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عواقب ارزانی!
وقتی رکود، بازار گوشت قرمزاصفهان راتحت تاثیر قرار می دهد؛
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پذیرش مسافر قرار دارد 3
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مهدی شریفی دوباره شاگرد 
کرانچار شد!
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در جلسه هم اندیشی شرق اصفهان مطرح شد؛

صفحه3
ضرورت تامین منابع آبی برای اجرای پروژه های شرق اصفهان
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 اصفهان پیشتاز فرهنگ ایثار 
و شهادت در کشور است
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گذر از رنج ها!
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شنیده ها از مذاکرات جدی سپاهان با رفیعی و دژاگه  حکایت دارد؛

 برگزاری ۷3۴ برنامه فرهنگی 
در کتابخانه های عمومی استان
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 هفت سال 
برای مرمت۱۱ترک گنبد!

 لزوم مشارکت دانش آموزان 
در تصمیم گیری های مدارس
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 با بود جه فعلی 
بهتر است به آسیا نرویم
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اصفهان به کمک مردم 
زلزله زده کرمانشاه شتافت
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تشکر رهبر انقالب از 
ملت، دولت و جوانان 

مبارز عراق

)) فراخوان (( 
 اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان به اســتناد ماده ) 27 ( قانون الحاق برخی از مواد به قانــون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 )2( مصوب مجلس شورای اسالمی و دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای به بهره برداري رسیده به بخش غیردولتی و 
 با توجه به مصوبات کارگروه واگذاری استان، درنظر دارد نسبت به واگذاری مراکز قابل بهره برداري به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران 

) اشخاص حقیقی وحقوقی ( دعوت به همکاری می نماید.

به منظور دریافت اطالعات بیشتر وپرسش وپاسخ و هماهنگی جهت بازدید ازمراکز  با شماره تلفن 36693157 تماس حاصل نمائید.
به منظور دریافت اســناد ارزیابی و کاربرگ ها تا پایان وقت اداری 1396/09/05 به اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اســتان اصفهان  واقع در خیابان 

هزارجریب مقابل جهاد کشاورزي واحد دفترفنی مراجعه نمایید.

آدرس  مبلغ اجاره بهای پیش بیني
شده در سال

 مدت بهره برداري
توسط سرمایه گذار

  مبلغ سرمایه گذاري
پیش بیني شده

نام مرکز ردیف

شهرستان اردستان شهر نیسیان 151/200/000 ریال 7 سال 1/000/000/000 ریال نیسیان 1

 شهرستان خوروبیابانک شهر فرخي بلوار امام
علي میدان مهارت

158/400/000 ریال 7 سال 500/000/000 ریال فرخي 2

شهرستان سمیرم شهر ونک جنب شهرداري 122/400/000 ریال 6 سال 800/000/000 ریال ونک 3

شهر سمیرم جاده ابشار 136/800/000 ریال 5سال 900/000/000 سمیرم 4

شهرستان کاشان شهر جوشقان بعد از بانک 800/000/ 100 ریال 5سال 700/000/000 جوشقان قالي 5

شهرستان اصفهان شهر تودشک 7 سال 156/000/000ریال 800/000/000 ریال تودشک 6

م الف: 105681

)نوبت دوم(

فوالد مبارکه، نماد واقعی ایجاد ارزش افزوده 
و تکمیل زنجیره تولید است

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
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 زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر کرمانشاه و ساعاتی پس از 
آن پس لرزه ۴.۶ریشــتری حوالی مرز ایران و عراق را لرزاند؛ این 
زمین لرزه در بسیاری از استان های غربی کشور احساس شده و 

آسیب هایی به مناطق غربی  وارد کرده است.
 از صبح روز گذشته مردم سراسر ایران برای کمک به هموطنان 
زلزله زده  خود در پایگاه های انتقال خون حاضر شده اند تا برای 

زلزله زدگان خون اهدا کنند.
 کشورهای استونی، لیتوانی، نروژ، آلمان، ارمنستان، فرانسه و 
انگلیس در پیام هایی، جان باختن شماری از مردم ایران در حادثه 

زلزله در غرب کشور را تسلیت گفتند.
 فعال امکان برآورد خســارت زلزله کرمانشــاه وجود ندارد و 
رییــس ســازمان مدیرت بحــران کشــور اعالم کــرد که کار 
آواربــرداری در دو مرحلــه صــورت مــی گیــرد. ابتــدا باید 
مطمئن شــویم کشــته یا زخمی زیــر آوارها نیســت که این 
مرحلــه کاری تخصصی اســت و نمی توان با بیــل مکانیکی و 
یا لودر ایــن کار را انجــام داد. پس از این مرحلــه و اطمینان از 
نبود کشــته و زخمــی زیــر آوار می تــوان آواربــرداری کلی 
 را انجــام داد که در این مرحلــه نیز اولویت با بازگشــایی معابر

 است.
 ۲0بالگرد هوانیروز، ۱۳۶ دســتگاه آمبوالنس، ۲۸ دســتگاه 
اتوبــوس آمبوالنس بــه مناطــق زلزلــه زده اعزام شــده اند؛ 
 همچنین چهار باب بیمارســتان صحرایی نیز در منطقه مستقر

 شده است.
 وزیرکشــور و همچنین وزیربهداشــت به همراهی تیمی از 
ریاست جمهوری برای بررسی وضعیت زلزله زدگان عازم  استان 

کرمانشاه شدند. 
 رییس سازمان بسیج سازندگی هم گفته که صد گروه جهادی 
دانشجویی در حال اعزام به مناطق زلزله زده هستند و ما با تمام 

توان آمادگی داریم مشکالت زلزله زدگان را تامین کنیم.
 بیمارســتان شــهدای ســرپل ذهاب، پاســخگوی حجــم 
مراجعات نیســت و  با اقدامات اورژانس، ارتش و سپاه پاسداران 

بیمارستان های صحرایی برپا شدند.
  به کمک هالل احمر سگ های زنده یاب به مناطق زلزله زده 
برای یافتن مفقودین احتمالی فرستاده شــدند تا به کمک این 

سگ ها، امر یافتن مفقودین تسهیل یابد.
 حوالی ساعت ۱۲ ظهر روز گذشته، زلزله نسبتا شدیدی منطقه 

قصرشیرین استان کرمانشاه را دوباره لرزاند.
 با حادتر شدن شرایط، سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی 
هم برای بازدید میدانی و سرکشی از مناطق زلزله زده غرب کشور 

عازم کرمانشاه شد.
 بیشتر مسکن های آســیب دیده در شهرستان سرپل ذهاب 
اســتان کرمانشــاه که بیشــترین تلفات زلزله اخیر را به خود 

اختصاص داده است، مسکن های مهربوده اند.

حضرت آیــت ا...خامنــه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی صبح 
دیروز در دیدار جمعی از مســئوالن و فعاالن فرهنگی استان های 
آذربایجان شــرقی و قم، با تجلیل از پدیده با شکوه و حیرت انگیز 
 راهپیمایی اربعیــن و بــا دعــا و آرزوی قبولی زیــارت زائران،

  از دســت اندرکاران برگــزاری ایــن مراســم تقدیر و تشــکر 
کردند.

حضرت آیت ا... خامنه ای راهپیمایی عظیم اربعین را نشانه گسترش 
روح مبارزه و مجاهدت در راه خدا و آمادگی برای شهادت، در همه 
دنیای اسالم دانستند و افزودند: حضور این جمعیت عظیم از نقاط 
مختلف دنیا با وجود تهدیدهای تروریســتی، پدیده ای عظیم و 
نشان دهنده اوج گرفتن تفکر مبارزه در راه خدا و آمادگی عمومی و 

همگانی در این راه است.
رهبر انقالب اســالمی پدیده  الهی و معنوی راهپیمایی اربعین را 
بی سابقه و غیرقابل توصیف خواندند و با تشکر از دست اندرکاران 
برگزاری این حرکت عظیم گفتند: از دولت عراق که وسایل برگزاری 
این حرکت با شــکوه را فراهم کرد، از ملت عزیز عراق که اینگونه 
مخلصانه و شادمانانه از زائران حضرت اباعبدا... علیه السالم پذیرایی 
کرد، از جوانان مبارز عراقی و حشــد الشــعبی و دست اندرکاران 
تامین امنیت مراســم و از مســئوالن عتبات در نجف اشــرف و 
 کربالی معلی، قلبا تشــکر می کنیم و برکات الهــی را برای آنان

 خواستاریم.

تشکر رهبر انقالب از ملت، دولت و 
جوانان مبارز عراق

 جزئیات زلزله پرتلفات
 در غرب کشور

ویژه

گزارش

یادداشت

 پاسخ یاوه گویی های نظام سلطه 
تنها با مراسم اربعین داده می شود؛

نیم نگاهی به پیام های سیاسی 
پیاده روی اربعین حسینی

حمید وکیلی راهپیمایی بی نظیر میلیون ها 
عاشق در اربعین سید و ساالر 
شهیدان اباعبدا... الحسین)ع( به عنوان نمایش قدرت 
سیاسی بزرگ شــیعیان، دارای پیام ها، درس ها و 
سرمشق های زیادی در عرصه های مختلف فرهنگی، 

اجتماعی، امنیتی و سیاسی است.
یکی از پیام های سیاسی بزرگ ترین اجتماع شیعیان 
در اربعین حسینی، پیام مقاومت و بصیرت به شیعیان 
اســت؛ چرا که پیام حضور بیش از ۲0 میلیون نفر از 
محبان و ارادتمندان اهل بیت)ع( به شیعیان جهان 
این اســت که عاشــورا، کربال، اربعین، سیاه پوشی 
و نذورات و...که در اختیار مکتب تشــیع قرار دارد؛ 
سرمایه گرانبهایی است که بخش زیادی از آن پنهان 
اســت. از طرف دیگر درس وحدت و همبستگی به 
مســلمین جهان از دیگر پیام های راهپیمایی های 
اربعین است. نظام سلطه هیچ وقت نمی تواند چنین 
وحدتی را بین قوم یا مذهبی دیگرپیدا کند. عشــق 
مسلمانان برای شــرکت در این مراسم و به نمایش 
گذاشتن اتحادشــان الیتناهی است.کدام عشقی را 
می توان در جهان یافت که میلیون ها نفر به خاطرش 
شبانه روز مســافتی طوالنی را با  شوق طی کنند تا 

سرانجام به آن برسند؟
اگر تصور کنیم چنین جماعتی برای حل مشــکل 
سوریه و یا فلسطین تصمیم به حرکت به سمت حرم 
حضرت زینب)س( و مسجد االقصی بگیرند چه قدرتی 

می خواهد جلوی راه این جماعت را بگیرد؟
اجتماع بزرگ میلیونی اربعین توانســت از الیه های 
سانســور رســانه های غربی عبورکرده و واقعیات با 
شکوه و پندآموز عشق و ایثار کربال را به تصویر بکشد. 
همه شاهد بودند که از چند روز پیش یاوه گویی های 
وزیر امور خارجه عربستان اظهاراتی ضد ایرانی داشت 
و گفته بود که عربستان آمادگی این را دارد تا با ایران 
وارد جنگ شود؛ خوب است عربستان اول نگاهی به 
این تجمع میلیونی زائران اربعین بیندازد و برآوردی 

بکند و بعد اسم جنگ با ایران را به زبان بیاورد.
در پایان باید گفت که پیام های سیاســی پیاده روی 
عظیم اربعین حسینی تنها گوشــه ای از این مراسم 
بزرگ معنوی بود، اما سال به سال پیام های این مراسم 
معنوی برای همه مردم جهان روشــن تر و جدی تر 

نمایان می شود.  

جام نیوز: کار رسانه های فارسی زبان برون مرز، مخصوصا آنهایی 
که وابسته به دولت های غربی هســتند از بام تا شام ایجاد حس 
وحشت توام با نگرانی نســبت به آینده ایران است تا مخاطب 
ایرانی را در فرصت مناسب برای نیات مورد نظرشان همراه کنند. 
سوای تمامی مشکالتی که ایرانی ها با آنها مواجه هستند، برخی 
سیاســت های غلط یا منفی داخلی را به صورت مجزا بررسی 
و تجزیه و تحلیل کــرده با آب و تاب ارائه مــی دهند و طبیعی 
است که مخاطب عام که اکثریت قریب به اتفاق بینندگان این 
قبیل رسانه ها می باشند، به راحتی گرفتار این ترفند رسانه ای 
می شوند. در واقع کاری که این رسانه ها انجام می دهند از طریق 
ســبک خاصی از پمپاژ خبرهای منفی پی در پی با هدف ایجاد 

یأس و دلمردگی در قاطبه جامعه ایرانی اســت تا هیچ امیدی 
برای آینده باقی نمانده و کیست که نداد انسان ناامید در وضعیت 

هیستریک دست به هر اقدام و عملی می زند.
 یکی از مواردی که به عینه در این رسانه ها روی آن کار می شود 
ایحاد حسی اســت مبتنی بر احتمال ورود ایران به یک جنگ 
نابرابر با عربستان. در روزهایی که عربستان توسط یک شاهزاده 
ماجراجو گرفتار تسویه های داخلی شده و به دلیل شکست های 
منطقه ای در چنان وضعیت بغرنج و مســتاصلی فرو افتاده که 
کارش به حصر کشیدن سیاستمداران دوست در منطقه رسیده، 
تمام شواهد حاکی از آن است که تنها امیدش جهت ضربه زدن به 
ایران و دوستانش آمریکا و اسرائیل بوده و الغیر. زیرا به خوبی می 

داند که نه توان حمله مستقیم به ایران را دارد و نه جایگاهش را و 
به همین دلیل دست به دامان آمریکا شده؛ آمریکای عصر ترامپ و 
البته آن مرد بازاری و پول پرستی که جز منفعت اقتصادی چیزی 
در مخیله اش نیست و همه جز را از مدار سود اقتصادی ارزیابی 

می کند چه بحران شبه جزیره کره و چه بحران در غرب آسیا.
ترامپ از روزی که آمده بحران های جهانی و منطقه ای افزوده 
شده و بی تردید دســت وی در این جو ملتهب کامال هویداست 
زیرا او می داند در زمانی که مناطق گوناگون غرق در بحران های 
امنیتی شوند، بازار بسیار پرسود اسلحه همچنان پررونق باقی 
خواهد ماند و او می تواند به عنــوان یک بازرگان موفق از طریق 
فروش انبوه تسلیحات به شرکایش حجم وسیعی از پول و سرمایه 
را به کشور خود سرازیر کند تا به قول آن توئیت معروفش پس از 
عقد قرارداد صدهامیلیارد دالری با عربستان، نتیجه  این توافقات 

برای مردم آمریکا کار است و کار و کار.
حال تصور کنید چگونه اســت که این چنین فردی با این طرز 
فکر و جهان بینی و با وجود آن حجم وسیع بدهی های آمریکا، 
بخواهد کشور خود را وارد یک جنگ وسیع و بزرگ با آینده ای 
نامشخص کند که طبعا هزینه های سرســام آوری را متحمل 
خواهد شد. عربستان روزها و ماه های سختی را خواهد گذراند. 
محمدبن ســلمان تمام تالش خود را می کند تا قدرت خود را 
هرچه بیشتر بسط دهد و در این راستا بیشتر توانش را در داخل 
به کار خواهد برد تا نشان دهد قادر است با سن و سالی که دارد 
این کشور را سرسالمت پیش برد. طرح های بعضا محیرالعقول 
وی مانند پروژه نئوم موید این ادعاست و البته باید در نظر داشته 
باشــیم باتالقی که با حضور نیروهای ائتالف عربستان در یمن 
ایجاد شده و هزینه های به شدت گزافش، مسلما جاه طلبی های 
نظامی گرایانه او را در ابعاد وســیع تر تا حــدود زیادی کاهش 

خواهد داد.
با بررسی جمیع این شرایط می توان نتیجه گرفت که منطقه در 
التهاب قرار خواهد گرفت؛ ولیکن اصرار به اینکه جنگ حتمی 
بوده و ایران درگیرودار جنگی نابرابــر قرار خواهد گرفت امری 

محتمل نیست.

 »در واقع کاری که این رسانه ها انجام می دهند از طریق سبک خاصی از پمپاژ خبرهای منفی پی در پی 
با هدف ایجاد یأس و دلمردگی در قاطبه جامعه ایرانی است تا هیچ امیدی برای آینده باقی نمانده و کیست 

که نداد انسان ناامید در وضعیت هیستریک دست به هر اقدام و عملی می زند.«

حربه غربی ها برای ایجاد یأس و دلمردگی در جامعه ایرانی

گفت وگوی تلویزیونی »ســعد الحریری« نخست  وزیر مستعفی 
لبنان یکشنبه شب از شبکه لبنانی المستقبل به صورت پرسش و 
پاسخ پخش شد.روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« در گزارشی 
با اشاره به این مصاحبه تلویزیونی تاکید کرد که این گفت وگو اصال 

قانع کننده نبود. 

نیویورک تایمز در این رابطه نوشت: »نخست وزیر لبنان که اقامت 
موقت و رمزآلودش در عربســتان ســعودی خاورمیانه را نگران 
کرده، در نطق تلویزیونی یکشنبه شب اعالم کرد که آزاد است تا 
این کشور ار ترک کند و لبنان را به منظور حفظ جان خود ترک 
کرده و ظرف چند روز به کشورش باز خواهد گشت.« این گزارش 
می افزاید: »اما این اظهارات که نخســتین اظهارنظر عمومی وی 
از زمان ورود مشــکوکش به عربستان اســت که در همان زمان 
نیز استعفایش را اعالم کرد، بعید اســت که بتواند سردرگمی ها 

و تردیدهــا پیرامون مســئله آزادی وی و یا گــروگان بودن در 
دست سعودی ها و یا حتی تردیدها درباره تحت فشار بودن برای 
اســتعفایش به عنوان بخشی از اســتراتژی بزرگ تر سعودی ها 
برای افزایش فشار بر ایران به عنوان رقیب منطقه ای آنها را از بین 
ببرد.« در ادامه این گزارش آمده است: »کسانی که درباره وضعیت 
حریری تردید و سواالتی داشتند بعید است که با این مصاحبه  قانع 
شده باشند، آن هم با وجود مجری  که پایبند به اصول و خط مشی 

سعودی است.«

نیویورک تایمز: 

مصاحبه حریری قانع کننده نبود

دیدگاه

 استاد علوم سیاسی دانشــگاه تهران گفت: رویکرد اوباما و 
ترامپ در عرصه سیاست خارجی با یکدیگر کامال متفاوت 
است. صادق زیباکالم در مناظره ای با موضوع نقد و بررسی 
اظهار داشت: بعد از رنسانس، مقطع مدرنیته تا به امروز ادامه 
پیدا کرده که از عصر روشــنگری و قرن شانزدهم میالدی 
شروع و دنیا و انسان جدیدی متولد شد. این تفکر و نگاه در 
اروپا به وجود آمد، اما به سرعت به جوامع دیگر سرازیر شد. 
وی با بیان اینکه تفکری که معتقد است بین ترامپ و اوباما 
فرقی نیست تفکر مارکسیستی است، تصریح کرد: گفتن 
اینکه فرقی نمی کند چه کسی در کشورها رییس جمهور و 
نخست وزیر باشد مانند این است که بگویید در کشور ما نیز 
تفاوتی بین دوره های مختلف وجود نداشته است. وی ادامه 
داد: زمانی که ترامپ در انتخابات پیروز شد من گفتم زیاد 
طول نمی کشد که ما چراغ به دست بگیریم و به دنبال اوباما 
می گردیم و امروز می بینیم که حداقل در زمینه برجام این 

اتفاق در جمهوری اسالمی افتاده است.

علی اکبر صالحی، رییس ســازمان انرژی اتمی با اشاره 
به بحث مذاکرات هسته ای گفت: در بحث مذاکرات این 
توجه را داشــتیم که ممکن بود آنها زیر قرارداد بزنند. به 
همین علت برای برگشت پذیری پیش بینی هایی کرده و  
با خوش باوری در مذاکره شرکت نکرده بودیم.وی با اشاره 
به بحث برجام و مفید بودن آن برای همه طرف ها تاکید 
کرد: برجام برای همگان مفید بوده است. این برنامه برای ما، 
برای جامعه بین المللی و هم برای استحکام بخشیدن به ان 
پی تی مهم است. اگر برجام به هم بخورد هیچ کنوانسیونی 
نمی تواند از استحکام الزم برخوردار باشد. امیدواریم این 
اتفاق پیش نیاید  ولی اگر برجام به هــم بخورد ما آنها را 
حیرت زده خواهیــم کرد. وی ســپس در زمینه فرآیند 
اکتشاف در سازمان گفت: از سال ۸۸ که افتخار حضور در 
سازمان را پیدا کردم با اجازه ای که از مقام معظم رهبری 
گرفتیم، توانستیم جســت وجوی هوایی را انجام داده  و 

امکاناتی را از خارج وارد کنیم.

زیباکالم:

  رویکرد اوباما و ترامپ 
در سیاست متفاوت است

علی اکبر صالحی:

اگر برجام به هم بخورد ما آنها 
را حیرت زده خواهیم کرد

صادق خرازی: 

ما و آمریکا در دوران جنگ سرد 
قرار داریم

پزشکیان:

 وحدت از سال ها نماز و روزه 
مهم تر است

دبیرکل حزب ندای ایرانیان گفــت: تمام دکترین های 
امنیتــی ایاالت متحــده آمریــکا از کارتر بــه عنوان 
رییس جمهور دموکــرات تا ریگان،کلینتــون، اوباما و 
ترامپ نشان می دهد که اینها همواره دکترین خود را در 

تضاد با منافع امنیت ملی ایران تبیین کرده اند.
صادق خرازی اظهار داشت: تردید نداریم که ما و آمریکا 
در دوران جنگ سرد به ســر می بریم و شاید به تعبیری 

یک صلح مسلح در مقابل دو کشور قرار گرفته است.
وی همچنین مطرح کرد: ما امــروزه قدرت اطالعاتی، 
امنیتی و بازدارنده نظامی داریم، سازمان نظامی ایران 
و قدرت هوافضای ایران بســیار تاثیرگذار اســت؛ ما و 
ایاالت متحده آمریکا در مقابــل هم در حال طی کردن 
یک دوره کامل جنگ سرد هستیم. خرازی در رابطه با 
اینکه چرا رابطه با آمریکا را عادی نمی کنیم، ادامه داد:  در 
مقاطع مختلفی شاهد اقداماتی از آمریکا بودیم که همه 

ساختمان اعتماد را به یک باره فرو ریخت.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: بپذیریم در این کشور 
مشــکل وحدت داریم و خودمان، خودمان را حذف می کنیم. 
مسعود پزشکیان گفت: امام حسین )ع( که حدود ۲.۵ میلیون 
نفر با پای پیاده برای زیارتش به کربال رفتند، چه می گوید و در 
چه راهی به شهادت رسیدند؟ قرآن به پیامبر)ص( می فرماید 
که پیامبران را فرستادیم و کتاب و ترازو دادیم تا بین مردم به 
عدالت رفتار کنند. پزشکیان، کشور را بیش از هر زمان دیگر 
نیازمند وحدت دانست و افزود: باید بپذیریم در این کشور مشکل 
وحدت داریم و خودمان خودمان را حذف می کنیم. وحدت بین 
مسلمانان، از سال ها نماز و روزه مهم تر است. پزشکیان ادامه داد: 
مصداق این بی عدالتی این است که به رییس جمهور قبل حتی 
اجازه نمی دهیم از منزلش  خارج شود. در کشور عقده ناگشوده 
داریم و این گره باید گشوده شود. وی ادامه داد: با بررسی مراودات 
جهانی مشخص می شود که فقط در خاورمیانه، مسلمانان با 
یکدیگر دشمنی دارند و یکدیگر را می کشند در حالی که باید با 

یکدیگر همکاری کنیم و با یکدیگر قطع رابطه نکنیم . 

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت می شود تا در جلســه مجمع عمومی عادی که در ساعت 14:00 روز 
دوشنبه به تاریخ 1396/09/13 در محل اصفهان تیران خیابان طالقانی شمالی مسجد عاشورا برگزار می شود 
حضور بهم رسانند. سهامداران محترم می توانند با در دست  داشــتن مدرک شناسایی معتبر و دفترچه 
عضویت از ســاعت 13:00 همان روز در محل برگزاری مجمع حاضر شده و برگه حضور در مجمع را دریافت 

نمایند.
دستورات جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین 
2- تصویب ترازنامه 

3- انتخاب هیات مدیره و بازرسین 
4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی

5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد. 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
شرکت زراعی تیران )سهامی خاص(

خبرآنالین:محمدحسین، پسر دوم حاج ســعید حدادیان،مداح معروف 
کشورمان،گفت: هر طور دوست داشته باشم لباس می پوشم و هر جایی هم 

دوست داشته باشم می روم.
وی در این مصاحبه که با تی وی پالس انجام شــد، گفت: پســر ســعید 
حدادیان بودن قطعا خیلی خوب و خیلی ســخت است. من از وجود پدرم 
است که مداح شدم وگرنه االن معلوم نبود، کجا بودم. روزی من با حاج آقا 
استخر رفته بودم، یک نفر روی شــانه حاج آقا زد و گفت »حاج آقا شما و 
استخر! « حاج آقا گفت »بله، مگر ما آدم نیستیم؛ ما نباید استخر برویم؟« 
محمدحسین حدادیان همچنین گفت:  تیپ اسپرت دوست دارم. آن طور 
که جوانان می پســندند. رهبر گفتند: »جذب حداکثری، دفع حداقلی«، 

جوانان جامعه به من نگاه می کنند. 

 حجت االســالم محســن مهاجرنیا،  دبیر انجمن های علمی حوزه علمیه 
گفت: قرائت هایی که تــوده مردم از حضــرت علی)ع( دارنــد از عدالت، 
صداقت و... وقتی مــی بینند به آن نرســیده ایم، می روند ســراغ الگوی 
کوروش، چون می گویند کوروش عدالت داشــت، حقوق بشر داشت و... . 
وی اظهارداشــت: امام راحل )ره( در زمان طاغوت و شرایط طاغوت زده، 
این انقالب را به وجود آورد، ما اکنون در بســتر ارزش هــای دینی، کار را 
دنبال می کنیم ولی نمی توانیــم از چیزهایی که عوامل قــدرت ما بودند، 
اســتفاده کنیم. عوامل قدرت ما در انقالب اســالمی چــه چیزهایی بود؟ 
 امام)ره(، ســلطنت و تبار آن را نفی کرد و گفت ســلطنت نامشروع بوده،

 ایشان  ریشه ســلطنت را از بین برد ولی با مجموعه ها با قومیت ها، اقوام و 
اقلیت ها کار کرد، این رفتارهای امام)ره( برای ما الگو است. 

سخنان جالب آقازاده مداح معروف؛

مگر ما آدم نیستیم؛ نباید استخر برویم؟
مردمی که به عدالت علی)ع( 

نمی رسند به سراغ کوروش می روند

هیات مدیره شرکت زراعی تیران )سهامی خاص(

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی شرکت زراعی تیران 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 58 و شناسه ملی 10860239740

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2284 |November 14,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2284 | سه شنبه 23 آبان 1396 | 25 صفر 1439

کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
13،050،000 ریال)طرح جدید(

6،910،000 ریالنیم سکه

3,917,000 ریالربع سکه

۲,570,000 ریالسکه یک گرمی

1،۲6۲،060 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

قیمت انواع گیرنده بلوتوثی

 40,500
تومان

گیرنده بلوتوثی موزیک 
ET-M12 ارلدام مدل

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فوالد مبارکه از همان 
ابتدای بهره برداری با در نظر گرفتن اصل توســعه و ایجاد 
ارزش بیشتر، شــعار زیبای »از سنگ تا رنگ« را سرلوحه 
کار خود قرار داده که این بســیار ارزشــمند است و باید 

الگوی سایر صنایع کشور نیز قرار گیرد. 
محمد شــریعتمداری  با تاکید بر اهمیت تکمیل زنجیره 
تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشــتر در صنایع،  اظهار کرد: 
در حوزه سیاســت گذاری داخلی بنا را بر آن گذاشته ایم 

که فعالیت ها در حوزه معدن و صنایع معدنی را بر اساس 
اولویت آنهــا، با زنجیره ارزش باالتــر مواجه کنیم؛ ضمن 
اینکه در این راستا با احیای ستاد زنجیره فوالد، فعالیت ها 

را از سر گرفته ایم.
وی در همین خصوص خاطرنشــان کرد: در بخش ایجاد 
ارزش افزوده باالتر باید شــرکت های بیشتری مانند فوالد 

مبارکه داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هدف گذاری تولید 
۵۵ میلیون تن فوالد در کشور، گفت: اگر بخواهیم این امر 
محقق شود باید به سمت دانش بنیان کردن بیشتر امور و 

ایجاد بازارهای باثبات صادراتی پیش برویم.
شــریعتمداری ادامــه داد: امســال باید بتوانیــم میزان 
صادرات فوالد کشور را به ۹ میلیون تن برسانیم و قدم های 

استوارتری به سمت تولید ۵۵ میلیون تن فوالد برداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

فوالد مبارکه، نماد واقعی ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید است

خبر

بازار

در جلسه هم اندیشی شرق اصفهان مطرح شد؛

ضرورت تامین منابع آبی برای 
اجرای پروژه های شرق اصفهان

جلســه هم اندیشــی پیرامون طرح هــای اولویــت دار مناطق 
محروم شرق اصفهان در راســتای محرومیت زدایی، مردم یاری 
و اشتغال زایی و با حضور مســئوالن مربوطه برگزار شد. معاون 
سیاســی اجتماعی فرمانــداری اصفهان در این جلســه گفت: 
طرح های خرد، متوســط و کالن بر اســاس داده هــای موجود 
در شهرســتان اصفهان باید بررسی شــود. فریبرز امیری افزود: 
پروژه های شــرق اصفهان با 3 هزار و 2۹0 میلیارد تومان اعتبار، 
مســتلزم تامین منابع آبی اســت. احســان ا... رضاپور مسئول 
سازمان بســیج ســازندگی ســپاه صاحب الزمان)عج( در این 
نشســت اظهار کرد: 1۵میلیارد تومان تســهیالت برای تحقق 
مبانی اقتصاد مقاومتی در شــرق اصفهان اختصاص پیدا کرده 
است. مدیر کشــاورزی و منابع طبیعی سازمان بسیج سازندگی 
سپاه صاحب الزمان)عج( نیز در این نشســت تصریح کرد: برای 
اجرای طرح های عام المنفعه، 12 میلیارد تومان اعتبار از طرف 
ســپاه صاحب الزمان)عج( برای محرومیت زدایی شرق اصفهان 

اختصاص یافته است.
محسن دانشور  بیان کرد: 48۹ پروژه با ۹0 میلیارد تومان اعتبار 
در سطح شهرستان اصفهان وجود دارد که بالغ بر 8۵ درصد این 

پروژه ها از 6 سال گذشته باقی مانده است.

 58,000
تومان

گیرنده بلوتوثی 
M7 موزیک پایونیر مدل

 17,489
تومان

گیرنده بلوتوثی موزیک 
BT-Receiver مدل

سکه و طال

سفیر هند در دیدار با استاندار اصفهان، با تاکید بر گسترش همکاری با 
این استان، حجم تجارت هند و ایران را 13 میلیارد دالر  برشمرد و گفت: 
حجم تجارت کشور تا 30 میلیارد دالر ظرفیت دارد و از این رو باید راه 
های توسعه روابط بررسی شود. سوربان کامار افزود: به یکی از بزرگ ترین 
اتاق های بازرگانی هند که در ایران هم دفتر دارد توصیه می کنم برای 
گسترش همکاری ها به اصفهان هم بیایند. استاندار اصفهان نیز در این 
دیدار با اشاره به ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی اصفهان 
افزود: می توان برای توسعه همکاری ها ایرالین های ایرانی را تشویق 
به برقراری پروازهای مستقیم کرد. محسن مهرعلیزاده توسعه صنعت 
گردشگری را گامی دیگر برای افزایش مشارکت های دوجانبه با هند 
برشمرد و گفت: این استان آمادگی سرمایه گذاری در برندهای معروف 

هتلی را دارد.

تاکید سفیر هند برگسترش 
همکاری با اصفهان

رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان با اشاره به رکود زیاد در بازار فروش 
لوازم خانگی گفت: ماه صفر تاثیر بســزایی در کاهــش فروش در بازار 
لوازم خانگی داشته است و احتماال با پایان یافتن این ماه، بازار مقداری 
تکان خواهد خورد. اکبر محمدی با بیان اینکه در یک ماه اخیر دو تا سه 
درصد، قیمت لوازم خانگی در اصفهان افزایش یافته است، اظهار کرد: 
نوسانات نرخ ارز در این تغییر قیمت ها تاثیر داشته؛ البته دالیل دیگری 
را نیز می توان در این افزایش قیمت دخیل دانست. وی افزود: اینکه در 
ماه آینده هم افزایش قیمت ها ســر جای خود باقی بماند را نمی توان 
پیش بینی کرد. رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان ادامه داد: وضعیت 
بازار لوازم خانگی در اصفهان بســیار راکد بوده و به هیچ وجه مناسب 
نیست. تعداد اندکی از صاحبان واحدهای صنفی نیز به دلیل رکود بازار 

مجبور به تعطیلی واحد خود شدند.

 رکود حاکم بر بازار 
لوازم خانگی اصفهان

خبر

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعالم کرد که در 
مهر ۹6 در مجموع 3۷ هزار و ۵۹8 نشست و برخاست در 
فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها انجام شده 
که نسبت به مهرسال گذشــته ۹درصد افزایش را نشان 

می دهد.
آمار ارائه شده از ســوی گروه آمار و اطالعات هوانوردی و 
فرودگاهی اداره کل مخابرات و فناوری اطالعات هوانوردی، 
نشــان می دهد که فرودگاه های کشــور در این ماه رشد 
۹درصدی نشست و برخاســت را با انجام 3۷ هزار و ۵۹8 
پرواز، رشــد 8درصدی ارســال و پذیرش بار و پست را با 
جابه جایی حدود 4۷ میلیون کیلوگرم و رشــد 6درصدی 
اعزام و پذیرش مسافر را با جابه جایی حدود چهار میلیون 

و ۷0 هزار نفر داشته اند.
فرودگاه امام خمینی)ره( نیز با 4هزار و ۹8۹ فروند نشست 
و برخاست و پذیرش بیش از ۷88 هزار مسافر، در جایگاه 
ســومین فرودگاه کشــور قرار دارد و از طرفی با ارسال و 
پذیرش بیش از 14میلیون و 6۵۵ هزار کیلوگرم بار، رتبه 

نخست را در این زمینه به خود اختصاص داده است.
سهم پروازهای خارجی مهرماه در فرودگاه های بین المللی 
تحت مالکیت شــرکت فرودگاه ها نیز نشست و برخاست 
۷هزار و 1۷۵ فروند هواپیماســت که طی آن بیش از یک 

میلیون مســافر و حدود 20 میلیون کیلوگرم بار منتقل 
شــده اند. در این بخش هم فرودگاه امــام خمینی)ره( با 
نشست و برخاســت 4هزار و 8۵8 فروند هواپیما، اعزام و 
پذیرش بیش از  ۷86 هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک 
به 1۵میلیــون کیلوگرم بار، در رتبه نخســت قرار گرفته 
است و پس از آن فرودگاه مشــهد با میزبانی ۹۷0 فروند 
هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 12۷ هزار مسافر و ارسال و 
پذیرش بیش از دو میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان 
با نشست و برخاست 3۵1 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش 
حدود 42هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 684 هزار 

کیلوگرم بار در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

رییس مجمع نمایندگان اصفهان با انتقاد از ســازمان 
محیط زیست کشــور درخصوص توقف پروژه احداث 
ســد تونل کوهرنگ به دلیل شکایت اســتان مجاور، 
گفت: سازمان محیط زیست باید به صراحت اشکاالت 
را مطرح کند نه اینکه بعد از گذشــت 2۵ ســال که 
میلیاردها تومان صرف پروژه تونل سوم کوهرنگ شده  

است، اکنون دستور توقف طرح را صادر کند.
سیدناصر موســوی الرگانی درخصوص توقف پروژه 
احداث ســد تونل کوهرنگ از سوی ســازمان محیط 
زیست، اظهار داشت: به اعتقاد بنده در این جریان ما 
شاهد سوء مدیریت هستیم که متاسفانه اصفهان طی 

چند سال اخیر از این ناحیه بسیار ضربه خورده است.
وی با بیان اینکه »اگر تونل سوم کوهرنگ و احداث سد 
آن دارای هر ایراد و اشــکالی بود، چرا سازمان محیط 
زیســت این موضوع را 2۵ ســال پیش که طرح آغاز 
شــد، اعالم نکرد؟« تصریح کرد: طی دو دهه گذشته 
تغییراتی در مباحث زیست محیطی در کشور نداشتیم 
و اگر هر ایرادی وارد بود، باید همان سال ها از اجرای 

طرح تونل سوم کوهرنگ جلوگیری می کردند.
رییس مجمع نمایندگان اصفهان تاکید کرد: سازمان 
محیط زیســت باید به صراحت ایرادات و اشــکاالت 

را مطرح کند نه اینکه بعد از گذشــت 2۵ ســال که 
میلیاردها تومان صرف پروژه تونل سوم کوهرنگ شده 
اکنون دستور توقف طرح را تا زمان بررسی های الزم 
صادر کند. به گفته موســوی الرگانی، ایراد به احداث 
سد تونل سوم کوهرنگ، آن هم بعد از گذشت دو دهه، 
ادعایی بی اساس است. وی افزود: وقتی تونلی به طول 
24 کیلومتر را در مدت زمان 2۵سال حفر می کنیم آیا 
مدیران ما نمی دانستند که تونل برای بهره وری کامل 
نیازمند سد است و باید همزمان با حفر تونل، عملیات 
ساخت سد نیز اجرا شــود؟ اکنون بعد از اتمام تونل، 

نگران احداث سد و آسیب های این طرح هستند؟

رییس مجمع نمایندگان اصفهان انتقاد کرد:

توقف عملیات احداث سد تونل سوم کوهرنگ توسط محیط زیست
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعالم کرد:

فرودگاه اصفهان در رتبه سوم پذیرش مسافر قرار دارد

با مسئوالن

افتتاح نمایشگاه فناوری های 
نوین صنایع حفاظتی در اصفهان

هشــتمین نمایشــگاه تخصصی فناوری های نوین 
صنایع حفاظتــی، امنیتی، پلیســی، ایمنی و آتش 
نشانی و HSE )ایمنی، بهداشــت و محیط زیست( 
در محل نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان 
واقع در پل شهرســتان افتتاح شد. در این نمایشگاه 
6۵ شرکت کننده از اســتان های اصفهان، تهران و 
خوزستان در 2 سالن نمایشگاهی به وسعت سه هزار 
مترمربع به ارائه آخرین دســتاوردها و خدمات خود 
می پردازند. همچنین نماینــدگان ایرانی برندهایی 
)نشان تجاری( از کشورهای اسپانیا، تایوان، انگلستان، 
ترکیه، آلمان و چین در این نمایشگاه حضور دارند. 
در این نمایشــگاه انواع محصوالت و خدمات حوزه 
تجهیزات پلیسی و HSE، حفاظت فیزیکی، نظارت 
تصویری، حفاظت اســنادی، تجهیــزات ارتباطی، 
ساختمان های هوشمند، تجهیزات رایانه ای، کنترل 
تردد عمومی و صنعتی، تجهیزات شناسایی، حفاظت 
پیرامونی، تجهیزات راهنمایی و ترافیکی، اتوماسیون 
اداری و صنعتی، استاندارد امنیت اطالعات، هشدار 
نفوذ و تجهیزات جانبی، سیستم ها و تجهیزات کشف، 
اعالم و اطفای حریق اتوماتیک، سیستم ها و تجهیزات 
ایمنی و آتش نشانی، پوشش های ضد حریق، درب ها 

و تجهیزات ضد دود ارائه می شود.

پیش بینی برداشت ۱۲۰هزار 
تن چغندرقند از اصفهان

مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان از افزایش 23 درصدی کشــت چغندرقند 
بهاره در اصفهان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود 
120هزار تن چغندرقند بهاره از مزارع استان برداشت 

شود.
 محمودرضا افالکی در ارتباط با محصول چغندرقند 
اظهار داشت: در سال جاری بیش از سه هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی استان اصفهان به کشت چغندرقند 
بهاره اختصاص یافته که در مقایســه با سال گذشته 
 ۷00 هکتــار معــادل 23 درصد افزایش را نشــان 
می دهد.   وی با اشاره به اینکه عملیات برداشت چغندر 
قند کشت بهاره در استان اصفهان از مهرماه آغاز شده 
و تا دی ماه ادامه خواهد داشت، افزود: پیش بینی می 
شود 120هزار تن محصول از مزارع استان برداشت و 

تحویل شرکت های قند شود.

طبــق آمارها در دنیا ســرانه مصرف گوشــت قرمز بدون 
احتســاب گوشــت خوک بیش از 13 کیلوگرم بوده؛ اما 
در ایران ســرانه مصرف به ازای هر نفر، سالیانه نزدیک به 

11کیلوگرم برآورد شده است. 
براساس گزارش جهانی رتبه بندی کشورها از لحاظ مصرف 
سرانه گوشت در ســال 2016 میالدی، میانگین مصرف 
گوشت در بین کشورهای جهان 1۷/4پوند است که ایران 

از لحاظ مصرف سرانه گوشت در بین کشورهای جهان رتبه 
4۹ را به خود اختصاص داده است. 

درحالی کــه در 6 ماهه ابتدایی ســال جاری بــا افزایش 
صعودی قیمت گوشــت قرمز در کشور و اســتان روبه رو 
بوده ایم، اما سیاست های اجرایی در راستای کاهش قیمت، 
آنقدرها نتوانست بر تب این قیمت سرسام آور تاثیر بگذارد؛ 
حتی واردات گوشت قرمز به استان هم زیاد راهگشا نبوده 

و همچون مســکن به صورت موقت اثر خود را نشان داده 
است. 

موضــوع مهمی که در ایــن بین توجه بــه آن ضروری به 
نظر می رسد این اســت که چرا در سال های اخیر افزایش 
قیمت ها به صورت صعودی و در نقطه مقابل، کاهش قیمت 

بسیار ناچیز بوده است؟
به هر حال در هفته جاری شــاهد کاهــش قیمت دو هزار 
تومانی گوشت قرمز در اصفهان بودیم؛ تاحدی که به اذعان 
رییس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمز اصفهان این 
کاهش قیمت طبیعی نبوده و به دلیل رکود، کسادی بازار 
و پایین آمدن قدرت خرید مردم است؛ اظهار نظری جالب 
که این تفکــر را در اذهان تقویت می کنــد که آیا کاهش 
قیمت آن هم در حد دو هزار تومان چــه تاثیری بر وجود 
یا عدم وجود گوشت قرمز در ســبد غذایی خانواده ها می 

تواند داشته باشد؟ 
از ســوی دیگر با کاهش قدرت خرید مردم و رکود حاکم 
بر بازار گوشــت، ۵0 تا 60 واحد صنفی قصابی در اصفهان 
تعطیل شده و بسیاری در آســتانه تعطیلی یا ورشکستگی 

هستند.
نایب رییس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمز اصفهان 
دلیل افزایش قیمت گوشــت قرمز و رکود بازار خرید این 
محصــول را گرانی حامل هــای انرژی عنــوان می کند و 
می گوید: دخل و خرج واحدها با هم نمی خواند و بسیاری از 
قصابی های استان توان پرداخت کرایه مغازه، هزینه قبض 
آب، برق و گاز را نداشــته و بدهکارند و توان ادامه فعالیت 

وجود ندارد. 
خروج دام از کشــور و صــادرات آن به عنــوان یک عامل 
تاثیرگذار، ســبب کاهش عرضه در بازار و گرانی گوشــت 

گوسفندی در داخل شده است.
اصغــر پورباطنــی از دالیل دیگــر این افزایــش قیمت 
گوشــت قرمز را گرانی آذوقه، خشکسالی، فصل زمستان، 
ســردی و راهبندان و صادرات دام با مجوز یا بی مجوز در 
استان دانســت و گفت: اســتان اصفهان دارای دام سبک 
زیادی نیســت و این مایحتاج از اســتان  ها و شــهرهای 
 اطــراف مانند خرم آبــاد، کردســتان و همــدان تامین 

می شود.

برخی از مواد غذایی و کاال ها به دلیل اینکه با معیشت و زندگی روزمره مردم در ارتباط 
است، »کاالهای اساســی« نام می گیرد و ضرورت توجه به آن در اولویت مسئوالن و فاطمه کاویانی

سازمان ها خواهد بود. گوشــت قرمز یکی از این کاالهای اساسی است که قیمت آن 
هرسال با توجه به شرایط اقلیمی و صادرات و واردات متغیر بوده است.

وقتی رکود، بازار گوشت قرمزاصفهان راتحت تاثیر قرار می دهد؛

عواقب ارزانی!

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان 
گفت: رویکرد توســعه صنعتی اســتان به ســمت صنایع 
 پاک، غیر آالینــده، دانش بنیــان و صادرات گــرا تعریف 

شده است.
محمدجواد بگی  در نشست هماهنگی و پیگیری در تامین 
آب شــهرک های صنعتی گلپایگان، اظهار داشت: به زودی 

12 لیتر آب از طریق خط انتقال آب شرب گلپایگان برای دو 
شهرک صنعتی گلپایگان و ناحیه صنعتی سعیدآباد، تامین 

و این پروژه متصل خواهد شد.
وی گفت: ایجاد طرح رونق اقتصادی بســیاری از مشکالت 
صنعتی استان را بر طرف ساخته؛ اما هنوز مباحث مالیات، 
بیمه  و ساختار پرداخت تســهیالت در سیستم بانکی برای 

صنعتگران مشــکالتی را ایجاد کرده اســت که امیدواریم 
با تدابیری که در ســتاد اقتصاد مقاومتی اندیشــیده شده، 

مشکالت شهرک های صنعتی بر طرف شود.
بگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷0 شهرک صنعتی در 
استان اصفهان در زمینی به مســاحت 12هزار و 30هکتار 
احداث شده و زمینه اشــتغال 120هزار نفر را فراهم کرده 
اســت؛ پیش بینی می شــود با عقــد قراردادهــای دارای 
 پیشرفت در ســال 1400 این تعداد اشــتغال به 200 هزار 

نفر افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبر داد:

رویکرد توسعه صنعت استان اصفهان به سمت صنایع پاک
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 زلزله به آثار تاریخی هم رحم نکرد
شامگاه یکشنبه زمین لرزه ای در مرز ایران و عراق و با مرکزیت 
ســلیمانیه عراق حادث شــد .که در این میان عالوه بر خسارت 
جانی  دو اثر تاریخی عراق از جمله مناره مسجد ابوحفصه در شهر 
خانقین و قلعه شیروانه در کردستان عراق به شدت تخریب شدند.

نقد مستند»کربال؛ جفرافیای یک 
تاریخ« را ببینید

علی صدری نیا به عنوان مجری کارشــناس برنامــه »به اضافه 
مستند« امروز ساعت ۲۰:۳۰ به همراه میهمان برنامه اش به نقد 

مستند »کربال؛ جفرافیای یک تاریخ« می نشیند.
این فیلم مســتند را داریوش یــاری با اتخاذ شــیوه جدیدی در 
مستندسازی ســاخته و در آن به بازسازی انیمیشنی و تصویری 
واقعه کربال پرداخته است. راوی کربال جفرافیای یک تاریخ، سید 
شهاب الدین حسینی است و موسیقی متن آن را مجید انتظامی 

ساخته است.

هفته اول آذرماه؛

فصل جدید دورهمی از راه می رسد 
مدیر صفحه رسمی برنامه »دورهمی« در اینستاگرام اعالم کرد 
که تا چندین روز دیگر فراخوان عمومــی برنامه مهران مدیری 
جهت شرکت افراد حاضر در اســتودیوی برنامه اعالم می شود و 
عالقه مندان می توانند برای حضور در برنامه ثبت نام کنند. ضبط 

همزمان با پخش این برنامه از اول آذر ماه آغاز می شود.

مدیر دفتر پخش و بازاریابی حوزه هنری:

»قهرمانان کوچک« دو میلیاردی شد
مدیر دفتر پخــش و بازاریابی حوزه هنری  دربــاره فروش فیلم 
»قهرمانان کوچک« گفت: فیلم با اقبال خوبی از ســوی مدارس 
و خانواده ها مواجه شــده و هم اینک فروش آن بــه ۲ میلیارد و 
5۰میلیون تومان رسیده است که برای فیلمی با موضوع کودک 
و نوجوان بســیار خوب اســت. غالمرضا فرجی ادامه داد: فیلم 
ســینمایی »قهرمانان کوچک« هم اینک با ۲۰ سالن سینما در 
تهران و 5۰ سالن سینما در شهرستان به کار خود ادامه می دهد. 
در خالصه داستان فیلم چنین آمده است: »چهار کودک و نوجوان 
هفت تا یازده ساله  تکواندو کار که پدرانشان ، کارگران یک کارخانه  
تولید لوازم التحریر در ُشُرف تعطیلی هستند، برای جلوگیری از 
بیکاری پدرانشان و گیر انداختن قاچاقچیان این کاال که در واقع 
عاملین اصلی این تعطیلی هســتند، به تعقیب آنها می پردازند، 

ماجراهایی شاد، اکشن و سرگرم کننده را رقم می زنند و...«

عکس روز

جشنواره

مدیر عامل مجمع خیرین سالمت استان 
خبر داد:

برگزاری اولین دوره جشنواره 
فیلم کوتاه خیرین سالمت

سید حســین رضازاده، مدیر عامل مجمع خیرین 
ســالمت اســتان اصفهان، از برگزاری اولین دوره 
جشنواره فیلم کوتاه خیرین سالمت در اصفهان خبر 
داد.فراخوان شرکت در جشنواره به زودی منتشر 
می شود و این جشــنواره در بخش های مستند، 
داستانی و فیلم نامه آماده پذیرش آثار هنرمندان و 

عالقه مندان است.
این برنامه فرهنگی با هدف معرفی خدمات خیرین 
و نیکوکاران و نقش آثار وقف شده در ارائه خدمات 
بهداشــتی و درمانــی در عرصه ســالمت برگزار 

می شود.
رضازاده در این خصوص ابراز امیدواری و اعالم کرد 
که این برنامه عالوه بر تقدیر از خیرین و نیکوکاران 
این حوزه، نقش پویایی در اشــاعه فرهنگ حسنه 

وقف ایفا می کند.

نخستین جشنواره هنری 
فارسی زبانان اروپا برپا می شود

 نخستین جشنواره هنری فارسی زبانان اروپا، امسال 
در بخش جنبی جشنواره، میزبان نمایشگاه هایی 
از سازهای ســنتی و صنایع دســتی کشورهای 
فارسی زبان خواهد بود. این دو نمایشگاه به همت 
انجمن فرهنگی-هنری پرشــیانا و بــا همکاری 
هنرمنــدان ایرانی و ســفارت های افغانســتان و 
تاجیکســتان برپا می شــود و به مدت یک هفته 
میزبان عالقه مندان خواهد بــود. بازدیدکنندگان 
ضمن آشــنایی بــا ســازهای ســنتی و صنایع 
دستی کشــورهای یادشده، بی شــک بیشتر به 
اشــتراکات فرهنگی و هنری هنرمنــدان ایرانی، 
تاجیک و افغانســتانی پی می برند. این جشنواره 
برای نخســتین بار در اروپا با هدف ایجاد مودت، 
اتحاد و یکرنگی میان پارســی زبانان قومیت های 
 مختلــف و رونق زبــان و ادبیات پارســی برگزار

 می شود.
انجمن فرهنگــی- هنری پرشــیانا قرار اســت 
ژانویــه ۲۰١٨ نخســتین جشــنواره هنــری 
 فارســی زبانــان اروپــا را در پاریــس برگــزار 

کند.

این اثر نیز همچون دیگر بناهای تاریخــی که به ثبت ملی 
رســیده، حداقل یک بار داغ داربســت ها را بــر پیکر خود 
احســاس کرده اســت؛ اگرچه داربســت های نصب شده 
روی عمارت عالی قاپو و مســجد امام)ره(، خود اثر تاریخی 
محسوب می شوند!حذف داربست از بناهای تاریخی، یکی 
از وعده هایی اســت که مســئوالن در رابطه با محوطه ها و 
بناهای تاریخی در مناســبت های خاص بر زبان می آورند؛ 
وعده ای کــه برخی اجرایــی می کنند و برخــی... . اگرچه 
نمی توان از لزوم توجه و رسیدگی به بناهای تاریخی در طول 
سال های گذشته و مرمت هایی که وجود داربست ها را الزامی 
می کند،چشم پوشی کرد. از ســوی دیگر نوع داربست های 
مورد استفاده نیز که معموال غیراستاندارد خوانده می شود، 

خود مساله ای است که چندان به آن توجه نمی شود.
 اتمام مرمت گنبد مســجد امام)ره( تا دو سال 

آینده
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهان در توضیح 
وضعیت مرمِت ترک های گنبد مسجد امام )ره( اصفهان نیز 
توضیح می دهد: تاکنون ١١ ترک از گنبد مسجد امام مرمت 

شده اند و بقیه ترک ها نیز در دست مرمت هستند.
ناصر طاهری تاکید می کند: احتماال تا دوســال آینده کار 

مرمِت ترک های گنبد مسجد امام )ره( طول می کشد.
وی می گوید: با توجه به جهانی بــودن میدان نقش جهان 

و پایگاه آن، هر میزان اعتبار برای این پروژه نیاز باشــد، آن 
اختصاص پیدا می کند.با توجه به آغاز مرمت ترک های گنبد 
مسجد امام، از همان سال ١۳٨۹، سال ١۳۹۳ اعالم شد در 
طول چهار ســال فقط چهار ترک از ١۶ ترک گنبد مرمت 
شــده اند، اکنون بعد از سه سال هشــت ترک دیگر مرمت 
شده اند و پنج ترک باقی مانده اند که به گفته معاون میراث 
فرهنگی اصفهان قرار است، این تعداد نیز در مدت دو سال 

مرمت شوند.
اتمام عملیات استحکام بخشی کاخ عالی قاپو

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان نیز در خصوص استحکام بخشــی ایوان کاخ عالی 
قاپو اصفهــان، اظهار کــرد: عملیــات مرمت ایــن بنای 
تاریخی با توجه به نیاز به اســتحکام بخشــی ستون های 
 چوبــی ایوان ایــن بنا از چند ســال پیش شــروع شــده

است.
فریــدون اهلل یــاری بــا اشــاره بــه انجــام عملیات های 
ارزشــمند  بنــای  ایــن  روی  بــر  الزم  مرمتــی 
تاریخی،تصریــح کــرد: در طول دو ســال گذشــته بالغ 
 بر شــش عملیات مرمتی در بنــای عالی قاپو انجام شــده
 است.وی با اشــاره به عملیات های انجام شده بر روی این 
بنا، عنوان کرد: اســتحکام بخشی ســتون های کاخ عالی 
قاپو در ارتفاع ١۲ متری از ســطح زمین، عملیات استحکام 
بخشی و مرمت کف ایوان در طبقه سوم این عمارت، عملیات 

الیه برداری و مرمــت تزئینات دیوارهــای کاخ و عملیات 
مرمت آن، اســتحکام بخشــی ســقف و همچنین مرمت 
 تزئینات ســقف ایــوان از جمله عملیات های انجام شــده

 است.اهلل یاری با اشاره به بازســازی نرده های چوبی ایوان، 
تصریح کرد: این عملیات برای اولین بار در سطح کشور در 
این ابعاد گسترده در دســتور کار قرار گرفت که در نهایت 
پس از بررســی طرح های مختلف نرده های جدیدی برای 
ایوان عظیم کاخ عالی قاپو با بهره گیری از هنر ســنتی گره 
چینی با اجماع صاحب نظران طراحی و هم اکنون در حال 
نصب استمدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، با اشاره 
به اتمام عملیات استحکام بخشی ایوان چوبی کاخ عالی قاپو 
اظهار کرد: این عملیات بــا ظرافت خاصی پس از حدود 45 
سال در این ایوان در دو ســطح مرمت سقف ایوان و اجرای 
 عملیات اســتحکام بخشــی ســتون های ایوان اجرا شده

 است.
زلزله هیچ گونه آسیبی به بناهای تاریخی استان 

وارد نکرده است
الهیاری با اشاره به وقوع زلزله در فریدون شهر اظهار داشت: 
زلزله ای که یکشنبه شب در بسیاری از نقاط غربی کشور رخ 

داد، در اصفهان به صورت محدود احساس شد.
وی گفت: بر اســاس بررســی های صورت گرفته از سوی 
کارشناسان میراث فرهنگی، این زلزله هیچ گونه آسیبی به 

بناهای تاریخی استان وارد نکرده است.

میدان نقش جهان یکی از مجموعه های کم نظیر تاریخی نه تنها اصفهان، بلکه جهان است که در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۱۳ در فهرست آثار  زاینده رود
ملی ایران ثبت شده  است.

کارگــردان نمایش »کابــوس ســرخ«، در  مورد موضــوع نمایش 
 خود گفت: کابوس ســرخ بــه واقعه عاشــورا و اتفاقات بعــد از آن
 می پردازد. احمدرضا رافعی بروجنی تصریح کرد: در این نمایش بنده 
به همراه بازیگرانی چــون امیر مرادی، نورا موســوی نور، رویا زیرک 
قشقایی، امیرشاهین مرادی، رضا نجارزاده و امیرافسر شیبانی ایفای 

نقش می کنیم.
 عالقه مندان برای دیدن این نمایش تا ۲٨ آبان ماه فرصت دارند با تهیه 
بلیت از سایت پارتاک تیکت، هر شب رأس ساعت ١۹:۰۰ به تاالر هنر 

اصفهان مراجعه کنند.
گفتنی است این تاالر با دارا بودن یک سالن اصلی با ظرفیت ۳٨۳ نفر 
و سالن جنبی با ظرفیت ١۰۰ نفر، محلی برای اجرای تئاترهای فاخر 

شهر علم و هنر اصفهان است.

به میزبانی تاالر هنر؛

 »کابوس سرخ«
روی صحنه می رود

هفت سال برای مرمت۱۱ترک گنبد!

کارگردان تئاتر اصفهان با اشاره به اجرای نمایش »مراقبت های ویژه« 
اظهار داشت: مراقبت های ویژه،  فضای جنگ و پشت جبهه  های جنگ 
را روایت می کند که کمتر درباره آن صحبت شده است و این نمایش 
در داخل فضای بیمارســتان و بخش مراقبت های ویژه می گذرد که 
داستانی بین دو قشــر از جامعه را روی صحنه روایت می کند. مهدی 
جوانمردی اضافه کرد: این نمایش می خواهد به مخاطب بگوید که آنچه 
به سمع و بصرمان می رسانند آن چیزی نیســت که واقعا وجود دارد. 
همیشه چیزی پس چیز دیگری پنهان است و گاه به دروغ به ما اعالم 
می شود و گفتن هر سخنی پیش از کشف حقیقت، ماجرایی را در پیش 
دارد که ما و سوژه را درگیر پیچیدگی و انحراف می کند.مراقبت های 
ویژه به نویسندگی محمد رحمانیان با حمایت کافه تئاتر اصفهان و تاالر 

هنر از ۲۹ آبان تا ۹ آذر ماه در تاالر هنر اصفهان روی صحنه می رود.

کارگردان تئاتر اصفهان:

به دیدن نمایش 
»مراقبت های ویژه« بروید

اینستاگردی

سلفی دو بازیگر نمایش »گم و گور«
نمایش »گم و گور« به کارگردانی امیر مهندسیان و با نقش آفرینی 
الناز شاکردوست و امیر جعفری که این روزها عکس های مختلفی از 
مراحل تمرین و آماده سازی آن )که اولین نمایش الناز شاکردوست 
محسوب می شــود( را شــاهد بودید، از روز گذشــته در یکی از 
سالن های ایرانشهر به اجرا درآمد؛ انتخابی جذاب برای عالقه مندان 

به تئاتر یا حداقل طرفداران الناز شاکردوست!

تازه ها

 به مناسبت هفته کتاب صورت 
می گیرد؛

برگزاری ۷۳۴ 
برنامه فرهنگی در 

کتابخانه های عمومی 
استان

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان از برگزاری ۷۳4 برنامه فرهنگی در سطح کتابخانه های عمومی استان به مناسبت بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی 
ایران خبر داد. امیر هالکویی با اشاره به شعار »آینده روشن با خانواده کتابخوان« نهاد خانواده را در کنار آموزش و پرورش و رسانه، از مهم ترین عوامل گسترش کتابخوانی عنوان و اظهار کرد: 
امسال سعی شده تمامی برنامه ها با محوریت همین شعار و برای همه اعضای خانواده و در همه رده های ســنی به ویژه کودک و نوجوان برنامه ریزی شود. وی با بیان اینکه در این هفته ۳5٨ 
نشست کتاب خوان با هدف معرفی و به اشتراک گذاری منابع خوانده شده در سطوح مختلف برگزار می شود افزود: ۲4 برنامه نقد کتاب، ۲۲ برنامه رونمایی، ۹5 مسابقه کتابخوانی و ۳۷۹ برنامه 

شامل تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه های عمومی، قصه گویی، کاردستی و پرورش خالق در این هفته برگزار می شود.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان در خصوص ویژه برنامه های استانی اظهار داشت: دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر اصفهان، برگزاری آیین بزرگداشت روز 
کتاب،کتابخوانی و کتابدار در روز ۲5 آبان ماه برنامه ریزی شده است. هالکویی افزود: ویژه برنامه بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، برگزار 
و در این برنامه از کتابداران، کتاب خوانان و جمعی از خادمان فرهنگ مکتوب تجلیل می شود.عضویت رایگان در روز ۲4 آبان ماه یکی دیگر از برنامه های هفته کتاب است که هالکویی در تشریح 

آن گفت: هم استانی ها می توانند با مراجعه به تمامی کتابخانه های تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی در سطح استان به عضویت کتابخانه درآیند.
وی همچنین از افتتاح ۳ باب کتابخانه دستجا، سروش بادران و مسجد الرضا در روزهای آتی خبر داد و افزود: با افتتاح این کتابخانه ها تعداد کتابخانه های عمومی استان به ۳۰۲ باب افزایش 

خواهد یافت.

خبر

مدیر واحد تاریخ شفاهی حوزه هنری با اشاره  به لزوم تحقیق در نوشتن کتاب ها 
گفت: برای رسیدن به کار بزرگ نیازمند سرمایه گذاری عظیم هستیم اما چنین 
فهمی وجود ندارد که باید هزینه و ســرمایه گذاری شــود و گروه های بزرگی 
برای تحقیق به وجــود آید. اگر می خواهیم کار ادبی قــوی تولید کنیم، قطعا 
باید تحقیقات گسترده ای انجام دهیم، حتی رمان نویس هایی که می خواهند 
بر اساس خالقیت های ذهنی قصه ای را طراحی کنند، جزئیات و اطالعات را از 
بیرون جمع آوری می کنند؛ در غیر این صورت قصه بر اساس واقعیت نگارش 

نمی شود و بر دل مخاطب نمی نشیند.
فخرزاده  اظهار کرد: برخی مواقع بــرای طراحی فرهنگ یک قبیله در نگارش 
رمان الزم است نویسنده در آن قبیله سال ها زندگی کند تا بتواند آن فرهنگ 

را به خوبی طراحی کند.
وی در ادامه گفت: وقتی می خواهیم از دفاع مقدس رمان بنویسیم، مگر می شود 
نویســنده ما با این مقوله آشنا نباشد؟ نویســنده باید با رزمنده ها، مشکالت، 

تجهیزات، قدرت نظامی دشمن، قدرت نظامی خودمان و همه مسائل مرتبط 
آشنا باشد تا بتواند یک قصه ســاده را در جبهه به تصویر بکشد که الزمه این 

مسائل، اطالعات است که برنامه ریزی درستی در این باره وجود ندارد.
فخرزاده در ادامه به تحمل کــم مدیران در تولید آثار فرهنگی اشــاره کرد و 
بیان داشــت: ما انتظار داریم نویســنده با کمترین امکانات کار کند و بگوییم 
به ما ربطی ندارد، شــما فقط بنویســید. دیــد فرهنگی، هنــری و ادبی در 
مدیران مــا وجود ندارد؛ تــا حدی که مدیــران ما تحمل زمانی بیشــتر از ۲ 
 ســال یا هزینه ای بیــش از ١۰۰ میلیون تومان بــرای تولید یــک اثر ادبی

 را ندارند.
وی افزود: اگر بگویید برای یک قصه ١۰۰ میلیون تومان ســرمایه گذاری الزم 
است تعجب می کنند؛ در صورتی که به نظر من این رقم کم است و باید چندین 

برابر هزینه تحقیق انجام داد تا رمان نویس بتواند کار تولید کند.
وی با بیان اینکه هر اندازه  مدیران ما سرمایه گذاری انجام داده اند کار ادبی تولید 

شده است، اظهار داشت: امروز چشــم اندازی برای نوشتن رمانی خوب درباره 
انقالب وجود ندارد اما امیدواریم کارهایی که در دســت تهیه است در سطح 

انقالب اسالمی تولید شود.
وی با تاکید بر اینکه مدیران فرهنگی که یا مهندس هستند یا نظامی، باید در 
کالس های فرهنگی حضور پیدا کنند گفت: آنها بایــد از مقام معظم رهبری 
نگاه به مقوله فرهنگ را بیاموزند، کسی می تواند درباره رمان صحبت کند که 
حداقل ١۰۰ عنوان رمان مطالعه کرده باشــد؛ رقمی که رهبر انقالب چندین 

برابر آن را مطالعه کرده اند.
این پژوهشــگر تاریخ در پایان گفت: اگر مدیران فرهنگــی چنین مطالعاتی 
داشته باشند نوع نگاهشــان به مقوله تولید رمان و داستان تغییر پیدا می کند 
و درک بیشتری کســب می کنند. مدیران فرهنگی باید از گروه های مشاوره 
 بهره مند شوند و اتاق فکر تشکیل دهند تا بتوانند در مقوله فرهنگ قدم موثری 

بردارند.

مدیر واحد تاریخ شفاهی حوزه هنری:

کار ادبی فاخر، نیازمند تحقیقات گسترده است
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 X آی فون Face ID سنسور 
عینک مناسب شما را پیشنهاد می دهد

 Touch دارای اسکنر اثر انگشت موسوم به X از آنجایی که آی فون
ID نیست، از سنسور تشــخیص چهره Face ID بهره می برد. 
تکنولوژی جدید نگاشــت چهره، 30000 نقطــه مادون قرمز را 
روی صورت شــما منعکس کرده و به منظور ایجــاد تصویری با 
عمق مطلوب از ظاهر چهره شما، این نقاط را اسکن می کند. این 
 )Animoji( سنسورها برای ویژگی جدید ایموجی های متحرک
که عالئم چهره شــما را دنبال و شبیه ســازی می کنند نیز مورد 
اســتفاده قرار می گیرند. عالوه بر این، سنسورهای مذکور امکان 
ثبت تصاویر پرتره ســلفی را فراهم می کنند تــا دوربین جلویی 
دســتگاه بتواند تصاویری با پس زمینه های مات شده تولید کند. 
Warby Parker یک شــرکت آمریکایــی تولیدکننده عینک 
است که اصوال به صورت آنالین اجناس خود را می فروشد. به دلیل 
تفکرات این شرکت در قبال تست محصوالتش توسط مشتریان، 
کمپانی سیاست های مشتری مدارانه ای نظیر » استفاده آزمایشی 
5 جفت عینک برای 5 روز به صورت رایگان« دارد. در این سیاست 
شما 5 ســت عینک را دریافت می کنید و با بررسی آنها در پایان 
مهلت 5 روزه می توانید یکی از عینک هــا را انتخاب و برای خود 
خریداری کنیــد. عالوه بر این، به صورت طبیعی شــرکت واربی 
پارکر برنامه ای دارد که به شما امکان می دهد در کاتالوگ های آنها 
بگردید و عینک های مورد عالقه تان را انتخاب کنید، اما کدام یک از 
آنها بیشترین شانس را برای هماهنگی با سر و صورت شما دارند؟

پس از آخرین به روزرسانی، اپلیکیشن Warby Parker دقیقا از 
سنسورهای فیس آی دی برای ارزیابی چهره شما استفاده کرده و 

فورا مناسب ترین عینک ها را به شما پیشنهاد می دهد. 

 هندی ها با گوشی جدید
 به رقابت آمازون می روند

شرکت هندی فلیپ کارت در تالش است در رقابتی که آمازون در 
آن شکست خورده است، برنده شده و گوشی هوشمند خود را وارد 
بازار کند. براساس گزارش CNN، بزرگ ترین خرده فروش آنالین 
هندوستان امیدوار است اولین گوشــي هوشمندش که بیلیون 
کپچر پــالس )Billion Capture+( نام دارد، به سرنوشــت 
گوشي هوشمند فایر آمازون دچار نشود و بتواند در بازار درحال 
رشد گوشي هاي هوشمند جایي براي خود باز کند. طراحي این 
گوشي براساس تحلیل و بررسي نظر خریداران میلیون ها گوشي 
که در وب سایت فلیپ کارت به فروش رسیده، انجام گرفته است. 
این شــرکت برند »بیلیون« خود را اوایل ســال جاري میالدي 
رونمایي کرد تا بتواند تولید محصوالت طراحي شــده متناسب 
با بازار محلي را آغاز کند. به گفته هریشــیکش تیته، مدیر برند 
بیلیون، این گوشي جدید واقعا مخصوص بازار هند تولید شده است. 
کپچر پالس، گوشــي اندرویدي اســت که در حجم هاي 32 و 
 64 هرکدام با قیمت هاي 170 و 200 دالر عرضه خواهند شــد. 
این درحالي است که قیمت گوشي آي فون ایکس در هند 1400 
دالر و قیمت گوشي جدید پیکســل2 گوگل در این کشور 900 

دالر است.

تســال مدل اس یکی از بهترین خودروهای الکتریکی بازار است. ارزان ترین 
مدل این ســری یعنی Model S 75D  می تواند مصافتی 416 کیلومتری 
 Model S P100D و Model S 100D را طی کند، در حالی که دو مدل
می توانند حتی تا 539 و 506 کیلومتر را با یک بار شارژ سفر کنند. یک شرکت 
اخیرا توانسته است بدون شارژ و با استفاده از هیدروژن، 500 تا 600 کیلومتر 
به مسافت یک Model S، اضافه کند. خودروی Project Hesla می تواند 
نزدیک به 1000 کیلومتر با این سیستم حرکت کند.یک شرکت هلندی به 
اسم Holthasuen Group توانسته است با افزودن منبع سوخت هیدروژن 
به یک مدل اس، اساسا این خودرو را هک کند. ماشین ساخته شده  آنها اولین 
پروژه  موفق در دنیاست که به صورت همزمان سوخت الکتریکی و هیدروژنی 
دارد. آنها اســم Project Hesla را به ماشین ســاخته شده  خود نسبت 
داده اند. خوراندن هیدروژن به مدل اس کار ساده ای هم نبوده است؛ طوری 
که مهندس ارشد شرکت Holthausen گفته که سیستم های این خودرو 
مثل یک هزارتوی بسیار بزرگ است و با چالش های زیادی روبه رو شده اند. در 
نهایت، آنها توانسته اند خودرویی بسازند که دو منبع سوخت باتری و هیدروژن 
 Project Hesla به صورت کپسول هایی در داخل خودرو( دارد.  خودروی(

می تواند نزدیک به 1000 کیلومتر با این سیستم حرکت کند.

 تسال مدل اس، هک شد 
تا با هیدروژن شارژ شود

 همکاری »ناسا« و »اوبر«
 برای ساخت تاکسی های پرنده

شرکت حمل و نقل اوبر برای ایجاد سیستم مدیریت ترافیک هوایی و پیش بردن 
طرح ابتکاری تاکسی های پرنده اش، با ناسا همکاری می کند. براساس گزارش 
CNN، خبر این همکاري را جف هولدن، مسئول ارشد محصوالت اوبر در نشست 
وب در لیزبون پرتغال اعالم کرد. طرح اولیه این برنامه در ماه آوریل منتشر شد. 
هولدن مي گوید این تاکسي هاي چهار سرنشینه پرنده که» اوبر ایر« نام دارند، به 
این زودي ها به پرواز درنمی آیند، اما برنامه هایي براي اجراي پروازهاي آزمایشي 
در لس آنجلس تا سه سال دیگر در دست اجرا هستند. این شرکت پیش از این 
هم گفته بود چنین طرحی را در دوبی و داالس به آزمایش خواهد گذاشت. اوبر با 
ناسا برای طراحی نرم افزاری برای مدیریت مسیرهای تاکسی های پرنده همکاری 
خواهد کرد. کارشناســان در باره اجرایی بودن این طرح ابراز تردید کرده اند. 
اوبر، اپلیکیشنی دارد که به کاربران امکان می دهد به جای استفاده از تاکسی 
از خدمات خودروهای شخصی بهره بگیرند. این شــرکت اخیرا در شهرهای 
مختلف دنیا بر سر مسائل مختلفی درگیری های حقوقی داشته است. با این همه 
اصلي ترین مشکل اوبر این است که چگونه مي توان صدها هزار تاکسي پرنده را 

در سیستم فعلی کنترل ترافیک هوایی مدیریت کرد. 

عبور سالم و بي سانحه ازعرض خیاباني که در آن، خودروها با سرعت در حال 
حرکت هستند، تقریبا براي همگان مشکلي بزرگ و اضطراب آور است؛ البته 
قوانین بین المللي راهنمایي و رانندگي براي ایمني افراد، محل هاي ویژه اي را 
با نمایش خطوط سفید موازي در بستر خیابان ها تعیین کرده است تا هر عابر 
پیاده اي با امنیت کامل از روي این خطوط بگذرد و تمامي خودروها موظف به 
توقف در پشت این خطوط باشند. قوانین راهنمایي و رانندگي نیز به رانندگان 
انواع خودروها اخطار مي دهد تا به محض مشاهده این خطوط سفید و موازي، 
باید از سرعت وسیله نقلیه خود بکاهند، اما به خاطر مشکالتی که همواره در 
این زمینه وجود دارد تکنولوژی به میدان آمده و خط عابر پیاده ای ابداع کرده 
است که در زمانی که چراغ برای عابران سبز شود روی زمین ظاهر می شود. 
با پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از اتفاقات و وسایل  پیرامون ما تحت تاثیر قرار 
گرفته و شکل نویی به خود می گیرند. این تکنولوژی در زمینه راهنمایی و 
رانندگی هم  خود را به خوبی نشان می دهد به طوری که به تازگی  مسیرهای  
هوشمندی برای عابران پیاده با نام»Smart Crossing«  طراحی شده که 
امن ترین راه را برای عابران روشن می کند  به  رانندگان خطر های پیش رو 
را هشدار می دهند. گفتنی است ؛ نمونه اولیه این تکنولوژی  آزمایش شده و 

احتماال در آینده مورد استفاده انبوه قرار بگیرد.

 اختراع خط عابرپیاده ای که 
با چراغ سبز ظاهر می شود

 سری Sniper: Ghost Warrior با اینکه مجموعه بازی 
بی نقصی نیست، اما تجربه نســبتا خوبی از قرار گرفتن در 

نقش یک تک تیرانداز ارائه می کند. 
پس از انتشــار ســه نســخه از این مجموعه برای پی سی 
و کنسول ها، استودیو ســی آی گیمز، ســازنده سری، با 
همکاری آکتپــوس گیمز، یــک بازی اندرویــد و آیفون 
با نــام Sniper: Ghost Warrior نیز منتشــر کرده 
 اســت که تجربه ای مشــابه با نسخه های کنســولی ارائه 

می کند. 
نســخه موبایــل Sniper: Ghost Warrior، دارای 
چهار حالت بازی مختلف اســت؛ حالتی مثل Story که 
در آن گیمر باید در نقش یک تــک تیرانداز، وارد یک باند 
 کارتل شود و برای کشتن سردسته آن تالش کند یا حالت 

Contract که تالش برای زنده ماندن را به تصویر می کشد 
و در آن باید تا زمانی که زنده هستید، برای کشتن دشمنان 
تــالش کنیــد.  Sniper: Ghost Warrior همچنین 
گرافیک و جلوه های بصری بسیار زیبایی هم دارد و مانند 
نسخه های کنسولی، در آن شــاهد دوربین سینمایی نیز 
هستیم و گلوله ها تا برخورد به هدف، با صحنه ای سینمایی 

دنبال می شوند.
 ترکیب این جلوه های بصری زیبا با موســیقی گوش نواز، 
باعــث شــده تــا Sniper: Ghost Warrior حس و 
حالی شــبیه به یک بازی کنســولی ارائه کند. پس اگر به 
بازی های شــوتر، مخصوصا از نوع اســنایپر عالقه دارید، 
 دانلــود بــازی Sniper: Ghost Warrior پیشــنهاد 

می شود.

معرفی بازی تازه ها

 رکورد سریع ترین پرواز
 با لباس جت شکسته شد

یک مخترع انگلیســی، رکورد ســریع ترین پرواز با 
لباس مجهز به موتور جت را شکســت. او با سرعت 
32.02 مایل برســاعت پرواز کرد. ریچارد براونینگ 
مخترع انگلیسی که به »مرد آهنین« واقعی مشهور 
است، رکورد سریع ترین پرواز با لباس مجهز به موتور 
جت را شکســت. او که این لباس را خودش طراحی 
کرده با ســرعت 32.02 مایل برساعت حرکت کرد 
و رکورد جدیدی از خود به جا گذاشــت. این لباس 
مجهز به موتور جت به طور  عمــودی از روی زمین 
بلند می شود. کاربر با حرکت دادن بازوها می تواند 
آن را کنترل کند. از سوی دیگر یک نمایشگر داخل 
 کاله ایمنی، میزان ســوخت مصرفی را به او نشــان 

می دهد.

 Sniper: Ghost Warrior با بازی 
تک تیرانداز بودن را تجربه کنید

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

چند بازی کودک محور که برای کودکان مناسب نیست
آیا به یاد دارید زمانی همه تصور می کردند که بازی های رایانه فقط برای کودکان اســت؟ ســال ها طول کشید تا توانستیم 
رسانه ها را متقاعد کنیم که همه در هر سنی می توانند از این بازی ها استفاده  کنند. اگرچه بازی هایی وجود دارد که تجربه ای 
 کودکانه را به ما پیشنهاد می دهند ولی بیشتر آنها پیچیده، جذاب و دارای خشونت باالیی هستند که تنها مناسب بزرگساالن

 است.
تعدادی از این بازی ها به ما نشان می دهند که چطور می شــود در یک بازی که کامال مناسب بزرگساالن است شبیه به یک 

کودک بود.
آنها حتی به ما اجازه می دهند که در نقش یک کودک بازی کنیم تا چشم انداز مختصری از زندگی آنها داشته باشیم. نتایج این 

بازی ها به شدت قوی و گاهی شوکه کننده و در مواردی هم خنده دار هستند.
این شما و این هم شش بازی بزرگساالنه ای که در آن نقش یک کودک را ایفا می کنید؛ با ما همراه باشید.

در فصل اول مرده متحرک، شما کنترل Lee را در اختیار داشتید که تمام 
خواسته درونیش حفاظت از کلمنتاین در برابر دنیای آخرالزمانی زامبی زده بود. 
در فصل دوم کلمنتاین قصه ما تنها شد و در نقش قهرمان داستان قرار گرفت. 
مانند همیشه به ظاهر شما باید از میان انبوه زامبی ها فرار می کردید  ولی در واقع 
این جنبه تاریک برخی انسان ها بود که باید نگرانش می شدیم. در هر صورت 

باید در این دنیا نجات پیدا می کردیم. مهم نیست که چه سنی داشته باشیم.
در فصل دوم مرده متحرک، تمرکز روی این اســت که چه حســی دارد که به 
عنوان یک کودک بدون هیچ خانواده ای رشد می کند. مرده متحرک درباره یاد 
گرفتن درس های خشن و روی پای خود ایستادن بود. در حالی که تمرکز فصل 
 اول روی محافظت از کلمنتاین در برابر حقایق ظالمانه ای بود که در آن زندگی 

می کرد.

بازی های ترسناک و در عین حال اول شخص زیادی در این صنعت وجود 
دارد، اما در بین آنها Among The Sleep متفاوت تر از بقیه است. زیرا در این 
بازی شما یک انسان زمخت به همراه مهمات کم، نیستید؛  بلکه کودکی هستید 

که تنها دوست و همدم او یه خرس عروسکی است.
به عنوان یک کودک تمام وســایل خانه برای شــما بزرگ و وحشتناک است 
و یک صندوق یا دراور، کوهی اســت برای بــاال رفتن از آن و بدتــر از آن مادر 
این کودک نیز پیدا نمی شــود تا او را به زمانی که در ســوپر مارکت گم شده 
 بود برگرداند و تر و خشــکش کند. این برای هرکســی اتفاق می افتد، درست 

است؟

The Walking Dead: Season 2

Among The Sleep
در این بازی شــما در نقش یک کودک جدید بازی می کنید و باید به سایر پسرها در پارک جنوبی کمک کنید و تا 

انتهای راه به مبارزه با الف ها بپردازید. اگر تا حاال به یک مدرسه جدید رفته باشید می دانید که سازگاری با بچه های جدید 
چه حسی دارد. به غیر از هدف اصلی، یکی از هدف های جانبی بازی این است که تا جایی که می توانید برای خود دوست 

جمع کنید.
یکی از زیرکانه ترین جنبه های بازی تقلید هوشمندانه از مجموعه نمایشی این عنوان است که البته کامال بزرگساالنه است! 
نکته خنده دار این است که چطور این مجموعه نمایشی) و بازی( کودکان را به عنوان انسان های بالغ اما در ابعاد کوچک 
نمایش می دهد و اغلب نقش فرزندان و والدین را جابه جا می کند. این مثال بارزی است از این که چطور یک قهرمان کودک 

می تواند پیچیده تر و بامزه تر از نمونه بزرگسال خود باشد.

South Park: The Stick Of Truth

این یکی بسیار ساده است. در این بازی شما در نقش »کودک« )The Kid( هستید. قهرمان داستان 
ما هرگز صحبت نمی کند. در عوض بازی از زبان راوی پیر قصه »Rucks« روایت می شــود که متاسفانه 
قدرتی در کمک رسانی به کودک ما ندارد. شهر Caelondia و مناطق اطراف آن در حال فروپاشی است و 

همه چیز در دستان The Kid است.
شاید جوان باشد ولی وزن تمام دنیا روی شانه های اوست. با وجود اینها او مقداری فضا برای تعدادی سالح 

در کوله اش پیدا می کند و از آنها با مهارت باالیی استفاده می کند.
درست مانند Stick of Truth در Bully؛ شما کودکی هستید که تازه وارد شهر جدیدی شده است. این 
بازی تمرکز بیشتری بر این قضیه دارد که تازه کار بودن در یک محیط جدید چه حسی دارد. اگر نمی خواهید 
به فرزند خود یاد بدهید که چطور رفتار های بدی از خود در مدرسه نشان بدهد، این بازی را از دسترس آنها 

دور نگه دارید تا زمانی که کمی بزرگ تر شود.
وقتی که در حال اسکیت بازی در داالن ها یا پرتاب بمب های بد بو به سمت احمق ها نیستید، مجبورید در 
کالس شرکت کنید. شاید خســته کننده به نظر بیاید ولی در عین حال به شما کمک خواهد کرد. کالس 
شیمی به شما ساختن سالح های جدید را یاد می دهد و انگلیسی مهارت شما در صحبت کردن با NPC ها 

را افزایش می دهد. ای کاش در دنیای واقعی هم مدرسه تا این حد جذاب و بدون عواقب بود!

Bully

در لیمبو،  بار دیگر کنترل یک پسر بی نام و بی صدا را در دست می گیریم. 
او به دنبال خواهر گم شده خود بوده که همین موضوع بسیار غم انگیز است. وقتی 
به اسم بازی توجه کنید متوجه می شوید که پسر بچه ما و همین طور خواهرش 

به احتمال زیاد مرده اند.
در این دنیای سیاه و ســفید، آرامش کمی وجود دارد. تنها روشنایی ضعیفی از 
جانب افراد دیگر می رسد که آن هم سریعا محو می شود. لیمبو به طور مستقیم 
چیزی از داستان خود را بیان نمی کند، اما حوادث بازی داستانی را برایمان شرح 

می دهد که بسیار تاریک و سنگین است.

Limbo

در حالی که کاراکتر اصلی این بازی Joel اســت، تمرکز بازی روی رابطه او با Ellie قرار می گیرد. 
دختری که باید به یک گروه شورشی تحویل داده شــود. در یکی از فصول بازی شما کنترل الی را در یک 
شهر مملو از کلیکر ها به دست می گیرید و در اینجاست که نقش ها جا به جا می شود و الی است که باید از 
جوئل مراقبت کند. این فصل به ما نشان می دهد که چقدر الی رشد کرده و دنیای اطراف بر او تاثیر گذاشته 
است.گذشته  الی بعد ها در محتوای Left Behind نمایان می شود. در اینجا او شخصیت اصلی است و 
شما به جست و جو در مرکز خریدی که مربوط به قبل از آلودگی است، می پردازید.آزمایش جالبی است 
که چطور مردم، به خصوص کودکان خود را با محیط پیرامون وفق می دهند، حتی اگر این به معنی رشد 

بیش از حد سریع او باشد.

The Last Of Us

دانش نامه
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مفاد آراء
8/191 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی 
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول بــه ارایه حکم قطعی دادگاه 
 خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
 صــادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضرر بــه دادگاه

 نخواهد بود .
1- راي شماره 139560302027011382 مورخ 1395/09/14 صدیقه قربانیان مبارکه 
فرزند حسینعلي بشماره شناسنامه 43 صادره از مبارکه بشماره ملي 5419080478 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5729 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/90 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139560302027013239 مورخ 1395/10/16 هوشنگ سمیعي 
اصفهاني فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 58 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1286259460 در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 18/60 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
3- راي شــماره 139660302027000210 مــورخ 1396/01/08 مهــدي امیني 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 586 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291423583 
در ششــدانگ یکباب ســاختمان باســتثناء بها ثمنیه اولیه و ثانویه قسمتي از پالک 
 شماره 6589 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 71/50 مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
4- راي شماره 139660302027000555 مورخ 1396/01/19 سید حسن مرتضوي 
خوراسگاني فرزند سید اسداله  بشماره شناســنامه 137 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291287779 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6925 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 578/18 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
5- راي شماره 139660302027001346 مورخ 1396/02/10 عباس طوقاني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1305 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287666647 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ  یک قطعه زمین محصور دارای یک اتاق قسمتي از پالک 
شماره 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/69 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
6- راي شماره 139660302027001347 مورخ 1396/02/10 علیرضا شیري فرزند 
مهدي بشماره شناسنامه 1636 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287769535 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین محصور دارای یک اتاق قسمتي از پالک 
شماره 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/69 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
7- راي شــماره 139660302027002991 مورخ 1396/03/20 حمید قائد امیني 
هاروني فرزند علي بشماره شناسنامه 419 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291100164 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12161 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 17/27 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
8- راي شماره 139660302027003975 مورخ 1396/04/12  رسول عظیمي فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 1925 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288049773 در 
ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1 فرعي از اصلــي 6392 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 153/13 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شــماره 139660302027004253 مورخ 1396/04/18 معصومه دهقاني 
هفشویه فرزند علي بشماره شناسنامه 80 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284032299 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 70/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي احمد حاج رسولیها .
10- راي شــماره 139660302027004257 مورخ 1396/04/18 حسین مرکبیان 
تل واژگاني فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 829 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287495281 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 93/12 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباسعلی ترابی.
11- راي شــماره 139660302027004935 مورخ 1396/05/02 رسول فروزمهر 
فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 1588 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287653537 
در 1/32 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پــالک 12030 - 12031 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 479 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
12- راي شماره 139660302027004937 مورخ 1396/05/02  فاطمه برکتین فرزند 
محمد تقي بشماره شناســنامه 210 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284424170 در 
1/32 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12030 - 12031 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 479 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
13- راي شماره 139660302027004938 مورخ 1396/05/02  محمد جعفر برکتین  
فرزند محمد تقي بشماره شناسنامه 866 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285433270 
در 0/66 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پــالک 12030 - 12031 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 479 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
14- راي شماره 139660302027004939 مورخ 1396/05/02 زهرا برکتین فرزند 
محمد تقي بشماره شناسنامه 1286 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286561183 در 
2/04 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12030 - 12031 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 479 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
15- راي شماره 139660302027004940 مورخ 1396/05/02  احمدرضا برکتین 
فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270259911 در 
0/66 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12030 - 12031 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 479 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.

16- راي شماره 139660302027005587 مورخ 1396/05/16 عصمت اغا طباطبائي 
خوراسگاني فرزند سیدحسن بشماره شناسنامه 7359 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283775395 در ششــدانگ یکباب مغازه دو طبقه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 55 مترمربع. خریداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج سید حسن طباطبایی خوراسگانی و حاج 

صادق طغیانی پزوه .
17- راي شماره 139660302027005904 مورخ 1396/05/23  اسماعیل موگوئي 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129751570 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6382 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 36/29 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
18- راي شــماره 139660302027005911 مورخ 1396/05/23 فرزانه موسوي 
فرزند آقا منیر بشماره شناسنامه 4 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129765830 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6382 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 36/29 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
19- راي شــماره 139660302027006590 مورخ 1396/06/05 عفت امیني پزوه 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 101 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283595893 در 
چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 3 فرعي از اصلي 6399 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 212/5 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
20- راي شماره 139660302027006595 مورخ 1396/06/05 عباس امیني فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 48646 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282409735 در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 3 فرعي از اصلي 6399 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 212/5 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139660302027006883 مــورخ 1396/06/12 طاهره حاتمي 
فرزند حیدر علي بشماره شناسنامه 1051 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290430373 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
 پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/43 مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
22- راي شــماره 139660302027006885 مورخ 1396/06/12 بتول ابراهیمي 
ورزنه فرزند حسین بشماره شناسنامه 79 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659800009 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
 پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/43 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
23- راي شــماره 139660302027006955 مورخ 1396/06/13 حسین  صادقي 
قوام آبادي فرزند عبدالحمید  بشماره شناسنامه 1061 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286501814 در ششدانگ یکباب نانوایی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10090 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 64/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مشهدی نظرعلی شهبازی .
24- راي شــماره 139660302027006971 مورخ 1396/06/13 حسن نباتي پور 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1583 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286564158 در 
ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 203/02 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شماره 139660302027006977 مورخ 1396/06/13 علي جعفري کیچي  
فرزند رضا بشماره شناســنامه 778 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286536278 در 
ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 600 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 27/48 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
26- راي شماره 139660302027007073 مورخ 1396/06/14 اکبر دهقاني کلماني 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 23 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291447695 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 135 فرعي 
از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 92/28 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
27- راي شــماره 139660302027007190 مــورخ 1396/06/20 ناصر رضائي 
فرزند ولي اله بشماره شناسنامه 542 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289542831 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9566 فرعي از اصلي 
 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 142/72 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
28- راي شماره 139660302027007201 مورخ 1396/06/20 فاطمه داوري دولت 
آبادي فرزند یوسف بشماره شناسنامه 45 صادره از برخوار بشماره ملي 6609525781 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 171/90 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی اخالقی بوزانی .
29- راي شــماره 139660302027007202 مورخ 1396/06/20 نعمت اله زاغیان 
فرزند علي بشماره شناســنامه 952 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287631411 در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 171/90 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی اخالقی بوزانی .
30- راي شماره 139660302027007255 مورخ 1396/06/21 مهدي فالحتي فرزند 
عبدالرسول بشماره شناسنامه 1060 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286580137 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
217 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 43/7 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم آغا فالحتی.
31- راي شــماره 139660302027007257 مورخ 1396/06/21 محبوبه فالحتي 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 109 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291061339 
 در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه
 زمین پــالک 217 فرعــي از اصلــي 15190 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 43/7 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي 

خانم آغا فالحتی.
32- راي شــماره 139660302027007324 مورخ 1396/06/23  علي دیري پزوه 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 3417 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283700001 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمیــن پالک 10754 
 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان بــه مســاحت 236/16 مترمربع. خریــداري طي

 سند رسمي.
33- راي شــماره 139660302027007345 مورخ 1396/06/23 شــهناز انصاري 

طادي فرزند اســداله بشــماره شناســنامه 16608 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283868709 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 5430 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 188/56 مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
34- راي شــماره 139660302027007346 مــورخ 1396/06/23 رضــا قرباني 
خاتون آبادي فرزند یداله بشــماره شناســنامه 229 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283896648 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
 پالک 5430 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/04 مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
35- راي شــماره 139660302027007348 مورخ 1396/06/23 سعید منتظري 
قهجاورســتاني فرزند علیرضا بشــماره شناســنامه 3878 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1287380123 در ششــدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخش 18 ثبــت اصفهان به مســاحت 478/50 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139660302027007350 مــورخ 1396/06/23 یداله چلمقاني 
قهه فرزند رضا بشماره شناسنامه 32 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129736983 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 13019 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي علی محمد ضیائی.
37- راي شــماره 139660302027007392 مورخ 1396/06/25  زهراء شکوري 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 74 صادره از خمیني شهر بشماره ملي 1141590077 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
38- راي شماره 139660302027007404 مورخ 1396/06/25 اکبر ثقفي پورفرد 
فرزند عبدالوهاب بشماره شناسنامه 517 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286290775 
 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمیــن پالک 10393 
 واقع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 143/25 مترمربــع. خریداري 

طي سند رسمي. 
39- راي شــماره 139660302027007570 مورخ 1396/06/27  حسین عکافیان 
فرزند حیدرعلي بشماره شناسنامه 8126 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283783053 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 117 فرعي 
از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/29 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
40- راي شــماره 139660302027007575 مــورخ 1396/06/27  اکبــر عکاف 
زاده سواري فرزند محمدتقي بشماره شناســنامه 356 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286461448 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45716 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
41- راي شماره 139660302027007577 مورخ 1396/06/27 منصوره شیرواني 
فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 21197 صادره از کربال بشماره ملي 4722385289 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 263 فرعي 
از اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/66 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
42- راي شــماره 139660302027007592 مورخ 1396/06/28  نرگس یدالهي  
فرزند فریدون بشماره شناسنامه 4421 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287160131 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي هادی فرحناکیان .
43- راي شماره 139660302027007615 مورخ 1396/06/28 عباس چنگاني فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 154 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291338837 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
114 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/8 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
44- راي شماره 139660302027007617 مورخ 1396/06/28 حسین چنگاني فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 1417 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291589627 در 
چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 114 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

166/8 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
45- راي شــماره 139660302027007628 مورخ 1396/06/28  دولت جمهوری 
اســالمی ایران بنمایندگی وزارت آموزش و پرورش به شناســه ملي 1400290195  
در ششــدانگ  یکباب مدرســه احداثي بــر روي قســمتي از قطعــه زمین پالک 
 5927 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1769 مترمربــع. خریداري طي 

سند رسمي.
46- راي شــماره 139660302027007742 مــورخ 1396/07/02 جواد فروغي 
فرزند محمود بشماره شناســنامه 458 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291462481 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي  حیدر اخالقی .
47- راي شماره 139660302027007746 مورخ 1396/07/02  اصغر باقري محمد 
ابادي فرزند نصراله بشماره شناسنامه 171 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291327053 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
9593 واقع در 05 ثبت اصفهان به مســاحت 145/2 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي  اصغر باقري محمد ابادي.
48- راي شــماره 139660302027007747 مورخ 1396/07/02 محســن بي ریا 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 2042 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282769693 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 57 فرعي 
 از اصلــي 10354 واقــع در  ثبــت اصفهان به مســاحت 180 مترمربــع. خریداري

 طي سند رسمي.
49- راي شماره 139660302027007748 مورخ 1396/07/02 حسن اقاعابدي فرزند 
محمدحسین بشماره شناسنامه 1616 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286838241 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1596 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در  ثبت اصفهان به مســاحت 196/55 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
50- راي شــماره 139660302027007751 مــورخ 1396/07/02 احمد نبوي نیا 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 13155 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283833352 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5430 واقع 
در  ثبت اصفهان به مساحت 181/06 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي احمد نبوي نیا.
51- راي شــماره 139660302027007757 مــورخ 1396/07/02 جمیله مطلبي 
فشارکي فرزند علي بشماره شناسنامه 11 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659592090 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي جمیله مطلبي فشارکي.
52- راي شــماره 139660302027007759 مورخ 1396/07/02  مجتبي مطلبي 
فشارکي فرزند رضا بشماره شناسنامه 897 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286805015 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي  مجتبي مطلبي فشارکي.
53- راي شماره 139660302027007776 مورخ 1396/07/03 فاطمه  هشت مردي  
فرزند باقر  بشماره شناسنامه 201 صادره از خوراسگان بشماره ملي 1291276009 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6495 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 364/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي فاطمه  هشت مردي .
54- راي شــماره 139660302027007777 مورخ 1396/07/03 رضوان چوپاني 
ده ســرخي فرزند امراله بشــماره شناســنامه 1029 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287932241 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/94 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین سازش ابهری .
55- راي شماره 139660302027007788 مورخ 1396/07/03 هاجر نوراللهي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 2131 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288272839 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 280 فرعي از اصلي 15201 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي هاجر نوراللهي.
56- راي شماره 139660302027007822 مورخ 1396/07/04 حسن امیني تهراني 
فرزند عبدالرحیم بشماره شناسنامه 140 صادره از تیران بشماره ملي 5499372012 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 18/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسن خمسه عشری .
57- راي شماره 139660302027007823 مورخ 1396/07/04 یداله آقائي جالدراني 
فرزند نعمت اهلل بشماره شناسنامه 19 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291710949 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد محمدی .
58- راي شماره 139660302027007825 مورخ 1396/07/04 احمد محمدي نیک 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 252 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291374388 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 8921 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 140 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد و علی هر دو حسینی .
59- راي شــماره 139660302027007849 مورخ 1396/07/05  مریم سقارئیس 
االیتام  فرزند محمدکریم بشــماره شناســنامه 4367 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293408875 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9599 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مریم سقارئیس الیتام .
60- راي شــماره 139660302027007850 مورخ 1396/07/05 عزیزاهلل عباسي 
اسکندري  فرزند شکراهلل بشماره شناســنامه 328 صادره از شــهرکرد بشماره ملي 
5559350605 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسین زارعی .
61- راي شــماره 139660302027007958 مورخ 1396/07/11 حســن حیدري 
بهاراني فرزند رضا بشماره شناسنامه 63 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291332741 
در ششــدانگ یکباب خانــه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمیــن پالک 7897 
 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان بــه مســاحت 175/82 مترمربع. خریــداري طي 

سند رسمي.
62- راي شــماره 139660302027008065 مــورخ 1396/07/12 مهدي خلیل 
اکبر فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 63410 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1281732060 در 7/2 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 49101 فرعي از اصلــي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 369/80 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
63- راي شــماره 139660302027008068 مورخ 1396/07/12 بتول خلیل اکبر 
فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 51 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286386632 
در 3/6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 49101 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 369/80 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
64- راي شماره 139660302027008071 مورخ 1396/07/12 مصطفي خلیل اکبر 
فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 448 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286404101 
در 7/2 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 49101 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 369/80 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
65- راي شــماره 139660302027008074 مــورخ 1396/07/12 مرتضي خلیل 
اکبر  فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 63409 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1281732052 در 7/2 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 49101 فرعي از اصلــي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 369/80 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
66- راي شماره 139660302027008077 مورخ 1396/07/12 عفت خالق زادگان 
فرزند مهدي بشماره شناسنامه 45131 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281548261 
در 36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 49101 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 369/80 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
67- راي شماره 139660302027008080 مورخ 1396/07/12 علي خلیل اکبر فرزند 
محمد علي بشماره شناسنامه 930 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286435056 در 
7/2 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 49101 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 369/80 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
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68- راي شماره 139660302027008083 مورخ 1396/07/12 فاطمه خليل اكبر 
فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 925 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286500451 
در 3/6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 49101 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 369/80 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
69- راي شــماره 139660302027008084 مورخ 1396/07/12  شيرين كيخائي 
فرزند محمد حسين بشماره شناسنامه 2195 صادره از فريدن بشماره ملي 6219284135 
 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 39 واقع

  در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 160 مترمربــع. خريــداري طي 
سند رسمي.

70- راي شماره 139660302027008123 مورخ 1396/07/15 سيد محمود قريشي 
خوراسگاني فرزند سيدرضا بشماره شناســنامه 17092 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283872218 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/74 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي يداله طغيانی خوراسگانی.
71- راي شماره 139660302027008142 مورخ 1396/07/15  حميدرضا كريمي 
خوراســگاني فرزند علي اكبر بشماره شناســنامه 336 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291409726 در ششــدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
 زمين پالک 7949 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 152/48 مترمربع. 
 خريــداري مــع الواســطه بصــورت عــادي از مالــک رســمي حــاج صفــر 

علی زارعی هفدانی.
72- راي شماره 139660302027008194 مورخ 1396/07/16 رسول رئوفي فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 382 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286262690 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب كارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 44 فرعي 
از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 233/7 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
73- راي شماره 139660302027008197 مورخ 1396/07/16 ابوالقاسم شاهرخ 
فرزند مشــهدي محمد بشــماره شناســنامه 1217 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286331714 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب كارگاه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 44 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

233/7 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
74- راي شــماره 139660302027008198 مورخ 1396/07/16 عليرضا جعفري 
حسن آبادي  فرزند حسن بشــماره شناســنامه 740 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291387900 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 5588 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/63 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي صفر علی طغيانی خوراسگانی و 

فاطمه سلطان طغيانی و سکينه طغيانی .
75- راي شــماره 139660302027008201 مــورخ 1396/07/16 فاطمه اميني 
خوراسگاني فرزند رضا بشــماره شناســنامه 16749 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283869918 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 5588 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/63 مترمربع. 

خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي صفر علی طغيانی خوراسگانی و 
فاطمه سلطان طغيانی و سکينه طغيانی .

76- راي شماره 139660302027008203 مورخ 1396/07/17  محسن خودسياني  
فرزند رسول بشماره شناسنامه 22 صادره از فريدونشهر بشماره ملي 1129678229 
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زميــن پالک 1 واقع 
 در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 236/09 مترمربع. خريداري مع الواســطه

  بصــورت عــادي از مالــک رســمي ســيد حســين ميــر اســماعيلی هفدانی 
فرزند جعفر.

77- راي شماره 139660302027008230 مورخ 1396/07/17 مهدي آذربايجاني 
فرزند حسين بشماره شناسنامه 3144 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288279965 
 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زميــن پالک 1 واقع 
 در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 200 مترمربــع. خريــداري طــي

 سند رسمي.
78- راي شــماره 139660302027008236 مورخ 1396/07/17  فاطمه زارعي 
فرزند نصراله بشماره شناســنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291271325 در 
 ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 237 فرعي
  از اصلــي 15201 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان بــه مســاحت 87 مترمربع.
  خريــداري مع الواســطه بصــورت عادي از مالک رســمي حســين شــاهزيدی

 فرزند علی .
79- راي شماره 139660302027008244 مورخ 1396/07/17 سيد ناصر امام جمعه 
زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 460 صادره از تهران بشماره ملي 0047428805 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 14 فرعي از 
اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 144/89 مترمربع. خريداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج كريم و عبدالرحيم حسينعلی زاده خراسانی 

فرزندان محمد كاظم.
80- راي شماره 139660302027008249 مورخ 1396/07/17 فاطمه مطلب  فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 103 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284240223 در 
ششدانگ يکباب ساختمان تجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 279 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 38/72 مترمربع. 
 خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي غالمحســين ملکوتی خواه 

فرزند عباس.
81- راي شــماره 139660302027008336 مــورخ 1396/07/19  قاســمعلي 
زارعي گشيري  فرزند عزيزاله بشماره شناسنامه 225 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284002489 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
10944 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 80/66 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي معصومه دانشمندان .
82- راي شــماره 139660302027008340 مــورخ 1396/07/19  محســن 
اتحادي مقدم  فرزند محمود بشــماره شناســنامه 108 صادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1293353302 در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
 زمين پالک 13203 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 210/32 مترمربع. 
رســمي مالــک  از  عــادي  بصــورت  الواســطه  مــع   خريــداري 

 حاج علی كشاورز .
83- راي شــماره 139660302027008391 مورخ 1396/07/20 حجت اله الوي 
فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 328 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284547108 در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 280 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 76/65 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
84- راي شــماره 139660302027008394 مورخ 1396/07/20 اشــرف حسين 
زاده مباركه فرزند نعمت اله بشــماره شناســنامه 108 صادره از مباركه بشماره ملي 
5419111195 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 280 فرعي از اصلي 15201 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 76/65 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
85- راي شماره 139660302027008410 مورخ 1396/07/20 محسن نيکبخت 
نصرآبادي فرزند عباس بشــماره شناســنامه 498 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1289654212 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 153 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خانم آغا ايروانی .
86- راي شــماره 139660302027008411 مــورخ 1396/07/20  ســکينه 
تيموري جروكاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه 27075 صــادره از اصفهان 
بشــماره ملي 1282197592 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
 قطعه زمين پالک 237 فرعــي از اصلي 15201 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 
مســاحت 160/36 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي 

صديقه مسائلی .
87- راي شماره 139660302027008413 مورخ 1396/07/22 مهين تورشيزي 
اصفهاني فرزند محمد بشــماره شناســنامه 172 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1286621038 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
9516 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
88- راي شــماره 139660302027008418 مــورخ 1396/07/22  پريچهــر 
بيژني نيا  فرزند عباسعلی بشــماره شناسنامه 469 صادره از شــهركرد بشماره ملي 
4621413244 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/35 مترمربع. خريداري طي

 سند رسمي.
89- راي شماره 139660302027008441 مورخ 1396/07/22 احمد صادقي زفره  
فرزند نجف بشماره شناسنامه 2210 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286669898 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 135 فرعي 
 از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 90 مترمربع. خريداري
  مــع الواســطه بصــورت عــادي از مالــک رســمي فضــل الــه دهقانــی

 كلمانی .
90- راي شــماره 139660302027008479 مــورخ 1396/07/23 احمد زماني 
خوراسگاني فرزند حسين بشماره شناســنامه 7062 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283772401 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 

 6404 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 312/5 مترمربع. خريداري طي 
سند رسمي.

91- راي شــماره 139660302027008509 مورخ 1396/07/24 سعيد منتظري 
قهجاورســتاني  فرزند عليرضا بشماره شناســنامه 3878 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1287380123 در ششدانگ يکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 391/50 مترمربع. خريداري 
 مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي محمدعلی رفيعيــان كوهپايه فرزند 

محمد تقی .
92- راي شماره 139660302027008622 مورخ 1396/07/26 محمد هاشم پور 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 1777 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288225301 
در ششــدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعــه زمين پالک 
 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان به مســاحت 391/45 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي. 
93- راي شــماره 139660302027008652 مورخ 1396/07/29 ســيد حسين 
طباطبايي خوراسگاني فرزند سيد حسن بشماره شناســنامه 122 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1291222529 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 59/12 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
94- راي اصالحی شــماره 139660302027003463 مورخ 1396/03/29 مهين 
سراوانی فر فرزند علي بشــماره شناســنامه 12738 صادره از كردكوي بشماره ملي 
2248547536 در سه دانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
6662 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/45 مترمربع. خريداري طي سند 
رسمي صحيح می باشد كه در رای شماره 139660302027003164 1396/03/22 

به اشتباه ثبت شده بود.
95- راي اصالحی شماره 139660302027007055 مورخ 1396/06/14  محمد 
حسن ستاري خواه فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 111 صادره از خميني شهر بشماره 
ملي 1141494558 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 مترمربع. خريداري 
طي سند رسمي صحيح می باشد كه در رای شماره 139560302027010148 مورخ 

1395/08/12 به اشتباه ثبت شده بود.
96- راي اصالحــی شــماره 139660302027008713 مــورخ 1396/07/29  
حجت الــه دهقاني فرزنــد اكبر بشــماره شناســنامه 90811 صــادره از اصفهان 
بشــماره ملي 1281903086 در ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعــه زمين پالک 2 فرعــي از اصلــي 12384 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
به مســاحت 89/66 مترمربع. خريداري طي ســند رســمي صحيح می باشــد كه 
 در رای شــماره 139560302027016737مــورخ 1395/12/16 به اشــتباه ثبت

 شده بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/08/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/08/23

 م الــف: 24799 حســين هاديــزاده رييــس منطقه ثبــت اســناد وامالک
  شرق اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8 شــماره ابالغنامــه: 9610100354205843 شــماره پرونــده:  /648
9609980364600758 شماره بايگانی شعبه: 960488  آگهی ابالغ وقت رسيدگی 
و دادخواست و ضمائم به خانم مرضيه الوی فرزند يونســعلی، خواهان آقای ناصر 
دهقانی دادخواستی به طرفيت خوانده خانم مرضيه الوی به خواسته بی احتياطی در 
رانندگی منجر به ايراد صدمه بدنی غيرعمدی مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9609980364600758 شــعبه 116 دادگاه كيفری دو مجتمع امور 
تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان) 116 جزايی سابق( ثبت و وقت رسيدگی مورخ 
1396/09/26 ساعت 9 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يک نوبت در يکی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه) اصفهان- كنار گذر اتوبان شهيد خرازی- حد 
فاصل خيابان آتشگاه و ميرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 26403 شعبه 116 دادگاه 
كيفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان)116 جزايی سابق( 

)189 كلمه، 2 كادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610100350408805 شــماره پرونــده:  /649
9609980350400552 شــماره بايگانــی شــعبه: 960644  آگهــی ابالغ وقت 
رسيدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای 1- فرهود ســلطانی 2- فرزاد سلطانی، 
خواهان شهرداری اصفهان به نمايندگی آقای مسعود حيدری دادخواستی به طرفيت  
خواندگان 1- فرهود سلطانی 2- فرزاد سلطانی به خواسته مطالبه وجه بابت ... )صدور 
حکم بر مطالبه مبلغ 1/204/683/419 ريال بابت هزينه های دادرســی در پرونده 
شماره 9309980350400197 به شرح متن با احتساب كليه خسارات دادرسی( به 
مبلغ 1/204/683/419 ريال مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609980350400552 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  
وقت رسيدگی  مورخ  1396/09/27  ساعت 9/45 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا 
خواندگان ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
308( مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:26420 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
احضارمتهم

8/645 باتوجه به جنبه عمومــي جرم ومجهول المکان بودن متهم بدينوســيله به 
آقاي مجيد عاشــوري فرزند منصوروفق مــاده 174 قانون آيين دادرســي كيفري 
ابالغ مي گردد در خصوص شکايت خانم سليمه قرباني عليه شمامبني برترک نفغه 
همسروفرزندمشترک درپرونده كالسه 961050 د 4 شعبه چهارم دادياري شهرضا 
الزمست جهت رســيدگي ودفاع ازخودظرف مدت يکماه ازتاريخ نشرآگهي دراين 
 شــعبه دادياري حاضرشــويد درغيراينصورت وفق مقررات قانوني اقدام خواهدشد. 
م الف: 698  مجتبي رضايي  داديارشعبه چهار دادياري دادسراي عمومي وانقالب 

شهرستان شهرضا)78 كلمه، 1 كادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8 شــماره ابالغنامــه: 9610103630104464 شــماره پرونــده:  /646
9609983630100579 شماره بايگانی شعبه: 960622 آگهی ابالغ وقت رسيدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای حبيب بدرلو فرزند جعفر، خواهان آقای اكبر فرقانی فرزند 
رضا با وكالت آقای جعفر چرغان فرزند عبدالرزاق دادخواستی به طرفيت خواندگان 
1- حبيب بدرلو فرزند جعفر 2- مجتبی يوسف نواز به خواسته مطالبه وجه چک مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609983630100579 شعبه 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان تيران ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1396/10/10 
ساعت 8/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در 
يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس ازتاريخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائــم را دريافت و در وقت مقرر فــوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر گردد.  
م الف: 329 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تيران و كرون 

)165 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

8/631  آقای عباس طاهری قهريزجانی دارای شناســنامه شــماره 528 به شرح 
دادخواست به كالســه 82/96 شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان ســلطان قنبری قهريزجانی به شناســنامه يک در تاريخ 
96/7/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- اكبر طاهری، ش.ش 22، ت.ت 1337/1/5 فرزند پسر 2- علی طاهری 
قهريزجانی، ش.ش 1، ت.ت 1354/1/3 فرزند پسر 3- عباس طاهری قهريزجانی، 
ش.ش 528، ت.ت 1354/12/11 فرزند پسر 4- طاهره طاهری، ش.ش 23، ت.ت 
1337/10/15 فرزند دختر 5- رقيه طاهــری ، ش.ش 7، ت.ت 1344 فرزند دختر 
6- زهرا طاهــری ، ش.ش 29، ت.ت 1348/2/30 فرزنــد دختر 7- زهره طاهری 
قهريزجانی، ش.ش 492، ت.ت 1351/1/3 فرزند دختر. اينک با انجام تشــريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و 
يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقديم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 327 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

كرون )172 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

8/636 محمدرضا رضائی دارای شناسنامه شماره 77 به شرح دادخواست به كالسه 
96/609 ح ش 2 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان حسين رضائی به شناســنامه 14 در تاريخ 1396/8/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- جنت رضائی فرزند علی 
به ش. شناســنامه 45 متولد 1322 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 2- محمدرضا 
رضائی فرزند حسين به ش. شناسنامه 77 متولد 1348 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 
3- مصطفی رضائی فرزند حسين به ش. شناسنامه 54 متولد 1354 صادره از دهاقان 
)پســر متوفی( 4- مجتبی رضائی فرزند حسين به ش.شناســنامه 1190006006 
متولد 1368 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 5- معصومه رضائی فرزند حســين به 
ش. شناسنامه 34 متولد 1352 صادره ازدهاقان )پسر متوفی( متوفی وراث ديگری 
ندارد. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می 
نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ 
 نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 96/241 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف دهاقان )189 كلمه،2 
كادر(  

ابالغ رای
پرونــده:  9609973749101273 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /643
9609983749100340 شــماره بايگانی شــعبه: 9605840 خواهان: آقای سيد 
يوسف تقوی فرزند سيد داود به نشانی دهاقان- مجتمع امام صادق- بلوار حجاب- خ 
فردوسی- پ 12، خوانده: آقای فرهاد پناهپوری فرزند ولی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: اعسار از پرداخت ديه، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای سيد يوسف تقوی 
فرزند ســيد داوود به طرفيت آقای فرهاد پناهپوری فرزند علی به خواسته اعسار از 
پرداخت يکجای محکوم به موضوع دادنامه شماره 9509973749102277 صادره 
از اين دادگاه با عنايت به شرح دادخواست و اظهارات خواهان، مودای شهادت شهود 
و لحاظ وضعيت مالی و شغلی و درآمد خواهان و با توجه به عدم حضور خوانده دعوی 
مطروحه وارد تشخيص و مستندا به مواد 6 و 8 و 9 و 11 قانون نحوه اجرای محکوميت 
های مالی حکم به پذيرش اعسار خواهان مکلف است ماهيانه بيست صدم درصد از 
ديه كامله )يک پنجم يک درصد( را تا استهالک كامل محکوم به بپردازد صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در 
اين دادگاه و سپس ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم محترم 
تجديد نظر استان اصفهان ميباشــد. م الف: 96/243  شعبه اول دادگاه عمومی 

شهرستان دهاقان )202 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

8/637 شماره: 960720671512466 – 96/8/20 آقای اباذر شکرائی كوشکی فرزند 
مصطفی باستناد يکبرگ استشهاد محلی كه هويت وامضاء شهود رسما گواهی شده 
مدعی است كه سند مالکيت شش دانگ يکبابخانه پالک شماره 103/1614 واقع در 
خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان كه در سيستم دفتر امالک الکترونيکی بشماره 
139520302006003857 بنام نامبرده فوق ثبت و صادر و تسليم گرديده و معامله 
ديگری هم انجام نشده نحوه گم شدن يا از بين رفتن جابه جايی از بين رفته/ مفقود 
شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره 
يک اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هركس مدعی 
انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده است( نســبت به آن يا وجود سند 
مالکيت مربوز نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتبا ضمن ارايه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه كننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالکيت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 5654 اداره ثبت اسناد و امالک 

خمينی شهر )202 كلمه،2 كادر(  
تحدید حدود اختصاصی

8/440 چون تحديد حدود ششدانگ يکباب خانه پالک شماره  10393/3607 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام نياز علی عرب جعفری فرزند نادعلی 
در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده طبق رای شماره  
139660302027004339- 96/4/19 مفروز گرديده اينک بنا به دستور قسمت اخير 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 1396/9/20 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهی به كليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند اعتراضيات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 

ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح 
قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.  م الف:25336 

هاديزاده رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)182 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/616 شماره صادره : 1396/42/435413 – 1396/8/17 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب خانه شماره 4483/3758 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد مطهری نسب فرزند عباس در جريان ثبت است و 
عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز شنبه 
مورخ 96/9/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين 
آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. م الف: 26305 قويدل 

رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)141 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

8/632 چون محسن مقضی فرزند احمد نســبت به 14 و 10 و 12 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ با تسليم 2 برگ استشهاد محلی  كه هويت و امضا شهود رسما گواهی 
شده و به تاييد دفتر 312 اصفهان رسيده مدعی اســت كه اسناد مالکيت تمامت 36 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 15190/8854 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به شــماره چاپی 936919 و 936920 كه در صفحات 131 و 134 و 381 دفاتر 85 
و 323  به نام نامبرده سابقه ثبت و سند صادر و تســليم گرديده و طبق گواهی دفتر 
امالک معامله ديگری انجام نشــده كه دو فقره رهنی به شماره های 69158 مورخ 
92/6/10 و 69424 مورخ 92/7/7 دفتر 129 در رهن بانک مهر اقتصاد می باشد. به 
علت جابجايی سند مالکيت مفقود گرديده است و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی 
نموده است طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود كه هر كس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به 
آن يا سند مالکيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 26337 هاديزاده رئيس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان  )251 كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/651 در خصوص پرونده كالسه 960618 خواهان ســعادت البرزی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت عباس ريحانی تقديم نموده اســت وقت رسيدگی برای 
مورخ 96/9/29  ساعت 4 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين شعبه واقع در خيابان شيخ صدوق شمالی مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:26367 شعبه 
 29 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )100 كلمه،

 1 كادر(
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فقدان سند مالکیت
8/633 چون مریم آقامیری فرزند محمدعلی نســبت به 20 حبه مشــاع از 72 حبه 
ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی  که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و 
به تایید دفتر 312 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت پالک 15190/8854 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 936921 که در صفحات 137 و 134 
دفتر 85 به نام نامبرده ســابقه دارد و میزان 16 حبه مالکیت دارد  و طبق گواهی دفتر 
امالک معامله دیگری انجام نشده که دو فقره رهنی به شــماره های 69158 مورخ 
92/6/10 و 69424 مورخ 92/7/7 دفترخانه 129 در رهن بانک مهر اقتصاد می 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 انتشار 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 نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 26338 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان  )233 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/634 شماره صادره: 1396/42/434740– 1396/8/16 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 1763 فرعی از 4858 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
ذیل ثبت 119688 در صفحه 37 دفتر امالک جلد 650 به نام مهدیقلی آشوری دارگانی 
تحت شماره چاپی مسلســل 765582 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است اعالم می 
دارد مالک با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 139621702002425763 مورخ 
1396/06/27 مدعی است که سند مالکیت آن به علت آبریختگی قابل استفاده نمی 
باشد و درخواست تعویض و صدور المثنای  ســند 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 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 
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 نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 26407 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )213 

کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال منقول

8/618  اجرای احکام حقوقی شعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 962013 ج /3 له صمد کالنتری و علیه محمودرضا طایفه و 
غالمحسین وادائی مبنی بر مطالبه مبلغ 147/969/740 ریال بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی در روز شنبه مورخه 96/9/18 ساعت 8/30 صبح 
در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتــاق 15 جهت فروش 
3/916 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که 
ذیاًل  درج شده است و اکنون در تصرف مالکانه مالک می باشد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 

برگزار نماید. با سپردن 10 درصد قیمت پایه به حســاب سپرده دادگستری به شماره 
2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس ازپرداخت تمام بهای آن صورت 
خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: محل وقوع ملک به نشانی: اصفهان، خیابان نظر شرقی، جنب تاالر اندیشه، 
مجتمع تجاری اداری جلفا طبقه پنجم دفتر کار شــرکت آسانسور و پله برقی افق با 
کدپستی 8173657379، مکان مورد نظر شش دانگ پالک ثبتی شماره 94 فرعی 
از شماره 179 اصلی واقع در بخش پنج ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ طبق سند 
هشتاد و سه متر و چهل و پنج صدم متر مربع که طبق استعالم ماخوذه مورخ 1394/7/5 
 اداره ثبت اســناد جنوب اصفهان، مشــخصات ساختمانی ســطوح رویه ملک: کف
 ســرامیک فرش، دربهای داخلی چوبی، دیوارها اندود گچ و کاغــذ دیواری و دیوار 
کوب، سیســتم گرمایش پکیج و کولرآبی، دســتگاه اســپلیت و دارای نمای آجری 
و انشعابات و مشــترکات آب و فاضالب، برق، گاز و قدرالســهم از عرصه مشاعی و 
سایر مشــاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن می باشد. نظریه 
کارشناسی: ارزش ششدانگ پالک مذکور با مشخصات فوق در زمان مباشرت جمعًا 
مبلغ 4/080/000/000 ریال معادل چهارصد و هشــت میلیون تومان که به نسبت 
 1/5 دانگ مشــاع مورد نظر مبلغ 680/000/000 ریال تعیین واعالم نظر می گردد. 
م الف: 25126 شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان )346 کلمه، 

4 کادر(
مزایده

8/619  شعبه پنجم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده به 
کالسه 2595/96 ش 5 له  آقای مصطفی رحمانی سامانی و علیه غالمرضا مهربانی به 
آدرس اصفهان خ کاوه به سمت شهدا 200 متر بعد از  سوانح سوختگی مجتمع  سهند 
طبقه 5 واحد 2 بابت محکوم به و هزینه های اجرایــی به مبلغ 200/729/461 ریال 
اموال توقیفی از محکوم علیه به شرح یک دستگاه خودرو سواری پژو به شماره انتظامی 
691 ق 34 ایران 53 می باشــد مشخصات فنی شــامل نوع ماشین سواری سیستم 
پژو پارس مدل 1383 رنگ نقره ای شــماره موتور 12483192750 شماره شاسی 
19300533 در لحظه بازدید کارشناس بدنه ســمت چپ رنگ و صافکاری نیاز دارد 
سپر جلو شکسته قسمت عقب قبال تصادف و رنگ خوردگی دارد و اتاق از نظر ظاهری 
خوب و سالم بوده موتور و گیربکس و دیفرانسیل مستعمل ولی آماده به کار می باشد 
تودوزی صندلی ها مستعمل و نیازبه روکش صندلی دارد 4 حلقه الستیک حدود 50 
درصد سالم شیشــه ها و آیینه ها و چراغهای ماشین سالم وکارت بیمه خودرو واسناد 
خودرو در دسترس نبوده و مشاهده نشد قیمت خودرو با توجه به مدل  و نوع خودرو در 
بازار روز مبلغ 120/000/000 میلیون ریال معادل دوازده میلیون تومان ارزش دارد که 
حدود اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده در نظر دارد جلســه مزایده ای مورخ 
96/9/12 ساعت 11 تا 12 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در 
خیابان آتشــگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف طبقه دوم 
)مجتمع شــهید حججی( برگزار نماید طالبین شرکت در جلســه مزایده می توانند با 
واریز ده درصد قیمت پایه حداقل 5 روز قبل از روز برگزاری مزایده به شــماره حساب 
سپرده به شماره 2171350205001 بانک ملی واریز و فیش آن به این شعبه اجرای 
 احکام و از اموال بازدید نماید پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
م الف: 25130 شعبه پنجم اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )315 کلمه، 3 کادر(

ابالغ اجرائیه
8/630 شــماره پرونــده: 139604002121000190/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9600253 شــماره آگهی ابالغیه: 139603802121000044 آگهی ابالغ اجراییه 
پرونده اجرایی 9600253 بدین وســیله به آقای محمد علی حاجی صادقی، نام پدر: 
غالمرضا، تاریخ تولد: 1352/08/08 شــماره ملی 1140157681 شماره شناسنامه 
15886 به نشانی خمینی شهر خ شریعتی کوچه دبیرســتان شهدا ابالغ می شود که 
آقای امیرخانی فروشانی جهت وصول مبلغ 700/000/000 ریال به استناد چک شماره 
2466/305021-1396/7/17 بانک تجارت علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به بایگانی 9600253 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/8/9 
مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شــناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار 
 طبق ماده 18 آئین نامه ا جرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی
 می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می 
گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 
م الف:5652 نبی اله یزدانی اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )160 کلمه، 2 

کادر(
اخطار اجرایی

8/409 شــماره: 951374 به موجــب رای شــماره 9609976794100050 تاریخ 
95/1/19 حوزه 11 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه مجید صالحی به  نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
22/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 660/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر 
آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
95/9/20 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له میالد صفایی به نشانی خ سروش جنب 
بانک ملی فروشگاه صفایی صادر و نیم عشر حق االجرا اجرای احکام اعالم می گردد. 
اصل خواسته بابت مطالبه وجه چک به شماره 497753 بر عهده بانک سپه می باشد. 
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 ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:23964 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان  )199 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/410 شماره: 1457/95 به موجب رای شماره 224 تاریخ 96/2/30 حوزه 52 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا صالحی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 920/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/12/21 
لغایت اجرای حکم و نیم عشر اجرایی در حق محکوم له یدا... چراغی به نشانی اصفهان 
شهیدان غربی کوبی 33 کوچه شهید فضل ا... عسگری پ 62، 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:24004 شعبه 52 
حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  )187 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
8/411 شماره: 1458/95 به موجب رای شماره 223 تاریخ 96/2/31 حوزه 52 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید بابایی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سی و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ نهصد و پنج هزار ریال 
بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و هزینه حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/12/21 لغایت اجرای 
حکم و نیم عشر اجرایی در حق محکوم له یدا... چراغی به نشانی اصفهان خ شهیدان 
غربی کوی 33 کوچه شهید فضل اله عســگری پ 62، ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 صــورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:24005 شعبه 
 52 حقوقی مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان  )204 کلمه،

 2 کادر(
مزایده

8/635  شماره نامه: 9610113623300513 شماره پرونده: 9309985610200370 
شماره بایگانی شعبه: 940041 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان در 
نظر دارد در اجرای مفاد نیابت ارسالی از شعبه دوم دادگستری بیرجند که به موجب آن 
آقای جمشید نظری کهنگی فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ریال به عنوان اصل خواسته و 3/390/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای محمود نخعی پور فرزند غالمرضا و پرداخت مبلغ 
5/000/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم 
علیه طوعا درصدد اجرای مفاد اجرائیه برنیامده است فلذا اموال معرفی شده از طرف 
محکوم علیه را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: تعداد یک عدد سنگ 
فرز به مبلغ 2/600/000 ریال، تعداد یک عدد بتن شکن NEC به مبلغ 5/500/000 
ریال، تعداد 955 عدد سنگ ساب به مبلغ 28/650/000 ریال، تعداد 215 عدد صفحه 
برش به مبلغ 4/300/000 ریال، تعداد 470 عدد مته 3 به مبلغ 2/350/000 ریال، تعداد 
30 عدد مته 4 به مبلغ 195/000 ریال، تعداد 44 عدد مته 5 به مبلغ 352/000 ریال، 
تعداد 460 عدد مته 3/5 به مبلــغ 2/760/000 ریال، تعداد 50 عدد مته 3/75 به مبلغ 
325/000 ریال، تعداد 17 عدد مته 7/5 به مبلغ 255/000 ریال، تعداد 5 عدد مته 8/5 
به مبلغ 90/000 ریال، تعداد 13 عدد مته 2 به مبلغ 100/000 ریال، تعداد 1 عدد مته 26 
به مبلغ 200/000 ریال، تعداد 2 عدد پرگار به مبلغ 200/000 ریال، یک عدد بلبرینگ 
به مبلغ 40/000 ریال- تعداد 240 عدد کتاب متون انگلیســی به مبلغ 9/333/000 
ریال. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه حضور یافته و تا 5 روز  قبل از 
مزایده از اموال مذکور بازدید نمایند اموال فوق به شخصی واگذار می شود که باالترین 
پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده بایســتی کل بها را فی المجلس به حساب سپرده 
دادگستری واریز تا نسبت به انتقال مورد مزایده اقدام شود. زمان مزایده: 1396/09/20 
روز دوشنبه ساعت 9 صبح، م الف: 318 شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری 

اردستان )335 کلمه، 4 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/622 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 706/91 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 4/15 عصر روز سه 
شنبه مورخه 1396/10/26، مشــخصات خواهان: عباسعلی حجاری فرزند رحیم به 
نشانی خمینی شهر خ شهید مدنی شرقی بن بست گلستان منزل حجاری، مشخصات 
خوانده: اکبر مومنی فرزند حسین به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی ک ایرانا 
دومین فرعی سمت راست پ 7،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 55/000/000 
ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرســی، تاخیر تادیه، دالیل 
خواهان:1- فتوکپی مصدق حواله 2- کپی مصــدق گواهینامه عدم پرداخت حواله، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد 
خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5644 شعبه 8 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )207 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/412 شماره: 1418/95 به موجب رای شماره 226 تاریخ 96/2/30 حوزه 53 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بهرام صالحی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته )رسید عادی( و 920/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال نشر 
آگهی و خســارات تاخیر از مورخه 95/12/21 تقدیم دادخواست لغایت وصول قابل 
محاسبه در اجرای احکام و نیم عشر در حق دولت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق محکوم له یدا... چراغی با وکالت روان شاد کریمی به نشانی اصفهان خ شهیدان 
غربی کوی 33 کوچه ش فضل ا... عســگری پ 62، 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 باشــد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:24006 
شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )198 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/413 شــماره: 951744 به موجب رای شــماره 9609900003600550 تاریخ 
96/3/20 حوزه 6 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه فرهاد طی پور فرزند فرهان به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/500/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست )95/12/2( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی 
در حق محکوم له شــرکت زرین خوشــه پارس محمدی به مدیریت عاملی محمد 
محمدی زاده با وکالت حسین محمدیان ومهری نمازیان به نشانی اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18 بانضمام نیم 
عشر دولتی. 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:24012 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )206 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/414 شماره: 561/95 به موجب رای شماره 1080/95 تاریخ 95/6/29 حوزه 45 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مرتضی 
شاه آبادی به نشانی مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/860/000 ریــال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/3/18 تا تاریخ اجرای حکم به انضمام نیم 
عشر دولتی در حق محکوم له مهدی صادق زاده به نشانی خ عبدالرزاق جنب بانک 
سپه طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد موسســه راه صادق. 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 مزبــور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:24013 شعبه 
 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )179 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

8/415 شــماره: 1105/95 به موجب رای شــماره 9609976794600337 تاریخ 
96/3/31 حوزه 16 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه سپیده جانی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
55/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/415/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک ها ) 95/1/30-489433( 
) 489440-95/2/30( ) 489434-95/2/30( ) 489439-95/1/30( تــا زمــان 
وصول در حق خواهان رسول عموچی به نشــانی اصفهان خ سپه تلفنخانه روبروی 
درب سرکنسول گری تیراژ تحریر و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد 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:24017 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )186 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

پرونــده:  9610420351000257  شــماره  ییــه: اجرا 8 شــماره  /416
9509980351000295 شــماره بایگانی شــعبه:950408 بموجب درخواســت 
اجراي حکــم مربوطه بــه شــماره 834-96/7/22 و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509970351001971 محکوم علیه رضا انوری فرزند محمد به نشــانی اصفهان 
خیابان آبشار سوم بعد از هنرســتان رازی نبش کوی الهیه پالک 1 محکوم است به 
پرداخت: 1- مبلغ 2/210/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه خسارت قراردادی 
از تاریخ 95/4/30 لغایت 95/19/9، 2- مبلغ 75/550/400 ریال بابت هزینه دادرسی، 
3- مبلغ 46/980/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل، 4- روزانه مبلغ ده میلیون ریال 

از تاریخ 95/12/10 تا انتقال ســند در حق محکوم له مجید موذنی فرزند مرتضی به 
نشانی اصفهان خیابان احمدآباد کوی رحیم زاده پالک 17 واحد یک با وکالت نفیسه 
عرب زاده فرزند هادی و حسین محمدیان فرزند یداله  هر دو به نشانی اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه 
حقوقی نوید بخشان عدالت و پرداخت حق االجرای دولتی بر اساس محکوم به در حق 
صندوق دولت مضافا اینکه اجرای حکم در خصوص پرداخت روزانه خسارت منوط به 
پرداخت کسری هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی می باشد. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 
306 ق.آ.د.م الزامی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 23937 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)495 کلمه، 

5 کادر(
اجراییه

پرونــده:  9610420351400270  شــماره  ییــه: اجرا 8 شــماره  /418
9609980351400106 شماره بایگانی شعبه:960119 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609970351400706 محکوم 
علیه غالمحسین حسینی فرزند داوود به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 96/2/10 لغایت وصول و مبلغ 8/750/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
حق الوکاله وکیل طبقه تعرفه )بدوی( در حق محکوم له فهیم واحدی فرزند سلطان 
جان به نشانی اصفهان خ زینبیه شــمالی خ دکتر مفتح کوچه عماد سمت راست پ 
10 و پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
رای صادره غیابی است.  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 

و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 23929 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)415 کلمه، 

4 کادر(
حصر وراثت

8/640 آقای حبیب اله هارونی دارای شناسنامه شماره 4881 به شرح دادخواست به 
کالسه  686/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان یوسف هارونی به شناســنامه 979 در تاریخ 1396/7/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ماه بانو 
هارونی فرزند چراغعلی، ش.ش 8 )همسر( 2- مهدی هارونی فرزند یوسف، ش.ش 
647 )فرزند( 3- اکبر هارونی فرزند یوســف، ش.ش 754 )فرزند( 4- اصغر هارونی 
فرزند یوسف، ش.ش 1803 )فرزند( 5- حبیب اله هارونی فرزند یوسف، ش.ش 4881 
)فرزند( 6- شهربانو هارونی فرزند یوسف، ش.ش 32 )فرزند( 7- مریم هارونی فرزند 
یوسف، ش.ش 20361 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 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 شد. م الف: 5659 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )170 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/642 آقای غالمرضا ابراهیمی خوزانی دارای شناســنامه شــماره 249 به شرح 
دادخواست به کالسه  684/96 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان جمیله ابراهیمی خوزانی به شناسنامه 183 در تاریخ 
1394/6/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به1- خداداد ابراهیمی خوزانی فرزنــد محمد صادق، ش.ش 8584 
)همســر( 2- محمد صادق ابراهیمی خوزانی فرزند خداداد، ش.ش 89 )فرزند( 3- 
حسن ابراهیمی خوزانی فرزند خداداد، ش.ش 2060 )فرزند( 4- غالمرضا ابراهیمی 
خوزانی فرزند خــداداد، ش.ش 249 )فرزند( 5- صدیقه ابراهیمــی خوزانی فرزند 
خداداد، ش.ش 193 )فرزند( 6- نصرت ابراهیمی خوزانی فرزند خداداد، ش.ش 186 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 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 شد. 
م الف: 5661 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )168 کلمه، 2 کادر(
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مفاد آراء
8/547 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  دراجرای 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به 
ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
از مراجعه  مانع  مالکیت  مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند  طبق مقررات سند 

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
امیري  علیرضا   1395/04/19 مورخ   139560302027004750 شماره  راي   -1
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   484 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  جوهراني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291442057
پالک 6659 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 216/56 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي. 
2- راي شماره 139560302027012219 مورخ 1395/09/29 داریوش هالکوئي 
فیل آبادي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 2019 صادره از فارسان بشماره ملي 
4679262850 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 12544 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/82 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
جعفري  اله  ولي    1396/03/09 مورخ   139660302027002696 شماره  راي   -3
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1019 شناسنامه  بشماره  تقي  فرزند  فشارکي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  انبار   یکباب  در ششدانگ   1286953995
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
اکبري  قاسمعلي   1396/05/08 مورخ   139660302027005189 شماره  راي   -4
از اصفهان بشماره ملي 1291363637 در  یداله بشماره شناسنامه 6 صادره  فرزند 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 274/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
چنگاني  فاطمه   1396/05/08 مورخ   139660302027005192 شماره  راي   -5
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   384 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  خوراسگاني 
1291432388 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 274/70 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
علي  صفر   1396/05/19 مورخ   139660302027005721 شماره  راي   -6
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   15 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  بوزاني  اخالقي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291266135
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 253 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی و محمد کریمی.
عباس شمعائیان  مورخ 1396/05/24   راي شماره 139660302027005941   -7
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 687 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286361974 
روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ   سهم   284/35 از  مشاع  سهم   62/30 در 
قسمتي از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
جنگجویان  ایران   1396/05/24 مورخ   139660302027005945 شماره  راي   -8
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1605 شناسنامه  بشماره  اله  فرض  فرزند  سابق 
1286473926 در 15/80 سهم مشاع از 284/35 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
شمعائیان  محسن   1396/05/24 مورخ  شماره 139660302027005948  راي   -9
فرزند عباس بشماره شناسنامه 157 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291035052 در 
34/30 سهم مشاع از 284/35 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
سربلوک  فرزانه   1396/05/24 مورخ   139660302027005954 شماره  راي   -10
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2473 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  هرندي  زاده 
1285900731 در 15/77 سهم مشاع از 284/35 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
مورخ 1396/05/24 محمد شمعائیان  راي شماره 139660302027005957   -11
فرزند عباس بشماره شناسنامه 4776 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287216412 
روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  سهم   284/35 از  مشاع  سهم   62/30 در 
قسمتي از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
روحاني  مریم   1396/05/24 مورخ   139660302027005961 شماره  راي   -12
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   5450 شناسنامه  بشماره  مهدي  فرزند  اصفهاني 
1287325521 در 15/78 سهم مشاع از 284/35 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
مهذب  مرضیه   1396/05/24 مورخ   139660302027005964 شماره  راي   -13
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 345 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290847029 
روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  سهم   284/35 از  مشاع  سهم   15/80 در 
قسمتي از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
شمعائیان  جواد   1396/05/24 مورخ   139660302027005967 شماره  راي   -14
فرزند عباس بشماره شناسنامه 569 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287121764 در 
62/30 سهم مشاع از 284/35 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
اقدس   1396/06/14 مورخ   139660302027007050 شماره  راي   -15
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   498 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  بوزاني  اخالقي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283656485
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154/2 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
16- راي شماره 139660302027007221 مورخ 1396/06/20  سید جعفر امیري 
ملي  بشماره  کرد  شهر  از  صادره   64 شناسنامه  بشماره  تقي  سید  فرزند  قهفرخي  
روي  بر  احداثي  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در   4622337649
قسمتي از قطعه زمین پالک 4093 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 178/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
امیري  سیدرضا   1396/06/20 مورخ   139660302027007224 شماره  راي   -17
بشماره ملي  از اصفهان  بشماره شناسنامه 6766 صادره  فرزند سید جعفر  قهفرخي 
روي  بر  احداثي  یکباب ساختمان  از ششدانگ  مشاع  دانگ  در سه   1292460105
قسمتي از قطعه زمین پالک 4093 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 178/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
صفریان  هاجر   1396/06/20 مورخ   139660302027007228 شماره  راي   -18
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   101 شناسنامه  بشماره  مختار  فرزند  دستجردي 
روي  بر  احداثي  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  در   1288700547
قسمتي از قطعه زمین پالک 4093 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 178/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
محسني  فرهاد   1396/06/25 مورخ  شماره 139660302027007395  راي    -19

اژیه فرزند  جالل بشماره شناسنامه 46 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659837794 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 199/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي صدیقه بیگم سادات .
حاجي  آمنه    1396/07/02 مورخ   139660302027007760 شماره  راي   -20
آبادي اصفهاني فرزند حسین بشماره شناسنامه 101 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284698572 در 56 سهم مشاع از 336 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثي 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15234 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر 
مساحت 336 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي  آمنه 

حاجي آبادي اصفهاني.
21-  راي شماره 139660302027007763 مورخ 1396/07/02 محمدعلي حاجي 
آبادي اصفهاني فرزند حسین بشماره شناسنامه 191 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284599957 در 112سهم مشاع از 336 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثي 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15234 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر 
مساحت 336 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي  آمنه 

حاجي آبادي اصفهاني.
کاشي  حمید   1396/07/02 مورخ   139660302027007765 شماره  راي    -22
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   5017 شناسنامه  بشماره  رمضانعلي  فرزند  درچه 
1291981322 در 56 سهم مشاع از 336 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثي 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15234 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر 
مساحت 336 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي  آمنه 

حاجي آبادي اصفهاني.
یوسفي  احمد   1396/07/03 مورخ   139660302027007768 شماره  راي   -23
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   34355 شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  نیک  
1282270974 در 56 سهم مشاع از 336 سهم ششدانگ  یکباب ساختمان احداثي 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15234 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر 
مساحت 336 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي  احمد 

یوسفي نیک .
24- راي شماره 139660302027007769 مورخ 1396/07/03  امیر منتظرالقائم 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 7425 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292227095 
در 56 سهم مشاع از 336 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 336 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي  آمنه حاجي آبادي اصفهاني.
25- راي شماره 139660302027008087 مورخ 1396/07/12 مجتبي پورحسیني 
در  ملي 1285876245  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 4 صادره  بشماره  علي  فرزند 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 190 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139660302027008206 مورخ 1396/07/17 فرهاد غفوري جبلي 
فرزند شکراله بشماره شناسنامه 2087 صادره از اصفهان بشماره ملي 5658957745 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي آقای حیدر علی رمضانی بوزانی انتقال.
27- راي شماره 139660302027008334 مورخ 1396/07/19 رسول فرزي فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291413073 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 100 فرعي از اصلي 7725 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/07 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی سقراطی فرزند حسین.
28-  راي شماره 139660302027008337 مورخ 1396/07/19  حسن محسني 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 32988 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282255193 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6155 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/99 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي احمد و مهدی قیصری .
محسني  حسن   1396/07/19 مورخ   139660302027008338 شماره  راي   -29
فرزند حسین بشماره شناسنامه 32988 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282255193 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6155 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي احمد و مهدی قیصری .
محسني  حسن   1396/07/19 مورخ   139660302027008339 شماره  راي   -30
فرزند حسین بشماره شناسنامه 32988 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282255193 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6155 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي احمد و مهدی قیصری .
کریمي  بهزاد   1396/07/19 مورخ   139660302027008342 شماره  راي   -31
فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 266 صادره از اهواز بشماره ملي 1755738242 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
تقي  عبدالرزاق   1396/07/20 مورخ   139660302027008395 شماره  راي   -32
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   300 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  راراني  زاده 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1284035972
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 190/24 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
سیدعباس    1396/07/20 مورخ   139660302027008409 شماره  راي   -33
طباطبایي شیرازاني  فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از اردستان بشماره 
ملي 1189751666 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/43 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
داستانیان   مجید   1396/07/22 مورخ   139660302027008412 شماره  34-راي 
فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 1655 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291498052 
زمین پالک  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساز  نیمه  خانه  یکباب  در ششدانگ 
10186 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/80 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد فروغی ابری.
35- راي شماره 139660302027008435 مورخ 1396/07/22 سید علي حسیني 
جبلي فرزند رضا بشماره شناسنامه 10 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659514121 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13102 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/5 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

36- راي شماره 139660302027008508 مورخ 1396/07/24 احمد امیني فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 49 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291308008 در 
ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 741/81 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محسن نساج پور .
37- راي شماره 139660302027008512 مورخ 1396/07/24  رضا روستائي فرزند 
حشمت اله بشماره شناسنامه 69 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129554147 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5029 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/81 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
38- راي شماره 139660302027008515 مورخ 1396/07/24 مرتضي درستکار 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   195 شناسنامه  بشماره  محمد   فرزند  خوراسگاني 
1291262563 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
 169/70 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5972 پالک  زمین  قطعه  از 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
سلطان  فاطمه   1396/07/24 مورخ   139660302027008518 شماره  راي   -39
قیصري خورسگاني فرزند عباس بشماره شناسنامه 197 صادره از اصفهان بشماره 
روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  در   1291262581 ملي 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5972 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي 

169/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
40- راي شماره 139660302027008547 مورخ 1396/07/25  احمد بدیعي فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 1063 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284084272 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تعمیر گاه و انبار احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1260/05 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سلیمان خان ایروانی .
محمدي  مجید   1396/07/25 مورخ   139660302027008548 شماره  راي   -41
ملي  بشماره  مبارکه  از  صادره   5 شناسنامه  بشماره  رمضان  فرزند  خونسارکي 
5419421232 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تعمیر گاه و انبار احداثي بر 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  روي قسمتي 
سلیمان  مالک رسمي  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  مترمربع. خریداري   1260/05

خان ایروانی .
42- راي شماره 139660302027008599 مورخ 1396/07/26 حمید حیدري راراني  
فرزند براتعلي بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291700889 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 99/18 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي شاپور ایروانی فرزند محمد علی .
گوجاني  کرم   1396/07/26 مورخ   139660302027008618 شماره  راي   -43
فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 4 صادره از فارسان بشماره ملي 4679489820 در 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 94/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شماره 139660302027008624 مورخ 1396/07/27 صدراله محمدی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1964 صادره از خمین بشماره ملي 0558700470 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 47251 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 97/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
کاکا  پور  فاتن   1396/07/27 مورخ   139660302027008636 شماره  راي   -45
فرزند محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1274186579 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي کریم و عبدالرحیم خوراسگانی.
46- راي شماره 139660302027008639 مورخ 1396/07/27  قاسمعلي پناهي 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1294 صادره از الیگودرز بشماره ملي 4171214475 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 79/89 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خدیجه زارعی .
عباسي   عبداله   1396/07/27 مورخ   139660302027008641 شماره  راي   -47
فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 16 صادره از بروجن بشماره ملي 6299820950 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 251/12 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
علیزاده   علیرضا   1396/07/29 مورخ   139660302027008651 شماره  راي   -48
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 563 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291442839 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 234/56 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
49- راي شماره 139660302027008653 مورخ 1396/07/29 قاسم گاری  فرزند 
در   1291403663 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   5 شناسنامه  بشماره  محمدعلي 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 323 فرعي از 
اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/70 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم ماه سلطان.
50- راي شماره 139660302027008656 مورخ 1396/07/29 وحید شهیدپور فرزند 
از اصفهان بشماره ملي 1288163908  محمدعلي بشماره شناسنامه 2478 صادره 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 245/20 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اصغر شاه زیدی .
زاده  علي  رضا   1396/07/29 مورخ   139660302027008657 شماره  راي   -51
ملي  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 824 صادره  فرزند محمدعلي  خونساري 
1286407869 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 75/15 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن اکبریان .
52- راي شماره 139660302027008669 مورخ 1396/07/29 رضا نجاتي هفداني 
فرزند نجاتعلی بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291662677 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 214/2 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
53- راي شماره 139660302027008675 مورخ 1396/07/29 عباس حاجي علي 
از اصفهان بشماره ملي  زاده کردآبادي فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 14 صادره 
1291271422 در ششدانگ یکباب کارگاه بافندگی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي زهرا تاری .
رضواني  محمد   1396/07/29 مورخ   139660302027008691 شماره  راي   -54
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   69 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  ینگابادي 
5649642230 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي  3124باقیمانده  پالک 

مساحت 210 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
اهلل  حشمت   1396/07/29 مورخ   139660302027008693 شماره  راي   -55
صالحي هفشجاني فرزند نادعلی بشماره شناسنامه 301 صادره از شهرکرد بشماره 
ملي 4622455269 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   3126 پالک 

174/23 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
مهرنظر  علیرضا   1396/08/01 مورخ   139660302027008796 شماره  راي   -56
فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 238 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291450572 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 5898 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 105/19 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی دهخدایی خوراسگانی.
زماني  سمیرا   1396/08/01 مورخ   139660302027008802 شماره  راي   -57
ملي  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 733 صادره  عبدالعلي  فرزند  خوراسگاني 
1291535233 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
 105/19 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5898 پالک  زمین  قطعه  از 
دهخدایی  علی  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع. 

خوراسگانی.
هاشمي  زهرا   1396/08/01 مورخ   139660302027008821 شماره  راي   -58
ملي  بشماره  ورامین  از  صادره   12 شناسنامه  بشماره  محمد  سید  فرزند  فشارکي 
0421259558 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   2239 پالک 

229/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
59-  راي شماره 139660302027008837 مورخ 1396/08/02 حسین حق شناس 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 2389 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292551895 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي 
ثبت  در بخش 5  واقع  اصلي 15201  از  فرعي  زمین پالک 275  از قطعه  قسمتي 

اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
60- راي شماره 139660302027008838 مورخ 1396/08/02 مهدي حق شناس 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 4556 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288347774 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي 
ثبت  در بخش 5  واقع  اصلي 15201  از  فرعي  زمین پالک 275  از قطعه  قسمتي 

اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

عزیزي  حمید   1396/08/02 مورخ   139660302027008839 شماره  راي    -61
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 694 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287053262 
در ششدانگ یکباب ساختمان تجاری و مسکونی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
مترمربع.   158/14 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین 

خریداري طي سند رسمي.
فخرالدین  سید   1396/08/02 مورخ   139660302027008846 شماره  راي   -62
بشماره  اصفهان  از  صادره   47870 شناسنامه  بشماره  اله  لطف  سید  فرزند  فلسفی 
روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  در   1280368314 ملي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 12151 - 12152 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
 مساحت 123 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي نعمت اله

 فضل اللهی.
السادات  بتول   1396/08/02 مورخ   139660302027008848 شماره  راي   -63
اصفهان  از  بشماره شناسنامه 704 صادره  فرزند سید محمود  پاگردي  شاملو دشت 
بشماره ملي 1290615306 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12151 - 12152 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 123 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي نعمت 

اله فضل اللهی.
قاسمیان  اصغر    1396/08/02 مورخ   139660302027008874 شماره  راي   -64
بشماره ملي  از اصفهان  بشماره شناسنامه 101 صادره  اسماعیل  فرزند  خوراسگاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  یکباب  در ششدانگ   1291226974
پالک 5915 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 23/72 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
قاسمیان  اصغر    1396/08/02 مورخ   139660302027008875 شماره  راي   -65
خوراسگاني فرزند اسماعیل  بشماره شناسنامه 101 صادره از اصفهان بشماره ملي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291226974
پالک 5915 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 266/69 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
قاسمیان  اصغر    1396/08/02 مورخ   139660302027008876 شماره  راي   -66
بشماره ملي  از اصفهان  بشماره شناسنامه 101 صادره  اسماعیل  فرزند  خوراسگاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  یکباب  در ششدانگ   1291226974
پالک 5915 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 15/66 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
مصوری  اصغر   1396/08/02 مورخ   139660302027008878 شماره  راي   -67
خوراسگانی  فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 8724 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1283789116 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   8990 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي 
211/45 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسین 

مصوری خوراسگانی.
حسینی  زهرا   1396/08/02 مورخ   139660302027008879 شماره  راي   -68
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   10384 شناسنامه  بشماره  اصغر  فرزند  خوراسگانی 
1283805715 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
 211/45 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   8990 پالک  زمین  قطعه  از 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسین مصوری 

خوراسگانی.
احمد  سید   1396/08/03 مورخ   139660302027008881 شماره  راي   -69
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1846 شناسنامه  بشماره  سیدعبداله  فرزند  تقوي 
1287940412 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالک شماره31 
فرعي از 10236 اصلی و 10302 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
حسن  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع.   189/60

قربانیان و اکبر کریمی.
مردیها   مهین   1396/08/06 مورخ   139660302027008922 شماره  راي   -70
 1284492151 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   518 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 50 فرعي از 
اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 250/63 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
71- راي شماره 139660302027008946 مورخ 1396/08/06 زهرا رضائی طادي 
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 656 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288707584 
 8904 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در 
طي  خریداري  مترمربع.   229/80 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 

سند رسمي.
72- راي شماره 139660302027008958 مورخ 1396/08/06 رضوان اعتباریان 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   185 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  خوراسگاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291408215
پالک 8900 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/76 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
صالحي  زهرا   1396/08/06 مورخ   139660302027008986 شماره  راي   -73
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2703 شناسنامه  بشماره  مصطفی  فرزند  هزاردره 
بر  احداثي  اعیاني  ثمنیه  بها  باستثناء  1287109535 در ششدانگ یکباب ساختمان 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 163 فرعي از اصلي 12953 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 143/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد اتحادی .
احمدي  فاطمه   1396/08/06 مورخ   139660302027008988 شماره  راي   -74
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   3838 شناسنامه  بشماره  جبار  فرزند  فشارکي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1287264999
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 149/28 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حیدر علی زارعی.
75- راي شماره 139660302027008989 مورخ 1396/08/06 احمد شریعتي اراني 
فرزند محمد  بشماره شناسنامه 1483 صادره از آبادان بشماره ملي 1817941836 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از 
اصلي 9388 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 268/25 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
76- راي شماره 139660302027008991 مورخ 1396/08/06 مرتضي چنگانیان 
خوراسگاني فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 274 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291383247 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
8902 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/99 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي احمدرضا دانشمند خوراسگانی.
77-  راي شماره 139660302027009030 مورخ 1396/08/07 فاطمه عسگري 
فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 769 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285576454 
در ششدانگ یکباب کارگاه نجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 
فرعي از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/61 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست .
حاجي  اصغر   1396/08/07 مورخ   139660302027009036 شماره  راي   -78
بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 4 صادره  فرزند صفرعلي  قاسمي خوراسگاني 
ملي 1291856994 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 6445 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/95 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي میرزا حسن حسینی.
79- راي شماره 139660302027009101 مورخ 1396/08/09  محمدرضا زماني  
فرزند حسین بشماره شناسنامه 2861 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287144640 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 32 فرعي از 
 اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206 مترمربع. خریداري

 مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اکبر و جواد فاضلی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/08

م الف: 26251 حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2284 | سه شنبه 23 آبان 1396 | 25 صفر 1439

در حاشیه

واکنش آذری  به  آسیایی شدن ذوب آهن؛

 با بود جه فعلی 
بهتر است به آسیا نرویم

 مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن اصفهــان در 
مورد اینکه ذوب آهن توانســته مجــوز حرفه ای 
دریافــت کنــد و یکــی از نماینــدگان ایــران 
در لیــگ قهرمانان آســیا در فصل آینده باشــد، 
گفت: مهم ترین خوشــحالی من بابت این اســت 
که باشــگاه ذوب آهن بــه همراه 6 تیــم دیگر از 
جمله اســتقالل، پرســپولیس و تراکتورســازی 
در گروه A قرار گرفته و مجوز حرفه ای را کســب 
کرده ایم، این نشــان می دهد کــه ذوب آهن در 
مسیر درستی حرکت می کند و از تالش مجموعه 
ذوب آهن اعــم از کارگران و مدیــران عالی رتبه 
کارخانه تا اعضای هیئت مدیره کارخانه و باشگاه 
ذوب آهن و همچنیــن همکارانم در باشــگاه که 
 همواره برای موفقیت و سربلندی ذوب آهن تالش 

کرده اند، حکایت دارد.
ســعید آذری افزود: اگر باشگاه ما زیرساخت های 
الزم را نداشت مجوز حرفه ای را کسب نمی کرد و 
این یک اتفاق خوب است که برای باشگاه افتاده به 
خصوص اینکه وقتی تیم هایی که در گروه B قرار 
گرفته اند را می بینیم متوجه اهمیت کار باشــگاه 

ذوب آهن می شویم.
آذری در مــورد اینکه باشــگاه ذوب آهن بودجه 
الزم برای حضور در لیگ قهرمانان آســیا را دارد 
یا نه، گفت: اتفاق مهمی کــه برای ما رخ داده این 
است که 13 میلیارد تومان بودجه باشگاه کم شده 
و اگر مــا بخواهیم با توجه به ایــن کاهش بودجه 
در لیگ قهرمانان آسیا شــرکت کنیم بهتر است 
که با این وضع به آســیا نرویم، اما خوشبختانه با 
صحبت هایی کــه در مجمع کارخانه شــده قرار 
اســت که در مجمع فوق العــاده ذوب آهن که تا 
اواخر آبان ماه برگزار می شــود پیشنهاد افزایش 
 بودجه را بدهیم تا بودجه باشگاه به شرایط گذشته 

بازگردد. 
ما انتظار نداریم که کسی بدهی های باشگاهمان را 
بدهد فقط می خواهیم که بودجه ای که از باشگاه 

کم شده به باشگاه بازگردانده شود.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 
قرار گرفتن ذوب آهــن در گروه A این رده بندی و 
کسب مجوز حرفه ای نشــان از آن دارد که باشگاه 
ذوب آهن در لیگ برتر توانسته جایگاه واقعی خود 

را کسب کند.

شواهد و قرائن حاکی از آن است که احسان پهلوان احتماال در 
نقل و انتقاالت نیم فصل برای گذراندن خدمت سربازی راهی 
تراکتورسازی خواهد شد. حتی اگر سرمربی تازه وارد ذوب آهن 
راضی به این انتقال باشد، تراکتوری شــدن پهلوان به مذاق 

مدیران و هواداران این تیم خوش نمی آید.
اختصاص ســهمیه جذب بازیکنان سرباز تنها به معدودی از 
باشگاه ها به خودی خود بحث برانگیز است، اما از وقتی با سقوط 
نوبتی سایر باشگاه های نظامی به لیگ یک این امتیاز ویژه، تنها 
و تنها در انحصار یک تیم خاص قرار گرفته بیش از پیش برای 
رقبای لیگ برتری غیرقابل تحمل شده است. باشگاه ها از این 
کالفه هستند که باید ستاره های جوانشان را به فاصله کوتاهی 
پس از آنکه نام خود را بر سر زبان ها انداختند به بهانه خدمت 
سربازی، تقدیم یک تیم خاص کنند.نه ذوب آهن اولین تیمی 
اســت که با معضل سرباز شدن ســتاره اش مواجه است و نه 
احسان پهلوان اولین بازیکن ذوب آهن است که احتماال باید 
برای گذراندن خدمت سربازی راه تبریز را در پیش بگیرد، اما 
این بار باشگاه اصفهانی اعتراضش را به این رویه به زعم خود 
ناعادالنه با صدای بلندتری ابراز کــرده و البته با واکنش تند 
مخاطبش هم روبه رو شده است. به بهانه باال گرفتن دعوای 
دو باشگاه اصفهانی و تبریزی در روزهای اخیر نگاهی داریم به 

انتقال هایی که بعد از حضور تراکتورسازی در لیگ برتر از مبدأ 
ذوب آهن و با هدف انجام خدمت ســربازی به مقصد این تیم 

نظامی صورت گرفته است:
قاسم حدادی فر؛ اولین سرباز

کاپیتاِن در حال حاضر مصدوم و ربــاط پاره کرده ذوب آهن، 
اولین ســتاره این تیم بود که برای گذراندن خدمت سربازی 
به تراکتورسازی رفت. اقامت قاسم حدادی فر در تبریز البته 
خیلی به درازا نکشــید و او که در نیم فصل دوم لیگ یازدهم 
ذوب آهن را به مقصد تراکتورسازی ترک کرده بود از ابتدای 
لیگ دوازدهم به تیم اصفهانی برگشت.دوره حضور قاسم در 
تبریز اگرچه کوتاه بود، اما ترک اصفهان از سوی بازیکنی که 
نماد ذوب آهن محسوب می شــود اتفاق کوچکی به حساب 
نمی آمد. او بیستم دی ماه ۹۰ در ورزشگاه یادگار امام )ره( تبریز 
با پیراهن تراکتورسازی رویارویی با ذوب آهن را تجربه کرد و 

اتفاقا در جریان همان مسابقه مصدوم هم شد.
سینا عشوری؛ اجباری رفت و اختیاری ماند

این هافبک اصفهانی یکی از اولین بازیکنان سرشناس لیگ برتر 
بود که در پی ماجرای رسوایی مربوط به معافیت های جعلی 
فعالیت های فوتبالی اش، به حالت تعلیق در آمد. بیشتر از چند 
هفته از آغاز لیگ چهاردهم نگذشــته بود که کارت معافیت 

پزشکی عشوری باطل شد تا او دیگر اجازه همراهی ذوب آهن 
را نداشته باشد.عشوری از لیگ پانزدهم برای تراکتورسازی 
به میدان رفت. حضور در تبریــز به خاطر همزبانی با مردمان 
این شــهر چنان به مذاق محصول آکادمی ذوب آهن خوش 
آمد که او دیگر تمایلی برای بازگشــت به اصفهان نداشت و 
 در پایان خدمت ســربازی قرارداد خود را از قرضی به قطعی 

تغییر داد.
هادی محمدی؛ در انتظار بهبود و بازگشت

کمی پس از آنکه ذوب آهن در فصــل ۹۵-۹۴ برای دومین 
مرتبه متوالی قهرمان جام حذفی شد یک خبر ناگوار به اردوی 
سبزپوشان رسید و آن اینکه رهبر خط دفاعی این تیم سرباز 
شده است و چاره ای ندارد جز آنکه اصفهان را به مقصد تبریز 
ترک کند. این مدافع ۲6 ساله که این روزها به خاطر پارگی 
رباط صلیبی از میادین به دور است از ابتدای لیگ هجدهم باید 

به ذوب آهن برگردد.
محمدامین بهرامی؛ خوش شانسی ها و بدبیاری های 

یک جوان
شــاید بخت با این دروازه بان جوان اصفهانی یــار بود که او 
قبل از رسیدن به شهرت و چهره شدن در لیگ برتر خدمت 
سربازی اش را پشت ســر بگذارد. برای محمدامین که هنوز 

تا تبدیل شــدن بــه یک 
دروازه بان لیگ برتری فاصله 
دارد، احتمــاال فرق زیادی 
نمی کند کــه روی نیمکت 
تراکتورســازی بنشیند یا 
ذوب آهن؛ البتــه محصول 
آکادمی ذوب آهن در سایر 
زمینه ها اصال خوش شانس 
نبود زیرا او هم در این فصل 
بــا کابــوس پارگــی رباط 
صلیبی دست به گریبان شد 
تا در اوایل مســیر حرفه ای 
خود این مصدومیت سخت 

را تجربه کرده باشد.
احســان پهلوان؛ 

سرباز بعدی؟
فعال گمانه زنی هــا حاکی 
از آن اســت که ستاره چند 
فصل اخیر ذوب آهن در نقل 

و انتقاالت نیم فصل، تراکتوری می شود مگر آنکه اداره سرمایه 
انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح تصمیم دیگری بگیرد و 

این هافبک ۲۴ ساله را به لیگ یک بفرستد.

    احســان پهلوان احتماال به زودی پنجمین بازیکن ذوب آهن لقب خواهــد گرفت که از زمان حضور 
تراکتورسازی در لیگ برتر باید برای گذراندن خدمت سربازی راه تبریز را در پیش بگیرد.

تیم فوتبال ســپاهان با درخواست زالتکو 
کرانچار به شدت پیگیر وضعیت 
سروش رفیعی و اشکان دژاگه 

شده است.
مشــکالت طالیی پوشان در 
خط میانــی و نمایش ضعیف 
رافائل کریــوالرو که برای 
ترمیــم ایــن خط 
آمده بود، باعث 
شده تا کرانچار 
پنجــره  در 
زمستانی به 

دنبال ترمیم نقاط ضعف تیمش باشــد. اشــکان دژاگه و 
سروش رفیعی دو بازیکنی هســتند که در روزهای اخیر 
صحبت های زیادی در مورد حضور آنهــا در فوتبال ایران 
شنیده می شــود و در همین راستا باشگاه ســپاهان نیز 
مذاکرات جدی خود را با این دو بازیکن آغاز کرده اســت، 
اما شــرایط این دو برای حضور در اصفهان متفاوت است 
و با توجه به پســت آنها به نظر نمی رســد که سپاهان نیز 
مایل به اضافه کردن هر دو باشــد. ســروش رفیعی که در 
پایان لیگ شــانزدهم تصمیم به ترک پرسپولیس گرفت، 

بعد از انتشار شایعاتی مبنی بر جدایی از الخور مورد توجه 
تیم های ایرانی قرار گرفته و در این بین سپاهان مذاکراتی 
با مدیر برنامه های رفیعی داشته است، اما به نظر نمی رسد 
این بازیکن پس از تنها نیم فصل قصد بازگشت به فوتبال 
ایران را داشته باشــد و حتی در صورت جدایی از الخور به 
 احتمال زیاد در یکی از کشورهای اروپایی فوتبالش را ادامه 

خواهد داد.
در مورد دژاگه شــرایط کامال متفاوت است؛ طی روزهای 
اخیر مذاکرات جدی میان این بازیکن و ســپاهان جریان 

داشته است؛ ضمن اینکه بازیکن فصل گذشته وولفسبورگ 
آلمان نیز از پیوستن به سپاهان استقبال کرده و مهم تر از 
همه زالتکو کرانچار سرمربی کروات طالیی پوشان به شدت 
پیگیر وضعیت این بازیکن است و از مدیران باشگاه خواسته 
تا به هر ترتیبی که شــده شــرایط حضور او را در ترکیب 

تیمش فراهم کنند.
در واقــع تنها مشــکل موجــود در راه پیوســتن دژاگه 
به ســپاهان با توجــه بــه عالقه طرفیــن به عقــد این 
قــرارداد، رقــم بــاالی پیشــنهادی دژاگــه اســت که 
مدیران ســپاهان خواســتار کاهش آن شــده اند و طی 
 روزهای آتــی مذاکرات بــا محوریت این موضــوع ادامه 

خواهد یافت. 

شنیده ها از مذاکرات جدی سپاهان با رفیعی و دژاگه  حکایت دارد؛

گذر از رنج ها!

داستان  سربازهای ذوبی تراکتور؛

از انتقال تاریخی حدادی فر تا خدمت زورکی پهلوان

باشگاه سپاهان با ارسال نامه ای به مسئوالن تراکتورسازی خواهان 
بازگرداندن مهدی شریفی به اصفهان شد.

مهدی شریفی حدود دوسال قبل برای گذراندن خدمت سربازی خود 
از سپاهان راهی تراکتورسازی شد. اگرچه شریفی به دلیل مصدومیتی 
که برایش پیش آمد، نتوانست بازی های خوبش برای سپاهان را در 
تراکتورسازی تکرار کند، اما حاال چند هفته ای است او به دوران خوب 

خود برگشته و برای تراکتورسازی مهره ای مفید است.
شریفی اما در نیم فصل، خدمت ســربازی اش به پایان می رسد و به 
واسطه قراردادی که با سپاهان دارد باید به این تیم برگردد.او به عنوان 
بازیکن قرضی راهی تراکتورسازی شد و از قراردادش با سپاهان1/۵ 
سال باقی مانده است. با این حال مسئوالن باشگاه تبریزی در تالش 
هستند تا این بازیکن را در نیم فصل دوم نیز در جمع نفرات خود حفظ 

کنند، اما چنین مسئله ای میسر نخواهد شد.
بعد از نامه ای که چندی قبل مســئوالن تراکتورسازی به همتایان 
خود در ســپاهان برای صدور رضایت نامه شــریفی ارائــه دادند، 
مدیران اصفهانی جلســه ای را بــا زالتکو کرانچار برگــزار کردند. 
سرمربی کروات که در گذشــته ســابقه کار کردن با شریفی را در 
ســپاهان دارد و رابطه اش با او نیز خوب اســت، در این جلسه قویا 
 اعالم می کند که به شــریفی نیاز دارد و باشــگاه باید او را نیم فصل 

برگرداند.
از سوی دیگر قبل از شروع فصل در دیدار تدارکاتی تراکتورسازی و 
سپاهان نیز صحبت های گرمی میان شریفی و کرانچار رد و بدل شد 
 و از همان زمان احتمال داشت که این بازیکن نیم فصل به اصفهان 

برمی گردد.
با این حال مسئوالن سپاهان خیال تراکتوری ها را بابت مهدی شریفی 
راحت کردند. آنها با ارسال نامه ای به باشگاه تراکتورسازی رسما اعالم 

کردند که به شریفی نیاز دارند و او باید نیم فصل به اصفهان برگردد.
نیک فر، رییس هیئت مدیره باشگاه سپاهان در این باره گفته است: 
»شریفی بازیکن سپاهان اســت و در این رابطه نامه ای را به باشگاه 
تراکتور ارســال کرده ایم و طی آن نیاز تیم به ایــن بازیکن به آنها 

اطالع دادیم.
 مشکالتی در خط حمله سپاهان وجود دارد و به همین خاطر احساس 
می کنیم با حضور شریفی، این مشکالت حل می شود. پس نمی توانیم 

در این خصوص با تراکتورسازی تعامل داشته باشیم.«
با این تفاسیر شریفی روزهای آخر حضورش در تراکتورسازی را سپری 
می کند. او نیم فصل لیگ هفدهم با پایان خدمت سربازی اش باید 
به سپاهان برگردد و در نیم فصل دوم بار دیگر شاگرد زالتکو کرانچار 

خواهد بود. 

مستطیل سبز

  پست های اینستاگرامی ورزشکاران
 برای زلزله کرمانشاه

وقوع زلزله 7/۴ریشتری در استان کرمانشاه و کشته شدن صدها نفر از هموطنان عزیزمان در این 
استان با  ابراز همدردی ورزشکاران با زلزله زدگان کرمانشاهی همراه شد.

اینستاگردی
آب پاکی سپاهان روی دست تراکتورسازی؛

مهدی شریفی دوباره شاگرد کرانچار شد!

با توجه به خطر حذف استقالل از لیگ قهرمانان آسیا 
به خاطر بدهی های زیادی که این باشگاه دارد، چند 
بازیکن طلبکار این تیم بخش زیادی از طلب خود را 
بخشیدند که ظاهرا هاشم بیک زاده یکی از آنهاست. 
بیک زاده در این مورد می گویــد: من ۵۰۰ میلیون 
تومان از طلبم را بخشیدم، ۹۰۰ میلیون باقی طلبم 

است که باید پرداخت شود.
در تاریخ ۲۰ فروردین ۹6 بود که باشــگاه پرســپولیس از 16

اتوبوس اختصاصی و شیک خود رونمایی کرد.نکته جالب 
در مورد این اتوبوس پالک آن اســت، پالکی که متعلق به 
استان سمنان است، یعنی محل قرار گرفتن کارخانه سازنده 
اتوبوس.حاال شنیده می شود که باشگاه پرسپولیس مالک 
این اتوبوس نیست و پالک و سند این اتوبوس به نام شرکت 

سازنده آن است نه باشگاه پرسپولیس.

در شرایطی که پیش از این گفته می شد یعقوب کریمی اولین جدا 
شده استقالل در نیم فصل خواهد بود و شفر اعتقادی به این بازیکن 
چپ پا ندارد، اما گویا یعقوب هنوز فرصت ماندن در اســتقالل را 
دارد. خبر ورزشی از قول یکی از مسئوالن استقالل نوشته: آقای 
شفر هنوز هیچ بازیکنی را حذف نکرده و اتفاقا امثال یعقوب کریمی 
و پادوانی هم فرصت دارند خودشان را در دیدارهای آینده استقالل 

نشان بدهند و رضایت  شفر را جلب کنند.

اتوبوسی که برای پرسپولیس نیست! بیک زاده، 500 میلیون به استقالل بخشید

لجبازی شفر با استقالل
محمد نوری، عضو کمیته فنی باشگاه استقالل دیروز برای دومین 
بار مدعی شــد که بحث حضور محمد 
تقــوی در کادر فنی این تیم تنها 
یک شایعه بوده است.  ادعایی 
عجیب که البته در صحتش 
تردید زیــادی وجود دارد 
چرا که وینفرد شفر هفته 
گذشــته اعالم کــرد که 
صحبت هایی با مدیر فنی 
ســابق پدیده داشته و اینکه 
چرا ایــن صحبت ها به حضور 
تقوی در استقالل منجر نشده 
 سوالی اســت که یک منبع آگاه اینگونه درباره اش توضیح داده:

» شفر بعد از صحبت با تقوی و بررسی رزومه او تمایل زیادی برای 
همکاری با این مربی داشت و حتی می گفت که تقوی با رزومه ای 
که دارد می تواند سرمربی استقالل هم شود، اما وقتی مربی آلمانی 
متوجه شد که مدیران استقالل عالقه ای به آوردن تقوی ندارند، 
تصمیم گرفت کال قید استفاده از دســتیار ایرانی را بزند و سراغ 

مربی خارجی برود.«

شوک گریزمان؛ 

می خواهم به پاری سن ژرمن بروم
در حالی که گمانه زنی ها درباره مقصد بعدی آنتوان گریزمان به 
باشگاه هایی مثل بارسلونا و منچستر 
یونایتد محدود می شد، اما خود 
این بازیکن در اظهار نظری 
عجیب همه را شگفت زده 

کرد. 
گریزمــان در اردوی تیم 
ملــی فوتبال فرانســه به 
کنایه گفــت: »در اتلتیکو 
ماندم چون خــروج از تیم در 
آن شرایط هرگز اخالقی نبود، 
اما ادای دین من به اتلتیکومادرید حدی 
دارد و آنها باید برای فصل بعــدی یا حتی نیم فصل بعدی به فکر 
چاره باشند. رویای من بازی کردن در کنار امباپه و نیمار است و از 

پاری سن ژرمن پیشنهاد رسمی دریافت کرده ام.
 از ترافیک شدید ســتاره در یک تیم هراسی ندارم و دوست دارم 
وارد این چالش بزرگ بشوم. بازی کردن در کنار بازیکنان بزرگ، 
باعث رشد و پیشرفت می شود و از این که قسمت اعظم بار یک تیم 

روی دوشم باشد خسته شده ام.« 
سخنان گریزمان در حالی منتشر می شود که سیمئونه، سرمربی 
اتلتیکومادرید تاکید کرده بــود، او هرگز از اتلتیکومادرید جایی 

نمی رود.

اعتراف»اوون« در رابطه با بنزما
مهاجم پیشین لیورپول در رابطه با پیوستن مهاجم فرانسوی به 

رئال مادرید در مصاحبه ای لب به سخن گشود.
کریــم بنزمــا در مصاحبه بــا کانال 
فوتبال کلــوب، دوران مختلف 
ورزشــی اش را مــرور کرد. 
در جریان ایــن مصاحبه 
ویدئویی پخش شد که در 
آن مایــکل اوون )مهاجم 
پیشین تیم   ملی انگلیس( 
از مهاجم فرانسوی تشکر 

کرد. 
مهاجم پیشین لیورپول فاش 
کرد که پاســخ منفی بنزما به 
منچستریونایتد باعث شد راه برای او و بازی کردن در اولدترافورد 
باز شــود. اوون در این باره گفت : باید از بنزما تشکر کنم. شاید او 
این موضوع را نداند،  اما اگر او با این تیم قرارداد امضا می کرد من 
نمی توانستم به منچستریونایتد بروم. بنزما رئال مادرید را انتخاب 
کرد. الکس فرگوسن )سرمربی منچستریونایتد در آن زمان( به من 
گفت  که بنزما را می خواهد و اگر این انتقال صورت نپذیرد با من 
قرارداد امضا خواهد کرد. به همین خاطر از بنزما تشــکر می کنم 

که به مادرید پیوست.

مارادونا در امارات زیر تیغ رفت
ستاره پیشــین فوتبال جهان در بیمارســتانی در دبی زیر تیغ 
جراحی رفت و رباط شانه خود را به تیم پزشکی متخصص جراحی 

سپرد.
دیگو آرماندو مارادونا با موفقیت 
عمل جراحی رباط شانه خود 
را پشت ســر گذاشت. این 
عمل جراحی یک ساعت 
و نیــم طول کشــید و به 
اســتناد گزارش پزشکی، 
 کامــال موفقیــت آمیــز

بود.
رباط های شانه چپ مارادونا 
در این جراحی بــه وضعیت 
اولیه و مطلوب باز گشته اند و گویا مارادونا از دو سال پیش باید این 
عمل جراحی را تجربه می کرد، اما مدام آن را به عقب می انداخت.

کلینیک مرکزی متعلق بــه دکتر رامی حامــد در دبی پذیرای 
مارادونا بوده و خانواده و وکیل مارادونا به خاطر زحمات این تیم 
پزشکی تشکر کرده اند. مارادونا روز جمعه از ونزوئال به دبی رفت و 

برای این جراحی آماده شد.

فرصت به یعقوب برای ماندن

اتفاق روز

شوک روز

اعتراف روز

فوتبال جهان

 باشگاه ها از این 
کالفه هستند که 

باید ستاره های 
جوانشان را به 

فاصله کوتاهی پس 
از آنکه نام خود را بر 
سر زبان ها انداختند 

به بهانه خدمت 
سربازی، تقدیم 

یک تیم خاص کنند
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گزارش

 مراسم بزرگداشت روز حماسه 
و ایثار اصفهان برگزار می شود

مدیر روابط عمومی و تبلیغات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس اســتان اصفهان، از برگزاری مراسم بزرگداشت روز 

حماسه و ایثار اصفهان در روز پنجشنبه خبر داد.
یوسف عالیی با اشاره به نزدیک شدن به 25 آبان، روز حماسه و ایثار 
مردم اصفهان، اظهار کرد: به مناسبت این روز مراسم بزرگداشتی 
برگزار خواهد شد. مدیر روابط عمومی و تبلیغات اداره کل حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان با گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای عملیات محرم، گفت: مردم والیتمدار و شهیدپرور 
اصفهان در 25 آبان 1361 پیکر پاک و مطهر بیش از 370 شهید را 
روی دستان خود تشییع  و برگ زرین دیگری در کارنامه اصفهان 
ثبت کردند. وی با اشاره به اهمیت بزرگداشــت روز 25 آبان ماه، 
تصریح کرد: مراسم بزرگداشت روز حماسه و ایثار مردم اصفهان و 
سالروز تدفین پنج شــهید گمنام دوران دفاع مقدس در باغ غدیر 
اصفهان، 25 آبان ماه از ســاعت هفت صبح در جــوار یادمان این 

عزیزان واقع در ضلع غربی باغ غدیر برگزار می شود.

فرماندار اصفهان :

اصفهان، پیشتاز فرهنگ ایثار و شهادت 
در کشور است

فرماندار اصفهان در جلسه مشــترک کارگروه تخصصی اجتماعی 
فرهنگی و شــورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

شهرستان، با اشاره به اهمیت گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدا، خاطرنشان کرد: همه ساله 

در اقصی نقــاط کشــور، کنگره ها و 
یادواره هایی به مناسبت گرامیداشت 
و زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شهدا 
برگزار می شود که این مهم نقش موثری 

در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل 
جدید دارد.احمد رضوانی افزود: کنگره ها 

در مراکز شهرستان ها و در شهرهایی که بیش از 
2 هزار شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی کرده اند با هدف 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین مردم و به دور از هرگونه گرایش 

سیاسی و جناحی، برگزار می شود.
فرماندار اصفهان با تاکید بر لزوم گرامیداشت 25 آبان، روز حماسه و 
ایثار اصفهان، اظهار داشت: با توجه به اینکه اصفهان پیشتاز فرهنگ 
ایثار و شهادت در کل کشور است، دستگاه های ذی مدخل با محوریت 
بنیاد شهید و ایثارگران باید به برنامه ریزی و انجام هماهنگی های الزم 
جهت گرامیداشت این روز، اقدام کنند. وی با بیان اینکه ملت ایران، 
ملتی متحد، شهیدپرور و والیتمدار هستند، خاطرنشان کرد: وحدت 
موجود در بین مردم ما مستلزم رعایت اصول و خطوط قرمزی است 
که مردم ما درخصوص آنها آگاهی و شناخت کامل دارند و با حضور 
پرشور خود در صحنه های حمایت از نظام و انقالب، نقشه های شوم 

دشمنان را برمال می کنند.
رضوانی با اشــاره به اهمیت حاکم بر کشور ما، عنوان کرد: باتوجه به 
ناامنی و تحرکات نظامی موجود در منطقه، کشور ما به برکت خون 
شــهدا و با درایت و تدابیر حکیمانه مقام معظــم رهبری و اقدامات 
به موقع نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، به عنوان جزیره ای امن 

در منطقه است.

فرمانده بسیج شهرداری اصفهان:

شهرداری در پاره شدن بنر شهید 
آقادادی نقشی نداشته است

فرمانده بسیج شــهرداری اصفهان اظهار کرد:مجموعه شهرداری 
اصفهان افتخار دارد در مراسم هایی که مختصص 

شهداســت باالترین و بهترین ظرفیت ها 
را ارائه کند تا آنچه را که در شــأن شهدا 
و مردم شــهیدپرور اصفهان است، به 
منصه ظهور برساند. سلیمانی با تاکید 
بر اینکه به تازگی 5 شهید دفاع مقدس 
و 2 تن از شهدای مدافع حرم دراصفهان 

تشییع شــدند، افزود: برای مراسم این 
شهدا جلساتی، برگزار و بهترین امکانات به 

شهروندان ارائه شود؛ بر این اساس باالترین ظرفیت 
تبلیغی در شهر برای اطالع رسانی به شهروندان انجام شد. فرمانده 
بسیج شهرداری ادامه داد: چند روز گذشته بنری که درب منزل شهید 
آقادادی نصب شــده بود به صورت اتفاقی یا فردی پاره شده و مردم 
نسبت نیز به این مهم رنجیده خاطر شده اند.وی ضمن ابراز تاسف از 
شنیدن این خبر گفت: به محض شنیدن این خبر جلسه ای در سطح 
عالی شهرداری با  حضور مدیران کل ، مشاوران عالی شهردار و شهردار 
منطقه برگزار و موضوع رصد شد. سلیمانی تصریح کرد: طبق بررسی ها 
این بنر قبل از ورود ماموران شهرداری پاره شده بود و مامور شهرداری 
با ارائه اخطاریه در خواست می کند تا داربست جمع آوری شود؛ چرا 
که این داربست بدون بنر می تواند حادثه بزرگی را برای شهروندان رقم 
بزند.فرمانده بسیج شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه به طور حتم 
در هفته اخیر با حضور مسئوالن در منزل این شهید بزرگوار حاضر 
می شویم، خاطرنشان کرد: زمانی که خبر شهادت این بزرگوار رسید 

یکی از مشاوران شهردار در منزل این شهید گرانقدر حاضرشدند.
وی خاطر نشان کرد شهرداری اصفهان در این موضوع نقشی نداشته 
و در فضای مجازی نسبت به این موضوع کمی بی انصافی شده است. 

به منظور ارتقای سرانه پارکینگ منطقه یک شهرداری اصفهان،  احداث 
پارکینگ زیر سطحی اردیبهشت در دســتور کار قرار گرفت.حمید 
عصارزادگان مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان دراین باره اظهار 
کرد: احداث پارکینگ زیر سطحی اردیبهشت برای کاهش بارترافیکی 
خیابان طالقانی و تســهیل در عبور و مرور این خیابان در دستور کار 
شهرداری قرار گرفت.وی افزود: پروژه پارکینگ زیرسطحی اردیبهشت 
در خیابان طالقانی با مساحت 33 هزار مترمربع برای کاهش بار ترافیکی 
خیابان طالقانی در دست اجراست. مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان 
با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون ۴6 درصد پیشرفت داشته که پس 
از بهره برداری کاهش بار ترافیکی خیابان آیت ا... طالقانی را به همراه 
خواهد داشت، ادامه داد: برای عملیات اجرایی پارکینگ اردیبهشت، 

اعتبار 6 میلیارد و 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. 

با احداث پارکینگ زیرسطحی اردیبهشت؛

ترافیک خیابان آیت ا... 
طالقانی کاهش می یابد

مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان ضمن بیان اینکه احداث بوستان 
جنگلی روح االمین برای ارتقای ســرانه فضای سبز منطقه 6 و ایجاد 
نشاط در بین شهروندان در دستور کار شــهرداری قرار گرفته است، 
گفت: عملیات احداث این بوستان تاکنون ۸5 درصد پیشرفت داشته 
است.منصور نجفی در ادامه، از اختصاص10 میلیارد ریال اعتبار برای 
عملیات اجرایی این بوستان خبرداد و گفت: عملیات احداث بوستان 
شهید روح االمین در خیابان آبشار ســوم و با مساحت 16 هکتار در 

دست اجراست.
مدیرمنطقه 6 شهرداری اصفهان با بیان اینکه احداث فضاهای سبز در 
محالت عالوه بر زیبایی بخشیدن به منظر شهری، در تقویت روحیه و 
شادابی شهروندان نیز تاثیرگذار است، عنوان کرد: دراین بوستان یک 

مسیر ویژه عبور دوچرخه نیز پیش بینی شده است.

مدیرمنطقه ۶شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت ۸۵ درصدی 
بوستان روح االمین

اعالم آمادگی مسئوالن شهری برای کمک به 
آسیب دیدگان؛

اصفهان به کمک مردم 
زلزله زده کرمانشاه شتافت

ســاعات پایانی روز یکشنبه اســتان هایی از ایران و 
عراق لرزیــد که این زمین لرزه با قدرت 7/3ریشــتر 
بود و مســیر ارتباطی مناطق مرزی غرب کشور در 
اثر این زمین لرزه، مسدود و خســارات زیادی به این 
مناطق به ویژه روستاهای قصرشیرین، ازگله، تازه آباد، 
ثالث باباجانی و سرپل ذهاب وارد شد که در این میان 
تعدادی از هموطنان کشته شــدند. با توجه به اینکه 
کانون زلزله در عراق بوده اما بیشترین آسیب و کشته تا 
این لحظه را در شهرهای مرزی ایران شاهد بوده ایم وبا 
توجه به عمق این زمین لرزه حتی استان های مرکزی 
ایران همچون اصفهان هم  آن را احساس کرده اند . شهر 
اصفهان، مناطق و شهرستان های اطراف برای چند 
ثانیه ای لرزید و مردم از ترس پس لرزه ها به خیابان ها 
پناه بردند.مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در 
ساعات اولیه این اتفاق عنوان کرد: مردم اصفهان نگران 
نباشند و آرامش خود را در زمینه زلزله و شایعات حفظ 
کنند زیرا در اصفهان جای نگرانی نیست. از سوی دیگر 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان عنوان کرد: 
در استان اصفهان تاکنون هیچ خبری مبنی بر خرابی 
یا حادثه اطالع داده نشــده، بیشــتر نگرانی ما برای 
فریدون شــهر بود که تیم های مخصوص اعزام شدند 
و پس از ارزیابی مشــکلی نبود و همچنین استاندار 
اصفهان از اعزام آمبوالنس بیمارستانی اصفهان به ایالم 
و آماده باش 5 بیمارستان اصفهان برای خدمت رسانی 
به مصدومان زلزله غرب کشور خبر داد و تصریح کرد: 
ستاد مدیریت بحران تصمیمات الزم را مبنی بر کمک 
به استان های ایالم و کرمانشاه گرفت، جمعیت هالل 
احمر 15 کامیون وسیله و تجهیزات را آماده و به مناطق 
زلزله زده اعزام خواهد کرد.مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان نیز از اعزام تیم تخصصی  نجات از 
آوار جمعیت هالل احمر استان اصفهان به کرمانشاه به 
همراه سگ های تجسس در ساعت دو بامداد خبرداد. 
محسن مومنی با اشاره به ارسال برخی از اقالم مورد نیاز 
از جمله پتو و چادر به منطقه آسیب زده افزود: این اقالم 
از موجودی انبارهای هالل احمر ارسال شده است.این 
در حالی است که مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان عنوان کرد: مراکز آموزشی و درمانی 
و اورژانس استان برای کمک به کلیه آسیب دیدگان و 
حتی سایر استان ها آمادگی کامل دارد و خدمات الزم 

را به این مراجعان ارائه خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشاره به حوادث 
اخیر، ملی و اجتماعی کردن موضوع مبارزه با مواد مخدر را یک 
ضرورت عنوان کرد و گفت که همه مــردم باید به آن بپردازند. 
حسن قاعدیها با اشاره به توســعه ملی و پایدار و رشد دانش و 
تکنولوژی، از گسترش بسیاری از آسیب های اجتماعی از طریق 
فضای مجازی سخن راند و افزود: باوجود این پیشرفت ها، هنوز 
شهروندان کثیری در فقر سواد و آگاهی های اجتماعی به سر می 
برند. وی گفت: امروز باسواد شدن، صرفا خواندن و نوشتن نیست 
بلکه تعریف سواد، اجتماعی زیستن، چگونه کنار هم زیستن، 
تحمل یکدیگر و با آرامش زندگی کردن است. قائدیها بر دو مطلب 
تحمل یکدیگر و تقویت روحیه نقد و انتقادپذیری و آستانه تحمل 
به ویژه در بین جوانان و نوجوانان تاکید و خاطرنشان کرد: امروز 
آسیب های اجتماعی در دنیا به گونه ای است که جوانان در معرض 
غرق شدن در گردابی بسیار عمیق قرار دارند. مدیرکل آموزش و 
پرورش استان اصفهان با ابراز تاسف از کم اهمیت شمردن کرامت 
انسانی، قرار گرفتن ثروت، قدرت، بهره وری جنسی و موضوعاتی 
از این قبیل به جای ارزش های انسانی، عواملی مثل خشونت و 
بالیای طبیعی، تخریب تنوع زیستی و محیطی، مشکالت آب و 

خشکسالی، تهدید امنیت غذایی، مشکالت جسمی و روحی را 
زمینه ساز بروز و تشدید آسیب های اجتماعی دانست. مدیرکل 
آموزش و پرورش استان با اشاره به تالش های به عمل آمده در 
مدارس برای مبارزه با اعتیاد و آســیب های اجتماعی، از کافی 

نبودن این فعالیت ها خبر داد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: مدرسه چهار رکن 
اساسی شامل مدیریت مدرسه و همکاران در کنار مدیر، اولیا و 
انجمن های اولیا و مربیان دارد که با توانمندی های خود به رفع 
معضالت اجتماعی کمک می کنند و مهم ترین رکن، دانش آموزان 
هســتند که اگر دخالتی در تصمیم گیری های مربوط به امور 
مدرسه و برنامه ریزی ها نداشته باشند و ما از نیازها و مطالبات 
آنها غافل بمانیم، چگونه می توانیــم برنامه ریزی منطقی برای 
رشد و اعتالی آنها داشته باشیم. وی، مالک ارزشیابی مدیران را 
باز بودن درب مدارس و اتاق مدیر به روی ایده ها و نظرات اولیا و 
دانش آموزان و مشارکت آنها در تصمیم گیری های مدرسه عنوان 
کرد و گفت: زمانی که رییس جمهور مبارزه با مواد مخدر و آسیب 
های اجتماعی را به عنوان یک مبارزه ملی مطرح می کند، داللت 
بر مشــارکت و درگیر کردن همه مردم دارد. قاعدیها خطاب به 

مدیران مدارس بیان کرد: امروز آگاهی بخشی و توانمندسازی 
دانش آموزان درباره مسائل اجتماعی از مباحث اصلی ماست و 
مدرسه باید فرآیند و ماموریت خود را از آموزش صرف کتاب های 
درسی، به آموزش مهارت های زندگی، سالم زیستن و قدرت نه 

گفتن تغییر دهد. 
هادیزاده  دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر، از کاهش سن اعتیاد 
و شیوع آن در جامعه سخن راند و گفت: متاسفانه طی ده سال 
گذشته شاهد اتفاقات ناگواری در اعتیاد هستیم. وی به موضوعات 
ناگواری مثل خودفروشــی و انواع بزه ناشی از اعتیاد و درگیری 
خانواده ها اشــاره کرد و افزود: 35 درصد معتادان کشور دارای 
تحصیالت باالی دیپلم  و 6۴ درصد شاغلین کشور معتاد هستند. 
21 درصد کارگران  واحدهای تولیدی و صنعتی اعتیاد دارند و 
متاسفانه طبق آمارهای سازمان ملل طی ده سال گذشته نرخ 
رشد اعتیاد از نرخ رشد جمعیت در ایران پیشی گرفته است. وی 
در ادامه از به هالکت رسیدن روزانه سه جوان در اثر اعتیاد سخن 
راند و گفت: اکنون چرخه اعتیاد در جامعه زنان دو برابر مردان 
شده است. هادیزاده از کشف ۸20 تن مواد مخدر در سال گذشته 
در کشور خبر داد که بیش از ۴0 تن آن، در استان اصفهان بوده 
است. همچنین هر دقیقه یک نفر در اثر اعتیاد وارد زندان می شود 
و از هر 100 زندانی، 5۴ نفر مستقیما مجرم مواد مخدر هستند. 
وی با بیان اینکه برای هر زندانی باید شش برابر هزینه ای که برای 
یک دانش آموز صرف می شود اختصاص دهیم، یادآور شد: ساالنه 
بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان توسط معتادان برای مصرف مواد 
مخدر هزینه می شود. ضمن آنکه ده هزار میلیارد تومان هم برای 
سیگاری ها پرداخت می شود که جمعا بالغ بر ۴0 هزار میلیارد 
تومان از بودجه کشــور این گونه صرف می شود. لذا اگر بتوانیم 
در مدرسه دانش آموزان را به گونه ای تربیت کنیم که درگیر این 
معزل نشوند، بشریت را نجات داده ایم. وی با ابراز تاسف از ارتزاق 
از راه درمان معتادین در کشور، بر لزوم ایجاد و تقویت زیرساخت 
های پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با آسیب های اجتماعی تاکید 
کرد. در ادامه، باقری رییس اداره مبارزه با مواد مخدر و آسیب های 
اجتماعی در آموزش و پرورش از غربالگری دانش آموزان برای 
اعتیاد و آســیب های اجتماعی خبر داد که در این راستا دانش 
آموزان شناسایی شده به مراکز بهزیستی و درمانی علوم پزشکی 

معرفی می شوند. 
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان رتبه اول را در پیشگیری از 
اعتیاد و آسیب های اجتماعی کســب کرده است، گفت: امروز 
تجلیل از کمیته های پیشگیری از آسیب های اجتماعی به عمل 
می آید. وی رشد پیشگیری را در نتیجه تالش های به عمل آمده 
از ۴0 درصد به ۴5 درصد اعالم کرد و گفت: ۴ هزار طرح در این 

زمینه ارائه شده است.

همایش استانی هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مدارس، با حضور      فرزانه افسر طه
مسئوالن آموزش و پرورش و نمایندگانی از انجمن های خیریه فعال در این زمینه، 

بهزیستی، شورای مبارزه با مواد مخدر، دادگستری، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذی ربط برگزار شد. 

در همایش مبارزه با  اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مدارس مطرح شد:

نرخ رشد اعتیاد از نرخ رشد جمعیت در ایران پیشی گرفته است

هشتمین نمایشگاه تخصصی فناوری های نوین صنایع  زاینده رود
حفاظتی، امنیتی، پلیسی، ایمنی و آتش نشانی و مانور 
آتش نشانان اصفهانی افتتاح شد. آتشپاد بهزاد بزرگزاد در حاشیه مانور نیروهای 
آتش نشانی به خبرنگار زاینده رود گفت: این نمایشگاه برای هشتمین سال 
متوالی است که در اصفهان برگزار می شود و باتوجه به شعار سال، »اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال« امسال شــاهد حضور گسترده تر تولیدکنندگان 
تجهیزات ایمنی هســتیم. وی با ابراز خرســندی از بومی سازی بسیاری از 
تجهیزات نوین و تولیدات داخل، استقبال مردم در دقایق اولیه این نمایشگاه را 

به لحاظ تاثیرگذاری در ارتقای فرهنگ ایمنی مردم و آشــنایی با تجهیزات 
ایمنی ارزشمند خواند. وی در ارتباط با اجرای مانورها، عمده ترین مسئله را 
خودایمنی و خودهوشــیاری در ارتباط با آتش نشانی داوطلب مطرح کرد و 
افزود: با این اقدامات می توانیم سطح خودایمنی را ارتقا دهیم. بزرگزاد با اشاره 
به تاثیر آموزش های حاصل از نمایشگاه، اساسی ترین کار را پیشگیری از بروز 
حادثه و افزایش اطالعات مردم در حوزه کنترل حــوادث خواند. وی مزیت 
حضور در نمایشــگاه را ایجاد موج همگانی، ارتباط بیــن صنعت و مردم و 
خودایمنی و تقویت تولید بومی عنوان کرد و تفاوت نمایشــگاه امسال را در 

مقایسه با سال های گذشته، عالوه بر حضور پلیس و معرفی تجهیزات ایمنی، 
تقویت تولید داخل اعالم کرد. در ادامه، سرهنگ جهانگیر کریمی با اشاره به 
اولین سال حضور پلیس در نمایشگاه صنایع حفاظتی، امنیتی، پلیسی، ایمنی 
و آتش نشانی و HSE بیان داشت: به منظور شناسایی و آگاهی از علت وقوع 
جرم، اشراف بر جغرافیای جرم و دسترســی به تکنولوژی های مدرن روز در 
کشــف جرم، امســال حضور پلیس در این نمایشــگاه، امکان دسترسی به 
تکنولوژی های روز دنیا را فراهم می ســازد. وی با اشاره به اینکه بسیاری از 
تکنولوژی ها توسط متخصصان و مخترعان داخل کشور تولید شده است و این 

نمایشگاه می تواند با ارائه اطالعات کامل، به بهره گیرانی از جمله پلیس کمک 
کند، در ایجاد منفعت برای تولیدکنندگان نیز موثر اســت؛ زیرا از یک طرف 
پلیس می تواند از این امکانات مطلع و بهره مند شود و از طرف دیگر، شرکت 
های فعال می توانند در معرفی و فروش محصوالت خود پیشرو باشند. سرهنگ 
کریمی از معرفی موتورسیکلت برقی با تکنولوژی باال در غرفه پلیس سخن راند 
که عالوه بر کاهش آلودگی، به کنترل جرایم و سرعت عمل در انجام عملیات 
 کمک مــی کنــد و نمایشــگاه ایــن زمینــه را بــرای تبــادل اطالعات 

فراهم می سازد. 

مانور نیروهای آتش نشانی در آیین افتتاحیه نمایشگاه صنایع حفاظتی، ایمنی و آتش نشانی

مشاور مناسب سازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به میزان پیشرفت مناسب سازی معابر 
شهر اصفهان، اظهارکرد: طی سال های اخیر در شهرداری اصفهان به واسطه تشکیل ستاد مناسب سازی فضاهای 
شهری که در معاونت شهرسازی و معماری مستقر است، پیشرفت های خوبی در زمینه مناسب سازی حاصل شده 
است.وی ادامه داد: سعی شده مناسب سازی در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد و شرایط حضور معلوالن در شهر 

بهتر فراهم شود.
علیرضا ابراهیمیان تاکید کرد: مناسب سازی به معنای سازگار 
ساختن محیط و فضای شــهری برای معلوالن کم توان ذهنی و 
حرکتی، ســالمندان، جانبازان و کلیه اقشاری است که به نوعی 
برای حرکت در شــهر نیازمند تسهیل تردد هستند. ابراهیمیان 
افزود: امسال 70 پروژه مناسب سازی برای شهر اصفهان تعریف 
شده که شامل ۴۴ محور پیاده، 15 بوستان و تعدادی ساختمان در 
اختیار شهرداری است. وی اضافه کرد: اتفاق خوب دیگر این است 
که در تمام پروژه های جدید االحداث اعم از عمرانی، فرهنگسرا 

یا ساختمان های جدید و پروژه های پیاده روسازی، مباحث مناسب سازی رعایت می شود.

مشاور مناسب سازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری خبر داد:

اجرای ۷۰ پروژه مناسب سازی در شهر اصفهان

استاندار اصفهان در دیدار با معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
اظهار داشت: در دنیای امروز ارتباطات حرف اول را می زند و فعالیت این وزارتخانه ارزشمند و مهم است. امیدوارم از 
پتانسیل های وزارتخانه و استان به نحو مطلوب استفاده شود. محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه در مسئله اشتغال تنها 
تولید و صنعت مطرح نیست، افزود: می توان در شهرداری ها تسهیالتی را فراهم کرد و از ظرفیت های علمی جوانان، 

در حوزه های تولید نرم افزار و فروش آن استفاده کرد. استاندار اصفهان 
خاطرنشان کرد: ما نیازمند دانش بنیان کردن تولید نرم افزار در کشور 
هستیم که بتوانیم توانمندی های خود را در تولید نرم افزار به کشورهای 
دیگر صادر کرده و رقابت خوبی در دنیا داشــته باشیم. وی استفاده از 
توانمندی های جوانان و حمایت از بخش خصوصی را در این راستا مهم 
ارزیابی کرد و افزود: باید وزارتخانه کمک و حمایت کند تا استان هایی 
که در این خصوص پیشــرفته تر هســتند، تولید نرم افــزار را یکی از 
برنامه های اصلی خود قرار دهند تا استان ها بتوانند در این خصوص با 

تولید کار جدید قدم بردارند.
مهرعلیزاده همچنین بر لزوم تدوین برنامه عملیاتی برای ارتقای فناوری ارتباطات در استان اصفهان تاکید کرد.

استاندار اصفهان تاکید کرد:

 تدوین برنامه عملیاتی برای ارتقای فناوری اطالعات دراستان

ویژه

چهره ها
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 درمان افسردگی
 با راهکارهای  طبیعی)2(

۴. کتاب بخوانید
تحقیقــات نشــان داده اســت کــه خواندن 
کتاب هــای خودیاری علمی می تواند شــدت 
بیماری افسردگی را بســیار کمتر کند. در این 
زمینه کتاب های بسیار مناسبی به زبان فارسی 
ترجمه شده است. ما پیشنهاد می کنیم کتاب 
»درمان نگرانی« نوشــته دکتــر رابرت لیهی 
و یا کتاب »با رفتاردرمانــی عقالنی هیجانی 
)REBT( زندگی چندان هم بد نیست« نوشته  

دکتر اد ناتینگهام را مطالعه کنید.
۵. تغذیه  مناسب داشته باشید

مصرف غذاهای نا ســالم مانند فســت فود و 
تنقالت و همچنین پرخوری می توانند عالئم 
افسردگی را تشــدید کنند و حتی جزو عوامل 
افســردگی باشــند. هر زمانی که به خوردن 
غذاهای ناســالم عادت کنید، احســاس بدی 
را تجربــه خواهید کــرد و هرقدر بیشــتر به 
مصرف غذاهای ناسالم عادت کنید، ترک آنها 
سخت تر خواهد بود. میوه و سبزیجات بیشتری 
مصرف کنید، همچنین ماهی قزل آال، گردو و 
 شــکالت تلخ در بهبود عالئم افسردگی مفید

 هستند.
6. خودتان را دوست داشته باشید

بیش از هر چیز باید عاشــق خودتان باشــید. 
یاد بگیرید خودتان را دوســت داشته باشید و 
خود را با همه  عیب ها و مشکالت تان بپذیرید. 
بــه وضعیــت ظاهریتــان رســیدگی کنید، 
حمام کنید، خواب مناســب داشــته باشید، 
عطــر بزنید و زمان بیشــتری را بــه خودتان 
اختصــاص دهید. افــکار منفــی و غیرواقعی 
 که اعتماد  به نفس شــما را از بیــن می برند،

 متوقف کنید.
7. بخندید

تحقیقات مختلف نشــان داده است که خنده 
باعث می شود شما احســاس بهتری را تجربه 
کنید. می توانید فیلم ها و سریال های کمدی را 
نگاه کنید. این سریال ها و فیلم ها حتی اگر شما 
را خیلی هم نخنداند باعث می شود که شرایط 

زندگی را خیلی جدی نگیرید.
8. خالقیت به خرج دهید

افکار و احساســات خود را بنویســید. نقاشی 
کنید و یا یکی از هنرهای مورد عالقه تان را یاد 
بگیرید. می توانید لحظاتی را با گیاهان سپری 
و حتی باغبانی کنید. مطالعات نشان داده است 
که کار با گیاهان و باغبانی می تواند حتی بیشتر 
از داروهای ضدافسردگی در کاهش عالئم این 
بیماری موثر باشد. پس خالقیت به خرج بدهید 

و کارهای مختلف را امتحان کنید.    

مهارت زندگی

سیره بزرگان

 در قرآن بعد از توحید، خداوند نیکی به پدر و مادر را متذکر شــده 
اســت تا جایی که فرمود: » به آنهــا اف نباید گفــت و بانگ بر  آنها 
نباید زد و بــه گفتار نیک و خــوش با آنها رفتار کرد.« کســانی که 
 به خاطر جوانی یا احساســاتی شــدن و غضب، موجبات اذیت پدر

و مادر را فراهم می کنند باید رضایتشان را جلب کنند؛ چراکه عدم 
رضایت آنها موجب عواقب سوء خواهد شد و فرزندان آن شخص بعدا با 
او به بدی رفتار می کنند؛ همچنین از نظر اخروی اگر برای هر ناراحتی 
یک در جهنم باز شود، برای کسی که موجب ناراحتی پدر و مادر شود 

به قول پیامبر )ص( دو در جهنم بازمی شود.
رضایت مادر 

 رســول خدا)ص( بر بالین 
جوانی که در حــال مرگ 
بود ، حاضر شــد و فرمود: 
ای جوان! کلمه توحید را بر 
زبان بیاور . جوان زبانش بند 
آمده بود و قادر به ادای کلمه 
توحید نبــود. پیامبر)ص( 
خطاب به حاضران فرمود: 
آیــا مــادر این جــوان در 
اینجا حاضر است؟ زنی که 

باالی سرجوان ایســتاده بود گفت: آری، من مادر او هستم. رسول 
خدا)ص( فرمود: آیا از فرزندت راضی و خشــنود هستی؟ گفت: نه، 
 من مدت شش ســال اســت که با او حرف نزده ام. حضرت فرمود:

 ای زن او را حالل کن و از او راضی باش! زن گفت: برای رضایت خاطر 
شما او را حالل کردم،  خداوند از او راضی باشد. پیامبر)ص( رو به آن 
جوان کرد و کلمه توحید را به او تلقین نمود، جوان بعد از رضایت مادر 
زبانش باز شد و به یگانگی خدا اقرار کرد. پیامبر)ص( فرمود: ای جوان 
چه می بینی؟ گفت: مردی بسیار زشت و بدبو را مشاهده می کنم و 
اکنون گلوی مرا گرفته است. پیامبر)ص( دعایی به این مضمون به 
جوان یاد داد و فرمود: بخوان » ای خدایی که عمل اندک را می پذیری 
و از گناه و خطای بزرگ در می گذری از من نیز عمل اندک را بپذیر 
و از گناه بسیار من در گذر، چراکه تو بخشنده و مهربانی« جوان دعا 
را آموخت و خواند؛ سپس پیامبر )ص( پرسید: اکنون چه می بینی؟ 
گفت:» اکنون مردی را می بینم که صورتی ســفید و زیبا و پیکری 
خوشبو و لباسی زیبا بر تن دارد و با من خوش رفتاری می کند.«  بعد 

از آن از دنیا رحلت کرد.

باغ 
کاغذی

              
 کتاب »اردوی زمستانی« نوشته امانوئل کارر است که از سوی 
نشر مروارید در اختیار عالقه مندان قرار داده شده است. نیکال، 
کاراکتر اصلی داستان، با آن اســم نقلی ودوست داشتنی ما را 
به یاد شــخصیت نیکال کوچولوی جذاب قصه های ســامپه و 
گوسینی می اندازد، اما شــخصیت این نیکال زمین تا آسمان 
متفاوت است. پسرکی گوشه گیر و درون گرا که از کوچک ترین 
ارتباط با دنیای بیرون گریزان اســت و برای کاهش اســترس 
ناشی از این ارتباط درذهنش دنیایی ســاخته با تصویرهایی 

 خیالی و گاه ترحم انگیز . در خالل داســتان با عباراتی مواجه
 می شویم که به ما نشان می دهد نیکال تا چه حد در پی جلب 
ترحم دیگران است . از آن رو که خود را دوست داشتنی نمی داند، 
سعی می کند با پروراندن این خیال که اگر چنین شود دیگران 
به من توجه خواهند کرد یا مرا دوست خواهند داشت، درصدد 
جلب ترحم بکوشد.از سویی به شدت کودکی منفعل است؛ چرا 
که هر عملی را در بردارنده استرســی فرای توانش می بیند و 

همان قدر که می کوشد جلب ترحم کند از ترحم بیزا ر است.

اردوی زمستانی پدر و مادر

مکان های خطرناک دنیا برای سفر)3(

دانستنی ها

اگر معلم بودید چه چیزی به  بچه ها یاد 
می دادید؟

 اگر معلــم بودم به بچــه ها یاد مــی دادم که 
خوشــبختی را در همان نزدیکی خودشــان و 
در چیزهایی جست وجو کنند که ظاهرشان به 

خوشبختی نمی ماند.
» مون بزرگ«
 آلن فورنیه

حرف حساب
کوه اورست

کوه اورســت با ارتفاع حدود ۸۸۴۰ متر، بلندترین کوه 
جهان و صعود به آن، آرزوی هر کوهنوردی است. افراد 
زیادی سعی کرده اند به قله آن دست یابند، اما هر کسی 

نمی تواند به این مهم برسد.
 اولین مرگ ثبت شده در این کوه در سال ۱۹۲۲ بود که 
هفت نفر به دلیل بهمن مردنــد. از آن زمان در مجموع 
۲۹۲ نفر در این کوه به علل مختلف جان خود را از دست 
داده انــد. از جمله این علل: بهمن، ســقوط، ذات الریه، 

سکته قلبی، سکته مغزی و بیماری ارتفاع بوده است.
جوان ترین فردی که در اورست جان خود را از دست داده 
یک جوان ۱۹ ساله نپالی بوده است. با اینکه امروزه نسبت 
به دهه ۱۹۲۰ دسترســی بهتر و بیشــتری به اطالعات 
و تکنولــوژی داریم، چنین مرگ هایــی هنوز هم قابل 

پیش بینی و اجتناب نیستند. 
جزیره عروسک ها

جزیره عروســک ها در نزدیکی مکزیکو سیتی در سال 

۱۹۸۷ به عنوان میراث جهانی یونســکو ثبت شد. این 
جزیره در واقع گورســتان عروسک های مرده است. ۵۰ 
سال قبل از اینکه این جزیره به یک مکان ترسناک تبدیل 
شود، دون جولیان سانتانا باررا، نگهبان سابق این جزیره 
ادعا کرد که جسد یک دختربچه را همراه با عروسکش در 

یک کانال به صورت شناور پیدا کرده است.
 باررا تصمیم گرفت عروســک او را به نشــانه احترام از 
یک درخت آویزان کند. از آن زمــان او صداها، قدم ها و 

ناله هایی را از اطرافش می شنید.
 او تصمیم گرفــت به روح دختربچه کمــک کند که به 
آرامش برسد؛ بنابراین پنجاه سال عروسک های خراب 
و شکســته را از میان زباله ها و کانال ها جمع و آنها را از 
درختان آویزان می کرد. جنازه باررا در ســال ۲۰۱۱ در 
همان نقطه ای که جسد دخترک را یافته بود، پیدا شد. 
بعد از آن، این جزیره یک مقصد محبوب توریستی شد و 
گردشگران شجاع عروسک های بیشتری با خودشان به 

این جزیره آوردند .
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