرار کند.
فصل پیش که پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد، در همان مرحله 
اول از جام حذفی کنار رفت و در سال های پیش از آن هم هیچکدام 
از قهرمانان لیــگ برتر، در جــام حذفی موفق نبودند. امســال 
پرســپولیس، همچنان مدعی قهرمانی لیگ برتر اســت و مسیر 
خیلی ســختی هم تا یک چهارم نهایی جام حذفی ندارد و بعد از 

برد  مقابل نفت، باید بادران دیگر تیم همشهری را شکست دهد.
در حال حاضر هیچکدام از ۶ تیم باالی جــدول لیگ برتر به جز 
پرســپولیس، در جام حذفی باقی نمانده انــد و صنعت نفت رده 
هفتمی، باالترین رده را بین دیگر تیم های لیگ برتری جام حذفی 
دارد. استقالل، تراکتورسازی، گســترش فوالد، سیاه جامگان و 
استقالل خوزستان هم صاحب رتبه های دو رقمی در جدول لیگ 
هستند. پیش بینی قهرمان لیگ، غیر ممکن است اما بعید به نظر 
می رسد 5 تیمی که در رده های یازدهم تا شانزدهم جدول لیگ 
هســتند و فاصله زیادی با صدر دارند، بتوانند قهرمان لیگ برتر 

شوند و پرسپولیس، تنها مدعی دو گانه در این فصل خواهد بود.

خیز پرسپولیس برای دوگانه؛

 افتخار بی رقیب

حاشیه روز

 حاشیه های بی پایان»نیمار«؛

 این بار »اِِمری«

تیم های ایرانی تا هشتم آبان فرصت دارند تا اسناد و مدارکشان 
را برای کســب مجوز حرفه ای به AFC ارسال کنند و با توجه به 
محرومیت هایی که گریبان تیم های عربستانی و اماراتی را برای 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا گرفته، احتماال تیم های ایرانی هم از 

حضور در این رقابت ها محروم می شوند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای هر چه حرفه ای تر کردن فوتبال این 
قاره دست به تمهیدات ویژه ای زده است. این کنفدراسیون برای 
فصل جدید سامانه ای راه اندازی کرده تا تیم ها با ارسال مدارکشان 
بتوانند مجوز حرفه ای کسب کنند. یکی از شاخصه هایی که برای 
تیم های آسیایی مشکل آفرین شده، شفاف سازی مسائل مالی 
برای AFC است. شدت جدیت AFC را می توان در صدور حکم 
محرومیت العین امارات )قهرمان فصــل ۲۰۰3-۲۰۰۲، نایب 
قهرمان ۲۰۰5(، االتحاد عربستان )قهرمان فصل ۲۰۰4 و ۲۰۰5 

و نایب قهرمان فصل ۲۰۰۹( و االهلی )نایب قهرمان فصل 1۹۸۶( 
از لیگ قهرمانان ۲۰1۸ مشاهده کرد. حال آن که این سه تیم جزو 
قدرت های کنونی  آسیا هم هستند؛ البته این سه تیم تنها تیم های 
محروم شده از امارات و عربستان، هستند. تیم های النصر، الرائد، 
الشباب، التعاون، االتفاق و الباطن از عربستان و الشباب از امارات 
 از جمله محرومــان دیگر فصل جدید لیگ قهرمانان هســتند.
سراغ فوتبال ایران که بیاییم، پرسپولیس و نفت سهمیه مستقیم و 
استقالل تهران و تراکتورسازی سهمیه پلی آف لیگ قهرمانان آسیا 
را کسب کردند. طبق اعالم فدراسیون فوتبال در سال گذشته، 
پرسپولیس 11 پرونده، تراکتورسازی هفت پرونده، استقالل پنج 
پرونده، پدیده و سیاه جامگان چهار پرونده، استقالل خوزستان دو 
پرونده و سپاهان، صنعت نفت آبادان و نفت تهران یک پرونده در 
فیفا دارند. این آمار که بهمن ماه سال گذشته اعالم شد تاکنون 

تغییراتی داشته و برخی از این پرونده ها حل و تعدادی هم به این 
پرونده ها افزوده شده اســت؛ همچنین طبق اعالم تاج، رییس 
فدراسیون فوتبال و بهاروند رییس سازمان لیگ، بازرس آلمانی 
AFC اسناد هشت تیم نخست جدول رده بندی لیگ شانزدهم را 
برای لیگ قهرمانان آسیا بررسی می کند و اگر در بین این هشت 
تیم، چهار تیم مورد تایید AFC وجود نداشته باشند از سهمیه 

ایران در لیگ قهرمانان آسیا کاسته می شود.
 طبق اعالم ســازمان لیگ، تاکنون باشــگاه نفت مدارکی برای 
گرفتن مجوز AFC برای کسب مجوز حرفه ای و حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا به این سازمان ارسال نکرده است و با توجه به فرصت 
کمی که تیم های ایرانی تا هشتم آبان دارند، به نظر می رسد نفت 
نتواند مجوز حضور در لیگ قهرمان آسیا را کسب کند.با توجه به 
جدول فصل گذشته لیگ برتر، تیم های پرسپولیس، استقالل، 
تراکتورسازی، ذوب آهن، سپاهان، پیکان، استقالل خوزستان و 
گسترش فوالد تبریز به ترتیب در رده های اول تا هشتم جدول 
رده بندی قرار گرفته اند. اگر آمار فدراسیون در بهمن ماه پارسال را 
شاخص قرار دهیم، پرسپولیس، استقالل، تراکتورسازی، سپاهان 
و استقالل خوزستان نمی توانند جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
را کسب کنند و تیم های ذوب آهن، پیکان و گسترش فوالد مجوز 
حضور در لیگ قهرمانان را به دست می آورند؛ به این ترتیب، یکی 

از سهمیه های ایران می سوزد.
تنها امیدواری که وجود دارد این است که تیم های ایرانی از سال 
گذشته  تاکنون مشکل پرونده هایشان را حل کرده باشند تا سهمیه 

ایران در لیگ قهرمانان آسیا از دست نرود. 
باید تا هشتم آبان ماه منتظر ماند و دید که کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به کدام یک از تیم های ایرانی جواز حضور در لیگ قهرمانان 

آسیا را می دهد.

 شوک بزرگ به سرخابی ها
 در آستانه داربی

بازرس آلمانی AFC  با بدهکارها شوخی ندارد؛

کدام یک از تیم های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا حذف می شوند؟

 سیامک نعمتی در بازی های اخیر دقایق بیشتری توسط 
برانکو به بازی گرفته شده است. ضمن اینکه یک آمار 
جالب هم دارد. نعمتی تا اینجای کار با وجود حضور در 
دقایق کمی از بازی های پرسپولیس، برای تیمش سه 
پنالتی گرفته است. یکی برابر نفت تهران در سوپرجام، 
دیگری مقابل استقالل خوزستان در لیگ و آخری نیز 

دوباره در بازی مقابل نفت در جام حذفی.
08

 گویا با وجود تمام شرایطی که درباره مجتبی به وجود آمده هنوز 
یک راه برای بازگشت ۸ شاکی به استقالل وجود دارد، راهی که 

البته باب میل هیچ استقاللی است.
 بنا به ادعای خبر ورزشی، در صورت باخت استقالل در دربی، به 
احتمال زیاد افتخاری مجبور به خداحافظی با این باشگاه خواهد 
شد و اگر این اتفاق رخ دهد، آن وقت هم شرایط برای بازگشت 

جباری به تیم فراهم می شود.

بازی دوســتانه تیم های ملی ایران و اوکراین قطعی شد. این بازی در 
تاریخ ۲3 آبان در شهر »کیف« پایتخت اوکراین برگزار خواهد شد. تیم 
ملی چند روز قبل از این مسابقه هم یک بازی دوستانه و تدارکاتی با 
تیم ملی پاناما برگزار خواهد کرد. این بازی هم 1۹ آبان در شهر »وین« 
پایتخت اتریش برگزار می شود. پاناما به جام جهانی راه پیدا کرده، اما 
اوکراین با قرار گرفتن در رده سوم گروه I انتخابی جام جهانی در قاره 

اروپا، از صعود به جام جهانی باز ماند.

شرط بازگشت جباری به استقالل هت تریک در گرفتن پنالتی ایران به مصاف اوکراین می رود 

اولین میزبانی ذوب آهن در ورزشــگاه نقــش جهان به کام 
سبزپوشان اصفهانی تلخ شد.پس از کش وقوس های فراوان، 
ورزشگاه نقش جهان برای دیدار خانگی برابر پارس جنوبی در 
اختیار ذوب آهن قرار گرفت. اولین چیزی که با شروع مسابقه 

به چشم آمد، سکوهای خالی ورزشگاه بود.
 استقبال هواداران ذوب آهن از این دیدار به اندازه ای کم بود 
که اندک »جمی« هایی که از بوشهر خود را به اصفهان رسانده 
بودند با تشویق پرشورشان به کلی جو مسابقه را تحت تاثیر 

قرار دادند.
در حالی که بازی پایاپای دنبال می شد، شوت سرکش مهدی 
زبیدی در زمانی کلیدی از مسابقه وارد دروازه ذوب آهن شد 

تا سبزپوشان اصفهانی بازنده به رختکن بروند.
در شــرایطی که ذوب آهن برای گشــودن دروازه حریف به 
آب وآتش می زد، تنها دقایقی پس از آنکه امید سینگ جای 
گلزن مسابقه را در ترکیب پارس جنوبی گرفت، گل زد تا امید 

تیم اصفهانی برای به تساوی کشاندن کار، کمرنگ شود.
هرچند گل حسین پورامینی زمانی به ثمر رسید که ذوب آهن 
عمال امیدش را برای کســب امتیاز از این دیــدار خانگی از 
دســت داده بود اما این خاصیت را داشــت که شکست تیم 
اصفهانی را ســنگین تر کند و در اولیــن میزبانی ذوب آهن 
 در ورزشــگاه نقش جهان، شــب تلخی را برای سبزپوشان

 اصفهانی رقم بزند.

میهمانی اجاره نشین ها چگونه خراب شد؟ 

اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهــان در نظر دارد محــل زیرزمین 
تــاالر فرهنگیــان واقع در شــهر اصفهــان را از طریــق برگــزاری فرایند 
مزایــده، اجاره دهــد. لذا متقاضیــان ذیصالح مــی توانند جهــت دریافت 
 اســناد و شــرایط مزایــده تــا تاریــخ 1396/08/08 بــه اداره تــدارکات

 ) کارشناسی امور قراردادها( این اداره کل مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

)نوبت اول(

کاریکاتور روز

شفر چهار چشم!

 شفر: دوتا چشم هم پشت سرم دارم 
و همه چیز را می بینم! 

چند هفته پس از ماجرای جنجالی کشمکش نیمار و ادینسون کاوانی 
برای زدن ضربات پنالتی پاری سن ژرمن، حاال یک 
اتفــاق جنجالی دیگر در اردوی پاریســی ها 
رخ داده که باز هم نیمــار در متن آن قرار 

داشته است.
 کســی که نیمــار برایــش بداخالقی 
 کرده کسی نیســت جز »اونای امری« 

سرمربی تیم. 
به نوشته اکیپ؛ این ســتاره برزیلی در 
جریان تمرینات هفته گذشته تیمش قبل از 
بازی برابر اندرلخت در لیگ قهرمانان اروپا، 
از اینکه اونای امری به او اجازه نداد با نیمکت نشــین ها 

تمرین کند، ناراحت شده است.
ســرمربی اســپانیایی پاری ســن ژرمن، پس از یک جلسه تمرینی 
ســبک برای بازیکنان ترکیب اصلی که نیمار هم جزو آنها بود، یک 
تمرین کوچک هم برای بازیکنان ذخیره و نیمکت نشــین داشــت 
که این تمریــن خاص همراه با تــوپ بود. نیمار از امری خواســت 
 به او اجــازه دهد در ایــن تمرین شــرکت کند، اما ســرمربی اش 

اجازه نداد.

 م الف: 99615
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مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان گفت: مناسب سازی پیاده روها و فرهنگسراهای سطح منطقه 
12 برای تردد آسان معلوالن و جانبازان در دست اجراست که برای اجرای این پروژه 1800میلیارد 

ریال اعتبار درنظرگرفته شده است.

ویژه

درحاشیه جلسه شورای شهر؛

شهرجدید »ِمسکو« معرفی شد
نهمین جلسه شورای شهر یک میهمان 

اعظم
 حاجی رضازاده

ویژه داشــت؛ این بــار هاشــم امینی، 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به همراه معاونین خود میهمان شــورایی ها شد و نطقی 
28دقیقه ای داشــت که طی آن به ارائه گزارشــی از عملکرد آبفا 

پرداخت.
بعد از اتمام صحبت های مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان، 
شریعتی نیا، خسروی،محمدی و روشــن، سواالت خود را مطرح 
کرده و 2 نفر از جمله نصیر ملت و امیر احمد زندآور در قالب اخذ 

نوبت در حضور میهمانان به ارائه دغدغه های آبی خود پرداختند.
هنگامی که معین برای گرفتن رای در مورد دو فوریت الیحه این 
جلسه، از اعضا خواست تا نظر خود را اعالم کنند، آنها به روش های 
مختلف نظرشــان را اعالم کردند، بروشــان  که به نظر می رسید 
حواسش به جلسه نیســت، با چند ثانیه تاخیر و با تذکر همکاران 
دست بلند کرد و زندآور به جای دســت بلندکردن، با گفتن »بله 

بله«  نظر موافق خود را اعالم کرد!
نصیر ملت نیز از اعضای فعال شورا بود که هم در سالن جلسه فعال 
بود، هم ارتباط از راه دور با »مزروعی« داشــت و هم پاســخگوی 

تماس های دریافتی خود بود. 
موقعی که نوبت به نطق وی رسید با اینکه از روی متن و به سرعت 
می خواند، در نهایت زمان کم آورد و از رییس شورا درخواست وقت 
اضافه داشت. در عوض کوروش خسروی از حفظ به ایراد صحبت 

های خود پرداخت.
پس از رفتن معین، علیرضا نصر ریاســت جلسه را برعهده گرفت 
که همزمان هیاهویی در جلسه، ایجاد و رفت و آمدها زیاد شد؛ به 

طوری که با تذکر وی روبه رو شدند. 
در انتهای جلسه نیز فریده روشن، از وجود یک شهر جدید به نام 
»ِمسکو« خبر داد و حضار از شنیدن این خبر ضمن اینکه متعجب 

شدند، لبخند بر لبشان نشست!

 نشست امنیت غذایی شهرستان اصفهان با غیبت برخی 
مدیران دستگاه های دخیل در کارگروه امنیت غذایی برگزارشد؛

فرماندار آمـد، رییس اداره نیـامد!

فرماندار اصفهان  در نشســت امنیت غذایی شهرستان اصفهان، با 
انتقاد از غیبت برخی مدیران دستگاه های دخیل در کارگروه امنیت 
غذایی، بیان کرد: فرمانداری 38 کارگروه و شورا دارد که در ماه باید 
تشکیل شود و حدود 8 کارگروه استانی هم وجود دارد که فرماندار 

مرکزی نیز باید در آن حضور داشته باشد.
احمد رضوانی افزود: گالیه مندم از بعضی مدیران دستگاه که در جلسه 
حضور پیدا نکرده اند، بنده به  عنوان فرماندار و با این همه مشــغله 
ســعی کرده ام در همه جلسات حضور داشته باشــم؛ اما آیا رییس 
 اداره ای که در جلسه امنیت غذایی شــرکت نمی کند، بیش از من 

کار دارد؟
فرماندار اصفهان با اشاره به نزدیکی ایام پیاده روی اربعین حضرت 
سیدالشهدا)ع( تاکید کرد: از آنجایی که در آستانه اربعین هستیم، 
کمیته بهداشتی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که این یک رویداد بسیار 
مهم اســت که اگر در یکی از این موکب ها و آشپزخانه ها مشکلی 
پیش بیاید، بازتاب خوبی نخواهد داشــت و نیازمند نظارت جدی و 

همه جانبه دستگاه های مربوطه است.

شورا

  مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان اظهار داشت: 
برای اولین بار در کشــور پروژه ای با عنوان »ارزیابی ریســک تصادفات 
جاده ای« انجام شده که به بررسی تصادفات پنج ساله استان و علل آنها 

پرداخته است.
داریوش امانی با اشــاره به پروژه ارزیابی ریسک و تصادفات جاده ای در 
راه های برون شهری استان اصفهان ادامه داد: در این پروژه پس از بررسی 
علل تصادف، با تهیه نرم افزاری، میزان ریسک در هر قطعه از راه تعیین 
شده و راهکارهای مناسب و مهندسی در جهت کاهش ریسک هر قطعه 
ارائه می شــود. امانی درخصوص تعداد تلفات ناشــی از تصادفات که بر 
اساس آمار به دست آمده در پنج ماهه اول امسال بالغ بر 2۷2 نفر است، 
گفت: این آمار نسبت به پنج ماهه اول  ســال گذشته که 1۹0 نفر بوده، 

حدود شش درصد افزایش یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان:

 علت تصادفات ۵ ساله 
زیر ذره بین بازرسان است

 مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به کاهش مرگ و میر ناشی 
از برق گرفتگی در استان اصفهان در شش ماهه نخست امسال اظهار داشت: 
در این بازه زمانی تعداد 1۷ مورد فوتی )همگی مرد( به دلیل برق گرفتگی 

به مراکز  پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شدند.
علی سلیمانی پور با اشاره به آمار مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در استان 
اصفهان در شش ماهه نخست امسال گفت: در این بازه زمانی ۴1 مرد و سه 

زن بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند.
وی با اشاره به افزایش مرگ و میر  ناشی از غرق شدگی در استان اصفهان 
از ابتدای سال جاری نســبت به مدت مشابه سال گذشــته ابراز داشت: 
در ســال گذشــته 31 نفر شــامل ســه زن و 28 مرد بر اثر غرق شدگی 
 جان باختند که آمار ســال جاری با افزایش حــدود 2۵ درصدی روبه رو 

بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان:

فوت ناشی از غرق شدگی 
افزایش یافت

پیاده رو و فرهنگسراهای منطقه 12 برای تردد معلوالن مناسب سازی می شود

بومی بودن، مالک درســتی برای انتخاب مدیرکل 
محیط زیست است

سپهرســلیمی، عضو انجمن زمین برای همه، با اشاره به اینکه 
عمده ترین دلیل مخالفت با انتصاب مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان بومی نبودن وی است، می گوید: این گونه 
که مخالفان می گویند، مدیر غیربومی با وضعیت محیط زیستی 
اصفهان آشنایی ندارد و ممکن است تصمیماتی را بگیرد که به 

ضرر محیط زیست این شهر باشد.
وی با بیــان اینکه این اســتدالل مالک و معیــار خوبی برای 
قضاوت نمی تواند باشــد، تصریح می کند: بومی بودن مدیرکل 
محیط زیســت دلیلی نمی شــود که او به تمامی ویژگی های 
محیط زیستی اصفهان اشراف داشته باشد؛ به واقع این موضوع 
تضمینی برای موفــق عمل کردن وی نیســت. قطعا در هیچ  
دنیایی برای انتخاب مدیر، بومی یا غیربومی بودن او را مالک قرار 
نمی دهند؛ بلکه به شاخص هایی همچون تحصیالت و سوابق و 
توان مدیرتی وی را مدنظر قرار می دهند. بنابراین اگر این موارد 
را در نظر بگیریم، مدیرکل جدید همه این ویژگی ها را داراست و 
از آنجا که وی حدود 10سال، مدیرکل محیط زیست شهرستان 

اصفهان بوده ، از رزومه خوبی برخوردار است.
عضو انجمن زمین برای همه در ادامه بیان می کند: به نظر من، 
افرادی که با انتصاب حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
مخالفــت می کنند، خودشــان هیچ گزینه مناســبی درنظر 
ندارند و نتوانسته اند کســی را معرفی کنند؛ البته شاید دالیل 
سیاسی نیز در این مسئله دخیل باشــد؛ تاحدی که  این فعال 

محیط زیست می گوید، برای مثال شــهردار لندن، فرزند یک 
راننده تاکسی و مسلمان است؛ درحالی که ما هنوز درگیر مسائل 
و مشکالت قومی هستیم که این موضوع هیچ سود و منفعتی 
برای محیط زیست ندارد و حتی ممکن است به اختالفات قومی 
و قبیله ای بیشــتر دامن بزند و اوضاع را بدتر کند. این درحالی 
است که همه ایرانی هستیم و اگر مشــکلی پیش آید، همه را 

درگیر می کند. 
سلیمی می گوید: اگر مشکالت محیط زیستی گریبان استانی را 
بگیرد، مردم آن به استان دیگر کوچ می کنند؛ بنابراین آن استان 
نیز به تدریج دچار مشکالت محیط زیســتی می شود. ازسوی 
دیگر باید این نکته را بدانیم که محیط زیســت، یک دســتگاه 
تخصصی است؛ لذا افرادی باید در این باره اظهار نظر کنند یا در 
تصمیم گیری دخالت کنند که هم در این حوزه کار کرده و هم 
تخصص کافی داشته باشند. در تمامی دنیا کشاورزان حق انتخاب 
مدیر در حوزه محیط زیست را ندارند؛ آن هم کشاورزانی که چه 
بخواهیم و چه نخواهیم 80درصد منابع آبی را صرف کشاورزی 
می کنند. این درحالی است که بخشی از این آب، حقابه تاالب ها 

و رودخانه هاست. 
سلیمی با اســتناد به صحبت های رییس ســازمان حفاظت 
محیط زیست می گوید: آن چیزی که کشور را به این روز انداخته 
و منابع آبی را با بحران روبه رو کرده، کشــاورزی ناپایدار است؛ 
بنابراین نمی توان با نگاه کشــاورزان، مدیرکل محیط زیست را 

انتخاب کرد. 
این فعال محیط زیســت با اشــاره به اهمیت دیده بانی شرایط 

محیط زیستی کشور بیان می کند: تاکنون 13تشکل غیردولتی 
انتصاب مدیرکل جدید اداره حفاظت از محیط زیســت استان 
اصفهان را تبریک گفته اند؛ اما این به آن دلیل نیســت که فردا 
روز فعاالن محیط زیست فعالیت های وی را دیده بانی نکرده یا 
اعتراض و انتقادی به او نکنند. اگر مشکلی وجود داشته باشد، 
قطعا به عملکرد آنها انتقاد می کنند. عــالوه بر این، همان طور 
که اشاره کردم، حرف فعاالن محیط زیســت این است که آنها 
»خودشــان« باید برای این حوزه تصمیم بگیرنــد و نه افراد یا 

اصناف دیگر. 
محیط زیســت متخصص می خواهد نه شــخص 

اصفهانی
در همین باره خســرو اعتمادی، مدیرعامل جمعیت کویر سبز 
کاشــان و نماینده انجمن های مردم نهاد شهرستان کاشان،  با 
اشــاره به اینکه مدیران اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان از گذشته تاکنون بومی نبوده اند، گفت: پس چه دلیلی 
برای مخالفت با مدیرکل جدید وجود دارد؟ اگر فردی کارشناس 
و متخصص باشــد و در حوزه کاری خود از توانمندی های الزم 
برخوردار باشــد، چه تفاوتی می کند که اصفهانی باشد یا غیر 
اصفهانی؟ این فعال با سابقه  و پیشکسوت محیط زیست می گوید: 
به نظر بنده، استدالل هایی که برخی از افراد مطرح می کنند تا 
به واسطه آن با انتصاب مدیرکل جدید مخالفت کنند، بهانه های 
واهی هستند. حتی به نظر بنده، اگر مدیرکل بومی نباشد، شاید 
به مسائل و مشکالت شهرستان ها نیز بیشتر توجه کند و همه 

تمرکز خود را صرفا روی مشکالت شهر نگذارد.

اعتمادی با بیان اینکه  بومی یا غیربومی بودن مدیر مهم نیست؛ 
بلکه این تعهد و تخصص است که در این باره حرف اول را می زند، 
می گوید: اولویت اصلــی مدیرکل جدید، بایــد پایان دادن به 

ریزگردهای منطقه باشد. 
اداره کل محیط زیست، نیازمند مشارکت مردمی 

است
مهدی بصیری، دبیــر انجمن خبرگان کشــاورزی می گوید: 
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان باید با مردم و عالقه مندان 
به شهر و استان ارتباط و همکاری داشته باشد؛ این درحالی است 
که اگر مدیر بومی نباشد، ممکن است این همکاری و همدلی 
کاهش پیدا کند. دبیر انجمن خبرگان کشاورزی با اشاره به اینکه 
مدیر غیربومی ممکن است در برابر فشارهای داخلی و خارجی 
خیلی زودتر از باقی مدیران خسته شود، می گوید: نمی توانیم 
انتظار انجــام کارهای زیربنایی و مقاومت در برابر مشــکالتی 
همچون تخریب و آلودگی هوا و فعالیت های غیرقانونی را داشته 
باشیم. بصیری در پاسخ به سوال »زاینده رود« مبنی براینکه مدیر 
قبلی اداره حفاظت محیط زیست اصفهان نیز بومی نبود؛ پس 
چرا هیچ وقت اعتراضی به عملکرد وی صورت نگرفته، می گوید: 
مدیرکل قبلی معتقد به مشارکت مردمی بودند؛ اما ممکن است 

همه این گونه نباشند.
 بهره برداران و ذی نفعان در هر موضوعی باید مشارکت داشته 
باشــند و از مدیر حمایت کنند تا بتوانند قوانین را اجرا کنند. 
ممکن است مدیر جدید عملکرد خوبی در این زمینه داشته باشد؛ 
اما نمی توان این موضوع را تجربه کرد و منتظر ماند. این گونه که او 
می گوید، مخالفت ما با شخص مدیرکل نیست؛ بلکه به طور کلی 
حرف ما این است که چرا وقتی خود استان اصفهان دارای مدیران 
بومی توانمند است، باید از مدیران غیربومی استفاده شود؟ آیا 
این مسئله خالف گفته های رییس جمهور نیست که می گفت 
»من در برنامه دولتم در شرایط مساوی، اولویت را به نیروهای 

بومی خواهم داد«؟ 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهار کرد: امروز شــهر اصفهان از تنش آبی عبور کرده و به مرحله بحران آب 
رسیده است. هاشم امینی افزود: شهر اصفهان بیشترین برخورداری در حوزه شبکه های 
فاضالب کشور را دارد اما به جهت قدمت، این شبکه ها با خوردگی و ریزش های فاضالبی 
دست و پنجه نرم می کنند؛ طی 10 سال گذشته تعامل بسیار خوبی میان شرکت آب و 

فاضالب و شورای اسالمی شهر اصفهان وجود داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: لوله های فاضالب شهر اصفهان 
از جنس بتن بوده و در اثر گاز فاضالب دچار آســیب شده است؛ هزینه های لوله کشی 
آب و فاضالب بسیار سنگین است و زیان این شرکت در سال ۹۵ حدود 1۷0 میلیارد 

تومان بوده است.
وی خاطرنشان کرد:  باوجود اینکه بازسازی شــبکه آب و فاضالب شهر اصفهان جزو 
اولویت های ملی تعریف شده، اما کمترین اعتبارات در این خصوص به اصفهان داده شده 
است؛ درصدد آن هستیم که پروژه تامین مالی)فاینانس خارجی( عملیات بازرسی و 
بازسازی خطوط اصلی و نیمه اصلی شبکه فاضالب شهر اصفهان با استفاده از تکنولوژی 
روز دنیا اجرا شود.امینی عنوان داشــت: قدمت و فرسودگی، انشعابات غیرمجاز، عدم 
تخلیه مناســب گازهای خورنده شــبکه، پرهزینه بودن بهره بــرداری و نگهداری از 

تاسیسات، از جمله مشکالت بهسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان است.
وی بیان کرد: اصفهان نخستین شهر کشور است که شبکه فاضالب در آن ایجاد شده و 
عملیات بازرسی و بازسازی شبکه فاضالب طی قراردادی با هزینه ای بالغ بر ۴6 میلیون 
یورو با مشارکت شرکتی  چینی در حال اجراست که طی 36 ماه، 360 کیلومتر از شبکه  

فاضالب شهر اصفهان بازرسی و 2۵ کیلومتر بازسازی می شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان یادآور شــد: تامین آب شرب مردم 

اصفهان یکی از دغدغه های شرکت آب و فاضالب است که در مقاطعی از افت فشار آب 
و مباحث کیفی گالیه هایی وجود دارد؛ سامانه اول تصفیه خانه اصفهان)باباشیخ علی( 
آب ۵6 شهر و ۷6 روستا را تصفیه می کند و ۴ میلیون نفر به این سامانه متصل هستند 

که نیازهای منابع آبی ما بیش از این است.
وی با بیان اینکه پروژه توسعه فاضالب شهر اصفهان تا 3 سال آینده انجام خواهد شد، 
اذعان داشت: ظرفیت از دســت رفته آب اصفهان طی چند سال گذشته کاهش پیدا 
کرده و از سال 138۹ تاکنون ۴ هزار و ۴88 لیتر آب از منابع آبی اصفهان از دست رفته 

و شرایط تامین آب در شهر اصفهان، شرایط مطلوبی نیست.
امینی با اشاره به عدم باالنس منابع تولید و نیاز در پیک مصرف تابستان در شهر اصفهان 
متذکر شد: در فصل تابستان، با کمبود 2 هزار و 800 لیتر آب در شهر اصفهان مواجه 
بودیم ؛ از این رو ســامانه دوم بزرگ آبرسانی شهر اصفهان باید هرچه سریع تر اجرایی 
شود؛ این سامانه قرار است آب را از مخازن شهر تیران گرفته و در 1۴ شهر اصفهان توزیع 

کند که نیازمند هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار است.
وی در پایان ابراز داشت: سرانه مصرف آب در شهر اصفهان در سال 8۹، 186 لیتر در 
شــبانه روز برای هر نفر بوده و امروز به 1۵1 لیتر کاهش یافته است و 8۵ درصد مردم 

اصفهان زیر الگوی مصرف آب مصرف می کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان می گوید سرانه مصرف آب در شهر اصفهان از 186 لیتر در شبانه روز به 151 لیتر کاهش یافته است:

مصرف، زیـر الگوی مصرف!

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی 
بر اینکه یک باند شــش نفره از برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، اقدام 
به تیراندازی و ایجاد رعب و وحشــت و مجروح کردن سه نفر از شهروندان 
در یکی از خیابان های اصفهان کرده اند، شناســایی و دســتگیری آنها در 

دستورکار ماموران پلیس امنیت عمومی اصفهان قرار گرفت.
ســردار مهدی معصوم بیگی، با اشــاره به اینکه در بررسی های تخصصی 
همه اعضای این باند که سابقه شرارت داشــتند در مخفیگاهشان در یکی 
از شهرستان های استان گلستان شناســایی شدند، افزود: یک تیم مجرب 
از ماموران پلیس امنیت عمومی اصفهان پس از کسب نیابت قضائی به آن 
استان، اعزام و با همکاری ماموران انتظامی گلستان هر شش شرور و فردی 

که آنان را مخفی کرده بود دستگیر شدند.

این مقام انتظامی، همچنین از به هالکت رساندن یک سارق و شرور متواری 
در شهرستان نجف آباد خبر داد و بیان کرد: این فرد و همدستش در زمینه 
خرید و فروش مواد مخدر و سرقت های مســلحانه توأم با شرارت فعالیت 

می کردند.
ســردار معصوم بیگی اذعان کرد: ماموران پس از شناسایی خودروی این 
شرور، دســتور ایســت آن را صادر کردند که متهم با بی توجهی به دستور 
پلیس شــروع به تیراندازی می کند. ماموران نیز وارد عمل می شوند و در 
یک درگیری مسلحانه شرور را به هالکت رسانده و همدستش را نیز مجروح  

می کنند.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه افزود: در عملیاتی دیگر که در شهرستان 
لنجان انجام شــد، یکی از اراذل و اوباش شــاخص آن منطقه که در نزاع 

دسته جمعی مســلحانه، ایجاد درگیری، قدرت نمایی با سالح سرد، برهم 
زدن نظم عمومی جامعه و حمله به ماموران انتظامی سابقه فعالیت داشت، 

شناسایی، دستگیر و تحویل مقامات قضائی شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان، با اشاره به دستگیری تعداد زیادی از اراذل و 
اوباش در طرح برخورد با مخالن نظم عمومی جامعه، خاطر نشان کرد: استان 
اصفهان جوالنگاه اراذل و اوباش، سارقان و افرادی که به هر طریق بخواهند 
نظم و امنیت عمومی جامعه را برهم بزنند، نیســت و این گونه افراد بدانند 
اگر اقدام مجرمانه ای در این استان مرتکب شوند، در هر نقطه از کشور که 
مخفی شوند شناسایی و دستگیر خواهند شد و نیروی انتظامی و قوه قضائیه 
برخوردی قاطع و قانونی با آنها خواهد داشت و هرگز اجازه سرکشی و تجاوز 

به حقوق شهروندان را به آنها نخواهد داد.

فرمانده انتظامی استان خبرداد:

اجرای طرح بزرگ شناسایی و دستگیری اراذل و اوباش شاخص اصفهان

انتخاب مدیران غیر بومی برای استان مدیر پروری چون اصفهان  از موضوعات  پر حاشیه ای است که همیشه  با واکنش هایی از سوی رسانه ها همراه می شود و نسبت به آن 
عکس العمل های مختلفی صورت می گیرد. انتصاب دکتر سید رحمان دانیالی به عنوان مدیر کل محیط زیست اصفهان از جمله این انتخاب هاست که با وجود گذشت بیش 
از دو هفته ازآن، هنوز مورد توجه مخالفان و موافقان این امر است و حتی به جلسه شورای اسالمی شهر نیز راه پیدا کرده.  کوروش محمدی از عدم هماهنگی رییس سازمان محیط کشور در انتصاب 
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان بدون هماهنگی با نمایندگان، استاندار و فعاالن زیست محیطی گالیه کرد. این عضو شورای اسالمی شهر در جلسه دیروز ازشرایط حساس ، فوق حساس و 

خطرناک شهر اصفهان به لحاظ مسائل زیست محیطی صحبت به میان آورد و گفت: استان اصفهان به لحاظ زیست محیطی، استان حساسی است و از این رو نیاز به توجه و همراهی دارد.

دکتر ســید رحمان دانیالي مدیرکل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان داراي دکتري 
شــیالت ومحیط زیست اســت و پیش از این 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان قم بود.  
ازمسئولیت هاي پیشــین دانیالي مي توان به 
ریاست اداره  حفاظت محیط زیست شهرستان 
اصفهان؛ ریاســت اداره حفاظت محیط  زیست 
شهرســتان های نجف آباد  و تیران در استان  
اصفهان و ریاست اداره محیط زیست شهرستان 
لردگان و منطقه حفاظت شده سبز کوه دراستان 
چهار ومحال بختیاري اشــاره کرد. وی سابقه 
مدیریت بیست ساله در اصفهان دارد. دانیالی از 
مدیران پرورش یافته دراستان اصفهان است که 

به عنوان مدیرکل قم منصوب شد.

پشت پرده انتخاب مدیرکل اداره محیط زیست اصفهان   در گفت و گوی کارشناسان با »زاینده رود« بررسی شد؛

پست حساس

چهره

پنجشنبه 4 آبان؛

 مراسم تشییع شهید حسین آقادادی 
برگزار می شود 

مراسم تشییع شهید مدافع حرم حسین آقا دادی روز پنجشنبه با حضور 
مردم شهید پرور اصفهان از میدان فیض به سمت گلستان شهدا برگزار 
می گردد.قرار اســت  در این مراسم پیکر مطهر 6 شهید تازه تفحص 
شده دفاع مقدس اصفهان  و پیکر شهید مدافع حرم حجت االسالم 
احمد قنبری نیز با بدرقه پرشور مردم قدردان اصفهان به  سمت خانه 
ابدی شان تشییع شود. اسامی شهدای واالمقام تفحص شده که روز 
پنجشنبه تشییع می شوند، عبارت است از: شهید غالمرضا یبلویی، 
شهید علی اصغر شبانی سلفی، شهید محمد آقا جهانگیری، شهید 

محسن ملکیان ، شهید اصغر ربیعی و شهید سیف ا... آقا تهرانی.

زاینده رود
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امام صادق علیه السالم :
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چگونه بعد از یک دوره 
بیکاری، مشغول به کار شویم؟

همواره دالیل متعددی برای ترک یک شغل وجود 
دارد؛ ممکن است به دلیل ادامه تحصیل یا نگهداری 
و بزرگ کــردن فرزندتان یا حتی یک مســافرت 
طوالنی به دور دنیا مجبور باشــید کار خود را رها 
کنید ولی همیشــه اگر این زمان بیکاری بیش از 6 
ماه طول بکشد، فرآیند برگشــت به کار می تواند 
بسیار دلهره آور باشــد و اگر این مدت به یک سال 
افزایش پیدا کند، بازگشت به کار واقعا ترسناک به 
نظر می رسد ولی در هر حال ممکن است چاره ای 
نداشته باشید و مجبور شوید شرایط را پذیرفته و به 
کار برگردید. در ادامه قصــد داریم چهار نکته ای را 
بررسی کنیم که به شما در یافتن شغل جدید در این 

شرایط کمک می کند:
به این سوال پاسخ دهید: »االن قصد دارید 

چه کاری انجام دهید؟«
برای بسیاری از افراد تصور شروع شغل، بعد از مدتی 
بیکاری، دلهره آورترین بخش بازگشت به کار است. 
این تفکر ریشــه در دو موضوع دارد:اگر شما مدت 
طوالنی از کار دور باشید، نمی دانید چه انتخاب های 
شغلی دارید و در عین حال نمی دانید کدام یک از 
انتخاب هایتان به خوبی با قابلیت های شما سازگار 
است.برای مقابله با این مســائل، سعی کنید برای 
سواالت باال پاسخی بیابید. به این بیندیشید که در 
گذشته چه تجربیات کاری داشته اید و همچنین چه 
اطالعاتی در مورد فرصت های پیش روی خود دارید 

و برای آنها جواب قانع کننده ای بیابید.
»تعریف کردن داستان خود برای دیگران« 

را تمرین کنید
وقتی برای این سوال که چه کاری قصد دارید انجام 
دهید، جواب قانع کننده ای یافتید، برای 3 تا 5 نفر 
از دوســتان خود که به آنها اعتماد دارید، در مورد 
چالش های شغل بعدی صحبت کنید. توضیحات 
شما باید بازتاب دهنده اعتماد به نفس و نیز تشریح 
فرصت هایتان در مورد شــغل آتی باشــد. سپس 
از دوســتان خود راهنمایی بخواهید و نظر آنان را 

جویا شوید. 
صحبت کردن با افراد بیشتر

اگر بخواهید پس از وقفه ای نســبتا طوالنی دوباره 
مشغول به کار شــوید، مهم ترین چیزی که به آن 
نیاز دارید، اطالعات اســت، آن هم نه اطالعاتی که 
از طریق اینترنت در دسترس همه قرار دارند؛ بلکه 
اطالعاتی که تنها از طریق صحبــت کردن با افراد 

شاغل در آن زمینه به دست می آیند. 
به روزرسانی مهارت ها

مطالعه خبرهــا و مقاالت مربوط بــه زمینه کاری 
موردنظر اهمیت زیادی دارد. بسته به زمینه کاری و 
مدتی که از آن دور بوده اید باید برای به روز رسانی 

مهارت های قبلی تالش کنید.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

انصاف 
زمانی ایمان بنده کامل می شــود که  انصاف درباره خود و درباره مردم را 
رعایت کند  وخداوند در عوض بر عزت آن بنده می افزاید. به طور کلی انسان 
از طبیعت نفسی خود، خود را می خواهد و آنچه متعلق به اوست را دوست 
دارد و از بدی و زشتی کراهت دارد. پس اگر کسی از مال او احتیاج پیدا کرد  و 
او از دادن مال دریغ نورزید،  مورد مدح همه عالمیان است. بنده منصف  اگر 

بدی را برای خودش نخواهد برای دیگران هم نباید بخواهد! 
در داوری و میانجی گری از حقوق هیچ کدام از طرفین، طریقه غیر انصاف را 

نباید روا بدارد، اگر چه برایش آفاتی داشته باشد. 
انصاف ابوذر

  در مســیر رفتن به جنگ تبوک، ابوذر از دیگران عقــب افتاد. به پیامبر 
صلی ا... علیه و آله عرض  کردند : ابوذر عقب مانده است. ایشان فرمودند: 
اگر در او خیری باشد خدا او را به شما ملحق می کند. ابوذر چون ازشترش 
مأیوس شد، آن را رها کرد  و به راه افتاد. پیامبر)ص( و یارانش در یکی از منازل 
ایشان فرود آمدند، یکی از مسلمین گفت: یک نفر  از راه دور، پیاده می آید.

پیامبر)ص( فرمود: خدا کند ابوذر باشد. چون خوب دقت کردند، گفتند: یا 
رسول ا... ابوذر است. رسول خدا فرمودند: خدا بیامرزد ابوذر را تنها راه می رود، 
تنها می میرد و تنها بر انگیخته می شود. چون پیامبر صلی ا...علیه وآله ابوذر 
را دید، فرمود: او را آب دهید که تشنه است. هنگامی که ابوذر به حضور ایشان 
رسید ، دیدند ظرف آبی همراه دارد. پیامبر )ص( فرمود: ابوذر! آب داشتی 
و تشنگی کشیدی؟ عرض کرد آری یا رسول ا... در راه تشنه شدم، به آبی 
رسیدم وقتی چشیدم ، آب سرد و گوارایی بود با خود گفتم: انصاف نباشد از 
این آب بیاشامم مگر آنکه اول پیامبر بیاشامد . پیامبر)ص( فرمود: ابوذرخدا تو 
 را بیامرزد، به تنهایی زندگی می کنی و غریبانه می میری و تنها داخل بهشت 

می شوی.

باغ 
کاغذی

رمان »تکفیری« که روایتی از نفوذ نیروهای اطالعاتی داعش              
تا قلب پایتخت ایران است برای پنجمین مرتبه تجدید چاپ 
شــد. داعش یکی از نیروهای زبده خود را برای انجام سلسله 
ماموریت های تروریســتی، در پوشــش یک بیمار به ایران 
اعزام کرده تا پس از شناســایی و گرد آوری اطالعات بتواند 
به جمهوری اســالمی ایران که محور مقاومت در خاورمیانه 
است، ضربه بزند. منصور، آن نیروی زبده اطالعاتی است که 
با پیشنهاد عبدالقادر اردنی به بهانه درمان نارسایی کبد راهی 
ایران می شود و با ظاهر یک شــیخ عرب به عنوان  توریست 

درمانی وارد خاک ایران می شــود که پس از پا گذاشتن به 
کشور، عناصر موجود در ایران با او مرتبط می شوند و عملیات 
شناسایی طرح ریزی می شود.  مهدی ردیاب در رمان تکفیری 
فضایی را رقم زده که درآن خواننده بین خیال و واقعیت معلق 
است و به خوبی این بخش ها را با هم تلفیق کرده است. شهید 
علی اکبر پیرویان شخصیتی است که مرز بین واقعیت و تخیل 
را در این رمان به  وجود آورده و همین ســبب می شــود در 
بخش هایی شخصیت منصور که در دوره حمله ارتش شوروی 
به افغانستان با این شهید آشنا شده واقعی و مستند جلوه کند.

تکفیری

اگر می خواهید عمرتان طوالنی شود، کتاب بخوانید

دانستنی ها

من آن طرف تصویرها مانده ام
به تالفی آن شب، ســال هاست که هرشب در 
خیال، بالشــتم را پرت می کنم. خودم تنها به 
زیرزمین مــی روم. چراغ را روشــن می کنم و 
پیش آقاجان می نشــینم .هنوز هم که هنوز 
است نتوانسته ام خودم را درحالت درازکش در 
حالی که سرم زیر بالش پنهان است، قبول کنم. 
این یک تصویر از ده ها تصویری است که هیچ 
جوری نمی توانم خودم را در آن دوست داشته 
باشــم و انگار نمی شــود بدون دوست داشتن 

ازچیزی عبور کرد.
»پرنده من« 
 فریبا وفی

حرف حساب
مطالعات جدید نشــان می دهد افرادی کــه در هر روز 
حداقل به مدت 3۰ دقیقه کتــاب می خوانند، از زندگی 
طوالنی تری بهره خواهند برد. براساس مطالعه ای که روی 
3هزار و 635 نفر انجام شد، افرادی که 5۰ سال یا بیشتر 
داشــتند و در طول زندگی خود عادت به کتاب  خواندن 
داشته اند طول عمر حدود دو سال بیشــتر از افرادی که 
کتاب نمی خوانند، خواهند داشت. به عبارت دیگر آنها از 

۲3 ماه زندگی بیشتر بهره می برند. 
این یافته ها در دانشکده سالمت عمومی دانشگاه ییل به 
دست آمده اســت. این پژوهش نشان می دهد که هرچه 
افراد مطالعه بیشتری داشته باشــند، عمری طوالنی تر 
خواهند داشت. تنها 3.5 ســاعت مطالعه در طول هفته 
می تواند تفاوت قابل توجهی ایجاد کند. این تحقیق تنها 
رابطه  بین مطالعه و طول عمر را نشان می دهد، اما از علت 
و نحوه اثر آن چیــزی نمی گوید. این پژوهش، تحقیقات 
موجود که نشان می دادند مطالعه باعث می شود مغز فعال 

و سالم باقی بماند را اثبات می کند.

تحقیقات نشــان می دهد که فرآیند مطالعه عمیق یک 
کتاب، اثر درگیری شناختی خواهد داشت. این نتیجه قبال 
در دانشگاه اموری آنتالیا به دست آمده بود و نشان می داد 
خواندن یک رمان باعث تحریک و تقویت قســمت های 

پردازش زبان در مغز می شود.
 به عبارتی دیگر مطالعه کــردن می تواند تمرینی برای 
تقویت مغز باشد، کاری شــبیه به تمرینی که در باشگاه 

برای تقویت بدن انجام می دهیم.
پژوهش ها همچنین نشان می دهد که خواندن کتاب های 
داستانی باعث افزایش احســاس همدلی و قوی تر شدن 
ارتباط با دیگران و جهان اطراف می شــود و به ما کمک 
می کند که شاد تر باشــیم و زندگی طوالنی تری داشته 

باشیم.
در این میان نکته جالب در این پژوهش اینجاســت که 
یافته ها نشان می دهد، خواندن کتاب تاثیر بییشتری بر 
افزایش طول عمر نسبت به خواندن مجالت و روزنامه ها 

دارد.


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

