
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
No.2288.November 21. 2017  
12 Pages

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 

سه شنبه 30 آبان  1396 | 2 ربیع االول 1439
شماره 2288 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultur-
al  Newspaper 

نفس های آخر
بحران در بافت های فرسوده شهری اصفهان؛ 

 
متروی اصفهان در مسیر جهش و خودباوری؛

صفحه11
خط ۲ متروی اصفهان، ۵ ساله اجرایی می شود

8

شهردار اصفهان دردیدار با استاندار کرمانشاه:

11اصفهان توان بازسازی مناطق زلزله زده را دارد

قـلب ایران در کنار غـرب ایران
3

 رهبر معظم انقالب در جمع مردم اصفهانی ها در کمک به زلزله زدگان گل کاشتند؛
زلزله زده سرپل ذهاب:

2 با شما همدردم

 تعطیلی 130 واحد عکاسی 
در اصفهان در پنج سال گذشته

3

توزیع 8 هزار تخته چادر برای 
زلزله زدگان توسط هالل احمر اصفهان

8

»اشمید«
 در اصفهان  

11

اولين مقطع بيم بالنك )Beam Blank  ( در ايران به همت تالشــگران ذوب آهن اصفهان و با تكيه بر دانش 
و تخصص اين صنعتگران ، توليد شد. مهندس اردشــير افضلي، معاون بهره برداري ذوب آهن اصفهان ضمن 

اســت و از مزاياي توليد آن بيان اين مطلب گفت : بيــم بالنك از جمله مقاطع خــاص ريخته گري مداوم 
تر می توان به مواردی از قبيل كاهش مصرف انــرژي، افزايش بهره وري، كيفيت  ال با
محصوالت، افزايش حجم وسرعت توليد محصول نهايي، كاهش پاس نوردي، 
كاهش ميزان غلتك مصرفي نورد و قابليت توليد مقاطع ســنگين از جمله 
تيرآهن بال پهن در سايزهاي مختلف اشــاره كرد. وي افزود : با تالش تمام 
همكاران عزيز شركت به خصوص  پرسنل سخت كوش بخش فوالدسازي 
ذوب آهن اصفهان، مراحل طراحي و تهيه نقشه هاي قالب و موبيل سكتور 
شامل انجام هماهنگي هاي الزم با مهندسي نورد و مشخص كردن ابعاد 
Beam Blank مورد نياز،طراحي وتامين مس قالب بر اســاس ابعاد 
مشخص شده توسط بخش فوالدسازي ،طراحي واتر ژاكت بر اساس 
ابعاد و شكل مس قالب و محاســبات انتقال حرارت ،طراحي كاست ، 
تجهيزات مــورد نياز طراحي كشاننده و صاف كن وتهيه نقشه هاي ساخت انجام وكليه 

پروژه طراحي ،توسط بخش خريد تامين و ساخته شده است .
كيفي در ريخته گري مداوم جهان را معاون بهره برداري ذوب آهن اصفهان يكي از شاخصه هاي پيشرفت 
بازار در محيط به شدت رقابتي صنعت امكان توليد مقاطع پيچيده دانست و گفت : با توجه به تنوع نيازهاي 

مداري جهت رسيدن به موفقيت ضروري فوالد، درجه بااليي از انعطاف پذيري،كيفيت محصول، توليد اقتصادي و مشتري 
بوده كه  توليد بيم بالنك در همين راستا صورت گرفته است.

با بهره گيري از توان و دانش داخلی؛

ذوب آهن اصفهان، اولین مقطع بیم بالنك را در ایران تولید کرد

با ابراز تاسف و همدردی، درگذشت حاجیه خانم نجفی، والده مکرمه تان را 

خدمت حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و از خداوند منان 

صبر جمیل و طول عمر بازماندگان را خواستارم. امید است که روح ایشان

 قرین رحمت الهی و با ائمه اطهار)علیهم السالم( محشور گردد. 

 دکتر محسن مهرعلیزاده 
استاندار اصفهان 

برادر گرامی جناب آقای دکتر رسول زرگرپور 
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نیروهای مسلح

سردار سرلشــکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقاب اســامی در بازدید از مناطق زلزله زده 
غرب کشور، روند اقدامات امداد رسانی یگان های بسیج و 

سپاه را مورد پیگیری و ارزیابی قرار داد.
سرلشــکر جعفری در نشســت فرماندهان و مسئولین 
یگان ها و رده های ســپاه، به اهمیــت تمرکز تاش ها و 
اقدامات به اولویت نیاز هموطنان زلزله زده اشاره و اظهار 
داشت: بحمدا... با همت فراوان مردم و همه دستگاه ها و 
نهادها از مرحله بحران و اضطرار عبور کرده ایم و با تامین 
نیازهای اولیه مانند خوراک و پوشــاک و چادر با جدیت 
 بایستی مراحل بعدی را با هماهنگی و هم افزایی سپری

کنیم. 
فرمانده کل ســپاه در ادامه با اشــاره به عزم همه نیروها 
و رده های ســپاه برای کمک به مردم زلزله زده از همان 
ساعات اولیه خاطرنشان کرد: سپاه به خادمی ملت ایران 
به ویژه هموطنان زلزله زده افتخار مــی کند و به فضل 
الهی همراه با همه دستگاه ها و سازمان ها و سایر نیروها 
 و به ویژه آحاد مردم تا بازگشت وضعیت عادی به زندگی 

زلزله زدگان در کنار آنها خواهد بود. 

محمد هاشــمی با اشــاره به نسبت سیاســی دولت با 
اصاح طلبان اظهار کرد: دولت با مشارکت اصاح طلبان 
تشکیل شده اســت و اصاح طلبان در دولت مسئولیت 
دارند و همکاری می کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا 
روحانی در دولت سهم مناسبی به اصاح طلبان داده است، 
گفت: با توجه به شرایط کشور و مجموعه محدودیت های 
روحانی در چینش کابینه، اصاح طلبان سهم مناسبی از 
کابینه دارند. عضو سابق حزب کارگزاران با اشاره به چرایی 
انتقاد اصاح طلبــان از روحانی در هفته های اخیر اظهار 
کرد: این انتقاد ها تشکیاتی نبوده، بلکه فردی بوده است. 
فردی ممکن است در جامعه اصاح طلب یا اصولگرا باشد 
و اصا وابستگی جناحی هم نداشته باشد و در عین حال 

نقدی را متوجه دولت کند.
 رییس اســبق ســازمان صداوسیما در پاســخ به سوال 
دیگری مبنــی بر اینکه رییس جمهور در ۴ ســال آینده 
بیشتر به ســمت اصولگرایان چرخش خواهد داشت یا 
اصاح طلبان، گفت: روحانی از نظر گرایش های فکری، 
 بر اساس تعریف های رایج و طیفی، اصاح طلب یا اصولگرا

 نیست.

سرلشکر جعفری:

 به خادمی ملت افتخار
 می کنیم

عضو سابق حزب کارگزاران: 

 اصالح طلبان 
شریک دولت روحانی هستند

نقوی مطرح کرد:

تحمیل شکست به سعودی ها 
توسط دولت و مردم لبنان 

سید حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شورای اســامی گفت: 
کینه توزی های عربســتان علیه مردم و دولت لبنان، 
منتج به نتیجه نخواهد شد و سعودی ها تصور می کنند 
که می توانند با شکاف در لبنان، جایگاه و پایگاه حزب ا... 

لبنان را تضعیف کنند.
وی با بیان اینکه، جنگ عربستان علیه حزب ا... لبنان 
بسیار بعید به نظر می رسد، گفت: سعودی ها می دانند 
که حزب ا... لبنان بــرای مقابله بــا هرگونه تهدیدی 
از آمادگی کامل برخوردار اســت و طبیعی اســت که 
حزب ا... در صورت هرگونــه تهدید و تهاجمی، با تمام 

توان از خود دفاع کند.
نقوی با اشاره به اســتمرار جنایت سعودی ها در یمن، 
گفت: عربستان سعودی مرتکب جنایات بزرگی در یمن 
شــده و این حق مردم و ارتش یمن است که در مقابل 
تهاجم های شبانه روزی ســعودی ها مقاومت و از خود 
دفاع کنند؛ سعودی ها می خواهند شکست یمن را در 
لبنان جبران کنند، اما شواهد نشان می دهند که مردم 
و دولت لبنان شکست دیگری را به سعودی ها تحمیل 

خواهند کرد.

سردار سلیمانی رضایت داد!
قرار است با توافق سردار ســلیمانی دیگر مجلدات مجموعه ۱۶ 
جلدی خاطرات ســردار قاسم سلیمانی منتشر شــود. عملیات 

کربای۱، محوریت کتاب جدید را تشکیل می دهد.
در روزهای پایانی سال گذشــته دو جلد از مجموعه ۱۶ جلدی از 
خاطرات سردار سلیمانی منتشر و برای اولین بار در سی امین دوره 
نمایشگاه کتاب توزیع شــد. این کتاب حاوی خاطراتی از سردار 
سلیمانی در بازه زمانی بهمن سال ۱3۶0 تا اردیبهشت سال ۱3۶۱ 

است که از زبان فرمانده وقت لشکر ۴۱ ثارا... روایت شده است.
عباس میرزایی، نویسنده این دو اثر به رضایت سردار سلیمانی برای 
چاپ خاطراتش اشاره کرد و افزود: سردار با توجه به تاکیدات مقام 
معظم رهبری بر نگارش و انتشار خاطرات فرماندهان جنگ، نسبت 

به ادامه انتشار این مجموعه اعام رضایت کرد.

تماس محرمانه وزیر رژیم 
صهیونیستی با سعودی ها علیه ایران

رویتــرز: وزیر انرژی رژیم صهیونیســتی اعام کــرد که تل آویو 
از مدتی پیش بــا ریاض بر ســر »نگرانی مشــترک از ایران« در 
تماس هــای محرمانه بوده اســت. »یــووال اشــتاینیتز« وزیر 
انــرژی رژیــم صهیونیســتی، طــی گفت وگویــی رادیویــی 
 اعام کرد کــه تل آویــو از مدتی پیش با عربســتان ســعودی
 بر سر »نگرانی مشترک از ایران« در تماس های محرمانه بوده است.

این سخنان اشتاینیتز، نخستین اظهارات علنی یک مقام رسمی 
در خصوص تماس های محرمانه رژیم صهیونیستی با سعودی ها 
را توصیف کرده است.اشــتاینیتز گفت: »اســرائیل به خاطر این 
تماس ها شرمنده نیست بلکه این معموال طرف های مقابل بوده اند 
که خواهان محرمانه نگه داشتن این روابط هستند. وزیر انرژی رژیم 
صهیونیستی همچنین گفت که کشورهای عربی شریک تاش های 

اسرائیل در اقدام علیه توافق هسته ای با ایران، بوده اند.

انتصاب مدیرکل سیاسی جدید 
وزارت کشور از سوی رحمانی فضلی

وزیر کشور در حکمی بهرام سرمست را به عنوان مدیرکل سیاسی 
وزارت کشور منصوب کرد.

متن این حکم خطاب به بهرام سرمست به شرح زیر است:
» نظر به مراتب تعهد و تجارب و ســوابق موثــر جنابعالی بنا به 
پیشنهاد معاون سیاسی به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر 

امور سیاسی منصوب می شوید.
توفیق شما را در انجام وظایف و امور محوله و تحقق سیاست ها و 
برنامه های دولت تدبیر و امید تحت رهبری حضرت آیت ا...  العظمی 

خامنه ای دامت برکاته از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.«
بهرام سرمست پیش از این مدیر کل سیاسی استانداری تهران  بود 

و با حکم وزیر کشور، جایگزین محمدامین رضازاده شد. 

سرلشکر باقری فردا به روسیه می رود
ســردار سرلشــکر 
محمد باقری، رییس 
ستاد کل نیروهای 
مسلح جهت شرکت 
در نشست سه جانبه 
ایــران، روســیه و 
ترکیــه فــردا عازم 
سوچی می شود.در 
این نشست قرار است 
رؤسای ستاد ارتش 

روسیه،ترکیه و همچنین سرلشکر باقری پیرامون همکاری های 
ســه جانبه دفاعی بحث و تبادل نظر کنند.آینده تحوالت سوریه، 
مبارزه با گروهک های تکفیری و تداوم همکاری های سه کشور در 

این زمینه از مهم ترین محورهای این نشست است.

آغاز سومین دور گفت وگوهای 
ایران و اتحادیه اروپا

ســومین دور گفت وگوهای مشــترک عالی رتبه سیاسی ایران و 
اتحادیه اروپا در تهران آغاز شد. ریاست این دور از گفت و گوهای 
ســطح باالی جمهوری اســامی ایران و اتحادیه اروپایی را سید 
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و هلگا اشــمید، دبیرکل 
ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا بر عهده دارند.استاورورس 
المبرینیدیس، نماینده ویژه حقوق بشر، استفانو ماترویسی، مدیر 
کل توسعه همکاری های بین المللی و دومنیک ریستوری، مدیر کل 
انرژی اتحادیه اروپایی اعضای تیم مذاکره کننده اتحادیه اروپایی در 

این گفت و گوها هستند.
گفت و گوهای ســطح باالی ایران و اتحادیه اروپایی در چارچوب 
بیانیه مشــترک محمدجواد ظریف، وزیرامــور خارجه و فدریکا 
موگرینی، نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا 

برگزار می شود.

حضور سردار سلیمانی در شهر 
آزادشده البوکمال سوریه

با گذشت چند ساعت از اعام خبر آزادسازی شهر البوکمال واقع 
در شرق استان دیرالزور سوریه، منابع میدانی از هدایت مستقیم 
عملیات توسط سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس خبر 
دادند. سردار سلیمانی شخصا در عملیات آزادسازی منطقه حضور 
داشته است. شبکه تلویزیونی المیادین نیز تصاویری اختصاصی 
از حضور سردار قاسم سلیمانی در شــهر تازه آزاد شده البوکمال 

سوریه پخش کرد.

عکس نوشت

کافه سیاست

بین الملل

ژنرال اماراتی:

 با اسرائیل مانند »برادر« 
هستیم

سرپرســت وزارت دفاع امارات می گویــد، امارات و 
اسرائیل مانند »برادر« هســتند و آمریکا نیز مانند 
»برادر بزرگ تر« اجازه درگیری میان این دو طرف را 
نمی دهد. به گزارش »القدس العربی«، ژنرال »عبدا... 
محمد الهاشمی« سرپرست وزارت دفاع امارات، روابط 
بین امارات و اسرائیل را »شبیه روابط برادرانه« خواند 
و گفت که ایاالت متحده مانند »برادر بزرگ تر« است 
که »هرگز به ما اجازه نمی دهد علیه یکدیگر بجنگیم.« 
الهاشمی ادامه داد:»اگر راه حلی میان اسرائیل و اعراب 
یا مشخصا فلسطین باشد، روی میز بررسی خواهد شد. 
برای اینکه من معتقدم ما هرگز تهدیدی برای اسرائیل 
نیستیم و فکر نمی کنم که اسرائیل نیز تهدیدی برای 

دولت امارات باشد.«

حمایت گروه های مقاومت 
فلسطین از حزب ا...

ائتاف گروه های مقاومت فلســطین به تروریســت 
خواندن حزب ا... لبنان از سوی اتحادیه عرب، واکنش 
نشــان داد. به گزارش المیادیــن، ائتاف گروه های 
مقاومت فلســطین، متهم کردن حــزب ا... لبنان به 
تروریســم از ســوی وزیران خارجه اتحادیه عرب را 
محکوم کرد. ائتاف گروه های مقاومت فلســطین 
تاکید کرد که تروریســت  خواندن حزب ا... از سوی 
اتحادیه عرب، خدمت به اســرائیل، آمریکا و با هدف 
جلب رضایت عربستان است.این ائتاف با خطرناک 
توصیف کردن بیانیه پایانــی وزیران خارجه اتحادیه 
عرب، تاکید کرد که حزب ا... مهم ترین نیروی مقاومت 

علیه اسرائیل و تروریسم است.

الجبیر: 

قطر، برخی از خواسته های ما 
را برآورده کرده است

وزیر خارجه ســعودی گفــت که قطــر برخی از 
خواسته های عربســتان، بحرین، امارات و مصر را 

برآورده کرده است.
 عادل الجبیــر وزیر خارجه عربســتان افزود: ما ۶ 
خواسته اصلی از قطر داشتیم، اما قطری ها به برخی 
از خواســته های ما مانند امضای قرارداد مبارزه با 

تروریسم با آمریکا، جامه عمل پوشاندند .

 رهبر انقاب اســامی به همــراه دیگر مســئوالن اعم  از
سرلشــکر جعفری، فرمانده کل ســپاه پاســداران، سردار 
اشــتری فرمانده ناجا، سرلشــکر موســوی فرمانده ارتش 
جمهوری اسامی ایران و جمعی دیگر از مسئوالن کشوری 
 ابتدا در شهرستان ســرپل ذهاب حضور یافتند و از مناطق

 آ سیب دیده، بازدید کردند.
رهبر معظم انقــاب پس از بازدید، در جمــع مردم داغدار 
و مصیبت زده سرپل ذهاب حاضر شــدند و دقایقی به ایراد 

سخنرانی پرداختند.
حضرت آیت ا... خامنه ای خطاب به مردم کرمانشاه فرمودند: 
بسیار مایل بودم که در زمان شادی دل ها و خرمی زندگی به 
شهر شما مردم مهربان و باوفا بیایم نه در شرایطی که دچار 

غم و با و چنین مصیبت شدیدی هستید.
رهبر انقاب اســامی با ابراز همدردی بــا یکایک دل های 
داغدار در شهرها و روستاهای آســیب دیده، افزودند: با غم 

شما، دل های ما پر از غم و افکار ما نیز گرفتار شد.
رهبر انقاب اسامی با تاکید بر اینکه می توان با ایستادگی 
در مقابل مشکات و بهره گیری از ظرفیت های عظیم ملت 
در مقابل بایای طبیعی و تحمیلی ایستادگی کرد، افزودند: 
این حادثه، ملت ایران را بــه حرکت در آورد و مردم در همه 

نقاط کشور، با احساس اینکه دلشان در کرمانشاه است و به 
کرمانشاه مدیون هستند، به قدر وسع و توان خود به وظیفه 

کمک رسانی عمل کردند.
ایشان افزودند: مســئوالن به ویژه در برخی بخش ها در این 
حادثه خوش درخشــیدند و کار و تاش کردند و در همان 
ســاعات اول حادثه، ارتش در شهرها و ســپاه در روستاها 
با حضور موثر، به یاری افــراد زیر آوارمانده شــتافتند، اما 
من به این حد از تاش ها قانع نیســتم؛ بنابراین مسئوالن 
 بخش های مختلف باید تــاش و مجاهدت خود را مضاعف 

کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای مــردم را به تاش برای آباد کردن 
منطقه و رقم زدن روزگاری بهتر فرا خواندند و خطاب به آنان 
گفتند: چشــم امید را به نیرو، تاش و قدرت خود معطوف 
کنید و با تکیه به غیرت خدادادی، زندگی شــاد و باطراوتی 

بسازید.
رهبر معظم انقاب پس از سخنرانی در جمع مردم زلزله زده 
شهرستان ســرپل ذهاب به همراه دیگر مسئوالن به طرف 

روستاهای زلزله زده حرکت کردند.
رهبر معظم انقاب شهرســتان ســرپل ذهاب را به مقصد 
روستاهای قلعه  بهادری و کوئیک، یکی از روستاهای زلزله 

زده که اکثر منازل آن تخریب شده اند وتلفات زیادی داشته 
است، ترک کردند.

رهبر معظم انقاب طی ســخنانی در بین مردم روســتای 
کوئیک فرمودند: ان شاءا... خدا بر دل های شما آرامش و صبر 
و سکینه  خودش را نازل کند.مشکات شما زیاد است؛ قبل 

از زلزله هم زیاد بوده، زلزله هم به اینها افزوده است.
ایشــان در ادامه فرمودند: من به مســئولین از ساعت اول 
روز دائما ســفارش کردم و کارهای خوبی هم انجام گرفته؛ 
هم نیروهای مسلح هم غیر نیروهای مسلح کارهای خوبی 
انجام دادند. باز هم سفارش می کنم و ان شاءا... امیدوارم که 
کارهای بهتری انجام بگیرد و بخش مهمی از مشکات شما 

برطرف بشود.
رهبر معظم انقاب پس از ابراز همدردی با مردم روســتای 
 کوئیک، در روســتای زلزله زده  ســراب ذهاب کرمانشــاه،

 حضور یافتند.
 در پایان و پس از بازدیدهای رهبر معظم انقاب از مناطق 
زلزله زده کرمانشاه،  جلسه  رسیدگی به مشکات زلزله زدگان 
و تصمیم گیری در خصوص بازســازی و امداد این مناطق با 
حضور رهبر انقاب و مســئوالن ذی ربط برگزار شــد تا در 
حضور ایشــان ، تصمیمات جدیدی برای  بازسازی و امداد 

رسانی به زلزله زدگان اتخاذ شود.
 گفتنی است؛ در حاشیه این سفر، حضرت آیت ا... خامنه ای

 با اعطای تسهیات به سربازان زلزله زده کرمانشاه موافقت 
کردند.

 برخی از مصوبات مقام معظم رهبری در خصوص سربازان 
مناطق زلزله  زد به این شرح است: به سربازانی که به منزل 
یا خانواده های آنان بیش از ۴0 درصد صدمه خورده است، 

به مــدت 3 مــاه مرخصی 
اضطراری داده می شــود و 
این مدت جزو خدمت دوره 
ضرورت محسوب می شود.

مشــمولین  اعــزام 
شهرســتان های زلزله زده 
که منزل یا خانــواده آنها 
بیش از ۴0 درصد آســیب 
دیده، به مدت یک سال به 

تعویق می افتد.
کسانی که تمام یا حداقل 
دو نفر از اعضــای خانواده 
درجه یک خود را از دست 
داده باشــند و  کسانی که 
سرپرســت خانــواده را از 
دســت داده و یا سرپرست 
خانواده به دلیل معلولیت 
ناشی از زلزله قادر به اداره 
امور خود نباشــد و فرزند 

دیگری که سرپرســتی خانواده را برعهده بگیرد، در استان 
حضور نداشته باشند از خدمت معاف می شوند.

حضرت آیــت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقاب اســامی در اولین ســاعات صبح روز  زاینده رود
گذشته)دوشنبه( برای بازدید از مناطق زلزله زده به صورت سرزده وارد کرمانشاه شدند.

محمد جواد جمالی نوبندگانی، ســخنگوی هیئت نظــارت بر رفتار 
نمایندگان مجلس شورای اسامی با ابراز اینکه هیئت نظارت از آقای 
حمدا...کریمی، نماینده بیجار نیز دعوت کرده بود تا در آخرین جلسه 
هیئت حضور داشته باشد، گفت: در این جلسه شکوائیه نیروی انتظامی 
برای وی قرائت شد و نماینده بیجار نیز توضیحات الزم را درباره آنچه در 

آن روز اتفاق افتاده بود، به اعضای هیئت ارائه داد.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: مقرر شد تا 

اعضای هیئت در جلسه آتی تصمیمات الزم را اتخاذ کند.
به گزارش تســنیم؛ حمدا... کریمی، نماینده مردم بیجار در مجلس 
چندی پیش )مرداد ماه( با یکی از ماموران نیروی انتظامی در فرودگاه 
مهرآباد تهران درگیر شده بود که منجر به شکایت نیروی انتظامی از 

این نماینده مجلس شد.

پیگیری پرونده درگیری 
یک نماینده با مامور ناجا

رهبر معظم انقاب در جمع مردم زلزله زده سرپل ذهاب:

با شما همدردم

کیهان نوشت: حمید بقایی و علی اکبر جوانفکر که به همراه حبیب ا... 
خراســانی، ضمن حضور در حــرم حضرت عبدالعظیــم)ع( مدعی 
بست نشینی شده اند، در بیانیه ای نوشته اند: » نظر به اصرار و پیشنهاد 
شمار زیادی از مردم عزیز، از رهبر معظم انقاب نیز درخواست می کنیم 
در صورت صاحدید، حضرت آیت ا... شاهرودی، رییس محترم مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و رییس سابق دســتگاه قضائی را مامور به 
رسیدگی همه ادعاها و اتهامات مطروحه علیه اینجانبان و دولت قبل 
نمایند.« طبیعی است که چنین خواســته هایی در گماشتن قاضی 
مطلوب خود برای پرونده اتهامات، جایی در نظام های حقوقی و قضائی 
دنیا ندارد؛ ضمن اینکه حلقه انحرافی ثابت کرده به هیچ وجه من  الوجوه 
زیر بار قانون نمی رود و نام بردن از آیت ا... هاشــمی شاهرودی، غیر از 

بهانه ای برای محکمه گریزی نیست.

 صدای کیهان هم 
درآمد!

دیدگاهپارلمان
نماینده سابق مجلس:

 از کنار نمایش های
 احمدی نژاد راحت عبور کنیم

بعد از چند روز بســت نشــینی، باالخره بقایی و و دو 
همراه دیگرش به این نتیجه رســیدند که باید از این 
اقدام خود دست بکشند. حسین نجابت، نماینده سابق 
تهران در این باره می گوید: در حــال حاضر مملکت 
دچار حادثه زلزله است؛ مســائل مرتبط با تحریم ها و 
مسائل و مشــکات اقتصادی وجود دارد که کل نظام 

با آن درگیر هستند. 
معتقدم آقای بقایی و یا همراهانشان، دچار یک اشتباه 
محاسباتی شــده اند. اکنون وقت این اقدامات نیست. 
وی افزود : به نظرم رسانه ها هم نبایستی به این موضوع 
بپردازند. در این شــرایط ما نیاز بــه همدلی داریم و 
حاشیه از هر جنس که باشد، چه در حوزه ورزش چه 
در حوزه سیاست، همان طور که رییس جمهور هم در 
هیئت دولت گفتند، اینها را باید کنار بگذاریم یا حداقل 

در شرایط فعلی به آنها نپردازیم. 
نماینده ســابق تهران افزود: بنابراین پرداختن به این 
مســئله و تحلیل انگیزه این گروه موجب می شــود 
 رســالت رســانه ای را که بــر دوش رسانه هاســت، 
بر زمین بماند، بایســتی از کنار اینهــا به طور عادی 

عبور کنیم.

واکنش

در همان ساعات 
اول حادثه، ارتش 

در شهرها و سپاه در 
روستاها با حضور 

موثر، به یاری افراد 
زیر آوارمانده 

شتافتند، اما من به 
این حد از تاش ها 

قانع نیستم
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کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
13،410،000 ریال)طرح جدید(

7،110،000 ریالنیم سکه

3,997,000 ریالربع سکه

۲,630,000 ریالسکه یک گرمی

1،۲۲۲،8۲0 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

قیمت انواع آب مرکبات گیري 

 139,000
تومان

آب مرکبات گيري 
SCJ-250 ساپر مدل

نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و 
آلمان در حوزه صنایع ریلي برگزار شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، شــورای عالی 
جوانان، شورای عالی بانوان و شورای توسعه پایدار را سه شورای 
عالی موجود در این اتاق عنوان کرد و افزود: بر اساس مطالعات 
آمایش ســرزمین، اصفهان از پتانسیل های مطلوبی در زمینه 

گردشگری، جهانگردی و صنایع دانش بنیان برخوردار است.
دکتر ســید رســول رنجبران با تاکید بر اینکه روابط تجاری، 
اقتصادی، بازرگانی و صنعتی این دو کشور از قدمت دیرینه ای 
برخوردار است، افزود: صنایع کشور ما ازتعامل با صنایع آلمان 
خاطره خوشی در ذهن داشته و به دنبال تقویت و گسترش این 
روابط هستند. وی با بیان این نکته که ۳۰ درصد از توان صنعتی 

ایران بر پایه فناوری آلمان استوار است، روابط ایران و آلمان را 
محدود به تعامالت اقتصادی ندانســت و تصریح کرد: ایران با 
آلمان در زمینه های آموزشی، دانشگاهی، فرهنگی و تحقیقاتی 

نیز روابط خوبی داشته است.
دکتر رنجبران ظرفیت هــای همکاری بین ایــران و آلمان را 
بسیار گسترده دانست و اظهار امیدواری کرد که با فعال شدن 
دیپلماسی بین دو کشور، زمینه تعامالت اقتصادی بیشتر ایران 

و آلمان فراهم شود. آندریاس بکر) Andreas Becker(، نایب 
رییس انجمن صنعت ریلی آلمان نیز ضمن اظهار امیدواری از 
اینکه دو کشور بتوانند از ســابقه فرهنگی و تاریخی مشترک 
خود در زمینه اقتصادی به توافقات مطلوبی دست یابند، گفت: 
١٩۰شــرکت، عضو انجمن صنعت ریلی آلمــان بوده ودر این 
انجمن شرکت های بزرگ صنعت ریلی با بنگاه های اقتصادی 

متوسط پیوندمی یابند.

فرصت های تجاری اصفهان و آلمان در حوزه ریلی بررسی شد

خبر

بازار

افزایش هشت برابری تسهیالت 
مشاغل خانگی در استان اصفهان

تسهیالت مشاغل خانگی در اســتان اصفهان هشت برابر افزایش 
یافته است. مدیر کارآفرینی و اشــتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان میزان اعتبار تسهیالت مشاغل خانگی 
استان را بیش از 54۰میلیارد ریال دانست وگفت:این میزان اعتبار 
در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بیش از هشت برابر افزایش 
داشته اســت. کمال الدین میرهادی سقف این تسهیالت را برای 
افراد پشتیبان )دارای سابقه کار در مشاغل خانگی ( یک میلیارد 
ریال و برای افراد مستقل ١۰۰میلیون ریال اعالم کرد و افزود: این 

تسهیالت با سود چهار درصد در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون١2۰نفر در اســتان بــرای دریافت 
تسهیالت مشاغل خانگی به بانک معرفی شــده اند، گفت: از این 

تعداد 2۰نفر افراد پشتیبان و ١۰۰نفر افراد مستقل هستند.
میرهادی با بیان اینکه با دریافت این تسهیالت برای بیش از ۳۰۰نفر 
در استان اشتغال زایی صورت می گیرد، افزود: صنایع دستی، فرش 
و پوشاک بیشــترین طرح های ارائه شــده به بانک برای دریافت 

تسهیالت هستند.
وی گفت: از سال ٩۰تاکنون ١١۰هزار مجوز فعالیت مشاغل خانگی 

در استان صادر شده  است.
مشاغل پشتیبان اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مسئولیت 
حمایت تعدادی از شاغالن خانگی را در فرآیند تولید و ارائه خدماتی 
همچون آموزش، تهیه و توزیــع مواد اولیه و ابزار کار، مشــاوره، 
طراحی، نوآوری، بسته بندی، بازاریابی و فروش به عهده می گیرند.

 1,488,000
تومان

آب مرکبات گيري 
800CP برويل مدل

 1,073,000
تومان

آبميوه گيری فيليپس 
HR1925 مدل

سکه و طال

رییس اتحادیه عکاسان، فیلم برداران و البراتوارداران اصفهان گفت: بر 
اساس آمار در پنج سال گذشته، ١۳۰ واحد صنفی عکسی در اصفهان 

تعطیل شدند.
اکبر امامی با بیان اینکه عکاســی بخشــی از تاریــخ زندگی مردم و 
خانواده هاست، اظهار کرد: به خاطر حساسیت شغلی مشکالت بسیاری 
داریم، حتی عده ای به صورت زیرزمینی در واحدهای مسکونی در حال 
فعالیت هستند. وی ادامه داد: از مردم درخواست می کنیم که وقتی به 
یک واحد صنفی عکاسی مراجعه می کنند، حتما پروانه اشتغال آن واحد 

صنفی را مشاهده کنند و از مجاز بودن آن مطمئن شوند.
رییس اتحادیه عکاسان، فیلم برداران و البراتوارداران اصفهان خاطرنشان 
کرد: حدود 62۰ واحد صنفی دارای پروانه در اصفهان مشغول به فعالیت 

بوده و صدور ٩۰ پروانه صنفی نیز در دست اقدام است.

تعطیلی 130 واحد 
 عکاسی در اصفهان 
در پنج سال گذشته

مدیر کانون خبرگان کشــاورزی اصفهان با تاکید بر اینکه براســاس 
بارش های پیش رو در آذر ماه و فصل زمستان، میزان حقابه کشاورزان 
اصفهان مشخص می شود، گفت: زمان بازگشایی سد زاینده رود برای 
کشت پاییزه کشاورزان در نشست شورای هماهنگی حوضه زاینده رود 

که اواخر آبان برگزار می شود، مشخص خواهد شد.
اسفندیار امینی اظهار داشت: هنوز زمان دقیق بازگشایی سد زاینده رود 
مشخص نیست و همه چیز بستگی به جلسه شورای هماهنگی آبریز 

حوضه زاینده رود و تصمیمات آن در تهران دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان ذخیره سد زاینده رود تنها کفاف 
تامین آب شرب اصفهانی ها را می دهد، افزود: با توجه به شرایط بحرانی 
سد زاینده رود، میزان تحویل آب به بخش صنعت نیز نسبت به ماه های 

گذشته کاهش جزئی داشته است.

مدیر کانون خبرگان کشاورزی اصفهان:

میزان بارش ها مهم تر از 
ذخیره سد است

صنعت

رییس واحد احیای مســتقیم شــماره 2 فوالد مبارکه با 
بیان اینکه عملیات شارژ مستقیم کلوخه با ترکیب حدود 
١5درصد همراه با گندله انجام شده، گفت: نتایج کیفی این 
آزمایش حاکی از آن است که ازنظر متالیزاسیون و کربن در 

حد قابل قبول بوده و با معیارهای مورد نظر منطبق است.
محمدرضا فتحی با اشــاره بــه اهداف اجــرای این پروژه 
گفت:این پروژه با توجه به کمبود گندله در کشــور و نیاز 
واحدهای احیای مســتقیم به این ماده اولیه، از اوایل سال 
١۳٩5 و به منظور شناسایی معادن و جایگزینی بخشی از 
گندله مصرفی با کلوخه سنگ آهن، در ناحیه آهن سازی 

مطرح و اجرایی شد.
وی با اشــاره به فرآیند اجرای این پروژه افزود: در مرحله 
اول چهار معــدن که دارای کلوخه ســنگ آهن هماتیتی 
با کیفیت قابل اســتفاده در مدول های احیای مســتقیم 
بودند، شناسایی و نمونه گیری شدند و در مرحله بعد روی 
کلوخه ها تست های آزمایشگاهی انجام و درنهایت با توجه 
به نتایج حاصله، یکی از منابع تامیــن کلوخه برای انجام 

تست های تکمیلی و میدانی انتخاب شد.
رییس واحد احیای مستقیم 2 فوالد مبارکه گفت: با توجه 
به طراحی واحد احیای مســتقیم 2، امکان شارژ کلوخه 

به طور مســتقل دریکی از مگامدول های این واحد فراهم 
است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا، ١۰ هزار تن کلوخه توسط 
واحد خرید مواد اولیه و انرژی از معدن موردنظر خریداری 
شد و در چند نوبت در مگا مدول مورد استفاده قرار گرفت.  
فتحی همچنین با اشاره به دستاوردهای اقتصادی حاصل 
از اجــــرای این پــروژه گفت: واحــــد احیای مستقیم 
شماره 2، ساالنه به حدود 4.5 میلیون تن گندله نیاز دارد 
که درصورت جایگزینی حــدود ١۰ درصد از این گندله با 
کلوخه سنگ آهن، صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی به 

همراه خواهد داشت.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 
تنها راهکار رونق اشــتغال، خروج از رکود است گفت: 
سال گذشته تعداد شــغل هایی که از بین رفت از تعداد 
مشاغلی که ایجاد شــد بیشــتر بود اما در این زمینه 
اطالع رسانی صورت نگرفت.حسینعلی حاجی دلیگانی 
درباره وضعیت بیکاری در کشور گفت: برابر گزارشی که 
اخیرا مرکز آمار ایران منتشر کرده است، استان اصفهان 
با ١8/7درصد باالترین نرخ بیکاری را در کشور دارد و بعد 
از آن چهارمحال و بختیاری قرار دارد و این نشان دهنده 
این اســت که با توجه به رکود در بخش تولید و صنعت 
و اینکه بخشی از اشتغال استان اصفهان صنعتی است، 
موضوع بیکار شدن شاغلین یک روال جدی پیدا کرده و 

از این بابت نرخ بیکاری در حال افزایش است.
 وی بیان کرد: نرخ بیکاری فارغ التحصیالن در اســتان 
اصفهان بیشتر از 25 درصد است و طبق آخرین گزارشی 
که استاندار جدید اصفهان هفته گذشته در شورای برنامه 
ریزی اعالم کردند، نرخ بیکاری استان اصفهان 2/7درصد 

از بقیه استان های کشور باالتر است.
حاجی دلیگانی درباره طرح های اشتغالی دولت گفت: 
اگر طرح ها درست و در راستای نیاز کشور عملیاتی شود، 

می تواند در جهت کاهش نرخ بیکاری موثر باشد. فرصت 
های شغلی ایجاد شده اما بیشتر از تعداد شغلی که  ایجاد 

شده، شغل موجود از بین رفته است.
 وی بیان کرد: دستورالعمل برداشت ١/5میلیارد دالری 
اشــکاالت فراوانی دارد که به نظر می رســد با واقعیت 
موجود در هر استان و هر شهر و روستایی تنظیم نشده 
است؛ بلکه یک مدلی توسط سازمان برنامه و بودجه و با 
همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان و دفاتر 
مناطق محروم ریاست جمهوری تهیه شده است که به 
نظر می رسد بر اساس واقعیت نباشد و احتمال انحراف 

منابع در تسهیالت وجود دارد.

 طرح اشتغال زایی روستایی
 با واقعیت های هر استان هماهنگ نیست

 شارژ مستقیم کلوخه به مگا مدول های احیای مستقیم 
فوالد مبارکه انجام شد

پارلمان

وزیر اقتصاد و دارایی:

 پرداخت تسهیالت 
به زلزله زدگان آغاز شد

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: هفت بانک برای پرداخت 
تسهیالت به زلزله زدگان استان کرمانشاه مشخص 
و ســهمیه آنها نیز تعیین شــد. این بانک ها از روز 
گذشته پرداخت تســهیالت را آغاز کردند. مسعود 
کرباسیان در جلسه ســتاد بحران استان کرمانشاه 
که با حضور رییس مجلس شورای اسالمی برگزار 
شد، افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوبات 
هیئت وزیران در ارتباط با حادثه زلزله کرمانشاه را 
به بانک ها ابالغ کرد و روند اجرای آن را نیز پیگیری 
می کند.وی تاکید کرد که بانک ها نباید روند اجرای 
مصوبات هیئت وزیران در ارتباط با زلزله کرمانشاه 
را به تاخیر بیندازند. کرباســیان تصریح کرد: روند 
اجرای مصوبات هیئت دولت به صورت ویژه از سوی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری می شود.وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در ادامه از بانک ها خواست 
در زمینه استهمال تســهیالت اعطایی در مناطق 
 زلزله زده استان کرمانشاه نیز همراهی و همکاری

 کنند.

وجود 1700 میلیارد تومان 
نقدینگی در بانک های کشور

نماینده مردم فریدن، چادگان و فریدون شــهر در 
مجلس شورای اسالمی از وجود هزار و7۰۰میلیارد 
تومان نقدینگی در بانک های کشور خبر داد و گفت: 
از این میزان پول  مردم در بانک های کشــور هیچ 
استفاده ای صورت نمی گیرد و در عین حال بیش 
از ٩۰ درصد بودجه دولت نیز برای پرداخت حقوق 
و مزایای کارمندان دولتی صرف می شود؛ در نتیجه 
نیازمند ورود بخش خصوصــی به عرصه اقتصادی 
هستیم تا اقتصاد کشــور نجات یابد.اکبر ترکی با 
تاکید بر ضرورت خصوصی ســازی در کشور اظهار 
کرد: اصل 44 قانون اساسی در هیچ یک از دولت ها 
اجرا نشده و نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز 
بارها بر واگذاری مســئولیت ها به بخش خصوصی 
تاکید داشــته و دارند. وی با بیان اینکه پروژه های 
نیمه تمام دولت نزدیک به 6۰۰هزار میلیارد تومان 
است، افزود: اگر دولت بخواهد با بودجه فعلی سالیانه 
2۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش برود، به صورت 
متوسط ۳۰ سال طول می کشد تا بتواند پروژه های 

نیمه تمام خود را به اتمام برساند.

اصفهانی ها در کمک به زلزله زدگان گل کاشتند؛

قلب ایران در کنار غرب ایران
زلزله غرب ایران در کنار تمام تلخی ها و خساراتی که داشت، اما جلوه هایی شیرین از امید به زندگی و همراهی و همدلی مردم را نیز به نمایش گذاشت و جلوه گاه تبلور  زینب ذاکر
اتحاد ملی شد. در روزهایی که غرب ایران، قلب ایران را به دردآورد و دغدغه مردم تمام کشور، یکصدا »کرمانشاه« شده بود، در کنار دولت که اعالم کرد وام بالعوض به 
زلزله زدگان می دهد و مردم زلزله زده خودشان خانه هایشان را بسازند، این مردم بودند که به میدان آمدند و حماسه ای فراموش نشدنی را رقم زدند. در کنار مردم، البته سازمان و نهادهای 
زیادی هم بودند که مردم کرمانشاه را تنها نگذاشتند. در اصفهان همیشه »معین«، مردم بازهم گل کاشتند. اصفهانی ها از همان ساعات اولیه رخ دادن حادثه تلخ زلزله در غرب ایران، به کمک 
هم وطنان کردزبان خود شتافتند؛ از اصناف و بازاری ها گرفته تا شرکت های مختلفی همچون آبفا و برق و امور مالیاتی استان و ذوب آهن و فوالد مبارکه در کنار مردم استان، غم کرمانشاه را 

غم خود دانسته و سریع دست به کار شدند. 

فوالد مبارکه؛ پیشگام در کمک به زلزله زدگان
مدیریت و کارکنان گروه فوالد مبارکه، دوشادوش اقشار مختلف مردم با 
ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی خود با این عزیزان ابراز همدردی کردند. 
اولیــن محموله کمک های شــرکت 
فوالدمبارکه به مناطق زلزله زده غرب 
کشور، در قالب 5هزار تخته پتو، 4هزار 
و ۳6۰ ثوب انواع لباس، ١5هزار شل آب 
معدنی، 2۰هزار قوطی انواع کنسرو غذا 
و 2۰هزار قرص نان توسط ١۳ دستگاه 
کامیون برای هم وطنان نیازمند ارسال 
شــد. همچنین ایاز اسماعیلی معاون 
نیروی انسانی و ســازماندهی شرکت 
فوالدمبارکه، ضمن اعــالم این خبر و 
عرض تســلیت به خانواده های داغدار 
زلزله زده گفــت: در کنار فعالیت های 
اقتصادی فوالدمبارکه، ایفای نقش محوری در توسعه اجتماعی کشور از مهم ترین ماموریت 
های این شرکت است. در این خصوص تمامی مدیران و کارکنان شرکت، ضمن ابراز همدردی با 
هموطنان عزیز، برای ارائه هرگونه کمک اعالم آمادگی کردند و در همین راستا و در کوتاه ترین 
زمان ممکن، با هماهنگی مسئوالن ستاد بحران استان برای تهیه بخشی از اقالم موردنیاز این 
عزیزان اقدام شد. اسماعیلی، همچنین از اعالم آمادگی مدیران و کارکنان فوالدمبارکه برای 
تخصیص بخشی از حقوق خود برای کمک به هم وطنان زلزله زده نیز خبر داد. محمد صافی، 
مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز اعالم کرد که خیران استان اصفهان 
ساخت ١4 باب خانه بهداشت در شهرهای آسیب دیده سر پل ذهاب، ثالث، داالهو، ازگله و اسالم 
آباد غرب را به عهده گرفتند. آن طور که »صافی« خبر داده، هزینه چهار باب از خانه های بهداشت 

با همت شرکت فوالد مبارکه اصفهان تامین می شود.

مادر صنعت ایران در کنار زلزله زدگان
ذوب آهن نیز در همین راســتا از قافله عقب نماند. احمد صادقی 
مدیرعامل این شرکت، در همان روزهای اول حادثه از مصوبه هیئت 

مدیره این شرکت برای تخصیص 
کمک یک میلیاردریالی این شرکت 

به زلزله زدگان خبر داد. 
در ادامه نیز ضمن اعالم شــماره 
حساب توســط این شرکت جهت 
دریافت کمک های مردمی، پایگاه 
دریافت کمک دائر شد و کمک های 
دریافتی از سوی مردم و کارکنان 
این شــرکت، طی ســه مرحله به 

کرمانشاه ارسال شد.
علیرضا ایری مدیر روابط عمومی 
شرکت ذوب آهن در این خصوص 

به رســانه ها گفت: خیریه والفجر کارکنان این شــرکت هم در اقدامی بشــر دوستانه، 
2۰۰میلیون ریال به زلزله زدگان غرب کشــور اهدا کرد. برای تهیه اقالم غیرنقدی هم 
شماره حساب و فرم مربوط به کسر حقوق تهیه شده تا  همکاران کمک های نقدی خود 

را واریز کنند.
امیری، از راه اندازی ایستگاهی برای ارائه غذای گرم به زلزله زدگان درمناطق زلزله زده غرب 
کشور به همت بسیج این شرکت خبر داد و گفت: همچنین تالشگران ذوب آهن اصفهان 
آمادگی خود را برای اهدای خون به منظور کمک به زلزله زدگان مناطق غرب کشور اعالم 
کردند. مدیر روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان همچنین گفت: واحد آتش نشانی و 
امداد و نجات ذوب آهن اصفهان نیز آمادگی خود را برای اعزام نیرو و تجهیزات الزم به هالل 

احمر و ستاد بحران استان اصفهان اعالم کرده اند.

 در پی رویداد ناگوار زلزله در مناطق غربی کشور به ویژه شهرهای سر پل 
ذهاب و قصر شیرین و در راســتای پیروی از منویات رهبر معظم انقالب 
)مدظله العالی( مبنی بر حمایت همه جانبه از آسیب دیدگان این حادثه، 
پرسنل امور مالیاتی استان اصفهان در اقدامی خودجوش و انسان دوستانه، 
به ارسال و توزیع کمک های غیر نقدی خود مشتمل بر پتوی تک نفره، آب 

معدنی یک لیتری، آب معدنی نیم لیتری، کنسرو مرغ، کنسرو لوبیا، نان، 
 پوشاک و... به زلزله زدگان شهر سرپل ذهاب و روســتاهای اطراف اقدام 
کردند.  وقــوع زمین لــرزه ای با قــدرت 7/۳ درجه در مقیــاس درونی 
زمین)ریشتر(، شامگاه یکشنبه 2١ آبان ٩6، استان های کرمانشاه، ایالم 

و کردستان و بخش های گسترده ای از غرب و شمال غرب کشور را لرزاند.

کمک های پرسنل امور مالیاتی استان اصفهان به زلزله زدگان غرب کشور
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به میزبانی خانه آفرینش صفوی برپا می شود؛

نشست »اصفهان شناسی از نگاهی 
دیگر«

چهارمین نشست »اصفهان شناسی از نگاهی دیگر« امروز ساعت 
۱۸ تا ۱۹:۳۰ در خانه آفرینش صفوی، واقع در خیابان خاقانی، 
حد فاصل خواجه پطروس و خیابان وحید، جنب کوچه ۳۱ برگزار 
می شود.عالقه مندان برای ثبت نام در این نشست می توانند به 
نشانی اینترنتی bazartche.ir/event/ivan  مراجعه و یا با 

شماره تلفن ۰۹۱۳۳۱۸۹۷۱۹ تماس حاصل فرمایند.

 فراخوان مسابقه عکاسی 
در دو محور اعالم شد

مسابقه عکاســی، به عنوان یک رویداد فرهنگی هنری با محوریت 
»حمایت از میراث فرهنگی و گردشــگری« در سه موضوع میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود.  آخرین مهلت 
ارسال آثار تا ۱۵ آذرماه ۱۳۹۶ است و داوری آثار ارسالی ۱۵ تا ۲۰ 
آذرماه انجام خواهد شد. عالقه مندان برای شرکت در رویداد فرهنگی 
هنری فیروزه فام و ارسال آثار ازطریق نشانی اینترنتی isftour.ir و 

همچنین نشانی تلگرام ISFTOUR۷۲۴ @ اقدام کنند.

 نشست

چهره ها

نمایش

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
خبرداد:

 کمک 100 میلیونی
 به حادثه دیدگان کرمانشاه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، اظهار 
کرد: مردم اســتان اصفهان در طول تاریخ بیش از 
۱۵ هزار موقوفه را در ســامانه جامع موقوفات ثبت 
کرده اند. حجت االســالم  رضا صادقی اظهار کرد: 
اســتان اصفهان، قدیمی ترین موقوفه را در تاریخ 

اسالم ثبت کرده است.
وی، با اشــاره به زلزله اخیر در غرب کشور، گفت: 
نزدیــک به ۱۰۰ میلیــون تومان کمــک از محل 
موقوفات برای کمک به حادثه دیدگان این مناطق 
ارســال شــد .مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان ، با توصیه به انجام وقــف به عنوان باقیات 
صالحات، اظهار کرد: نزدیک به ۵۰ درصد از واقفان 
خانم ها هستند و امروز نیز وقف های جدیدی به نام 

بانوان ثبت شده است.
وی با بیان اینکه نیاز نیست که فقط زمین وقف شود، 
گفت: آنچه در توان دارید وقف کنید، به عنوان نمونه 
بانویی منزلی با قیمت بالغ بر یــک میلیارد و ۲۰۰ 

میلیون تومان را برای قرآن وقف کرد.

همزمان با هفته بسیج؛

نمایش»شناسنامه یک ملت« 
روی صحنه می رود

فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج حضــرت امام 
حسین)ع( اظهار کرد: به منظور تبیین نقش مردم 
در برهه های مختلف تاریخ انقالب اسالمی، نمایش 
ترکیبی »شناسنامه یک ملت« با رویکرد نمایش 
نقش مردم در پیشرفت انقالب اسالمی در ۴۰ سال 

گذشته اجرا خواهد شد.
محمدحسین کفعمی افزود: این نمایش از ۴ لغایت 
۹ آذر ماه در ســالن سرپوشــیده دهکده مقاومت 
سپاهان شهر و در ۵ سانس ویژه بسیجیان و عموم 
مردم برگزار خواهد شد. وی عنوان داشت: اجرای 
این برنامه در ۵ سانس در طول روز خواهد بود که 
دو سانس صبح و سه  سانس عصر و شب به صورت 

خانوادگی و آزاد خواهد بود.

اینستاگردی

بازیگر ایرانی در فیلم شاه کش 
 بازیگر ایرانی، این روزها بر سر فیلم برداری فیلم سینمایی جدید خود 
با نام شاه کش است. مهناز افشــار با به اشتراک گذاشتن این عکس، 
نوشت: این روزها بر سر فیلم برداری شاه کش، فیلم غافلگیرانه و سخت.

فراخوان

برگزیده نمایشگاه دوساالنه آبرنگ بنگالدش از اصفهان:

نقاشی آبرنگ در دنیا به سمت کار سرعتی پیش رفته است 

این هنرمند اصفهانی  اظهار داشــت: دوساالنه آبرنگ 
بنگالدش ازجمله نمایشگاه هایی است که فراخوان خود 
را به صورت اینترنتی منتشر کرد و از سراسر جهان برای 
شرکت در این جشنواره دعوت شد. برگزیده نمایشگاه 
دوســاالنه آبرنگ بنگالدش از اصفهان اظهار کرد: من با 
ارائه پرتره ای از یک مرد قشــقایی شرکت کرده ام که با 
استفاده از تکنیک آبرنگ خلق شده است، این اثر در این 
جشنواره پذیرفته شد و به مرحله نمایش اثر در تاریخ ۵ 
تا ۸ مارس ۲۰۱۸ میالدی راه یافت.شهرام سینایی ضمن 
اشاره به فعالیت هنری اش در رشــته نقاشی اظهار کرد: 
رشته دانشگاهی من عمران بود، اما در هنر نیز در رشته 
موسیقی فعالیت می کردم و در کنار آن مجسمه سازی و 
نقاشــی نیز کار می کردم.من با هنرنقاشی آشنایی اولیه 
داشتم چون در خانواده ام زیاد کار می شد. به همین دلیل 
سراغ آن رفتم و نقاشی را به صورت حرفه ای از سال ۸۰زیر 
 نظر اساتید آغاز کردم و از سال ۸9 نمایشگاه های مختلفی 

برگزار کردم.
وی افزود: نمایشــگاه هایی که در اصفهان داشــتم در 
گالری های مختلفی مثل مجموعه اســتاد فرشچیان، 
کتابخانه مرکزی، برخی گالری های خصوصی برگزار شد 
و  برخی نمایشگاه ها را نیز در کاخ نیاوران، کاخ گلستان، 
فرهنگســرای خاوران و... در تهران داشــتم؛ در کل ۱۱ 
نمایشگاه انفرادی در ایران برگزار کردم.نقاش اصفهان در 
خصوص حضورش در نمایشگاه های خارجی گفت: در برخی 
نمایشگاه های خارجی نیز حضور داشتم و مقام کسب کردم 
که از جمله آنها می توان به نمایشگاه های تایلند، ویتنام، 
هندوستان، بنگالدش، مکزیک، ترکیه و... اشاره کرد.وی 
گفت: حضور در این نمایشگاه ها به صورت اینترنتی است، به 
این شکل که عکس آثار را از طریق اینترنت برای نمایشگاه 
ارسال می کنید و در صورت پذیرفته شدن و کسب مقام، 

خود اثر را به کشور برگزار کننده ارسال می کنید.سینایی 
عنوان کرد: اخیرا نیز در یکی از این مسابقات بین المللی 
در بنگالدش که به صورت اینترنتی برگزار می شد، در بین 
شرکت کنندگان ایرانی، اثر 7 نفر پذیرفته شد که اثر من به 
عنوان اثر اول در بین آثار ایرانی قرار گرفت.وی خاطرنشان 
کرد: در نقاشی از آبرنگ، سیاه قلم و پاستل استفاده می کنم، 
اما اهم کار آبرنگ صرف است.برخی با آبرنگ ترکیبی کار 
می کنند؛ به این شکل که آبرنگ را با گواش ترکیب می کنند 

و یا بعد از اتمام نقاشی با پاستل اثر را پرداخت می کنند.
سینایی بیان داشت: طرح هایی که نقاشی می کنم سبک 
رئال و هایپررئال است و معموال نقاشی هایم پرتره، منظره، 
نقاشی از مشاغل، زندگی عشایر بختیاری و زندگی امروز 
است. وی با بیان تفاوت هایی که در هنر نقاشی از گذشته 
تاکنون ایجاد شده است تاکید کرد: نقاشی آبرنگ در دنیا 

به سمت کار کردن آثار به صورت سرعتی پیش رفته  است،
 در صورتی که در گذشته در نقاشی ها به جزئیات پرداخته 
می شد و با نقاشی به صورت آلمانی برخورد می شد، اما امروز 
بیشتر نقاشــی آبرنگ از تکنیک »خیس در خیس« کار 
می شود تا یک نقاشی را در عرض مدت زمان خیلی کم مثال 
یکی دو ساعت کار شود، اما من برای نقاشی وقت بیشتری 
اختصاص می دهم و به طول مثال در بعضی نقاشی ها تا ۱۵۰ 

ساعت زمان گذاشته ام.

زاینده رود  هنر نقاشی، عمل به کار بردن رنگ دانه محلول در یک رقیق کننده و یک عامل چسباننده چسب روی  سطحی نگهدارنده مانند 
کاغذ ، بوم یا دیوار است. این کار توسط یک نقاش انجام می شود.در نخستین دوساالنه آبرنگ بنگالدش با عنوان »امواج رنگ ها«، 

اثری از »شهرام سینایی« هنرمند اصفهانی، موفق به راهیابی به مرحله  نهایی این جشنواره شد.

شب شــعر حوضخانه این هفته با حضور شــاعران آیینی 
همراه با یادی از کرمانشــاهی ها در غم زلزله غرب کشور 

برگزار شد.
این مراسم که به همت دفتر تخصصی ادبیات و زبان و مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان ســازمان فرهنگی تفریحی 

شهرداری اصفهان برگزار می شــود، نمونه ای بارز و فاخر 
از توجه به شــاعران اســت. برنامه این هفته که با حضور 
شاعران برجسته کشور برگزار شد به شعر آیینی اختصاص 
داشت. میهمان ویژه این برنامه شاعر آیینی اصفهانی قاسم 

صرافان بود. 

یادی از کرمانشاهی ها در شب شعر آیینی حوضخانه

ابالغ رای
8/338 کالسه پرونده: 960578 شــماره دادنامه:96/7/20-9609976794401898 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: نادر رجبی پیروز به نشانی 
اصفهان خمینی شهر خ امیرکبیر خ 85 جنب آرایشگاه رضائی، خوانده: یاسر ابراهیمی به 
نشانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی آقــای نادر رجبی پیروز به طرفیت یاســر ابراهیمی به 
خواســته مطالبه مبلغ 27/500/000 وجه چک به شــماره 05319533- 95/2/30  به 
عهده بانک پست بانک ایران به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
 اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم

 ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پســندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون 
و چهارصد و بیست و ســه هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیــر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 
)95/2/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:23992 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 300 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

8/339 کالسه پرونده: 960312 شــماره دادنامه:96/5/10-9609976796301302 
مرجع رسیدگی: شــعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: نادر رجبی پیروز به 
نشانی اصفهان خمینی شهر خ امیرکبیر خ 85 جنب آرایشگاه رضائی، خوانده: قاسم جوکار 
به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی آقای نادر رجبی پیروز به طرفیت قاسم جوکار به خواسته 
مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به شماره 217073-95/10/25  به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 1/415/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )95/10/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:23993 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان ) 273 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/468 کالسه پرونده: 960583 شــماره دادنامه:96/7/20-9609976794401894 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: نادر رجبی پیروز به نشانی 
اصفهان خمینی شهر خ امیرکبیر خ 85 جنب آرایشگاه رضائی، خوانده: حسین مقامی به 
نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای نادر رجبی پیروز به طرفیت حســین مقامی به خواسته 
مطالبه مبلغ 33/500/000  وجه دو فقره چک به شــماره های 379222-93/12/28 و 
379223-94/4/30  به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به 

دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ سی و ســه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون 
و پانصد و پنجاه و هشــت هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ 
چکها(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:23988 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 303 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

8/472 کالسه پرونده: 960581 شــماره دادنامه:96/7/20-96099706794401895 
مرجع رسیدگی: شــعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: نادر رجبی پیروز به 
نشانی اصفهان خمینی شهر خ امیرکبیر خ 85 جنب آرایشگاه رضائی، خوانده: احمد زارعی 
به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای نادر رجبی پیروز به طرفیت آقای احمد زارعی به خواسته 
مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 751132-751133  به عهده 
بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 1/890/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/5/10-95/6/10(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:23991 

شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 284 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/469 کالســه پرونده: 960103 ش.ح شــماره دادنامــه: 9609976795300996 
-96/7/29 مرجع رسیدگی: شعبه 23 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی 
عسکریان فرزند حسین به نشــانی اصفهان اتوبان چمران نبش اشراق شمالی تعمیرگاه 
پژو پراید عسگری، خوانده: احمد حضرتی فرزند غالم به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه یک فقره چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای آقای مرتضی عسکریان به طرفیت آقای احمد حضرتی 
به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال ) بیست میلیون تومان( وجه چک به شماره 
792127 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت 200/000/000 ریال )معادل بیست میلیون تومان( بابت اصل خواسته 
و 6/130/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 

تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )95/7/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:24011 
 شــعبه 23 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف اصفهــان ) 307 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

8/340 کالسه پرونده: 429/96 شــماره دادنامه:96/7/27-9609976805301168 
مرجع رسیدگی: شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سجاد باقری عادگانی 
به نشانی اصفهان خ پنج آذر مادی شــریف کوچه ویال بن بست عطار سمت چپ دومین 
پالک واحد 1، خوانده: محمد مهدی رحیمی اندانی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه 28/000/000 ریال وجه چک شماره 897482به انضمام خسارات وارده،  با عنایت 
به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی سجاد باقری عادگانی 
فرزند تیمور به طرفیت محمد مهدی رحیمی اندانی فرزند محمد علی  به خواسته مطالبه 
مبلغ 28/000/000 ریال وجه چک  به شــماره 897482-94/12/25   به انضمام مطلق 
خســارات قانونی- با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  
صدور گواهی عدم پرداخت  توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 
قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/535/000 ریال جمعًا بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک 94/12/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:24001 شعبه 53 مجتمع شماره ســه شورای حل اختالف اصفهان 

)300 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/741  آقای جواد امیریان ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 165 به شرح دادخواست 
به کالسه  695/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نصرت احمدی به شناســنامه 153 در تاریخ 1396/1/5 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- جواد امیریان 
ورنوســفادرانی فرزند عبداله، ش.ش 165 )فرزند( 2- محمد تقی امیریان ورنوسفادرانی 
فرزند عبداله، ش.ش 2904 )فرزند( 3- عصمت امیریان ورنوســفادرانی فرزند عبداله، 
ش.ش 284 )فرزند( 4- زهره امیریان ورنوســفادرانی فرزند عبداله، ش.ش 358 )،رزند( 
5- عفت امیریان ورنوســفادرانی فرزند عبداله، ش.ش 131 )فرزنــد( 6- زهرا امیریان 
ورنوسفادرانی فرزند عبداله، ش.ش 929 )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5691 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )167 کلمه، 2 کادر(
وقت رسیدگی

8/742  شــماره نامه: 9610113633802221 شماره پرونده: 9609983634600440 
شماره بایگانی شــعبه: 961695 نظر به اینکه در پرونده کالسه 961695  آ قای حسین 
ساکت فرزند محسن متهم می باشــد به مزاحمت اینترنتی موضوع شکایت خانم فائذه 
عامری وقت رسیدگی پرونده برای روز شــنبه مورخ 1396/10/30 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشــار یک نوبت آگهی به 
نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است 
در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه 
غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.  م الف: 5729  شعبه 101 دادگاه کیفری دو 

شهر خمینی شهر )101 جزایی سابق( ) 114 کلمه، 1 کادر(

اخطار اجرایی
8/743 شماره: 96 /379 حل 8 به موجب رای شماره 638 تاریخ 96/5/8 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه آ قای رامین 
رستمی فرزند حبیب به نشانی خمینی شــهر خ 17 شهریور مقابل برج دستگرد )مجهول 
المکان( محکوم اســت به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/500/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/3/8 
لغایت زمان اجرای دادنامه در حق محکوم له اجرایی آقای حسین  حیدری فرزند رمضانعلی 
به نشانی خمینی شهر صنایع قائم خ ماربین مرکزی  سپاهان و پرداخت حق االجرای دولتی 
در حق صندوق دولت رای صادره غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:5731 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )197 کلمه، 2 کادر(
اجرایی

8/744 شماره: 96 /351 حل 3 به موجب رای شماره 481 تاریخ 96/5/16 حوزه 3 شورای 
حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمد علی 
رضائی فرزند محمد تقی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی و 
هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 1/616/250 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/2/30 لغایت 
زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است در حق جواد کریمی 
فرزند محمد به نشــانی اصفهان خ جی خ ش رجائی بهار 3 بهار 6 کوی ســمیه مجتمع 
مســکونی مهر واحد 6، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:5734 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )199 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/471 کالسه پرونده: 960495 شــماره دادنامه:96/7/26-9609976797901393 
مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فرشید شریفی به نشانی 
اصفهان خ قائمیه اتوبان ذوب آهن کوچه 53 خ قائمیه )ش رهروی( پ 3 ســمت راست، 
خوانده: محمد تربیعی آستانه به نشانی مجهول المکان، گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
فرشید شریفی به طرفیت محمد تربیعی آستانه  به خواســته مطالبه مبلغ 70/000/000 
ریال وجه چک  به شماره 466694  به عهده بانک صادرات شعبه امام خمینی به انضمام 
مطلق خسارات قانونی- با توجه  به اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهی عدم  پرداخت  
از جانب  بانک محال علیه و با عنایت به وصف تجریدی بودن چک موصوف بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور  در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ نشر آگهی در جلسه دادرسی شرکت ننموده 
و هیچگونه الیحه دفاعیه ای مبنی بر عدم دین و برائت ذمه خود ارسال و ارائه ننموده لذا 
شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515 و 519 قانون آئین دادرســی مدنی حکم   بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 191/500 تومان  بابت هزینه دادرسی و 
120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام  و  خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف 466694-96/3/28 )70/000/000 ریال(  لغایت تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد.  رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:24019 شعبه 45 شورای 

حل اختالف اصفهان )305 کلمه، 3 کادر(
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با کند شدن سرعت زمین اتفاق می افتد؛

افزایش تعدادزمین لرزه های شدید در سال 2018

علم پژوهی

درمان کم بینایی با یک تراشه جدید
متخصصان شرکت فرانسوی »پیکسیوم ویژن« برای اولین بار با 
عمل کاشت تراشه بیونیک در زیر شبکیه چشم، چند بیمار نابینا 

و کم بینا را درمان کردند.
در این آزمایش از پنج داوطلب با ضعف بینایی شدید برای انجام 

عمل جراحی کاشت تراشه دعوت شد.
تراشه تولید شده در شرکت پیکســیوم ویژن به عنوان یک رابط 
بی سیم بین چشــم و مغز عمل می کند. این تراشــه با تحریک 
الکتریکی یک کانال ارتباطی بین چشــم و اعصاب بینایی خلق 
می کند. اگرچه این تراشه چشمی قادر به تولید تصاویر با کیفیت 
در مغز نیست، اما شرکت سازنده عنوان کرد که با استفاده از چیپ 
بی سیم موسوم به 378 به دنبال افزایش کیفیت تصویر این تراشه 
است.این فناوری که »تراشه پیرما« نام گذاری شده است، می تواند 
به عنوان یک واسطه، لینک یا اتصال نابود شده بین مغز و چشم در 

افراد نابینا را با شبیه سازی احیا کند.

گوشی های اندروید به فناوری 
شناسایی صورت مجهز می شوند

به نظر می رسد سازندگان موبایل های اندروید در آینده نزدیک 
به پیروی از اپل نرم افزار شناسایی صورت را جایگزین حسگرهای 
اثرانگشــت می کنند. طبق گزارش دیجی تایمز، شــرکت های 
هواوی، اوپو و شیائومی مشــغول ساخت فناوری حسگرهای سه 
بعدی مخصوص خود هستند. این فناوری در نرم افزار شناسایی 
صورت آیفون ایکس استفاده شده است. پرچمدار اپل با کمک این 
ویژگی چهره  کاربر خود را شناسایی و قفل دستگاه را باز می کند.

به نوشــته دیجی تایمز، شــرکت های مذکور سفارش های مواد 
اولیه و تجهیــزات کالنی ثبت کرده اند. این امر نشــان می دهد 
پرچمداران اندروید در سال آتی مجهز به حسگر شناسایی صورت 

اپل خواهند شد.

 سامسونگ 
کروم بوک - تبلت می سازد

بسیاری از افراد معتقدند گوگل تصمیم ندارد بستر اندروید را برای 
تبلت ارتقا دهد.  اما برخی کارشناسان نیز گمان می کنند نسل آتی 
تبلت های اندروید در حقیقت نوعی کروم بوک باشــد. در همین 
 Chromium Repository راســتا و با توجه به تغییراتی در
)پروژه اوپن ســورس گوگل کروم(به نظر می رســد سامسونگ 
مشغول ساخت یک کروم بوک باشد که کیبورد آن جدا می شود. 
اگر این خبر صحت داشته باشد، تبلت جدید سامسونگ نخستین 
نمونه از دستگاه های ۲ در یک اســت که با سیستم عامل کروم 
فعال می شوند و در  آنها اپلیکیشن های اندروید نیز وجود دارند. 
در حال حاضر حدود ۶۰ مدل کروم بوک می توانند اپلیکیشن های 
اندروید را فعال کنند. بسیاری از این دستگاه ها نیز پس  ازتاشدن 
در حالت تبلت قابل استفاده هستند اما در این وضعیت ضخامت و  

وزن دستگاه کمی آزاردهنده است.

  ظرفیت ترانزیت اینترنت کشور 
۵۰ درصد افزایش یافت

مدیرکل امور تجاری شــرکت ارتباطات زیرســاخت، از افزایش 
۵۰درصدی ظرفیت ترانزیت دیتای کشــور در ۱۰۰ روز نخست 
دولت دوازدهم خبر داد. مجید میرزایی اظهار داشت: در راستای 
اجرای برنامه ششم توســعه و به منظور توسعه ظرفیت ترانزیتی 
کشور در عملکرد اجرایی ۱۰۰ روزه اول دولت دوازدهم، شرکت 
ارتباطات زیرساخت برای فروش 3۰۰ گیگابیت برثانیه ظرفیت 
ترانزیت جنوب به شــمال، ســفارش قطعی گرفته و قرارداد آن 
منعقد شده است. مدیرکل بازاریابی و امور تجاری شرکت ارتباطات 
زیرســاخت، بااشــاره به افزایش پنجاه درصدی ترانزیت دیتای 
کشور در ۱۰۰ روز نخســت دولت دوازدهم، تاکید کرد: با اجرای 
این قرارداد، ظرفیت فعلی ترانزیت اینترنت، ۱.۵ برابر می شــود. 
وی گفت: درحال حاضر از این سفارش، به میزان  ۱۱۰ گیگابیت 
ظرفیت فعال شــده و ما بقی نیز به ســرعت عملیاتی می شود. 
میرزایی تصریح کرد: این حجم ترانزیت معادل ۵۰ درصد حجم 
ظرفیت فعلی ترانزیت از ایران است و این مسیر، نخستین مسیر 

دایر شده ترانزیت اینترنت از جنوب به شمال محسوب می شود.

آپدیت آی او اس مشکالت آیفون 
ایکس را برطرف می کند

اپل آپدیت  iOS ۱۱.۱.۲  را برای آیفــون و آیپد عرضه کرده که 
برای اصالح باگ های کوچک است. همچنین مشکل آن دسته از 
کاربران آیفون ایکس را برطرف می کند که نمایشگر دستگاهشان  
به طور موقت از کار می افتد و نسبت به لمس عکس العمل نشان 
Live Pho�  نمی دهد. عالوه بر آن مشکالت مربوط به اختالل در

tos و Video را در پرچمدار جدید اپل برطرف می کند.

۳ هزار سیم کارت ارسال کننده 
پیامک تبلیغاتی مزاحم مسدود شد

مجید حقی معاون نظارت و اعمــال مقررات رگوالتوری گفت: با 
توسعه امکانات ســامانه پیامکی ۱۹۵ و فراهم شدن امکان ثبت 
شکایت از پیامک های انبوه ارسالی از تلفن ثابت و سرشماره های 
تبلیغاتی، تاکنون ۲۲۱ هزار و 7۵۵ شکایت، در سامانه ۱۹۵ثبت 
شده اســت. وی افزود: از تعداد شــکایت های پیامکی ارسالی، 
۹۵هزار و ۵7۹ شــکایت با قالب درست ارسال شــده که از این 
تعداد ۹۰ هزار شــکایت به خطوط تلفن همراه شخصی، هزار و 
۶7۶ شــکایت به خطوط تلفن ثابت و 3 هزار و ۴۴۵ شکایت به 
سرشــماره های تبلیغاتی مربوط می شود. معاون سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره نتایج بررســی شکایت های 
ثبت شده گفت: شکایت های ثبت شــده در سامانه ۱۹۵ از سوی 
3۶ هزار و ۶۴8 شاکی اعالم شــده که پس از بررسی، حدود دو 
هزار و ۹78 خطی که پیامک انبوه مزاحم از آنها ارسال می شده، 
مسدود شده است. حقی درباره قالب درســت ارسال شکایت از 
پیامک های انبوه به سامانه ۱۹۵ اظهار کرد: مشترکان می توانند 
شماره ارســال کننده پیامک را برای شــماره های تلفن ثابت به 
همراه کد ماننــد ********۰۲۱ و *******۰۲۶ و برای 
سرشــماره های تبلیغاتی به شــکل ***۱۰۰۰، ***۲۰۰۰، 
***3۰۰۰ و ***۵۰۰۰ و برای شماره های تلفن همراه شخصی 

به شکل *********۰۹ برای سامانه ۱۹۵ ارسال کنند.

 تالش برای پیوند سر
این بار روی اجساد!

ایســنا: ســرجیو کاناورو، جــراح ایتالیایی مغز و 
اعصاب، اعالم کرد تیمش،  در یک عمل پیوند سر 
روی یک جسد موفق بوده و گزارش دقیقی از روش 
کارش را در یک مجله جراحی منتشر خواهد کرد.

سرجیو کاناورو، جراح جنجالی مغز و اعصاب ادعا 
کرد که جراحی پیوند ســر به زودی به یک روش 
پذیرفته شده تبدیل خواهد شد، زیرا تیمش موفق 
به پیوند سر یک جسد شده است. جراح ایتالیایی 
در یک کنفرانس مطبوعاتی در وین اعالم کرد که 
تیم او در دانشگاه پزشکی هاربین در چین موفق به 
پیوند سر بین دو جسد شدند. کاناورو افزود که یک 
مجله جراحی یک گزارش دقیق از این روش را طی 

چند روز آتی منتشر خواهد کرد.
به گفته تلگراف، کاناورو گفت: اولین پیوند سر روی 

جسد انسان انجام شده است.
پیونــد ســر)Head transplant( یک عمل 
جراحی است که در آن سر یک اندامگان، به بدن 
اندامگانی دیگر پیوند زده می شود. این نوع پیوند 
را نباید با پیوند مغز اشــتباه گرفــت. در این نوع 
جراحی، ســر بیمار باید بریده شود. این نوع عمل 
قبال با موفقیت روی سگ ها، میمون ها و موش ها 
انجام گرفته اســت، اما تاکنون روی انسان انجام 
نشده بود. از آنجایی که تکنولوژی مورد نیاز برای 
اتصال مجدد یک طناب نخاعی قطع شــده، هنوز 

توسعه نیافته است. 
شخصی که این عمل روی او انجام می شود، دچار 
فلج چهاراندام می شود؛ مگر اینکه معالجه مناسب 
آن توســعه یابد.پزشــکان نگرانی های مربوط به 
پیامدهای اخالقی ایــن روش را مطرح می کنند، 
با اشــاره به اینکه هیچ  مطالعه علمی با مدل های 
حیوانی وجود ندارد که بتوانــد ادعاهای کاناورو 

را ثابت کند.

راجر بیلهام از دانشگاه کلورادو معتقد است که ارتباط میان 
گردش زمین و فعالیت های لرزه ای بســیار زیاد بوده و نشان 
می دهد که طی سال آتی میالدی باید منتظر افزایش زلزله های 
شــدید باشــیم. محققان در تحقیقات خود، زمین لرزه های 
7 ریشــتری یا باالتری را بررســی کرده اند که از سال ۱۹۰۰ 
میالدی رخ داده است. هر زمان ســرعت گردش زمین دچار 
کاهشی اندک می شود، شــاهد افزایش تعداد زمین لرزه های 
شدید هستیم. پس از این مشخص شــد که در ۵ بازه زمانی، 
شدت زمین لرزه ها باالتر از اوقات دیگر بوده و طی هر یک، بین 
۲۵ الی 3۰ زمین لرزه شدید در سال رخ داده است. در اوقات 
دیگر، به صورت میانگین هر سال ۱۵ زلزله عظیم رخ می دهد.

محققان در حال جســت وجوی ارتباطی میــان این بازه های 
زمانی و فعالیت های شدید لرزه ای بودند که کشف کردند هر 
زمان سرعت گردش زمین دچار کاهشی اندک می شود، شاهد 
افزایش تعداد زمین لرزه های شدید هستیم. سپس مشخص 
شد که یک قرن و نیم پیش، بازه های زمانی ۵ ساله ای وجود 
داشته که طی آنها سرعت گردش زمین کاهش یافته و همین 
حاال، زمین در سال چهارم یکی از کاهش های متناوب سرعت 

گردش خود به سر می برد.
افزون بر اینها، تشخیص محل دقیقی که این زمین لرزه ها به 
وقوع می پیوندند سخت اســت، اما بیلهام و دیگر همکاران او 
پی برده اند که اکثر زمین لرزه های مرتبط به درازای روز، در 
نزدیکی خط استوا رخ می دهند و در حال حاضر، حدودا یک 

میلیارد نفر در مناطق استوایی زمین زندگی می کنند.

    محققان هشدار داده اند که سال آتی میالدی ممکن اســت شاهد افزایش چشمگیر 
زلزله های خانمان برانداز در سراسر جهان باشیم. این محققان باور دارند که تغییر سرعت گردش 
زمین می تواند به فعالیت های لرزه ای شدید منجر شود؛ خصوصا در مناطق استوایی با جمعیت 
بسیار باال. اگرچه نوسانات گردش زمین بسیار اندک هستند و طول روز را در حد یک میلی ثانیه 

تغییر می دهند، اما می توانند به تخلیه حجم عظیمی از انرژی داخل زمین منجر گردند.

فناورانهویژه 

هنرمندی به نام ترور پاگالن تصمیم دارد در ۲۰۱8 نخستین ماهواره هنری 
دنیا را به مدار زمین بفرستد.

به گفته پاگالن این ماهواره که مجسمه فضایی لقب گرفته، از سطح زمین 
قابل مشاهده خواهد بود و افراد را تشویق می کند تا به آسمان نگاه کنند.

ماهواره مذکور که Orbital Reflector نامیده شده است،  هیچ گونه هدف 
تجاری، نظامی یا علمی ندارد؛ بلکه یک مجسمه است که از سطح زمین و 

بدون تلسکوپ مشاهده می شود.
 Orbital Reflector از ورقه های نازک و ســبک فلز ســاخته شده و به 
وسیله یک موشک فالکون ۹ به ارتفاع ۵۶3 کیلومتری زمین می رود. قرار 
است ماهواره در بهار آتی از مقر نیروی هوایی وندنبرگ در آمریکا به آسمان 

فرستاده شود.
ماهواره مذکور پس از رســیدن به مکان مدنظر گسترش می یابد و هر سه 
ساعت یکبار دور زمین مدار می کند. همچنین پس از دوماه وارد جو زمین 

شده و در آنجا نابود می شود.
این ماهواره، نور را به زمین منعکس می کند و به همین دلیل با چشــمان 

غیرمسلح قابل مشاهده است.

 نخستین مجسمه فضایی
۲۰۱۸ به آسمان می رود

چادر فرار از اینترنت و جاسوسی سایبری 
تولید شد

برخی افراد دوست دارند در مواقعی در دسترس نباشند یا قابلیت ارتباط با خود را 
مختل کنند تا از خلوت و آرامش بهره مند شده و در عین حال از هک و جاسوسی 
ســایبری نیز در امان باشــند. برای رفع نیازهای این افراد یک چادر کوچک 
کپسولی طراحی و تولید شده که در برابر تمامی انواع ارتباطات الکترومغناطیس 
و مخابراتی مقاوم بوده و افرادی که در آن حضور داشــته باشند، نمی توانند به 

اینترنت یا شبکه تلفن همراه و غیره متصل شوند.
این کپسول های کوچک که »قفس فارادی« نام گرفته اند، از مواد رسانا ساخته 
شده اند که می توانند جلوی انتقال امواج رادیویی به داخل چادر را بگیرند. چادر 
گنبدی شکل مذکور مجهز به چارچوب های فوالدی و شبکه های فلزی است که 
مانع از انتقال هرگونه امواج الکترومغناطیسی و رادیویی به داخل خود می شود. 
قطر آن ۲.۱ متر و ارتفاع آن ۲ متر است و لذا برای استفاده دو تا سه نفر مناسب 
است. این محصول تنها در آمریکا عرضه می شود و قیمت آن ده هزار دالر است.

به تازگی هدستی پیشرفته برای آموزش رانندگان اتومبیل های مسابقه ای 
ساخته شده که با اسکن کردن مغز این افراد و بررسی عملکرد آنها می تواند 

دستوراتی متناسب صادر کند.
این هدســت بر مبنای توانمندی های مغزی افراد می تواند برای هر یک از 
آنها تعلیماتی ویژه صادر کند و روش هــای متفاوتی را برای آموزش آنها در 

پیش بگیرد.
تولید این هدســت که فعال در مرحله آزمایشی است، دستاوردی بی سابقه 
محسوب می شود و نشان می دهد که چگونه می توان از روش های آموزشی 
مبتنی بر اســکن مغز برای تعلیم منحصر به فرد نکات آموزشی بر مبنای 

شرایط خاص هر یک از انسان ها استفاده کرد.
انتظار می رود اســتفاده از این روش آموزشــی در آینــده تنها منحصر به 
راننــدگان خودروهای مســابقه ای نباشــد و از آن برای بهبــود عملکرد 
دانشــجویان، کارمندان و غیره هم اســتفاده شــود. تولید این هدســت 
توســط دانشــمندان کالج لنــدن و شــرکت فنــاوری UNIT۹ صورت 
 گرفتــه و انتظار می رود در آینــده نزدیک در دســترس عالقه مندان قرار

 گیرد.

 آموزش رانندگان ماشین های مسابقه 
با هدست اسکنر مغز

افرادی که یک کســب و کار را اداره می کنند و در جایگاه 
مدیر قرار دارند، در طول روز باید امور بســیاری را ســر و 

سامان دهند. 
عالوه بر این، تعداد مکالمــات تلفنی افراد مذکور در مدت 
یک شبانه روز کم نیست و شاید برخی از این تماس ها در 

موقع مناسب هم نباشد. 
رد کردن تماس به صورت خــودکار، بهترین راه حل برای 
رفع این مشکل بوده که خوشــبختانه این قابلیت در تلفن 

های همراه هوشمند وجود دارد.
برنامه Call Blocker به شــما این امکان را می دهد که 
لیست شماره های مزاحم را بهتر مدیریت نمایید. در ادامه 
با ما همراه شــوید تا به معرفی این اپلیکیشــن اندرویدی 

بپردازیم.
اگر دوســت ندارید بجز تماس های مهم، تماس دیگری 
 Call Blocker داشته باشید، از نرم افزار اندروید رد تماس
استفاده کنید. با کمک این نرم افزار می توانید برای خود یک 

لیست سیاه درست کنید و شماره های مزاحم و غیرضروری 
که دوست ندارید با شما تماس بگیرند را در آن وارد کنید 
تا به محض تماس با شــما برای آنها پیغام )کاربر مشغول 

است( پخش شود. 
همچنین می توانید در تنظیمات مربوط به لیســت سیاه، 
 از ارســال اس ام اس از طــرف این افراد نیــز جلوگیری 

کنید.
برخی از ویژگی هــای نرم افزار اندروید از این قرار اســت: 
رد تماس لیست سیاه برای تماس ها و اس ام اس ها، تهیه 
پشتیبان از آشــنایان، ذخیره اطالعات در سرور های این 
برنامه )درنتیجه دیگر اطالعات خود را از دست نمی دهید(، 
انتقال اطالعات خــود روی سیســتم های دیگر ازجمله 

سیمبین، بلک بری و اندروید های دیگر.
عالقه مندان مــی توانند این اپلیکیشــن را از کافه بازار با 
اســتفاده از لینک مســتقیم yon.ir/oOIk0 دانلود و 

استفاده کنند.

کافه اپ دانستنی ها

آیــا می دانید: بــرای تولید ۱ لیتــر بنزین، 
۲3/۵تن گیاه در گذشته مدفون شده است؟

آیا می دانید: با دویدن می توان مسافر زمان 
بود و کســری از ثانیه از دیگران بیشتر عمر 

کرد؟

آیا می دانید کــه کره زمیــن از ۱۰۲ عنصر 
به وجود آمده و این تعداد عنصر در بدن انسان وجود 

دارد؟

آیا می دانید اگر یک ماهی قرمــز را در یک 
اتاق تاریک قرار دهید، کم کم رنگش سفید می شود؟

آیا می دانید که پســتانداران به غیر از انسان 
 و میمون، رنگ ها را به درســتی تشــخیص 

نمی دهند؟

از شر تماس افراد مزاحم خالص شوید

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

در زمان های قدیم اگر می خواستید با دوستانتان بازی کنید 
احتماال از بازی های اکشن با گرافیک نسبتا پایین یا بازی های 
فیزیکی یا فکری استفاده می کردید؛ اما ظرف چند سال کیفیت 
بازی ها به طور چشمگیری تغییر کرده است. آخرین فرم بازی 
یک روبات بازی از Reach Robotics است که »مکامون« 
نام دارد. این روبات چهار پا دارد و از قابلیت واقعیت افزوده نیز 
برخوردار است که می توانید از طریق تلفن هوشمند خود آن را 

کنترل کنید.
این روبات ها قابل ارتقا هستند و پاهای آنها جدا می شود. آنها 
همچنین دارای ۴ سنسور IR هستند، بنابراین روبات می تواند 

فاصله و مکان را اندازه گیری و به طور دقیق به هدف حمله کند.
روبات همچنین می تواند روی پشت خود جست بزند و به سرعت 
به حالت پایدار)عادی( خود باز گردد. هر روبات چیزی در حدود 
۲/۲ پوند وزن دارد و ابعاد آن ۱۱/8در ۱۱/8 در ۵/۹ اینچ است.
این اسباب بازی از طریق بلوتوث به گوشی هوشمند و از طریق 
مادون قرمز به روبات های دیگر متصل می شــود. باتری این 
روبات زمان زیادی شارژ نگه نمی دارد و پس از حدود یک ساعت 
بازی کردن، به شــارژ دوباره آن نیاز است. داستان مکامون در 
سال ۲۰7۶ اتفاق می افتد؛ به طوری که پس از هجوم بیگانگان 
)فضایی ها( به زمین، انســان ها به وسیله روبات ها با فضاییان 

می جنگند. در این اسباب بازی گزینه هایی برای بازی کردن 
داستان بازی، حالت گذری و نبرد با دوستان گنجانده شده است.
روبات ها با هر دو دســتگاه اندروید و آی او اس با اســتفاده از 
دوربین های تلفن همراه و سنســورهای مادون قرمز سازگار 
هستند. شما می توانید با نگاه کردن به صفحه موبایل، روباتتان 
را راهنمایی کنید و اشیایی مانند میز یا صندلی می توانند به 
 عنوان محلی برای مخفی شــدن از حمالت در بازی استفاده 

شوند. 
شــرکت Reach Robotics اعالم کرد در آینده افزونه های 
جدیــدی از MekaMon.com در دســترس خواهــد بود. 
هم اکنون خرید مکامون با رنگ های مشکی و سفید از طریق اپل 
و MekaMon.com با حدود قیمت 3۰۰ دالرامکان پذیر است.

تحولی شگرف در بازی های رایانه ای با استفاده از روبات ها
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تحدید حدود اختصاصی
8/437 چون تحدید حدود قســمتی از امالک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت 
عدم حضور مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین 
شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات 

تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.
امالک وابنیه بخش 3 آران وبیدگل

شماره های فرعی  از پالکهای  اصلی واقع در اماکن
66 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 105 اصلی - خانم معصومه حاجی زاده بیدگلی 

فرزند علی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 131.30 مترمربع 
10 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 665 اصلی - خانم مریم 

مقصودی بیدگلی فرزند غالمرضا ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 153 مترمربع 
2 فرعی مجزا از پــالک 2209 اصلی -  خانم زهــرا فالح کار آرانــی فرزند علی خان ، 

ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 65.50 مترمربع 
96/09/23

شماره های فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد
3155 فرعی - آقای مرتضی الماســی مقدم فرزند علی اکبر ، ششــدانگ  یکبابخانه به 

مساحت 175 مترمربع 
شماره های فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد

1169 فرعی مجزا از شماره 342 فرعی - آقای حســن کمال آرانی فرزند علی محمد و 
خانم محترم فرد نژاد آرانی فرزند رضا )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 

144.64 مترمربع 
امالک وابنیه بخش 4 آران وبیدگل

شماره های فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد  
1794 فرعی مجزا از شماره 59 فرعی - خانم زهره سادات یعقوبی نوش آبادی فرزند حسن 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 105 مترمربع 
96/09/25

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:  96/08/30  

م الف: 5/2/96/554  عباس عباس زادگان   رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل       
ابالغ وقت رسیدگی

8/746 شماره ابالغنامه: 9610106793802054 شماره پرونده: 9609986793801069 
شماره بایگانی شعبه: 961070  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به خانم 
معصومه رجب روشنی فرزند احمد، خواهان آقای سعید شاه سیاه دادخواستی به طرفیت 
خوانده خانم معصومه رجب روشنی به خواســته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان 
چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( 
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986793801069 شعبه 8 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/04 
ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 26399 
شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )174 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/747 شماره ابالغنامه: 9610106805101550 شماره پرونده: 9609986805100951 

شماره بایگانی شعبه: 960951   خواهان خانم فریبا صادقی علویجه دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای جمال بازاری دوز به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ) اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986805100951 شعبه 51 
شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/04 
ساعت 9/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 26350 

شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( )159 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/748 شماره ابالغنامه: 9610100354205891 شماره پرونده: 9509980359501470 
شماره بایگانی شعبه: 960686 آ گهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
حسین امام الهی فرزند ابراهیم دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین امان الهی فرزند 
 ابراهیم به خواسته انتشــار تصاویر مســتهجن در فضای مجازی مطرح که به این شعبه 
) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
قضائی امور تجاری و بازرگانی(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509980359501470 
شــعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امورتجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان) 116 
جزایی سابق( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/10/05 ساعت 8/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 26402 شعبه 116 دادگاه کیفری دو 
مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان)116 جزایی سابق( )184 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
8/714 شماره ابالغنامه: 9610100354407073 شماره پرونده: 9409980359500535 
شماره بایگانی شعبه: 960849  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 9409980359500535 و 960849 ک 118 شکایت آقای 
نادر ایدالی علیه خانم ها معصومه زواره محمــدی فرزند عباس و منصوره ناصری گنجه 
الهیجانی فرزند جمشید به اتهام هر دو مشارکت در کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه )کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه 
و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و وقت رسیدگی برای  مورخه 
1396/10/05 ساعت 8/30  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم 
و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب درامور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 
خواهد آمد. م الف: 26427 شعبه 118 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان)118 جزایی سابق( )167 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610460350800104 درخواســت:  شــماره   8 /715
9609980350800646 شماره بایگانی شــعبه: 960729  خواهان حمیدرضا سلیمانی 
دادخواستی به طرفیت خواندگان نازنین خیراسگر و علیرضا باقری چشمه به خواسته صدور 
حکم ورشکستگی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به 
شعبه هشتم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان بر اتوبان شهید 
خرازی بین آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شهید مطهری و به کالسه پرونده 960729 ثبت 
گردیده و  وقت رسیدگی آن 1396/10/06 ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 

های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 26410 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )167 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/716 شماره ابالغنامه:9610106836307022 شماره پرونده:9509986836301291 
شــماره بایگانی شــعبه:951464 ابالغ شــونده حقیقی: امیر زارع فرزنــد رضا کدملی 
1270243977 به نشــانی اصفهان خانه اصفهان بهرام آباد کوچه حســین زارع کوچه 
روشــن بن بســت وحید کدملــی 1270243977 کدپســتی 8194938456، تاریخ 
حضور:1396/10/09 شــنبه ســاعت: 11،محل حضور: اصفهان- خ میرفندرسکی)خ 
میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوسی- طبقه 3- اتاق 
304، در خصوص دعوی طیبه زارع به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می 
شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از 
طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت 
عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:26356 شعبه 3 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( ) 172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610460350800105 درخواســت:  شــماره   8 /717
9609980350800648 شماره بایگانی شعبه: 960731  خواهان بانک تجارت سرپرستی 
شعب استان اصفهان با وکالت مریم قربانی فر دادخواستی به طرفیت خواندگان شرکت 
راه و ساختمانی سازان راه قم به شماره ثبت 1659 و شرکت تهران پل راه دشت به شماره 
ثبت 171832 و شرکت عمران و ساختمان لیماک به شماره ثبت 259497 و حسن یزدی 
و محمد انصاری و محمد وطنی  به خواسته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت و خسارت 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه هشتم 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان بر اتوبان شهید خرازی بین 
آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شهید مطهری و به کالسه پرونده 960731 ثبت گردیده و  
وقت رسیدگی آن 1396/10/09 ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 26409 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )217 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/718 شماره ابالغنامه:9610106794501106 شماره پرونده:9609986794500575 
شماره بایگانی شعبه:960575 ابالغ شــونده حقیقی: فاطمه صغری صهبا فرزند محمد 
کدملی 1198841044 به نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/10/09 شــنبه 
ساعت: 15/30 ،محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی 
مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی قربانعلی محسن 
پور هونجانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد 
شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری 
است نسبت به ثبت نام و مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام 
نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حســاب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید 
جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به 

نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:25171 شعبه 15 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان) مجتمع شماره یک( ) 159 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610460354500057 درخواســت:  شــماره   8 /719
9609980359900398 شماره بایگانی شعبه: 961067  شــاکی سعید مجیدی فرزند 
غالمحسین شکایتی علیه جمال علی عســگری دائر بر کالهبرداری تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان )119 جزایی ســابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 343  ارجاع و به کالسه 
961067  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/10/09 و ساعت 11 تعیین شده است 
و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به اســتناد ماده 174 قانون آیین دادرسی  
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و 
از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:25155 

شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 119 جزایی سابق( )156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/720 شماره ابالغنامه:9610106794501109 شماره پرونده:9609986794500410 
شماره بایگانی شعبه:960410 ابالغ شونده حقیقی: حســام سملی فرزند حسن کدملی 
2371965685 به نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/10/09 شنبه ساعت: 
16/30 ،محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه 
نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی اسماعیل علی زاده  کجانی 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از 
دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به 
صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به 
ثبت نام و مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه 
جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به 
یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد 
قضائی مراجعه نمایید. م الف:25153 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) 

مجتمع شماره یک( ) 158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/721 در خصوص پرونده کالســه 960861 خواهان جعفر بابایی شاهدانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین عبایی دردشتی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 96/10/10  ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:26388 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/722 در خصوص پرونده کالسه 961098 خواهان سعید شاه سیاه دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت ابوذر ارغنده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/10/10  
ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:26400 شــعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610460350800111 درخواســت:  شــماره   8 /723
9609980350800699 شماره بایگانی شعبه: 960782  خواهان شرکت سرمایه گذاری 
توسعه صنایع و معادن کوقر دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی مکتوبیان بهارانچی به 
خواسته مطالبه وجه مطالبه خسارت دادرســی و تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان بر اتوبان شهید خرازی بین آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شهید 
مطهری و به کالســه پرونده 960782 ثبت گردیده و  وقت رسیدگی آن 1396/10/10 
ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
م الف: 26417 شــعبه 8 دادگاه عمومــی حقوقی مجتمع امور تجــاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان )175 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610460354500056 درخواســت:  شــماره   8 /724
9609980366200200 شــماره بایگانی شعبه: 961058  شــاکی بتول عظیمی فرزند 
باقر شکایتی علیه آقایان غالمعلی و حسین میرزایی نژاد دائر بر 1- تهدید 2- توهین 3- 
تخریب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی سابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال 
- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 343  
ارجاع و به کالسه 961058  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/10/10 و ساعت 
10/30 تعیین شده است و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 
قانون آیین دادرسی  کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف:25157 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 119 جزایی سابق( )164 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/729 شماره ابالغنامه: 9610106796301984 شماره پرونده: 9609986796300840 
شماره بایگانی شعبه: 960841  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به خانم 
خانم سهیال مالیوسفی، خواهان: آقای غالمحسین صابرپور دادخواستی به طرفیت خوانده 
خانم سهیال مالیوسفی به خواســته مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار 
راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609986796300840 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/13 ساعت 
9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 26385 شعبه 33 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )168 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/725 در خصوص پرونده کالسه 960736 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت روح اله قاسمی- رجبعلی قاسمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/10/11 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 26342 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/726 در خصوص پرونده کالسه 960735 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت محمد رضا زمانی- رحمت ا... علیخانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/10/11 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 26343 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/727 شماره ابالغنامه: 9610100351108331 شماره پرونده: 9609980351100806 
شماره بایگانی شعبه: 960911  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
مرتضی قائد امینی خواهان آقای حسن ارمغان فرزند رضا دادخواستی به طرفیت  خوانده 
آقای مرتضی قائد امینی به خواسته اعالم بطالن معامله مطرح که به این شعبه ) اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 356(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351100806 شعبه 11 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/10/12 و ساعت 
8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:25193 شعبه 11 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/728 شماره ابالغنامه: 9610106796301987 شماره پرونده: 9609986796300837 
شماره بایگانی شعبه: 960838  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به خانم 
آرزو آنشت، خواهان: آقای غالمحسین صابرپور دادخواستی به طرفیت خوانده خانم آرزو 
آنشت به خواسته مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار 
راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986796300837 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/13 ساعت 10 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 26384 شــعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )170 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/730 شماره ابالغنامه:9610106795600340 شماره پرونده:9609986795600569 
شماره بایگانی شعبه:960569 ابالغ شــونده حقیقی: محمد شجاعی به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1396/10/13 چهارشنبه ساعت: 16،محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، 
در خصوص دعوی سید جمال خدامی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می 
شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از 
طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت 
عدم دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:25152 شعبه 26 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره یک( ) 152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/332 کالسه پرونده: 960578شــماره دادنامه:96/7/26-9609976796201599 
مرجع رسیدگی: شــعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر قدمی زاده به 
نشانی اصفهان خیابان جی ایستگاه سروستان صنایع حرارتی آراد، خوانده: رضا محمودی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای اصغر قدمی زاده به طرفیت آقای رضا محمودی  به خواسته 
مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه چک  به شماره 608359-96/3/7 به عهده بانک ملی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی 
در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 
522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 242/500ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک 96/3/7 تا تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 
قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:23975 شعبه 

32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )272 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/335 کالسه پرونده: 960532 شــماره دادنامه:96/6/26-9609976796301727 
مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد ابراهیمی کیانی 
به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ بی سیم چهار راه دوم پالک 138، خوانده: ایرج جهرمی 
به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای محمد ابراهیمی کیانی به طرفیت آقای ایرج جهرمی به 
خواســته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه چک به شماره 169990-95/3/15  به 
عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر 
مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 2/650/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف )95/3/15(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:23984 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان ) 275 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/336 کالسه پرونده 960202 شماره دادنامه: 9609976794500822 تاریخ دادنامه: 
96/7/23 مرجع رسیدگی: شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: زینب طاوسی 
نیک آبادی  به نشانی اصفهان خ جی مهدیه خ مهدیه خ شهید اموری بن بست دهقان درب 
روبرو،  خوانده: محمدرضا یعقوبی کوپائی  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی زینب طاوسی نیک آبادی به 
طرفیت محمدرضا یعقوبی کوپائی به خواســته مطالبه مبلغ 29/000/000 ریال موضوع 
یک فقره چک به شماره 1/322740 مورخ 96/2/24 عهده بانک سپه شعبه خوراسگان به 

انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقا اصول اسناد و مدارک در 
ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل 
و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده اســت شورا دعوی 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد  310، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/602/500 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
در حق  خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس  ظرف مدت بیست روز دیگر قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف:23983 

شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )322 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/337 کالسه پرونده: 960582 شــماره دادنامه:96/7/19-9609976794401845 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: نادر رجبی پور به نشانی 
اصفهان خمینی شهر خ امیرکبیر خ 85 جنب آرایشگاه رضائی، خوانده: نصرت اله اسماعیلی 
به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای نادر رجبی پور به طرفیت آقای نصرت اله اسماعیلی به 
خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک به شماره 036416  به عهده بانک ملی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لــذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 1/330/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/5/20(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:23989 شعبه 14 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) 285 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/737 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1372/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/30 بعداز ظهر روز 
سه شنبه مورخه 1396/10/5، مشخصات خواهان: محمود نقدی به نشانی خمینی شهر 
بلوار بهشتی خ خیام ک دانش پ 108، مشــخصات وکیل خواهان: خانم ریحانه شایقی 
نائینی به نشانی اصفهان خ کاوه خ مخابرات بوستان بهار پالک 54، مشخصات خوانده: 
حسین امیریان، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ سی میلیون ریال 
به انضمام مطلق خسارات دادرسی حق الوکاله وکیل خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
لغایت اجرای حکم، دالیل خواهان: 1- مصدق کپی چک شماره 408131 مورخ 95/9/30 
عهده بانک صادرات به انضمام گواهینامه عــدم پرداخت، 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: 
5719 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )223 کلمه، 3 کادر(
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مفاد آراء
8/355 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شــماره 2043-93/08/27 هیأت : آقای محمد رضا خاتمی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 234 ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 113.25 مترمربع شماره 
پالک 874 فرعی مجزا ازشــماره 106 فرعی و باقیمانده پالک 6 اصلی از پالک 6 
اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازاسداله 

رزاقی
2- رأی شماره 2281و2282-96/07/30 هیأت : آقای محمد ناظمی بیدگلی فرزند 
مصطفی شــماره شناســنامه 337 و خانم زهرا رجب پوربیدگلی فرزند علی شماره 
شناسنامه 1250047951  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 139.35 
مترمربع شماره پالک 904 فرعی مجزا از باقیمانده پالک 6 اصلی از پالک 6 اصلی 
واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حاج غالمرضا 

ستاری
3- رأی شماره 2237-96/07/26 هیأت : خانم معصومه حاجی زاده بیدگلی فرزند 
علی شماره شناسنامه 7797  ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 131.30 مترمربع 
شماره پالک 66 فرعی مجزا از شــماره 4 فرعی از پالک 105 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
4- رأی شــماره 2283-96/07/30 هیأت : خانم مریم مقصــودی بیدگلی فرزند 
غالمرضا شماره شناسنامه 2445 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 153 مترمربع 
شماره پالک 10 فرعی مجزا از شــماره 4 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 665 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از وراث احمد وکفایت 

سفاری بیدگلی
5- رأی شــماره 2240و2241و2242-96/07/26 هیأت : آقای محســن شعوری 
بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 8708 و خانم زهرا حاجی علی اکبریان بیدگلی 
فرزند خیراله شماره شناسنامه 67 آقایحسن شــعوری بیدگلی فرزند محسن شماره 
شناسنامه 6190074091 )بالسویه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 151 مترمربع 
شماره پالک 212 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
6- رأی شماره 2235و2236-96/07/26 هیأت : آقای حسن باطنی نژاد فرزند عباس 
شماره شناسنامه 337 و خانم ســمیه نوروزیان آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 
226  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 86.50 مترمربع شماره پالک 1 
فرعی مجزا از پالک 1278 اصلی واقع در اماکن بخش 3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی ازمیثم خلیفه
7- رأی شماره 2238-96/07/26 هیأت : شــهرداری آران وبیدگل شماره شناسه 
140002777330 با نمایندگی مهدی غیرتی ، ششــدانگ  یکباب ســاختمان به 
مساحت 265.81 مترمربع شــماره پالک 17 فرعی مجزا از شماره 1 الی 6 فرعی و 
قسمتی از مشاعات از پالک 1480 اصلی و پالک 1480 اصلی واقع در اماکن بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حســین ومحمود وعلــی اصغر و غیرهمگی 

روحانی آرانی
8- رأی شماره 2239-96/07/26 هیأت : خانم محبوبه شبانی زاده آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 3246 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت    80 مترمربع شماره پالک 
5 فرعی مجزا ازباقیمانده از پالک 1876 اصلی واقــع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک مشاعی
9- رأی شــماره 2284- 96/07/30 هیأت : خانم زهرا فــالح کار آرانی فرزند علی 
خان شماره شناسنامه 289  ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 65.50 مترمربع 
شماره پالک 2 فرعی مجزا از پالک 2209 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل موروثی
10- رأی شماره 2122-96/07/15 هیأت : آقای مرتضی الماسی مقدم فرزند علی 
اکبر شماره شناسنامه 2662 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره 
پالک 3152 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از احمد مالنژاد وکوکب شاگردی
11- رأی شــماره 2243و2244- 96/07/26 هیأت : آقای سلیمان حقیقت صفت 
فرزند علی محمد شماره شناســنامه 579 و خانم عاطفه عابدینیان فرزند حمیدرضا 
شــماره شناســنامه 11853  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 146 
مترمربع شــماره پالک 3155 فرعی مجزا از شــماره 2497 فرعی از پالک 2638 
 اصلی واقــع در احمدآباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شــهرداری

 آران وبیدگل
12- رأی شــماره 2253و2254-96/07/26 هیأت : آقای محمدرضا عرشی فرزند 
حسینعلی شماره شناسنامه 1250327342 و خانم معصومه قاسمی فرزند محمدآقا 
شماره شناسنامه 6233  نســبت به 4 و2 دانگ مشاع از ، ششــدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 112.30 مترمربع شــماره پالک 1892 فرعی مجزا از شماره 1583 فرعی 
از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

حسین دهقانی وکیوان سالمی ستوده آرانی
13- رأی شماره 2251 و2252 - 26 /96/07 هیأت : آقای حسن کمال آرانی فرزند 
علی محمد شماره شناســنامه 1931 و خانم محترم فرد نژاد آرانی فرزند رضا شماره 
شناسنامه 84  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 144.64 مترمربع شماره 
پالک 1169 فرعی مجزا از شــماره 342 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی
14- رأی شــماره 2279-96/07/30 هیأت : آقای مهدی سعدآبادی بیدگلی فرزند 
محمود شماره شناسنامه 15  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره 
پالک 373 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد 

وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از جواد حمید پناه
15- رأی شــماره 2245و2246-96/07/26 هیأت : آقای علی اصیل زاده بیدگلی 

فرزند عباس شماره شناسنامه 213 و خانم مریم بیدگلی خونچه  فرزند فرج اله شماره 
شناسنامه 1344  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 120 مترمربع 
شماره پالک 6134 فرعی مجزا از شــماره 1945 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 
درریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید عباس 

شمسی
16- رأی شماره 2249و2250-96/07/26 هیأت : آقای حسین اصیل زاده بیدگلی 
فرزند عباس شماره شناسنامه 106 و خانم منا کائنی فرزند عباس شماره شناسنامه 
12784  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 120 مترمربع شماره پالک 
6135 فرعی مجزا از شــماره 1945 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سید عباس شمسی
17- رأی شماره 2255و2256-96/07/26 هیأت : آقای علی دهنویان آرانی فرزند 
رحمت اله شــماره شناســنامه 377 و خانم مریم داروغه آرانی فرزند صادق شماره 
شناسنامه 367  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 256.60 مترمربع 
شماره پالک 6136 فرعی مجزا از شماره 4510 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در 

ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
18- رأی شــماره 2280-96/07/30 هیأت : آقای حســین عبدلــی آرانی فرزند 
محمدحسن شماره شناســنامه 354 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 377.95 
مترمربع شماره پالک 6137 فرعی مجزا از شماره 287 فرعی از پالک 2840 اصلی 

واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
19- رأی شماره 2132-96/07/15 هیأت : خانم زهره سادات یعقوبی نوش آبادی 
فرزند حسن شماره شناسنامه 5319 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 105 مترمربع 
شماره پالک 1794 فرعی مجزا از شماره 59 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن 

آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین سالک نوشابادی
20- رأی شــماره 2374و2375-96/08/06 هیأت : آقای غالمحســین مجدی 
نوش آبادی فرزند عباس شماره شناسنامه71 و خانم رضوان کشاورزی نوش آبادی 
فرزند میرزاآقا شماره شناســنامه 91  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
291.50 مترمربع شــماره پالک 1797 فرعی مجزا از شماره 66 فرعی از پالک 41 
اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از وراث 

علی اکبررزاقیان
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/08/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/08/30

م الف: 5/2/96/555 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اســناد وامالک  
آران وبیدگل

مفاد آراء
8/461 آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي 
ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشــار و محلي آگهي مي شــود تا 

شخص یا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشــته باشند در شهر از تاریخ انتشار 
آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت 
اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در 
مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه 
ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود . صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأی شماره 139660302019000248-1396/06/05- آقای سیف اله عباس 
زاده فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه مجزی شده از پالک شماره 106 فرعی از 127  

اصلی به مساحت 406.40 متر مربع واقع در اراضی خلف دزجا دهاقان 
2- رأ ی شماره 139660302019000311-1396/08/02- آقای میثم عسکریان 
دهاقانی فرزند کمال ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی مجزی شده 
از پالک شماره 1034 فرعی از 121  اصلی به مســاحت 108.23 متر مربع واقع در 

ابنیه دهاقان 
تاریخ انتشار نوبت اول: دو شنبه 1396/08/15

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1396/08/30
م الف: 96/233 اداره ثبت اسناد وامالک دهاقان

ابالغ رای
8/331 کالسه پرونده: 960490 شماره دادنامه:96/7/26-9609976793502451 
مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا اعتزازیان 
به نشانی اصفهان خ نظر غربی ســه راه نظر بن میثم مجتمع مسکونی پیام واحد 3، 
خوانده: اکرم قراگوزلو فرزند ابراهیم به نشــانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای 
حمیدرضا اعتزازیان به طرفیت اکرم قراگوزلوبه خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 
ریال وجه چک به شماره 361324 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات 
 قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت

 توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 2/750/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف )94/8/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
 واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:23963 شعبه 5 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) 277 کلمه، 3 کادر(  

مفاد آراء
8/489 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1- رای شماره5084  مورخ 96/05/08 هیات دوم  آقاي رضا صیام پوراشکاوندي به 
شناسنامه شماره 565 کدملي 1284112462 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
یکباب کارگاه و انبار  به مساحت 178.90 مترمربع پالک شماره 818 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شــماره 8223 مورخ 96/06/27 هیات اول خانم مریــم مرادي خولنجاني 
به شناسنامه شــماره 10 کدملي 5419647370 صادره مبارکه فرزند محمد علي بر 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 146/51 مترمربع مفروزی از پالک 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای عباس ابراهییمی خریداری شده است.
3- رای شــماره 8567 مورخ  96/07/10 هیات اول آقاي علــي بابا قرباني خراجي 
به شناســنامه شــماره 29 کدملي 6339638155 صادره شــهر کرد فرزند حاجي 
آقا برششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 96/20 مترمربع مفروزی از پالک شماره 
131 فرعــي از 4483اصلي واقــع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبــت ملک جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمود خیارکار خریداری

 شده است.
4- رای شماره 8289 مورخ  96/06/28 هیات اول آقاي حسین ایزدي به شناسنامه 
شماره 10 کدملي 5409836294 صادره خور فرزند رمضانعلي بر ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 109 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
5- رای شــماره 8282 مورخ 96/06/28 هیــات اول آقاي فرج اله حســن نژاد به 
شناسنامه شماره 44 کدملي 1288714106 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 213/97 مترمربع مفروزی از پالک شماره4430 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
6- رای شــماره 9288 مورخ 96/07/29 هیات اول آقاي پرویز شیرعلي کلیشادي 
به شناسنامه شماره 26485 کدملي 1280263091 صادره اصفهان فرزند عباس بر 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140 مترمربع مفروزی از پالک شماره 350 فرعي از 
4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 8316 مورخ 96/06/29 هیات اول خانم نوریجان احمدي به شناسنامه 
شماره 1547 کدملي 4679180544 صادره فارسان فرزند عیدي بر سه دانگ مشاع 

از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/30 مترمربع مفروزی از  پالک 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شماره  8301 مورخ 96/06/29 هیات اول  آقاي براتعلي عباسي امیرآبادي به 
شناسنامه شماره 1586 کدملي 6339314880 صادره شهر کرد فرزند رمضان برسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 120/30 مترمربع مفروزی از  پالک 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
9- رای شــماره  8559 مورخ 96/07/10 هیات اول  آقاي اصغر آقاجان دستجردي 
به شناســنامه شــماره 111 کدملي 1288616120 صادره اصفهان فرزند حسن بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 113/92 مترمربع مفروزی از پالک شماره4370 
 اصلــي واقــع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملــک جنوب اصفهــان به موجب

  بیــع نامه و مــع الواســطه از طرف آقــای رضا آقاجــان دســتجردی خریداری 
شده است.

10- رای شماره 8579 مورخ 96/07/10 هیات اول آقاي قاسم منصوري به شناسنامه 
شماره 16 کدملي 5129781031 صادره سمیرم فرزند اکبربر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 141/75 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای علی اکبر شمسایی خریداری شده است.
11- رای شماره 9277 مورخ 96/07/29 هیات اول آقاي ابوالقاسم ایزدي دستجردي 
به شناسنامه شــماره 1278 کدملي 1288940211 صادره اصفهان فرزند کریم بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت94/92 مترمربع مفروزی از پالک 4322 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
12- رای شــماره 8193 مورخ 96/06/26 هیات اول آقاي داود عبدلي به شناسنامه 
شــماره 1732 کدملي 0558258689 صادره خمین فرزند عبدالخالق بر ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 88/33 مترمربع مفروزی از پــالک 1828 اصلي واقع در 
اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقای جابر جنگجوی وطن خریداری شده است.
13- رای شــماره 7830 مورخ 96/06/21 هیات اول آقــاي ابوطالب ابن علیان به 
شناسنامه شماره 13 کدملي 1199768200 صادره شهرضا فرزند سیف اله بر چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/91 مترمربع مفروزی از پالک 
4421 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 7813 مورخ 96/06/21 هیات اول خانم نصرت حیدري به شناسنامه 
شماره 45 کدملي 1199799513 صادره شهرضا فرزند علي اکبر بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/91 مترمربع مفروزی از پالک 4421 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شــماره 3412 مــورخ 96/04/13 هیات دوم خانم آوا والي ســیچاني به 
شناسنامه شماره 5310 کدملي 1292946709 صادره اصفهان فرزند محمد در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 127.75 مترمربع پالک شماره  2782 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

16- رای شــماره 1240 مورخ  95/01/26 هیات دوم خانم ربابه شاه طالبي حسین 
آبادي به شناســنامه شــماره 83 کدملي 1288538170 صــادره اصفهان فرزند 
مصطفي در یک سهم  مشــاع از هفت سهم ششدانگ ششــدانگ . یک باب خانه 
به مساحت 111/02 مترمربع پالک شــماره  2999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی

 گردیده است.
17- رای شــماره  1242 مورخ 95/01/26 هیات دوم آقای اســماعیل شاه طالبي 
 حسین آبادي به شناسنامه شماره 166 کدملي 1288655150 صادره اصفهان فرزن
د مصطفي در دوسهم  مشــاع از هفت سهم ششــدانگ  یک باب خانه به مساحت 
111/02 مترمربع پالک شــماره  2999 اصلــي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه 
 ثبت ملــک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی

 گردیده است.
18- رای شــماره 1241 مورخ 95/01/26 هیات دوم آقای خلیل شاه طالبي حسین 
آبادي به شناســنامه شــماره 407 کدملي 1288680198 صــادره اصفهان فرزند 
مصطفي درچهار سهم  مشــاع از هفت سهم ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
111/02 مترمربع پالک شــماره  2999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده

 است.
19- رای شــماره 8344 مورخ 96/06/30 هیات اول خانم معصومه باغباني تهراني 
به شناســنامه شــماره 39 کدملي 5499315833 صادره تیران فرزند قربانعلي بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 177/35 مترمربع مفروزی از پالک شماره 
136 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
 به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسن عبدالهی تیران خریداری شده

 است.
20- رای شــماره 9184 مورخ  96/07/26 هیات اول خانم زهــرا کاظمي دنبه به 
شناسنامه شماره 46 کدملي 1288746059 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
یکباب مغازه )ساختمان ( به مساحت 40/67 مترمربع پالک شمار4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف  آقای یداله لطفی خریداری شده است.
21- رای شماره 4764 مورخ 95/03/29 هیات اول آقاي اسفندیار عباسي تشنیزي 
به شناسنامه شــماره 29 کدملي 6339664121 صادره شهرکرد فرزند شاه میرزا بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119/64 مترمربع پالک شماره 318 فرعي از 4999 
اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
22- رای شماره 8254 مورخ 96/06/28 هیات اول خانم عزت اله کیاني هرچگاني 
به شناسنامه شــماره 39 کدملي 4622823624 صادره شــهرکرد فرزند چراغعلي 
برششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 10.10 مترمربع مفروزی از پالک شماره 272 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف  آقای عبدالرضا زمانی علی آبادی خریداری 

شده است.
23- رای شــماره 9292 مورخ 96/07/29 هیات اول آقاي  اصغــر رمضان پور به 
شناسنامه شماره 40 کدملي 1288745990 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
خانه به مساحت424/23 مترمربع مفروزی از پالک شماره 65 فرعي از 2934 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
24- رای شــماره 8858 مورخ 96/07/16 هیات اول آقاي نبي اله شریفي تشنیزي 
به شناسنامه شــماره 43 کدملي 6339646875 صادره دستناء فرزند محمدجواد بر 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 111/85 مترمربع مفروزی 
از پالک شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای احمد انواری خریداری 

شده است.
25- رای شــماره 8855 مورخ 96/07/16 هیات اول آقاي علــي اکبر احمدي به 
شناسنامه شــماره 1 کدملي 6339602193 صادره شهرکرد فرزند احمد آقا بر چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 111/85 مترمربع مفروزی 
از پالک شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای احمد انواری خریداری 

شده است.
26- رای شــماره 9268 مورخ 96/07/29 هیات اول خانم مهري هوشــمندفر به 
شناسنامه شماره 467 کدملي 1288841477 صادره فرزند خداداد برسه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 131/28 مترمربع پالک شماره  1056 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شــماره 9272 مورخ 96/07/29 هیات اول آقاي خداداد هوشــمندفر به 
شناسنامه شــماره 19 کدملي 1288520646 صادره فرزند محمدرضا بر سه دانگ 
مشاع ششدانگ یکبابخانه به مساحت 131/28 مترمربع پالک شماره  1056 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شــماره 8249 مورخ 96/06/28 هیات اول آقاي محمدرضا اردشــیري 
جونقاني به شناسنامه شماره 27 کدملي 4679519371 صادره فرزند مرتضي قلي بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 89/64 مترمربع مفروزی از پالک شماره4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف  آقای علی مصدق دنبه خریداری شده است.
29- رای شــماره 1452 مــورخ 95/09/28 و رای اصالحی شــماره 8293 مورخ 
96/06/29 هیات اول خانم مهري وحیدي دستجردي به شناسنامه شماره 45 کدملي 
1288650744 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 341 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 151 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای محمد 

واحد دستجردی خریداری شده است.
30- رای شــماره 8005 مــورخ 95/05/30 و رای اصالحی شــماره 7366 مورخ 
96/06/14 هیات اول خانم مهري وحیدي دستجردي به شناسنامه شماره 45 کدملي 
1288650744 صادره اصفهان فرزند یداله برششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
40.34 مترمربع مفروزی از پالک شماره 151 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای 

محمد واحد دستجردی خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/08/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/08/30

 م الــف: 25634 اعظــم قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امالک 
جنوب اصفهان
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زلزله زدگان توسط هالل احمر اصفهان
مديرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: تا کنون اقالم 
امدادی شامل 8 هزار و 449 دستگاه چادر و 16 هزار و 244 تخته پتو 
بین زلزله زدگان شهری و روستايی منطقه زلزله زده ثالث باباجانی 
توزيع شده است.محسن مومنی اظهار داشــت: هزار و 364 شعله 
والور و هزار و 546 تخته موکت در منطقه زلزله زده تحت پوشــش 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان در بین 8 هزار و 400 خانوار اين 
منطقه توزيع شده است.وی يادآور شــد: تیم پشتیبانی و امدادی 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان شــامل 20 تن از امدادگران و 
 عوامل امدادی اين جمعیت نیز جهت استقرار و ارائه خدمات امدادی 

به منطقه اعزام شدند.

 ارسال 110 چادر
 توسط صنف ميوه و تره باراصفهان

ريیس اتحاديه عمده فروشان میادين میوه و تره بار اصفهان گفت: 
فعاالن اتحاديه عمده فروشان میوه و تره بار بعد از ارسال کمک هاي 
نقدي، در مرحله بعد با آگاهي از نیازهاي مردم زلزله زده غرب کشور، 

110 چادر را به منظور اسكان حادثه ديدگان تهیه کردند.
ناصر اطرج  در رابطه با اقدامات صورت گرفته به منظور کمک رسانی 
به مردم زلزله زده کرمانشاه اظهار کرد: صنف میوه و تره بار اصفهان 
در پی باخبر شدن از حادثه اخیر کرمانشــاه به جمع آوری و ارسال 
کمک های نقدی اقدام کردند.وی بیان داشت: جمع آوری کمک های 
مردمی توسط صنف میوه و تره بار اصفهان همچنان ادامه دارد و در 
حال حاضر نیز در حال اســتعالم کاالهای ضروری مورد نیاز مردم 
زلزله زده هستیم تا بر اساس نیاز هم وطنان، کاالی مورد نظر را به اين 

مناطق ارسال کنیم.

مشارکت صنف مصنوعات چوبی 
اصفهان در بازسازی کرمانشاه

ريیس صنف مصنوعات چوبی اصفهان در رابطه با امكان مشارکت 
صنف متبوعش در روند بازسازی مناطق زلزله زده گفت: اين صنف 
آمادگی الزم را دارد که در بازســازی خانه هــای بازماندگان زلزله 
مشارکت داشته باشد.محمد شادمند اظهار کرد: صنف مصنوعات 
چوبی استان اصفهان همزمان با اطالع از وقوع حادثه غم انگیز زلزله 
در استان کرمانشاه، آمادگی خود برای ارسال کمک های نقدی و غیر 
نقدی به هم وطنان زلزله زده را از ســوی اتاق اصناف استان اصفهان 
اعالم کرد.وی در ادامه افزود: بر همین اساس، درخواست جذب اين 
کمک ها به صورت تلفنی، پیامكــی و همچنین حضوری به اعضای 
صنف اعالم و تاريخــی برای تجمیع اين کمک ها تعیین شــد.وی 
همچنین تصريح کرد: در اين راستا، صنف مذکور کمک های خود را 
به صورت نقدی به اتاق اصناف استان تقديم کرد و اعضای صنف نیز 
کمک های نقدی و غیر نقدی اعطا کرده بودند که همه از طريق اتاق 
اصناف استان به مقصد کرمانشاه ارسال شد.شادمند خاطرنشان کرد: 
اين کمک ها عمدتا شامل پتو، لباس گرم، چادر، مواد غذايی و دارو 

می شد که در قالب دو محموله ارسال شده است.

در شهر

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان: 

هالل احمر استان بزرگ ترین  
مرکز توانبخشی کشور است

مرکز توانبخشی هالل احمر اصفهان،بزرگ ترين و 
جامع ترين توانبخشی در مرکز و غرب کشور است.

مدير عامل جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: اين 
مرکز،روزانه به صدها توانخواه از سراســر کشور و 
حتی توانخواهانی از کشورهای همسايه خدمات 

ارائه می دهد.
محسن مومنی افزود: 40 متخصص در زمینه های 
گفتار درمانی، فیزيو تراپــی ، کارگاه کاردرمانی، 
حرکات اصالحی و ســاخت اورتز و پروتز در اين 
مرکز فعالیت می کنند.وی،مهم ترين ويژگی مرکز 
توانبخشــی هالل احمر اصفهان را ارائه خدمات و 
ساخت تجهیزات پیشرفته توانبخشی با کمترين 
قیمت دانست و افزود: با مشارکت خیران ،خدمات 
و محصوالت توانبخشی اين مرکز با کمترين هزينه 
ارائه می شود.مومنی گفت: اکنون در حال رايزنی 
با کشورهايی همچون آلمان هستیم تا بتوانیم به 
فناوری ســاخت تجهیزات توانبخشــی پیشرفته 

دست يابیم.

کشف تریاك در خودروهاي 
صفرکيلومتر خارجي

ريیس پلیس مبــارزه با مواد مخــدر فرماندهي 
انتظامي اســتان اصفهان از کشــف بیش از 18 
کیلوگرم مواد مخدر از نوع ترياك در بازرســي از 
تريلر حامــل خودروهاي صفــر کیلومتر خارجي 
خبر داد. سرهنگ ســید تقي حسیني اظهار کرد: 
ماموران اين پلیــس در پي يک ســري اقدامات 
علمي و تخصصي دريافتند که فردي به وســیله 
يک دستگاه تريلر حامل خودروهاي صفرکیلومتر 
وارداتي مقاديري مواد مخدر را به اصفهان و تهران 
منتقل مي کند که بالفاصله موضوع در دستور کار 

اداره عملیات ويژه اين پلیس قرار گرفت.
وي با بیان اينكه ماموران طــي عملیاتي ضربتي 
خودروي مذکور را در يكــي از محورهاي ورودي 
به استان شناسايي و راننده آن را دستگیر کردند، 
افزود: در اين عملیات مقدار 18 کیلو و500 گرم 
ترياك که به صــورت بســته هاي کوچک داخل 
 خودروهاي صفــر کیلومتر جاســاز شــده بود،

 کشف شد.

اين روزها با حادث شدن زلزله کرمانشاه، بسیاری به صرافت 
افتاده اند تا به نقاط بحرانی شهر اصفهان اهمیت بدهند. شهر 
اصفهان دارای بخش زيادی بافت فرسوده يا بافت ناکارآمد 
شهری اســت که بايد برای بهبود ســیما و منظرشهری و 
همچنین پیشــگیری از باليــای طبیعی احیا شــود. بافت 
فرسوده يكی از چالش های اصلی شهر اصفهان است، اما خطر 
آن همچنان جدی گرفته نمی شــود؛ اين در حالی است که 
230 لكه بافت فرسوده در مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان 

شناسايی شده است.
اگر در پیچ و خم کوچه های اين شــهر قدم برداشته باشید، 
ضــرورت احیای بافت های فرســوده را احســاس خواهید 
کرد.تصــور اينكه تیم هــای امدادی چگونه مــی توانند در 
 البه الی اين کوچه های تنگ فعالیت کنند، بســیار سخت

 است.
بافت های فرســوده شهری، محالت فرســوده ای در فضای 
شهری است که مسائل و پیچیدگی های اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی و شــیوه خود را دارد .اين محالت و بافت ها از يک 
سو دارای ريشه های سكونتی ارزشــمند با غنای فرهنگی، 
اجتماعی و معماری است و از طرف ديگر به جهت فرسودگی 
شديد، نبود دسترسی مناسب به خدمات شهری و بهداشتی، 
وجود مشكالت اجتماعی و امنیتی و آسیب پذيری در برابر 
زلزله، سیل و آتش ســوزی و نیز عدم تطابق با زندگی امروز 
 شــهری و شهرســازی مدرن، دارای مشــكالت رو بنايی و

 زير ساختی هستند.
به هر حال شــهری همچون اصفهان با قدمتی بســیار زياد 
نیازمند رسیدگی است؛ چرا که به گفته مدير عامل سازمان 
نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان بالغ بر 2 هزار و 304 
هكتار از مساحت شــهر اصفهان دارای بافت فرسوده است 
و بیشــترين بافت تاريخی در مناطق 1، 3، 4 و 5 مشــاهده 
می شــود، اين در شــرايطی اســت که بیش از 60 درصد 
 امالك در بافت های فرســوده فاقد ســند مالكیت هستند.

  از همین رو مالكان نمی توانند از تســهیالت بانكی استفاده 

کنند.حســین جعفــری همچنیــن در جلســه ســتاد 
بازآفرينی شــهری که ماه گذشته برگزار شــد عنوان کرده 
بود: طی 9 ســال گذشــته تنها 15 درصد از شهر اصفهان 
با دريافت پروانه ســاختمانی نوسازی و بهســازی شده در 
حالی که ســالیانه بايد 10 درصد از شــهر مورد بازآفرينی 
پايدار شــهری قــرار می گرفت. در 9 ســال گذشــته ۷0 
هزار پروانه ســاختمانی در شــهر اصفهان صادر شــده که 
11 هــزار و پانصد مورد آن در بافت فرســوده بــوده که در 
 اين راســتا 230 هكتار از بافت فرسوده شــهری احیا شده

 است. 
دولت برای نوسازی امالك واقع در بافت های فرسوده تا زمان 
ســاخت، مبلغ 20میلیون تومان به ازای هر واحد به عنوان 
وديعه مســكن با کارمزد 4درصد و برای ســاخت هر واحد 
مســكونی نیز مبلغ 50میلیون تومان تســهیالت با کارمزد 

8درصد پرداخت می کند.
به طور حتم يكی از موضوعاتی که وزارت راه و شهرســازی 
و شهرداری به طور مشــترك بايد روی آن کار کنند، اعمال 
سیاســت های تشــويقی اســت که در حوزه های مختلف 
مالی، ضوابط و مقررات، زيرســاخت ها، نظام مهندســی و 
سرمايه گذاری وجود دارد؛ سیاســت هايی که در بسیاری از 
مواقع نه تنها کارگشــا نبوده اند بلكه معضالت ديگری را به 

همراه داشته است.
از سوی ديگر نیز شیرين طغیانی، ريیس کمیسیون عمران 
و شهرسازی شورای اسالمی کالنشهر اصفهان در يازدهمین 
جلسه علنی شــورای اسالمی شــهر تغییرات در بافت های 
شــهری را اجتناب ناپذير دانســت  و عنوان کرد: بافت های 
فرسوده شهری بسیار آسیب پذير هستند. برای اينكه اصفهان 
دچار عدم توازن اين بافت ها نســبت به ديگر شــهرها نشود 
 بايد زمینه های فرسودگی شــناخته و مشخص شود. تداوم

  ايــن رونــد در بافت هــای فرســوده شــهری زندگــی 
نسل های آينده را نشــانه گرفته؛ چرا که 26 درصد از مردم 
شــهر اصفهان در بافت های فرســوده زندگــی می کنند. با 
وجود اينكه سازمان بهســازی و نوسازی تالش هايی داشته 
 و 5 دفتر تســهیل گری دارد، اما هنوز اتفاق قابل توجهی رخ 

نداده است.
اعالم مشــكالت زخم های جامعه مسلما زخمی از بدنه اين 
شهر را ترمیم نخواهد کرد. 26 درصد از جمعیت شهر اصفهان 
جمعیت قابل مالحظــه و در خطر هســتند و اين موضوع 
توجه ويژه ای می طلبد؛ چرا که توجه به بافت های فرســوده 
اگر به صورت ريشــه و با اصول علمی روز صــورت بگیرد، 
می تواند دســتاوردهای مطلوبی به همراه داشته باشد. بايد 
هنگام ورود به بافت های فرســوده آخرين روش های نوين و 
شــیوه های شهرســازی را مدنظر قرار دهیم و از روش های 
 کهنه استفاده نكنیم تا شاهد اتفاقاتی به نفع مردم اين شهر 
باشیم،چون هر آن ممكن است خشم زمین دامن شهرمان 

را بگیرد.

جامعه ما همواره به نحوی عمل کرده است که تا اتفاقی را با گوشت و استخوان تجربه  فاطمه کاویانی
نکند، سعی در پیشگیری از آن ندارد و این مسئله را می توان در یکی دو سال اخیر به 
وفور شاهد بود. اینکه با مشاهده تخریب ساختمان پالسکو و حواشی آن به تکاپو افتادیم تا بازارهای اصفهان 
را احیا کنیم و از اتفاقات احتمالی برای این بازارها پیشگیری کنیم، اما تمام این اهمیت دادن ها در یکی دو 

هفته خالصه و کم کم به فراموشی سپرده شد.

بحران در بافت های فرسوده شهری اصفهان؛ 

نفس های آخر

اخبار زلزله

ابالغ رای
8/260 شماره دادنامه: 9609970351300831 شماره پرونده:9609980351300155 
شماره بایگانی شــعبه: 960180 خواهان: آقای محمدرضا امینی فرزند م حمود با وکالت 
آقای مصطفی نوروزی مهیاری فرزند یداله به نشــانی اصفهان- خ شریف واقفی- بعد از 
چهار راه گلزار- نبش کوچه شایسته)24(، خواندگان: 1- آقای مهدی زاده حسین فرزند 
محمود به نشــانی مجهول المکان 2- آ قای حســن محمد دخت گرگابی فرزند حسین 
به نشــانی اصفهان- چهارباغ باال- خ نیکبخت- جنب کوچــه خدابنده- پ 34- طبقه 
همکف- زنگ دوم 3- آقای محسن مسائلی فرزند محمد علی به نشانی اصفهان- میدان 
احمدآباد- ابتدای خ ولی عصر- بانک مســکن- شــعبه ولی عصر- قسمت کارگزینی، 
خواسته: اعتراض به عملیات اجرایی )موضع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی(، 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اعتــراض ثالث اجرائی آقای محمدرضــا امینی با وکالت آقای 
مصطفی نوروزی مهیاری به طرفیت 1 – حسن محمد دخت گرگابی 2- محسن مسائلی 
3- مهدی زاده حسین موضوع عملیات اجرائی مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی 
و درخواســت رفع توقیف از پالک ثبتی 41224-15190 بخــش 5 ثبت اصفهان با این 
توضیح که خواهان مدعی است پالک مذکور در تاریخ 90/12/29 طی قراردادی از آقای 
مهدی زاده حسین به آقای مهدی مسائلی واگذار می گردد و در تاریخ 1393/10/17 طی 
قرارداد شماره 228245 در قبال یک باب آپارتمان مسکونی از سوی آقای مهدی مسائلی 
به آقای محمدرضا امینی واگذار می گردد که برابر دستور قضایی شماره 940517 ج 13 
مورخ 1395/11/4 به درخواست خوانده ردیف اول توقیف می گردد با عنایت به اقرار آ قای 
مهدی مسائلی در جلسه رسیدگی مورخ 96/5/28 این دادگاه که مبنی بر واگذاری پالک 
موصوف به شخص معترض و اذعان به مالکیت وی و نظر به عدم حضور دیگر خواندگان 
با وصف ابالغ قانونی و عدم ارائه هیچ گونــه دفاعی در قبال دعوی خواهان و با التفات به 
مصون ماندن مستندات خواهان از هر گونه ایراد و اعتراض خواندگان لذا دادگاه اعتراض 
را وارد دانسته مستندا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر رفع توقیف از پالک 
موصوف به نفع آقای محمدرضا امینی صادر و اعالم می گردد رای صادره نسبت به خوانده 
ردیف دوم حضوری و قطعی می باشد و نسبت به بقیه خواندگان رای غیابی است ظرف 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازانقضای مهلت واخواهی ظرف 20 
روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 23933 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )406 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

8/351 کالســه پرونده: 960695 دادنامه: 9609976793901887-96/7/27 مرجع 
رسیدگی شعبه 9 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد اســماعیلی به نشانی 
اصفهان خیابان جی خیابان شهید رجائی شــهرک فاضل خیابان بهار 3 بهار 6 بن بست 
میخک انتهای کوچه سمت راست آخرین خانه، خوانده: مسعود فروغی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: الزام به انتقال سند رسمی خودرو مقوم به 70/000/000 ریال به انضمام 
خسارات دادرسی ،گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمد اسماعیلی فرزند حسین 
به طرفیت آقای مسعود فروغی فرزند اصغر به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو 
سواری پراید به شماره انتظامی 13-732 هـ 59 مقوم به 70/000/000 به انضمام خسارات 
دادرسی با عنایت به محتویات پرونده، استعالم بعمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص 
آخرین مالکیت خودرو مالحظه قولنامه ارائه شده از طرف خواهان و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی شرکت ننموده و نسبت به دعوی مطروحه خواهان ایراد 
و اعتراضی وارد ننموده، لذا شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده مستنداً به 
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10، 219، 220، 221، 223 و 225 قانون مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده )آقای مســعود فروغی( بر حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 
انتقال رسمی سند خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی به شماره انتظامی 13-732 هـ 
59 و شماره شاسی s 1412289475493 و شماره موتور 3481418 به رنگ سفید روغنی 
به نام خواهان و پرداخت مبلغ یک میلیون و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 24008 
 شعبه نهم مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )326 کلمه، 

4 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/690   در خصوص پرونده کالسه 406/96 ش 2 دعوی سید مصطفی هاشمی به طرفیت 
امیر کریمی و زهرا غفاریان خمبی به خواسته الزام به تنظیم سند با توجه به مجهول المکان 
بودن آدرس محل سکونت خواتده ردیف دوم زهرا غفاریان خمبی و تعیین وقت رسیدگی 
به تاریخ 96/10/19 ســاعت 4 بعد از ظهر مراتب جهت نشــر در یکــی از روزنامه های 
کثیراالنتشار به حضورتان اعالم می گردد ضمنا نسخه ثانی دادخواست و ضمایم جهت 
ابالغ به خوانده در پرونده موجود می باشد. مقتضی است یک نسخه از روزنامه جهت بهره 
برداری قضایی به این شعبه از شورا ارسال فرمایید. م الف: 446 شعبه دوم مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف نطنز )111 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/731 شــماره صادره : 1396/42/436440 نظر به اینکه به موجب رای شماره 3361 
مورخ 1396/04/12 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4483/3808 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد علی یوســف نژاد فرزند صفرعلی در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک با استناد ماده 13 
قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
1396/09/29 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 27038 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)155 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9610463624700010 درخواســت:  شــماره   8 /732
9409983624000095 شماره بایگانی شعبه: 960469  نظر به اینکه در پرونده کالسه 
960469 بازپرسی متهم محمد ذوالفقاری جمال آباد فرزند مسیب به اتهام کالهبرداری 
اینترنتی به مبلغ 1/270/000 ریال از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد با توجه به 
مجهول المکان بودن نامبرده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب به وی ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اردستتان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 324 شعبه اول دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اردستان )110 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

8/733  خانم معصومه آقابابائیان دارای  شناســنامه شــماره 175 به شرح دادخواست به 
کالسه  397/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی آقا بابائیان به شناســنامه 267 در تاریخ 96/2/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 دختر و 1پسر به نام های: 
1- احمدآقا بابائیان فرزند علی به شماره شناسنامه 7147 ، 2- معصومه آقابابائیان فرزند 
علی به شماره شناســنامه 175، 3- زهره آقابابائیان فرزند علی به شماره شناسنامه 147، 
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: 325 شعبه 10 شورای 

حل اختالف  اردستان )140 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/734  در خصوص پرونده کالسه 289/96 ش 2 خواهان شــرکت سیمان اردستان با 
وکالت آ قای محمود امیری پور به نشــانی ارستان ســه راه هالل احمر بن بست نارنج 
درخواســتی مبنی بر مطالبه و تامین خواســته به طرفیت مریم رضائی فرزند محمد تقی 
به نشــانی مجهول المکان تقدیم نموده است. وقت رســیدگی  برای روز یکشنبه مورخ 
96/10/24 ســاعت 10/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در پشت دادگستری مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 327 

شعبه  دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اردستان )126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/735 شماره نامه: 9610113633600812 شــماره پرونده: 9609983633600520 
شماره بایگانی شعبه: 960526 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 

در پرونده مطروحه کالسه 960526 به  خانم فرنوش کیا کجوری فرزند فریدون خوانده 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای علی اصغر نقدی 
خوزانی فرزند حسن به خواسته مطالبه یک فقره چک به بملغ 250/000/000 ریال  و در 
جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز شنبه مورخ 96/10/13 ساعت 9 
صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات 
ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارســال دارید واال 
تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 5685 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/736  خانم زهرا محمدی جوآبادی دارای شناسنامه شــماره 8 به شرح دادخواست به 
کالسه  624/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سلطان خانم جوانمرد جوآبادی به شناسنامه 667 در تاریخ 1391/7/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اسماعیل 
محمدی جوآبادی فرزند غالمعلی، ش.ش 25 )فرزند( 2- رضا محمدی جوآبادی فرزند 
غالمعلی، ش.ش 26 )فرزند( 3- محمد علی محمدی فرزند غالمعلی، ش.ش 7 )فرزند( 
4- فاطمه محمدی جوآ بــادی فرزند غالمعلی، ش.ش 22 )فرزنــد( 5- زهرا محمدی 
جوآبادی فرزند غالمعلی، ش.ش 8 )فرزند( 6- رقیه محمدی جوآبادی فرزند غالمعلی، 
ش.ش 23 )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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 5721 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/738  نظر به اینکه آ قــای محمدرضا علوی دهاقانی فرزنــد محمود به طرفیت داوود 
جهانبخش فرزند علی مجهول المکان دادخواســتی مبنی بر انتقال ســند یک دستگاه 
خودروی پراید به شــماره پالک 149 ه 98 ایران 23 به این شعبه ارائه نموده است تاریخ 
رسیدگی پرونده فوق به شــماره 530/96 مورخ 96/10/18 ســاعت 5 عصر در مجتمع 
 شــوراهای حل اختالف دهاقان به نشــانی بلوار انقالب پشــت بانک ملی می باشــد.  
م الف: 96/249 شــعبه  اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف دهاقان )81 

کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/739 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره  7897/3326 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رحیم صادقی خوراسگانی فرزند حسین 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027005781- 96/5/21 مفروز گردیده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
یکشنبه مورخ 1396/9/26 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:26591 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)181 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره    139603902127000036 آگهــی:  شــماره    8 /740
139504002127000046 بر اساس پرونده اجرائی به شماره بایگانی 9500072 تمامت 
ششدانگ یکباب خانه شماره یکهزار و ششصد و نود و نه فرعی از بیست و سه اصلی واقع در 
سودآباد بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 144/5 مترمربع مورد ثبت صفحات 53 و 591 
و 473 دفاتر 509 و 354 و 407 با حدود و مشخصات: شماال به طول 17/35 متر دیواریست 
به زمین شماره 23/1705 شرقا به طول 7/90 متر دیواریست به دیوار خانه 23/98 جنوبا به 
طول 19 متر دیوار به دیوار خانه شماره 23/1700 غربا اول به طول 2/10 متر دیواریست 

به دیوار خانه 23/1700 دوم به طول 5/95 سانتی متر در و دیواریست به کوچه بن بست 
احداثی 5 متری به نام محسن معظمی )نسبت به چهار دانگ مشاع( سمیه رهایی )نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع( و محمد مهدی معظمی ) نســبت به نیم دانگ مشاع( از ششدانگ 
ثبت و سند صادر شده است و به موجب ســند رهنی شماره 42506 مورخ 1390/03/12 
دفتر اسناد رسمی شماره 145 شهرضا از طرف نامبردگان در رهن بانک کشاورزی شعبه 
مهرگرد قرار گرفته که به علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و 
پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار و باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و برابر برگ 
ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شــرح توصیف و ارزیابی گردید. مورد بازدید 
شامل یک باب منزل مســکونی دو طبقه با دو واحد مسکونی و یک واحد زیرزمین و یک 
دستگاه پارکینگ و خرپشته روی پشت بام با قدمت حدود 17 سال به مساحت کل اعیانی 
ها حدود 234 متر مربع می باشد. اسکلت ساختمان بتنی با سقف تیرچه بلوک و دیوارهای 
باربرآجری اطراف ساختمان و هر واحد مسکونی دارای یک هال، دو اتاق خواب، آشپزخانه 
با کابینت فلزی و کف موزائیک و جداره کاشی کاری شــده و سرویس بهداشتی با کف 
سرامیک و بدنه کاشی کاری شده و درب آلومینیومی می باشد. درب و پنجره های خارجی 
ساختمان فلزی دربهای داخلی چوبی با چهارچوب فلزی نمای بیرونی ساختمان و داخلی 
حیاط در پائین سنگ آزاره چهل سانتیمتری و بقیه آجرنما چهار سانتیمتری کار شده است 
کف حیاط موزائیک سیمانی پرسی و بهره برداری از حیاط در اختیار طبقه همکف می باشد 
و کف ساختمان موزائیک و جداره داخلی دیوارها تا ارتفاع یک متر سنگ کاری و مابقی تا 
سقف گچ و نقاشی شده است. پارکینگ دارای درب فلزی و کف موزائیک و جداره کاشی 
کاری شده و کف و بدنه زیرزمین نیز موزائیک کاری شده است. راه پله احداث شده از سنگ 
چینی و نرده فلزی می باشد. سرمایش ساختمان توسط کولرآبی و گرمایش توسط بخاری 
گازی تامین می شود. ملک مذکور دارای انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز می باشد. که به 
مبلغ یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی شده است و مورد رهن فاقد بیمه 
می باشد. در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1396/09/29 
در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل می گردد. از طریق مزایده به فروش می رسد 
چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده 
تشکیل می گردد. مزایده از مبلغ کارشناسی یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به هر کس که خریدار باشد فروخته می شود طالبین 
می توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا بلوار مطهری ) خیابان 40 
متری( کوچه ندامتگاه کوچه نوبهار بن بست گله پالک 147 کدپستی 86197-76719 
بازدید به عمل آ ورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال 
سند در دفاتر اسناد رســمی و مالیات دارائی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به 
حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و ســایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده 
می باشد. تاریخ انتشار: 1396/8/30  م الف:732 محمد مهدی یوسفیان مسئول واحد 

اجرای اسناد رسمی شهرضا )644 کلمه، 7 کادر(
فقدان سند مالكیت

8/745 نظر به اینکه سندمالکیت تمامت نودوسه ونیم سهم مشاع ازکل ششصدوشصت 
ونه سهم ششدانگ پالک ثبتي شماره : 791 فرعي از2 – اصلي واقع دربخش یک ثبتي 
شهرضا که درصفحه 620 دفتر78 دفترامالک بنام حسین خدادادي ثبت وصادروتسلیم 
گردیده است ، سپس بالواسطه / مع الواسطه به موجب سندانتقال شماره : 129162 – 14 
/ 12 / 76 دفترخانه شماره سه شهرضاتمامت یازده سهم وسه چهارم سهم مشاع به فروغ 
الســادات طبائیان انتقال وته سند درســهم نامبرده واقع گردیده که اینک نامبرده باارائه 
درخواست کتبي به شــماره وارده 960903661532726  به انضمام دوبرگ استشهادیه 
محلي که امضاء شهودآن ذیل شــماره 915091 – 11 / 8 / 96 به گواهي دفترخانه سه 
شهرضارسیده است مدعي است که ســندمالکیت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل 
انگاري مفقودگردیده است ودرخواســت صدورالمثناي پالک فوق رانموده لذامراتب به 
اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي 
شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد 
خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودرابکتبًاضمن ارائه 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس 
واصل ســند مالکیت به ارائه کننــده سندمســتردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد . م الف: 720   موسوي رئیس ثبت 

اسناد و امالک شهرضا )217 کلمه، 2 کادر(
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سالمت

زیبا سلیمانی این روزها بارها و بارها مسئولین و کارشناسان مربوطه درخصوص وضعیت سالمت هوای کشور هشدار داده اند.
پدیده گرد و خاک از جمله عوامل تهدیدکننده سالمت است که طی سال های اخیر بیشتر شاهد آن در سراسر کشور به ویژه مناطقی همچون استان 

خوزستان و چهارمحال و بختیاری بوده ایم.
در این میان اطالع افراد درخصوص خود مراقبتی در برابر گردو غبار، می تواند تا حد زیادی از بروز عالئم آلرژی و مشکالت حاد تنفسی و ابتال به امراض 

مرتبط با این پدیده پیشگیری کند.
کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، در تعریف گرد و غبار گفت: گردو غبار عبارت است از افزایش 

ذرات جامد معلق در هوا؛ به طوری که موجب تیرگی نسبی هوا می شود و میزان دید افقی یا عمودی را کاهش می دهد.
مجید کالهی، وجود گرد و غبار در بخش هایی از دنیا که دارای مناطق خشک و بیابانی هستند را پدیده ای طبیعی دانست و افزود: 

تراکم این ذرات اگر از حدی فراتر رود مانند یک حادثه غیر مترقبه جوی عمل کرده و باعث خسارت می گردد.
وی اظهار داشت: مســئله گرد و غبار تاثیراتی فراتر از مرزهای جغرافیایی کشورها دارد و منشأ بروز و محل تاثیرگذاری آن 

الزاما یک کشور واحد نیست.
کالهی گفت: ذرات گرد و غبار از نظر اندازه به دو دســته درشــت)غیر قابل تنفس( و ریز )قابل تنفس( طبقه بندی 
می شوند. ذرات درشت حداکثر می توانند به داخل بینی، دهان و حلق راه یابند؛ اما ذرات ریز می توانند به عمق بیشتر 
و نواحی حساس مجرای تنفسی و ریه ها نفوذ کنند. بنابراین ذرات ریزتر دارای اثرات بالقوه مهمی 

بر سالمت انسان هستند.
وی، علت طوفان های جدید حامل گرد و غبار را مربوط به خشکســالی و کم بارشی، گسترش 
بیابان ها به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی و تخریب محیط زیست و فعالیت های انسانی مانند 
سد سازی و مهار آب های سطحی و برداشــت بی رویه از منابع آبی برشمرد و افزود: خسارات 
حاصل از این گرد و غبار در درجه اول می تواند بر سالمت انســان و حیوانات تاثیر سوء برجای 

بگذارد.
از اثرات گرد و غبار بر سالمت که کالهی به آنها اشــاره کرد، می توان چند مورد را 
نام برد؛ ازجمله  تحریک چشــم ها، تحریک مجاری فوقانی تنفسی،  تاثیر بیشتر 
بر افراد آســیب پذیر مانند نوزادان، کودکان، نوجوانان و سالخوردگان و تشدید 
مشکالت بیماران تنفسی و مبتالیان به آسم و  بیماران قلبی عروقی و در نهایت 

کاهش عمر افراد.
وی افزود: در این میان، نوزادان یا کودکان و نوجوانان، سالخوردگان،  افراد مبتال به 
بیماری های تنفسی مانند آسم، برونشیت و آمفیزم،  بیماران قلبی و مادران باردار، 

از گروه های آسیب پذیرتر در مقابل تهدیدات گردو غبار هستند.
کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، در ادامه، به 
اقدامات کمک کننده برای به حداقل رساندن اثرات ســوء گرد و غبار اشاره داشت و افزود: 
حتی االمکان عدم خروج از محیط های سرپوشــیده)منزل و محل کار( تا زمان رفع یا 
کاهش آلودگی هوا، کاهــش زمان مدت حضور در صورت مجبــور بودن برای انجام 
فعالیت خارج از منزل یا محیط کار و بســتن درب و پنجره ها و اســتفاده از تهویه 

مطبوع، از موثرترین راه ها به شمار می رود.
وی در ادامه توصیه کرد از ورزش سنگین و پیاده روی در هوای آزاد اجتناب کرده 

و مصرف شیر و مایعات خود را افزایش دهید.
انجام مشاوره با پزشک در صورت دارا بودن آسم یا نشانه هایی مانند کوتاهی تنفس، 
خس خس سینه و درد قفسه سینه و عدم خروج کودکان، سالمندان و بیماران قلبی 
و تنفسی، از دیگر توصیه های این کارشناس بهداشت محیط در زمان بروز پدیده گرد 
و غبار است. وی افزود: همچنین توصیه می شود برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی 
و آب آشامیدنی از پوشش مناسب استفاده شود و برای کاهش تماس با گردو غبار در محیط 
زندگی نظافت روزانه صورت گیرد. وی گفت: استفاده از ماسک در زمان بروز گردو غبار و ماسک 
های کاغذی معمولی برای جلوگیری از ورود ذرات ریز گرد و غبار به سیســتم تنفسی کارایی اندکی دارد؛ 
بنابراین توصیه می شود از ماسک »FFP« که کارایی بیشتری دارد استفاده شود. وی خاطرنشان کرد: این ماسک ها برای مدت زمان 2تا3ساعت 
استفاده مناسب هستند و طی این مدت باید به طور کامل اطراف بینی و دهان را بپوشــانند تا راه نفوذ هوا بسته شود؛ در غیر این صورت  تاثیر چندانی 
ندارند. کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، با توجه به اینکه این ماسک ها، آالینده های گازی هوا مانند منواکسیدکربن 
را نمی گیرند و تنفس با استفاده از ماسک،  از حالت معمولی دشوارتر است، مشورت با پزشک را برای افراد دارای سوابق بیماری قلبی عروقی و تنفسی الزم دانست و افزود: 

در مجموع استفاده از این ماسک ها برای افراد سالمی که به ناچار باید در زمان بروز پدیده گرد و غبار در بیرون بمانند، قابل توصیه است.

با این قرص الغرشوید
 یکی از شــیوه های خیلــی طبیعی بــرای پاییــن آوردن وزن، مصرف 
ادویه هاســت. این ادویه ها اگربه شــیوه درســت و به اندازه مناســب 
 استفاده شوند، به سالمتی افراد آسیبی نمی رســاند و به وزن دلخواه خود 

می رسند.
 تعجب نکنید؛ شما خودتان می توانید قرص الغری بسازید. برای این کار کافی 
است یک قاشق زردچوبه،یک قاشق زنجبیل،یک قاشق زیره که نوع آن فرقی 
نمی کند سیاه یا سبز باشد و  یک قاشــق دارچین را با هم در ظرفی کوچک 
مخلوط و میکس کنید. در صورتی که یبوست دارید 
یک قاشق پودر سنا هم به این مواد خشک اضافه کنید. 
حاال این مخلوط را با یک  قاشق عسل به صورت یک 
خمیر آماده کنید و از آن به اندازه یک نخود برداشته، 
در دست گرد کنید و به شکل قرص درست کرده و کنار 
بگذارید تا خشک شود. حاال یکی دو عدد از این قرص 
را در روز مصرف کرده  و تا رسیدن به وزن مطلوب ادامه 
دهید. این قرص طبیعی، سوخت و ساز و متابولیسم 
 بــدن را افزایــش داده و موجب کاهش وزن شــما 

می شود.

فیبــر دریافتی خود را افزایــش دهید. در 
غذاهای خود مانند ســاالد، از بذر کتان خرد 

شده و به عنوان میان وعده، آجیل های خام، هویج 
یا قطعات کرفس  استفاده کنید. تمام کربوهیدرات ها 

را به غالت کاملــی مانند برنــج قهوه ای نان و پاســتای 
سبوس دار تغییر دهید. به سوپ خود سبزیجات اضافه کرده و 

 در کنار ساندویچ خود به جای خوردن چیپس، از سبزیجات و ساالدها
 استفاده کنید.

ماهی هــای چرب 
مانند قزل آال، سالمون 

وحشی، ســاردین و ماهی 
خال مخالی، حاوی اسیدهای چرب 

ضد التهابی هستند که به عنوان کلسترول های 
خوب نیز شناخته می شوند. سعی کنید هفته ای 

دو تا سه مرتبه ماهی میل کنید.

اگر درمعرض فشــار 
باالی خون هستید، ارزشش 

را دارد که دهانتان بوی بد بگیرد. سیر 
حاوی آلیسین است؛ یک آنتی بیوتیک طبیعی که با بهبود 

فشار خون ارتباط دارد. سیر باید خام و فراوان باشد؛ بنابراین 
می توانید به آن روغن زیتون و آب لیمو اضافه کنید و آن را به 

عنوان سس ساالد به کار ببرید یا می توانید همین ترکیب را در 
پایان پخت برخی از غذاها، به آنها اضافه کنید.
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مسـئول واحـد فراهـم آوری و پیونـد اعضـای  زاینده رود
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهرکرد،  از قـرار 
گرفتن 15 نفـر از بیماران کلیوی این اسـتان در لیسـت انتظار پیوند 
خبر داد و افـزود: این افـراد با توجـه به زمان قـرار گرفتـن در نوبت و 
وضعیـت بیماری شـان، در صـورت معرفـی شـدن گزینـه مناسـب، 

تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار خواهند گرفت.
زهرا سـیاح با اشـاره به ترویج فرهنگ اهـدای عضو به عنـوان اقدامی 
خداپسـندانه بـرای هدیـه زندگی دوبـاره به بیمـاران نیازمنـد پیوند 
عضو در چهارمحـال و بختیاری افـزود: تیم پیوند اعضای این اسـتان 
از سـال 1382 فعالیت خـود را آغاز کـرده و تا کنـون در صدر جدول 
اسـتان های فعال بـرای فراهـم آوری عضـو پیونـدی در کشـور قرار 

گرفته اسـت.
بـه گفتـه وی، بخـش پیونـد کلیـه بیمارسـتان آیـت الـه کاشـانی 
شـهرکرد از آذرماه سـال 1394 با پیشـرفته ترین امکانات راه اندازی 
شـده و تاکنون 30 عمل جراحـی پیوند به صـورت موفقیـت آمیز در 

این بخـش صـورت گرفته اسـت.
سـیاح تصریح کرد: با توجه به مهارت تیم پزشـکی، امکانات و سـطح 
خدمات مرکـز آموزشـی و درمانی آیـت اله کاشـانی، با فراهم شـدن 
امکان پذیـرش بیمـاران کلیوی از سـایر اسـتان ها بـرای انجام عمل 
جراحی پیونـد، تاکنون 2 بیمـار غیربومی بـا اهدای عضـو از بیماران 
مرگ مغـزی، در این مرکـز تحت جراحـی پیوند کلیه قـرار گرفته اند 
و یـک کلیـه از اسـتان یـزد بـه ایـن بیمارسـتان، منتقـل و بـه بیمار 

هم اسـتانی مان پیونـد زده شـد.
مسـئول واحد فراهـم آوری و پیونـد اعضای دانشـگاه علوم پزشـکی 
شـهرکرد،  تمامی خدمـات مربوط بـه پذیـرش، انجام عمـل جراحی 
پیونـد و بسـتری بیمارانـی که تحـت پیونـد کلیه قـرار مـی گیرند را 
100درصـد تحت پوشـش بیمـه و رایـگان اعـالم کـرد و افـزود: هر 
بیمـار پـس از انجـام پیونـد حـدود 20 روز در بخـش پیوند بسـتری 

می شـود.
به گفتـه وی، بخـش پیوند بیمارسـتان آیت اله کاشـانی شـهرکرد 

در حـال حاضـر همزمـان قـادر بـه ارائـه خدمـت بـه 4 بیمار 
اسـت.

سـیاح تعـداد بیمـاران مـرگ مغـزی کـه از ابتدای 

سـال جاری تاکنـون اهـدای عضو شـده انـد را 29 نفـر اعـالم کرد و 
اظهار داشـت: امسـال با انجـام 14 مـورد پیونـد کلیه، باالتریـن آمار 
پیونـد کلیـه را طی سـال هـای اخیر در اسـتان بـه دسـت آورده ایم.

وی گفت: در سـال جاری 34 کلیـه از بیماران مرگ مغزی اهدا شـد 
که 20 مورد آن به شـیراز و اصفهان منتقل شـده اسـت.

سـیاح افزود: هم اکنون یـک متخصص جراحـی پیوند کلیـه، 4 فوق 
تخصـص نفرولـوژی و از اسـاتید بـا ارزش اسـتانی، در بخـش پیوند 
کلیـه مرکـز آموزشـی و درمانی آیت اله کاشـانی شـهرکرد مشـغول 

بـه خدمت هسـتند.
وی اظهـار داشـت: اسـتان چهارمحـال و بختیـاری جـزو معـدود 
اسـتان هایی اسـت کـه از بخـش خصوصـی دیالیـز بـا 9 تخـت و 
جدیدترین و پیشـرفته ترین امکانات برخوردار اسـت و بـه 40 بیمار 

به صـورت کامـال رایـگان خدمـت ارائـه مـی نمایـد.
مسـئول واحد فراهـم آوری و پیونـد اعضای دانشـگاه علوم پزشـکی 

شـهرکرد،  در ادامه بـه حمایت هـای انجمن حمایـت از بیماران 
کلیوی اشـاره داشـت و افزود: تامیـن هزینه ایـاب و ذهاب 

بیمـاران نیازمنـد دیالیـزی و تامیـن داروهـا و انجـام 
آزمایشـات و داروهای پیونـدی و حمایت معنوی 

از ایـن بیمـاران، از جملـه خدمـات انجمـن 
اسـت.

بر اسـاس ایـن گـزارش ، 23 لغایت 
30 آبـان مـاه به عنـوان هفتـه 

بیمـاران  از  حمایـت 
نام گـذاری  کلیـوی 

شده است. 

چغندر حاوی نیترات است 
که از واژینــوز ) انقباض عروق 

خونی ( حمایت می کند و در نتیجه به 
کاهش فشار خون منجر می شود. آب چغندر 

را به همراه آب هویج، سیب و زنجبیل بگیرید و در 
ساالد استفاده کنید.

انار خواص بسیاری برای سالمت 
قلبی عروقی دارد. برای دریافت بیشترین 
بهره، دانه های انار را روی ماســت طبیعی و 
معمولی بریزید و مقداری هم بذر کتان خرد شده 

به آن بیفزایید. با نوشــیدن روزانه یک لیوان 
کوچک آب انار نیز می توانید به کنترل فشــار 

خون خود کمک کنید.

ه هــا  میو
و ســبزیجات سرشــار از 

آنتــی اکســیدان و ویتامین 
C عبارت انــد از هویــج، 
مارچوبــه، کلم بروکلی، 
جوانــه گنــدم، کلــم 
بروکســل، کاکائو، کلم، 

گوجه فرنگی، زغال اخته، 
کیوی و کلم. اگــر از جوانه ها 

خوشتان نمی آید در روغن زیتون تفتشان 
دهید و در 10 دقیقــه پایانی پخت، به آن ســرکه 
بالزامیک اضافــه کنید تا طعمی بســیار عالی به خود 

بگیرد.

 چهارمحال و بختیاری؛ در صدر جدول استان های فعال 
در فراهم آوری عضو پیوندی در کشور

یــم  منیز
برای شل شدن عضالت بعد 

از انقباض نیاز است و می تواند به 
کنترل فشار خون باال کمک کند. منیزیم 

را از ســبزیجاتی بگیرید که برگ های سبز و 
تیره دارند؛ مانند اسفناج، کلم بروکسل، برگ چغندر 

و همچنین از غالت کاملی ماننــد برنج قهوه ای، 
آجیل ها و دانه هایی مانند کاشو )بادام هندی( 

خام، کنجد و تخم کدو دریافت کنید.
با این مواد فشار 

خونتان را کاهش دهید

فشار خون باال یکی از عوامل اصلی افزایش خطر سکته مغزی، 
حمالت قلبی، نارســایی قلبی، آنوریســم آئورت، بیماری 
شریانی محیطی و بیماری مزمن کلیه است. با این حال 

تغییرات ســاده غذایی می تواند در کنار داروهای 
تجویز شــده، به کنترل فشار خون کمک 

کند.

1
 منیزیم

2
 انار

4
 آنتی اکسیدان 

C و ویتامین

3
 سیر خام

7
 چغندر

5
 ماهی های 

چرب

6
 فیبر

یافته جدید تحقیقاتی؛

دیابت خطر ابتال به سرطان سینه را افزایش می دهد
 یافته ها نشان می دهد دیابت نوع2 ریسک سرطان ســینه تهاجمی را در بین زنان سیاه پوست افزایش می دهد. محققان 
دانشگاه بوســتون داده های بیش از 54 هزار زن سیاه پوست را بررســی کردند که در ابتدای مطالعه سالم بوده و مشکلی 
نداشتند. در طول 18 سال مطالعه، 914 زن مبتال به سرطان سینه از نوع ER+ )گیرنده استروژن مثبت( و 4۶8 زن مبتال به 

سرطان سینه از نوع ER- )گیرنده استروژن منفی( تشخیص داده شدند.
زنان مبتال به دیابت نوع دو، 43 درصد بیشتر مبتال به سرطان سینه ER- شده بودند؛ اما در مورد سرطان سینه ER+ هیچ 
افزایشی مشاهده نشد. مطالعه نشان داد افزایش ریسک سرطان ER- هیچ ارتباطی با وزن نداشت. جولی پالمر، سرپرست 
تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما هیچ ارتباطی بین شایع ترین نوع سرطان سینه )که درمقابل استروژن واکنش دهنده 
 -ER است( با وزن نیافتیم؛ اما برآوردها نشان داد زنان مبتال به دیابت، در معرض ریسک باالی ابتال به سرطان سینه از نوع
هستند که نوع بسیار تهاجمی سرطان سینه بوده و در زنان سیاه پوست دو برابر زنان سفیدپوست شایع است.« به گفته پالمر، 
»التهاب مرتبط با دیابت مزمن، از دالیل احتمالی افزایش ریسک سرطان سینه ER- در زنان سیاه پوست مبتال به دیابت 

است که می تواند موجب ایجاد سرطان شود.«

 »شکم بزرگ«
 از عوامل خطرزای بروز آسم 

این یافته تاکیدی بر شــواهد علمی قبلی اســت که نشــان 
می دهند محــل تجمع چربــی در بدن به انــدازه چاقی در 
تاثیرگذاری بر سالمتی انســان حائز اهمیت است. به گفته 
محققان هرچه اندازه دور کمر بزرگ تر باشــد، برای سالمتی 
انسان خطرناک تر اســت.تحقیقات نشان می دهد افرادی که 
وزن سالم و متعادل دارند، اما چربی بدنشان در اطراف شکم 
آنها تجمع کرده است، بیشتر مستعد ابتال به بیماری های قلبی 

و برخی از انواع سرطان ها هستند.
پژوهشــگران در این تحقیق جدید دریافته انــد افرادی که 
شکم بزرگ دارند، بیشتر به بیماری »آسم« مبتال می شوند.

آمارها حاکی اســت هم اکنون بیش از پنــج میلیون نفر در 
انگلیس به آســم مبتال هســتند و نرخ ابتال به این بیماری 
در افراد الغر به نســبت کمتر اســت. افرادی که اندازه دور 
کمر آنها بیش از 35 اینچ اســت، 37 درصد بیشــتر مستعد 
ابتال به آسم هســتند. بر اســاس این تحقیق، تجمع چربی 
زیاد در اطراف شــکم، باعــث بروز واکنش های شــیمیایی 
 در بدن می شــود که تاثیرات نامطلوبی بر ســالمت انســان

 دارند.
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منهای فوتبال

قهرمان سابق کشتی المپیک و جهان:

 کشتی گیران نشان دادند که 
شاگردان مکتب تختی هستند

قهرمان سابق کشتی المپیک و جهان درباره ثبت روز 
ملی کشتی در تقویم رسمی کشــور گفت:  ثبت این 
روز در پنجم شهریورماه، زادروز جهان پهلوان تختی، 
اسطوره کشتی ایران که از نظر پهلوانی و قهرمانی یک 
الگوی بی بدیل اســت؛ یک اتفاق مبارک برای جامعه 

کشتی است.
منصور برزگر ادامــه داد: کشــتی ورزش اول ایران و 
اســطوره آن غالمرضا تختی است. بیش از 70 درصد 
مدال های جهانی و المپیک در ورزش ایران در کشتی 
به دست آمده و مردم عالقه ویژه ای به این رشته ورزشی 
دارند.کشتی ریشه در مذهب، سنت و فرهنگ ما داشته 
و فردوسی از آن یاد می کند و داستان رستم و سهراب 
با کشتی به پایان می رسد. وقتی در بیشتر زمینه ها در 
تقویم ملی، روزی ثبت شده داریم، این حق کشتی بود 
روزی را به نام خود در تقویم رسمی کشور داشته باشد.
قهرمان سابق کشــتی المپیک و جهان تصریح کرد: 
این موضوع مایه مباهات جامعه کشتی است و حتما 
گوش شکسته ها قدردان این حمایت ها خواهند بود؛ 
خوشحالم که تالش های چهار ساله به نتیجه رسید و 

این امر مهم محقق شد.
برزگر در ادامه با تســلیت زلزله کرمانشــاه به مردم 
غیور و پهلوان پــرور این خطه گفت: کشــتی گیران 
عنوان دار کشــورمان با حضور در مناطــق زلزله زده 
نشــان دادند که شــاگردان مکتب تختی هستند و 
همانطور کــه در صحبت های آنها نیز مطرح شــده 
با توجه به فرا رســیدن فصل ســرما از امــروز دیگر 
 باید هرچه ســریع تر به فکــر ســرپناه و خانه برای

 آسیب دیدگان بود.
وی با اشاره به صحبت های یکی از گزارشگران فوتبال 
در مورد پرداخت ۱00 میلیارد تومان برای مطالبات دو 
باشگاه پرسپولیس و استقالل از سوی دولت گفت:  این 
موضوع نشان می دهد که کشور ما کشور ثروتمندی 
است؛ وقتی چنین مبلغی برای بدهی های دو باشگاه 
هزینه می شود پس در این موارد هم باید ورود جدی 

کرد.
مدیر و سرمربی سابق تیم ملی کشــتی آزاد در پایان 
گفت: به دلیل اینکه در ایران نیستم، نمی توانم در میان 
مردم زلزله زده کرمانشاه حضور یابم، اما از تمام مردم 
عزیر ایران می خواهم دست در دست هم بدهند و بدون 
توقع از مسئوالن، همچنان به کمک های خود به آسیب 

دیدگان ادامه دهند.

مصاحبه امیرحسین صادقی با سایت آنتن، گذشته از صحبت های او 
درباره مهدی رحمتی و ســن واقعی دروازه بان استقالل، نکات جالب 
دیگری هم داشت. از جمله تجربه مدافع سابق استقالل از حضور در جام 
جهانی 20۱4. به نوشته خبرآنالین، صادقی درباره این موضوع گفته:» 
در جام جهانی 20۱4 ما اصال به آرژانتیــن فکر نمی کردیم. کی روش 
برنامه اش روی نتیجه گیری در بازی اول مقابل نیجریه بود. یک ماه و 
نیم روی نیجریه کار می کردیم و بعد از بازی اول، آنالیزها روی آرژانتین 
شروع شد. کی روش، مسی را مثل ماری تشبیه کرد که نباید اجازه دهیم 
حرکت عمقی انجام دهد. ما جوری مقابل او قرار می گرفتیم که نتواند 
یارش را ببینید و با او یک - دو کند، اما اشتباهی که در استقرار یکی از 
هافبک ها اتفاق افتاد، باعث شد مسی کار خود را بکند. صحنه گل مسی 

هنوز جلوی چشمم است. او قوچان نژاد را جاگذاشت و توپ را زد.

 تشبیه کی روش
 از مسی:مار

علی کریمی، پیشکســوت فوتبــال که مصاحبه تنــدی علیه رییس 
فدراســیون انجام داد از تاج دعوت کرد تا در مناظــره ای، رودر روی 
یکدیگر بنشینند و در خصوص وضعیت این روزهای فوتبال کشورمان 
گفت و گو کنند که هنوز رییس فدراسیون فوتبال واکنشی به آن نشان 
نداده است. کریمی در خصوص وضعیت بدهی باشگاه های لیگ برتر، 
فساد در فوتبال، پاداش فدراسیون جهانی فوتبال ) FIFA ( به تیم ملی 
ایران، انتشار رقم و متن قرارداد کارلوس کی روش و دستیارانش،  انتشار 
رقم و قرارداد توپ های آل اشــپورت ، قرارداد لباس های آل اشپورت ، 
قرارداد تبلیغات محیطی،  قرارداد توپ های جدید دربی استار و لیست 
مسئوالنی که بابت صعود تیم ملی به جام جهانی پاداش دریافت کرده اند، 
از مســئوالن فوتبال  توضیح خواســت و بر همین اساس، مهدی تاج 

درصدد است تا در مصاحبه ای در این خصوص توضیح دهد.

تاج، جواب علی کریمی 
را می دهد

مربی اصفهانــی تیم ملی کانوپولوی جوانان پســر در مورد حضور 
تیمش در مسابقات کانوپولوی قهرمانی آســیا، اظهار کرد: تعداد 
تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات بیشتر از سال های 
قبل بود، به همین دلیل مســابقات در چهار روز برگزار و از سطح 

باالیی برخوردار بود.
ابوذر قاضی عســگر ادامه داد: تا مرحله فینال همه بازی ها را بدون 
باخت پشت سر گذاشتیم، اما در فینال به چین تایپه برخورد کردیم 
و با وجود اینکه در دور مقدماتی این تیم را با نتیجه 4 بر 2 شکست 
دادیم، اما در مرحله فینال به دلیل نــاداوری و قضاوت بد داوران 
نتوانستیم بر این تیم غلبه کنیم.این مربی اصفهانی افزود: به راحتی 
می توانستیم چین تایپه را در فینال شکست دهیم، همان طور که در 
دور مقدماتی بر این تیم غلبه کردیم، اما قضاوت بد داوران بازیکنان 
ما را از نظر روانــی تحت تاثیر قرار داد و با وجــود اینکه بچه ها کم 
نیاوردند، اما در لحظات آخر با دریافت یک گل بازی را با نتیجه ۳ بر 

2 واگذار کردیم و به مقام دوم رسیدیم.
قاضی عسگر گفت: تیم مالزی امسال برای اولین بار بسیار قوی ظاهر 
شده بود و توانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند و ژاپن را که جزو 
قدرت های کانوپولوی آسیاست، شکست دهد و به مقام سوم دست 
یابد. در مقابل، سنگاپور سال گذشته قوی تر بود و امسال ضعیف تر 

شده بود و حتی نتوانســت به مرحله نیمه نهایی برسد. کسب مقام 
سوم مسابقات جوانان آسیا توسط مالزی از شگفتی های این دوره از 
رقابت ها بود.مربی اصفهانی تیم ملی کانوپولوی جوانان پسر تصریح 
کرد: تیم جوانان ایران منسجم و خوب بود و از نظر فنی چیزی کم 
نداشــتیم و کارهایی که از بازیکنان خواسته بودیم را انجام دادند، 
اما در فینال با اختالف یک امتیاز شکست خوردیم و بر سکوی دوم 

ایستادیم.
وی خاطرنشان کرد: سال آینده مسابقات جهانی کانادا و مسابقات 
آســیایی جاکارتا برگزار می شــود که باید بازیکنان را در وضعیت 
آماده قرار دهیم تا فدراســیون تصمیم نهایی برای اعزام نفرات و 

تیم ها را بگیرد.
قاضی عسگر در مورد شــرایط کانوپولوی اصفهان، گفت: اصفهان 
تولیدکننده قایق های کانوپولو برای تیم ملی است و از نظر تجهیزات 
مشــکلی نداریم، اما مکان تمرینی در اختیارمان نیست و اداره کل 
ورزش و جوانان هم برای در اختیار گذاشتن مکان تمرینی مناسب 
همکاری نمی کند.مربی اصفهانی تیم ملی کانوپولوی جوانان پسر 
اضافه کرد: کانوپولوی اصفهان جزو تیم های خیلی خوب کشــور 
بود اما به دلیل دراختیار نداشــتن محل تمرینی مناسب، پسرفت 

داشتیم که باعث نگرانی است.

نقل قول روز

تالش ورزشکاران برای تسکین آالم زلزله زدگان؛

حضور سهیال منصوریان در بین زلزله زدگان غرب کشور
سهیال منصوریان، این روزها همگام با همه مردم ایران و ورزشــکاران در جهت تسکین آالم 
زلزله زدگان و به ویژه کودکان زلزله زده تالش می کند. قهرمان تیم ملی ووشو، خود را به کرمانشاه 
و به جمع زلزله زدگان در شهرستان های ســرپل ذهاب و ثالث باباجانی رسانده است تا بتواند 
مرهمی بر رنج ها و سختی های زلزله زدگان باشد.این قهرمان در قالب تیم  حمایت  روانی سازمان 
جوانان جمعیت هالل احمر و در فضاهای دوستدار کودکی که این سازمان برای کودکان فراهم 

کرده، در تالش برای کاهش رنج ها و آالم آنهاست.

قاب  روز
مربی اصفهانی تیم ملی کانوپولوی جوانان:

کانوپولوی اصفهان، پسرفت کرده است

رافائل کریوالرو، بازیکن برزیلی سپاهان چند روز پیش 
در تمرینــات این تیم از ناحیه مچ پــا مصدوم و حتی 
شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه شاید کار این بازیکن 
به جراحی بکشــد.با این وجود کادر پزشکی سپاهان 
تاکید کرد که رافائل نیازی به عمل جراحی ندارد. او قرار 
است مراحل درمانی را پشت سر بگذارد تا برای بازگشت 

به تمرینات آماده شود.
چندی پیش بود کــه خانواده مرحوم ناصــر حجازی اقدام 50

به مزایده استوک های اســطوره اســتقالل برای کمک به 
زلزله زدگان غرب کشور کردند. در همین رابطه روزنامه گل 
چاپ دوشنبه یکی از تیترهای روی جلد خود را به این اتفاق 
اختصاص داده و اعالم کرده که خریدار استوک های حجازی 
با مبلغ ۵0 میلیون تومان آنهــا را از خانواده حجازی تحویل 

گرفته است.

در حالی که صحبت از تمدیــد مهلت ۳ ماهه مالکیت حمیدرضا 
جهانیان بر باشگاه نفت شنیده می شود، اما چنین مجوزی از سوی 
کمیسیون ماده ۵ اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برای مالک 
فعلی این باشگاه صادر نشده اســت. از طرفی به دلیل عدم انجام 
تعهدات از سوی جهانیان چندی قبل عنوان شد که او قادر نیست 
مالکیت قطعی باشگاه نفت را به دســت بیاورد و فعال وی با نظر 

مسئوالن شرکت نفت کارهایش را در این باشگاه انجام می دهد.

مزایده۵۰ میلیون تومانی کفش های  حجازی هافبک برزیلی سپاهان نیازی به جراحی ندارد

برای حضور در مسابقات آسیایی؛

 کماندار اصفهانی
 راهی بنگالدش می شود

پیکارهای تیرانــدازی با کمان قهرمانی آســیا روزهای آینده به 
میزبانی بنگالدش به انجام می رســد.

با اعالم کادر فنی، امین پیرعلی 
در رشــته ریکــرو در جمع 
ملی پوشان اعزامی به این 
رقابت ها جای گرفته است.

پیرعلی طی ســال های 
اخیر یکی از ملی پوشــان 
ایران در رشــته تیراندازی 
با کمان بوده، اما نتوانســت 
در مسابقات انتخابی، سهمیه 

المپیک را به دست بیاورد.
پریسا براتچی، فرشته قربانی و گیسا بایبوردی در بخش کامپوند 
بانوان و اســماعیل عبادی، مجید قیدی و یاسر عمویی در بخش 
کامپوند آقایان و پارمیدا قاسمی، نیلوفر علیپور و مهسا بدخشان 
در بخش ریکروی بانوان و صادق اشــرفی، متین سبزی و عرفان 
ارژنگی پور در بخش ریکروی مردان، سایر ملی پوشان اعزامی به 
این رقابت ها هستند. تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان برای 
حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، ســوم آذرماه عازم بنگالدش 
شده و رقابت های رده ســنی نوجوانان نیز همزمان با بزرگساالن 
و به منظور تعیین ســهمیه های المپیکی برای بازی های 20۱8 

آرژانتین برگزار می شود.

ظریف به کمک کی روش می آید؟
کارلوس کی روش به دنبال برگزاری بازی های دوستانه بزرگ برای 
تیم ملی است ولی فعال این اتفاق میسر 
نشده اســت. کی روش امیدوار 
اســت بعد از قرعه کشی جام 
جهانی، حداقــل تیم ملی 
بتوانــد با رقبــای بزرگی 
رودررو شــود تــا در جام 
جهانی بــا آمادگی کامل 
به میدان برود. فدراسیون 
فوتبــال هم در ایــن زمینه 
اقداماتی انجام داده، اما مشکل 
اینجاســت که همچنان ایران 
برای انجام بازی دوستانه بزرگ با مشکل روبه رو است. به نظر می 
رسد تنها مشکل موجود، پول نیست که اگر اینطور بود به هر صورت 
فدراسیون فوتبال مشکل را برطرف می کرد و بازی های دوستانه 
بزرگ برگزار می شد. مشکل فراتر از پول است و بعضی از کشورها 
حاضر نیستند با تیم ملی ایران بازی کنند. در همین حال یکی از 
مسئوالن فدراسیون فوتبال می گوید بهترین راه حل کمک وزارت 
خارجه برای بازی های دوستانه تیم ملی است و هیچ بعید نیست 
که تیم ملی دست به دامن ظریف، وزیر خارجه و معاونانش شود. 
الزم به ذکر است که در گذشته این وزارتخانه بعضا در انجام بازی 
های بزرگی چون دیدار دوستانه با برزیل نقش مهمی داشته است.

 »محمد صالح« در رئال!
احمد حسام حســین عبدالحمید ملقب به میدو، بازیکن مصری 
سال های نه چندان دور خنت، آژاکس، 
مارســی، رم، تاتنهام و وستهام 
در سن ۳4 سالگی به عنوان 
سرمربی تیم فوتبال باشگاه 
وادی دجله مصر مشغول 
بــه فعالیت اســت. او که 
دوســت صمیمی محمد 
صــالح، ســتاره مصری 
لیورپول محسوب می شود، 
در مصاحبه با آس اسپانیا گفته 
اســت: »صالح به زودی راهی 
رئال مادرید می شود، او حتی توســط مدیر برنامه های خود برای 
اسکان موقت در مادرید و مذاکرات رو در رو با کادر فنی این باشگاه 
برنامه ریزی کرده و با آغاز فصل نقل و انتقاالت زمســتانی راهی 
پایتخت اسپانیا خواهد شد. صالح از من نخواسته که این اطالعات 
محرمانه باشــند و من هم می گویم تا ماجرا مخفی نباشد و همه 
بدانند. صالح با کلوپ دچار مشکل شده و دوست دارد ادامه فوتبال 

خود را زیر نظر زیدان بگذراند.«

هر بازیکنی را که در تیم من مغرور 
شود، می کشم!

منچسترســیتی آماده ترین تیم این روزهای فوتبال اروپاســت. 
آنها ۱۱ بازی از ۱2 بازی خــود را با برد به 
پایان رسانده اند و با زدن 40 گل و 
دریافت تنها هفت گل عملکرد 

درخشانی داشته اند.
»پپ گواردیــوال« درباره 
وضعیت تیمــش و اینکه 
اعضــای تیــم او ممکن 
اســت دچار غرور شوند، 
گفت : هیچ وقت در تیم من 
غرور پیدا نمی شود. من اجازه 
نمی دهم بازیکنــی در تیمم 

اگر این طور شــود او را خواهم کشــت! سیتی مغرور شــود. 
بازیکنان خوبی دارد و ما تالش می کنیم در هــر بازی توپ را در 
اختیار داشته باشیم و عملکرد خوبی در زمین مسابقه به نمایش 

بگذاریم.

تمدید مجوز جهانیان صحت ندارد

 خبر روز

سوال روز

افشاگری روز

تهدید روز

    جام جهانی 2018 روسیه 
در حالی خردادماه سال آینده 
به میزبانی روسیه آغاز می شود 
 که بســیاری از کارشناسان،

 تیم هایی همچــون ایران را به 
عنوان یکی از شگفتی سازان 
احتمالی این تورنمنت معتبر و 

پرطرفدار قلمداد می کنند.
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کاوه رضایــی که در ۱4 بــازی از رقابت هــای فصل جاری 
ژوپیلرلیگ بلژیــک 6 گل برای تیم فوتبال شــارلوا به ثمر 
رسانده، در گفت وگو با شبکه رادیویی »RTBF« بلژیک در 
مورد حضورش در این لیگ گفت: ترک ایران به نوعی ریسک 
بود، اما در کنار این مهم است که حتی در لیگ کشور خودتان 
چه زمانی اقدام به تغییر باشگاهتان کنید. من بدون درنگ به 
پیشنهاد شارلوا پاسخ مثبت دادم و به این پیشنهاد حتی برای 
بار دوم فکر نکردم. به اینجا آمدم تا از بازی کردن لذت ببرم، 

باعث رشد تیم شوم و خودم هم در کنارش پیشرفت کنم. 
کاوه رضایی در پاسخ به این پرسش که »الگویت در فوتبال چه 

کسی است؟«، خاطرنشان کرد: تیری آنری. زمانی که جوان 
تر بودم فیلم بازی ها و گلزنی های او به خصوص در تیم آرسنال 
را در یوتیوب می دیدم. مهاجم ایرانی شارلوا یادآور شد: من در 
تمامی رده های سنی برای ایران بازی کرده ام و با گروه خاصی 
از بازیکنان، بزرگ شده ام. جام جهانی برای ما همانند خامه و 
تزئینات روی کیک است. روحیه باالیی برای جام جهانی داریم 
و هر چیزی در این رقابت  ها ممکن است و این جادوی فوتبال 

محسوب می شود.
نیکوالس پنتو، دروازه بان ۳6 ساله شــارلوا هم در تمجید از 
هم تیمی ایرانی خود اظهار داشت: کاوه رضایی مهاجمی کامل 

است. ما در تمرینات هم می بینیم که او چطور بدنش را آماده 
می کند. دوندگی باالیی دارد و در کارهای دفاعی هم شرکت 

می کند. رضایی بازیکن خیلی ارزشمندی برای ماست.
پی یر یوس هندریکس، مدیرعامل باشگاه شارلوا هم گفت: 
به خدمت گرفت کاوه رضایی آســان نبود چون باید منتظر 
می ماندیم تا قرارداد او با اســتقالل به پایان برسد چون اگر 
می خواســتیم رضایی را زودتر به خدمت بگیریم قیمت به 
خدمت گرفتن او برای ما باالتر تمام می شد. کاوه در صورتی 
که در ایران می ماند می توانست رقم بیشتری دریافت کند، 
اما او انتخاب ورزشــی کرد چون می خواست شانس خود را 
 در اروپا امتحان کند و بازی در جام جهانی روسیه را مدنظر

 داشت.

کاوه رضایی: 

جام جهانی برای ما خامه روی کیک است

پیرو همین پیش بینی ها، سایت روسی liberopensiero در تحلیل و معرفی 
تیم های راه یافته به جام جهانی 20۱8 ادعای جالبی در خصوص تیم ملی مطرح 
کرد و مدعی شد که ایران صعود به جمع ۱6 تیم برتر دنیا را در پنجمین حضور 
در جام های جهانی نشــانه گرفته و در این بین از کارلوس کی روش و تفکرات 

تاکتیکی اش به عنوان برگ برنده بهره می برد.
این سایت در تحلیل خود آورده اســت:» برای اولین بار در تاریخ، ایران موفق 
شد دومین حضور متوالی خود در جام های جهانی را تجربه کند آن هم بدون 

استرس و با اقتدار به عنوان اولین تیم از قاره آسیا. 
پس از ماجراجویی 20۱4 در برزیل که عملکرد خوب ایران هم نتوانست زمینه 
صعود آنها از گروه F را فراهم کند، این بار هم این تیم با نمایشی دیدنی در مرحله 
مقدماتی بلیت سفر به روسیه آن هم به عنوان سومین تیم بعد از میزبان و برزیل 
 را دریافت کرد، با ایــن هدف که اولین صعود خــود از مرحله گروهی را تجربه 

کند.«

 سایت liberopensiero در ادامه نوشت:» ســردار آزمون، مهاجم جوان و 
آینده دار با گل هایی که در این راه به ثمر رساند؛ در حال حاضر ستاره احتمالی 
ایرانی ها در روسیه 20۱8 قلمداد می شود، اما عالوه بر سردار نباید از ساختار 
تدافعی ایــران همچنین تفکرات تدافعــی مربی پرتغالــی همچون کارلوس 
کی روش به سادگی گذشت که باعث شــد تا این تیم بدون شکست و با ثبت 

رکوردهای جالب توجه راهی روسیه شود.«
نویســنده liberopensiero در بخــش پایانــی تحلیل خــود از تیم ملی 
افزود:» تــا اینجا تیم هایی کــه مقابل ایران قــرار گرفتند، نتوانســتند روند 
شکســت ناپذیری شــاگردان کارلوس کی روش بــه عنوان تیم اول آســیا 
را بشــکنند، اما با توجه بــه برنامه هایی که ســرمربی پرتغالی بــرای بازی با 
تیم های بزرگ قبل از حضــور در جام جهانــی دارد باید منتظــر ماند و دید 
 دژ بتنی ایران در ســاختار تدافعی می توانــد همچنان فوق العــاده کار کند 

یا نه؟«
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شهرداری

»اشمید«  در اصفهان

هلگا اشمید معاون مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، به 
همراه سیدعباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت 
خارجه، برای شــرکت در ســمیناری با موضوع »همکاری های 
 هســته ای؛ پیشــرفت ها و چشــم اندازها« به اصفهان ســفر 

می کنند.
 قرار است در این نشست که امروز ساعت 9 صبح درمرکز هسته ای 
اصفهان برگزار می شود، عراقچی  و اشــمید و همچنین بهروز 
کمالوندی معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی 

اتمی، به ایراد سخنرانی بپردازند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار داشت: با توجه 
به اینکه امنیت و سالمت دانش آموزان و تردد آسان و راحت آنها در شهر 
همواره دغدغه خانواده ها و مورد توجه مدیران شهری است، شهرداری 

اصفهان درصدد طراحی سامانه الکترونیکی برآمد.
حســین جعفری بیان کرد: در طول ســال تحصیلی، اولیای دانش 
آموزان با استفاده از این سامانه می توانند بر عملکرد شرکت و راننده 
سرویس مدرسه دانش آموز  نظارت داشــته باشند و چنانچه انتقاد یا 
پیشــنهادی دارند، مراتب را در ســامانه ثبت کنند تا همکاران ما در 
سازمان تاکسیرانی آن را پیاده ســازی و خودشان به راننده و شرکت 
امتیازدهی کنند. مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
گفت: این ســامانه  تا پایان آذرماه ســال جاری به صــورت کامل به 

بهره برداری می رسد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری:

سامانه الکترونیکی سرویس 
مدارس به بهره برداری می رسد

مدیر اصفهــان کارت شــهرداری اصفهــان، از نصــب، راه اندازی و 
بهره برداری ۵۰ دستگاه شارژ اصفهان کارت در نقاط مختلف از جمله 
ایستگاه های BRT، میادین اصلی شهر و محل هایی که نیاز به شارژ 
اصفهان کارت داشت )مثل شهر رویاها( خبر داد و گفت: تعدادی از این 

دستگاه ها نیز در حال نصب است.
فرهاد گلی استقبال شهروندان از دســتگاه های شارژ اصفهان کارت 
را بســیار خوب توصیف کرد و افزود: به مدت یک ماه نفراتی در شهر 
برای آموزش شهروندان در ارتباط با نحوه استفاده از دستگاه ها به کار 
گمارده شدند. گلی یادآور شد: اصفهان کارت ها را می توان در آکواریوم 

ناژوان نیز استفاده کرد.
وی  افزود: در سال جاری ۲ هزار فروشگاه مختلف شهر به دستگاه شارژ 

اصفهان کارت مجهز می شوند.

مدیر اصفهان کارت شهرداری خبرداد:

نصب ۵۰ دستگاه شارژ اصفهان 
کارت در میادین اصلی شهر

در ۶ ماه اول سال جاری صورت گرفت؛

کاشت ۲۰ هزار اصله درخت 
در منطقه گردشگری ناژوان

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: در ۶ ماه اول 
سال جاری نزدیک به ۲۰ هزار اصله درخت در ناژوان 
کاشته شد.حسن شفیعی اظهار کرد: ناژوان دارای 
مســاحتی حدود هزار و۲۰۰ هکتار است که از این 
مساحت، نزدیک به هزار هکتار آن مربوط به باغات 

و فضای سبز است. 
وی با اشــاره به اینکه بیــش از ۳۰۰ هکتار اراضی 
نــاژوان در اختیار شــهرداری اســت، تاکید کرد: 
متاسفانه کمبود آب، نگهداری از فضای سبز ناژوان 
را بسیار مشکل کرده اما شهرداری تدابیر ویژه ای 
برای رفع این مشــکل در نظر گرفته است؛ دراین 
راستا شــهرداری از باغ های خصوصی شهروندان و 
افرادی که در آن مکان مشغول به کشاورزی هستند 
حمایت های الزم را انجام می دهد تا فضای ســبز 
حفظ شود. مدیر طرح ساماندهی ناژوان با بیان اینکه  
نزدیک به ۲۰۰ هزار اصله درخت ناژوان در اختیار 
شــهرداری اســت، گفت: در۶ ماه اول سال جاری 
نزدیک به ۲۰ هزار اصله درخت در مکان هایی که 

نیاز به توسعه داشت، کاشته شده است.

معاون عمران سازمان میادین:

تکمیل ۲ بلوک شهرک صنایع 
کارگاهی پینارت تا پایان سال

معاون عمران سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شــهرداری اصفهان اظهارکرد: شهرداری 
اصفهان برای ساماندهی مشــاغل مزاحم، احداث 
شــهرک صنایع کارگاهی نیک اندیش با زیر بنای 
۱۳ هزار و ۷۰۰ متر مربع را در سه راه پینارت ابتدای 

خیابان ارغوانیه در دستور کار خود قرار داد.
امیرنوری با اشــاره بــه اینکه در شــهرک صنایع 
کارگاهی نیــک اندیــش ۸۳ واحــد کارگاهی و 
فروشــگاهی در ۶ بلوک احداث می شــود، افزود: 
تاکنون عملیات اجرایی بلوک یک و ۲ شــهرک با 
مساحت 4هزار و ۲۰۰ متر مربع و با اعتبار ۳۷میلیارد 

ریال تکمیل شده است.
 وی  با اشاره به اینکه عملیات احداث بلوک ۳ و4 با 
مساحت 4هزار و ۱۰۰ متردر دست اجراست، اضافه 
کرد: این پروژه تاکنون۵۰ درصد پیشرفت داشته و 

تاپایان سال جاری تکمیل می شود.

خط ۲ قطار شهری اصفهان نیز به طول بالغ بر ۲4.۷۵ کیلومتر 
بوده و اولویت فعلی مسیر ایجاد خط )که شامل ۱۶ ایستگاه 

میانی آن است( ۱4.۶ کیلومتر است.
این خط دارای ۲۳ ایســتگاه، یک دپو و یک توقفگاه بوده و 
مطالعات این پروژه شــامل مرحله اول، نقشــه برداری، ژئو 
تکنیک، آثار زیست محیطی، نقش پروژه در بهبود وضعیت 
ترافیکی و ارزیابی تاثیرات مترو بر آثار میراث فرهنگی، از سال 

۱۳۸9 تا ۱۳94 به طول انجامیده است.
برنامه ریزی اجرای خط ۲ قطار شهری اصفهان در دو بخش 
۱۳ و ۱۰ کیلومتری صورت گرفته و از سال ۱۳9۵ اجرای این 

پروژه آغاز شده است. 
مجری خط دوم قطارشهری اصفهان با اشاره به فعالیت های 
صورت گرفته بــه منظور تکمیــل خط دوم قطارشــهری 
اصفهان اظهار می کند: یکــی از دغدغه ها درخصوص خط 
دوم قطارشهری اصفهان، کمتر بودن عرض خیابان های این 
منطقه و همچنین نبود خیابان جایگزین به منظور انتقال بار 
ترافیکی بوده و همین مسئله ما را بر آن داشت که در تکمیل 

خط دوم قطارشــهری اصفهان، به صورت حفاری از زیر کار 
کنیم. سید محسن واعظی فر با بیان اینکه حساسیت تکمیل 
ایستگاه ها و خط دوم قطارشهری اصفهان باالست، تصریح می 
کند: با توجه به اهمیت تکمیل خط دوم قطارشهری اصفهان 
و برنامه زمان بندی صورت گرفتــه در این زمینه، خط ۲ باید 
براساس زمان بندی ۵ ساله مد نظر قرار گیرد و در این خصوص 

الزم است بودجه در زمان مناسب آن اختصاص پیدا کند.
آغاز فعالیت اجرایی ۳ ایستگاه خط ۲ متروی اصفهان

مجری خــط دوم قطارشــهری اصفهان با اعــالم اینکه در 
حال حاضر فعالیت اجرایی ۳ ایســتگاه خط ۲ قطارشهری 
اصفهان آغاز شده است، اضافه می کند: همچنین مشاور تمام 
ایستگاه های خط ۲ قطارشــهری اصفهان، تعیین و فاز دوم 
محاسبات نقشه ها انتخاب شده و در چند ماه آینده فعالیت 

آن اجرا می شود.
وی در توضیح فعالیت های عمرانی این خط تصریح می کند: 
نخستین ایستگاه خط دوم قطارشــهری اصفهان از ابتدای 
شهرک امام حسین)ع( واقع در خیابان آیت ا... غفاری شروع 

می شود؛ دومین ایستگاه جنب حرم زینبیه)س( در نظر گرفته 
شده و ایستگاه ســوم آن در چهارراه عاشق اصفهانی ساخته 
خواهد شــد؛ پس از آن خط دوم تا ایستگاه مدرس نجفی به 

عنوان شانزدهمین ایستگاه ادامه خواهد یافت.
مجری خط دوم قطارشهری اصفهان ادامه می دهد: درحال 
حاضر ۱۶ ایستگاه در خط دوم قطارشهری اصفهان در دستور 
اجرا قرار گرفته و ۸ ایســتگاه باقی مانده آن نیز به میدان امام 
خمینی)ره( خمینی شهر منتهی می شود. وی اضافه می کند: 
این خط دارای ۲4 ایستگاه با ۱۵کیلومتر طول بوده و دستور 
اجرای ۱۶ ایستگاه آن صادر شــده است. به گفته واعظی فر، 
خط دوم قطارشهری اصفهان از شمال شرق شروع می شود و 
با دور زدن میدان امام)ره(، به میدان امام حسین)ع( و خیابان 

طالقانی می رسد و به غرب اصفهان منتهی می شود.
محدودیت های ترافیکی اجرای ایســتگاه عاشــق 

اصفهانی
مجری خــط دوم قطارشــهری اصفهــان، بااشــاره به آغاز 
فعالیت های عمرانی ســاخت ایســتگاه های این خط اظهار 
می کند: محدودیت های ترافیکی اجرای ایســتگاه عاشــق 

اصفهانی خط دوم قطارشهری اصفهان اعالم شد.
واعظی فر با اشاره به محدودیت های ترافیکی اجرای ایستگاه 
عاشــق اصفهانی خط دوم قطارشــهری تصریح می کند: به 
دلیل فعالیت های عمرانی ایســتگاه عاشق اصفهانی، خط ۲ 
قطارشهری اصفهان واقع در چهارراه عاشق اصفهانی، از زیر کار 

می شود و برنامه های اجرایی آن شروع شده است.
وی ادامه می دهد: با توجه به اینکه ایستگاه عاشق اصفهانی 
به لوله فاضالب ۱۶۰۰ اصلی اصفهان از خیابان آیت ا... غفاری 
برخورد می کند، به منظور جابه جایی این لوله در میان خیابان 
غفاری، الزم است این مسیر را متوقف کنیم؛ در این صورت به 
مدت یک ماه ورودی خیابان آیت ا... غفاری شمالی از میدان 

عاشق بسته خواهد شد.
مجری خط دوم قطارشهری اصفهان درباره مسیر جایگزین 
این خط، خاطرنشان می کند: شهروندان می توانند از مسیر 
میدان جوان به خیابان حرم وارد شوند و از این مسیر به عنوان 

مسیر جایگزین این خیابان استفاده کنند.
وی یادآور می شود: البته مسیر شمال به جنوب خیابان آیت ا... 
غفاری باز است و مسیر از جنوب به شمال واقع در شمال میدان 
عاشق اصفهانی، به مدت یک ماه بسته خواهد شد. مسیر خط 
۲ قطار شــهری اصفهان حدفاصل دپوی زینبیه تا خمینی 
شهر، به طول بالغ بر ۲4.۷۵ کیلومتر در سال ۱۳۸۵ به تصویب 
شــورای عالی هماهنگی ترافیک شــهرهای کشور رسیده و 
مطالعات آن در سال ۱۳9۰ توسط مشارکت مترا - پژوهش - 
سیسترا انجام شده است. بنا بر اعالم نظر کارشناسان و مدیران 
قطار شــهری اصفهان، خط ۲ قطارشهری اصفهان تا 4 سال 
آینده تکمیل شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. الزم به 
یادآوری است که طراحی خط ۳ قطار شهری اصفهان از میدان 
آزادی به سمت غرب تا ایستگاه پل اندیشه انجام شده و مراحل 

انتخاب پیمانکار و مقدمات اجرایی آن درحال انجام است.

    در حال حاضر با بهره برداری از فاز اول، دوم و بخش نخست فاز سوم خط یک متروی اصفهان، هم اکنون 
1۶ کیلومتر از خط یک متروی اصفهان حدفاصل ایســتگاه قدس تا آزادی در حال بهره برداری و استفاده 

شهروندان بوده و قرار است بر اساس قول مسئوالن، خط یک مترو تا اوایل سال آینده به صفه برسد.

متروی اصفهان در مسیر جهش و خودباوری؛

خط ۲ متروی اصفهان ۵ ساله اجرایی می شود

شهردار اصفهان، به همراه رییس شورای شهر برای همدلی با هم وطنان استان 
کرمانشاه شنبه شــب وارد مناطق غرب زده کشور شــده و به دیدار استاندار 

کرمانشاه رفتند.
 قدرت ا... نوروزی  در  این دیدار ضمن عرض تسلیت به بازماندگان زلزله غرب 
کشور اظهارکرد: هدف مدیریت شهری اصفهان از سفر به مناطق زلزله زده، ابراز 

همدلی و همدردی با مردم این مناطق است.
وی افزود: در این ســفر به همراه تیم متخصص که تجربــه حضور در جنگ و 

فعالیت های اول انقالب را داشتند، از مناطق زلزله زده بازدید کردیم.
نوروزی عنوان کــرد: در پایان تصمیم گرفتیم تا مالقاتی هم با شــما به عنوان 
استاندار کرمانشاه داشته باشــیم تا کمک های مردمی اصفهان را با هماهنگی 

استانداری کرمانشاه ساماندهی کنیم.
شهردار اصفهان اضافه کرد: به هر شهر با روستای زلزله زده که رفتیم، مطالباتی 
وجود داشــت که تصمیم گرفتیم آنها را طی هماهنگی و مذاکره با استانداری 
کرمانشاه پیگیری کنیم؛ چرا که عالوه بر ارســال کمک های مردمی، از لحاظ 
مسائل مهندسی، پزشــکی و به طور کلی برای بازسازی مناطق تخریب شده با 
استفاده از یک شیوه مناسب، اصفهانی ها توان باالیی دارند. نوروزی خاطرنشان 

کرد: تالش همه ما این است که وضعیت مردم کرمانشاه و مناطق زلزله زده هرچه 
زودتر بهبود پیدا کند.

وی اظهارکرد: بر اساس مشاهداتی که داشــتیم وضعیت نگران کننده است و 

از سوی دیگر هوا نیز رو به سردی گذاشــته و هرکس که این وضعیت را ببیند، 
می خواهد هرآنچه در توان دارد را به کار بگیــرد تا مردم از این حالت دلخراش 

خارج شوند.
برای یاری رساندن به مناطق زلزله زده آماده کمک رسانی هستیم

رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان  نیز در جلسه مشترک اســتاندار و 
شهردار کرمانشــاه با رییس و اعضای شــورای شــهر اصفهان گفت: اصفهان 
ایــن آمادگــی را دارد که حتــی پــس از هماهنگــی اســتانداری اصفهان، 
 کلیه شــهرداران اســتان که در ســاخت و ســاز نقش دارنــد را وارد میدان 

کند.
فتح ا... معین در بازدیــد از مناطق زلزله زده غرب کشــور مطرح کرد: فعاالن 
مردمی اصفهان نیز ارسال کانکس برای اســکان موقت در مناطق زلزله زده را 

دنبال می کنند.
رییس شورای شــهر اصفهان با اشــاره به اعزام اکیپ های پزشکی و بهداشتی 
از جانب اصفهان افــزود: خدمات فنی، مهندســی و عهده گیری ســهمی از 
 اجرای بازسازی مناطق از ســوی خیریه ها و ادارات دولتی اصفهان نیز تحقق 

می یابد.

شهردار اصفهان دردیدار با استاندار کرمانشاه:

اصفهان توان بازسازی مناطق زلزله زده را دارد

ویژه

استاندار اصفهان:

 خلوص مدافعان حرم 
دفاع مقدس دیگری رقم زد

استاندار اصفهان صبح  دیروز در دیدار با خانواده شهید حججی طی 
سخنان کوتاهی گفت: همان گونه که عاشورا و شهادت اباعبدا...)ع( 
و یارانش باعث اثبات حقانیت شیعه و اسالم شد، حضور جوانان در 
میدان ۸ سال دفاع مقدس نیز گوشه ای از اثبات حقانیت شیعه بود.
محسن مهرعلیزاده که در مراسم تشــییع این شهید مدافع حرم 
در تهران نیز حضور داشــت، با اشــاره به برخی خاطرات دوران 
دفاع مقدس افزود: در دوران دفاع مقدس شاهد حضور نوجوانان 
و جوانانی بودیم که با التماس و خواهــش، به جبهه آمده بودند و 
دارای چنان صفــای روحی بودند که برای حضــور در خط مقدم 
التماس می کردند. مهرعلیزاده درباره حضور شهدای مدافع حرم 
نیز اظهار کرد: این شهدا با حضور خود در میدان دفاع از حرم، بعد 
از ۳۰ ســال بار دیگر حال و هوای جبهه های دفاع مقدس را زنده 
کردند؛ آن هم در فضایی که  از یک طرف قساوت و سنگدلی استکبار 
جهانی و پرورش نیروهای داعش و از سوی دیگر نیروهای مخلص و 
جوانانی همچون شهید حججی را به همراه داشت. وی درباره مقام 
شهید حججی نیز افزود: همه شهدا چه در دوران دفاع مقدس و چه 
شهدای مدافع حرم عزیز هستند ولی در این میان عده ای توفیق 

چند برابری به دست می آورند و تبدیل به یک ستاره می شوند.

همایش وقف، قرآن، علم و فناوری 
در اصفهان برگزار می شود

همزمان با دهه وقف، همایش »وقف، قرآن، علــم و فناوری« در 
دانشــگاه علوم قرآنی اصفهان)دولت آباد( برگزار می شود. در این 
همایش از ۳۰ نفر واقف و مربی قرآنی اســتان تجلیل خواهد شد. 
امام جمعه اصفهان، مدیرکل اوقاف و امورخیریه اســتان اصفهان 
و رییس دانشــگاه علوم قرآنی اصفهان)دولت آباد( از میهمانان و 
سخنرانان این همایش هســتند. وقف مصحف شریف و گفت وگو 
پیرامون انجمن یاوران وقف، از دیگر برنامه  های این همایش است.  
همایش وقف، قرآن، علم و فناوری،  امروز ساعت 9 صبح در دانشگاه 

علوم قرآنی اصفهان)دولت آباد( برگزار می شود.

سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی استان خبر داد:

 افتتاح 1۰ کتابخانه تا پایان امسال 
در اصفهان

سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان گفت: ۲۰ 
کتابخانه جدید با پیشــرفتی حدود ۷۰ درصد در استان اصفهان 
درحال ساخت است که تا پایان امسال ۱۰ باب از آنها به بهره برداری 
می رسد. امیر هالکویی اظهار داشت: هشت باب کتابخانه در یک 
سال گذشته، افتتاح و ۲ کتابخانه با تعمیرات بازگشایی شده است.

وی افزود: هم اکنــون ۱۸۰ باب کتابخانه نهــادی، ۱۲ کتابخانه 
مشــارکتی و در مجموع ۱9۶ کتابخانه عمومی در سطح استان 
فعال است. هالکویی بیان کرد: در حال حاضر ۳/۲میلیون کتاب 
در کتابخانه های این استان وجود دارد که در هشت ماه سال جاری 
۳۰هزار جلد از این کتاب ها از سوی نهاد کتابخانه های عمومی و 

۱۵۰ هزار جلد نیز از سوی مردم و ناشران به کتابخانه ها اهدا شد.
وی تعداد کتاب های اهدا شده به کتابخانه های استان اصفهان طی 
هشت ماه امسال را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ برابر اعالم 
کرد و گفت: هم اکنون ۲۰۰ هزار نفر عضو فعال، از کتابخانه های 
استان اســتفاده می کنند. سرپرســت نهاد کتابخانه های استان 
اصفهان با بیان اینکه یکهزار و ۵۰۰ قلم تجهیزات کتابخانه ای شامل 
قفسه و میز و صندلی به کتابخانه های عمومی استان اضافه شده 
است، گفت: این تجهیزات موجب افزایش ۳۰۰ هزار جلدی مخازن 

کتابخانه ها در طول یکسال گذشته شده است.

چهره

اخبار کوتاه

حضور کاروان همدلی اصفهان در سفر به مناطق زلزله زده کرمانشاه
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امام صادق  علیه السالم :
وقتى كه بنده مؤمن نداند روزيش از كجا خواهد رسید، زياد دعا 

مى كند.
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مراقب جلوی پای خود 
باشید!)2(

آینده نگری در کنار برنامه داشــتن برای زمان 
حال، معنا پیدا می کنــد. ما برای آخر ماه و آخر 
ســال خود برنامه داریم، اما برای همین امروز 
چه؟ آیا می دانیم امروز قرار اســت چه کارهایی 
انجام دهیم؟ آیا آماده لذت بردن از همین امروز 

هستیم؟
در همین راستا سندرومی در دنیای کسب و کار 
وجود دارد به نام سندروم شیء درخشان. منظورم 
از این سندروم آن است که گاه اتفاقات پیرامون 
ما آنقدر در نگاه مان پررنگ می شوند که وظیفه و 
مسئولیت اصلی خود را به فراموشی می سپاریم. 
برای مثال در خبرها می خوانیم که قرار اســت 
سنای آمریکا ماه آینده جلسه ای داشته باشد و 
در آن پیرامون وضع تحریم های جدید علیه ایران 

تصمیم گیری کند.
بدون شک این مسئله برای هر ایرانی حائز اهمیت 
است، اما به دفعات افرادی را دیده ام که هنگام 
شــنیدن این خبر یا اخبار مشــابه دست از کار 
می کشند، شــروع به صحبت کردن درباره آن 
می کنند و غم و اندوه غیرقابل وصفی وجودشان 
را فرا می گیرد. این در حالی است که اوال این خبر 
در یک کانال تلگرامی آمده است و صحت و سقم 
آن اصال مشخص نیست. در وهله دوم، بر فرض 
درست بودن خبر، بدون شــک مسئوالن عالی 
رتبه سیاسی درباره آن چاره اندیشی خواهندکرد. 
دست کشیدن از کار نه سنای آمریکا را از وضع 
تحریم های جدید منصرف می کند و نه کمکی به 
مقابله با تحریم ها می کند. همه اینها یعنی اینکه 
فرد، وقت و انرژی با ارزش خود را که می توانست 
صرف کار کند و نتایج آن را ببیند، به خاطر هیچ 

تلف کرده است!
نکته آخر درباره شــبکه هــای اجتماعی، یک 
پیشنهاد دارم، بیایید قرار بگذاریم که روز بعد از 
خواندن این مطلب فقط دو بار تلگرام خود را چک 
کنیم: یکی موقع استراحت بعد از ظهر و دیگری 
پس از طرف شــام. فقط یک بار این کار را انجام 
دهید تا متوجه شوید همین چک کردن تلگرام 
که به ظاهر وقت نمی گیــرد، چه میزان از وقت 
باارزش شما را تلف می کند و چقدر تمرکز ذهنی 

ما را برهم می زند.
روزی نیست که کانال های خبری تلگرام خبر از 
جنگ، خونریزی ، آتش سوزی ، دعوا و کشمکش 
را مخابره نکنند. مطلع بودن از اخبار، نه تنها مفید 
بلکه الزم است، اما غرق شدن در دریایی از خبر، 
آن هم در دنیایی که اغلب اخبار را خبرهای ناگوار 
تشکیل می دهند، تنها موجب می شود از اصل 
قضیه که لذت بردن از زمان حال و آماده شدن 

برای آینده است، غافل شویم.

مهارت زندگی

سیره بزرگان

 توکل، جامی است که مهر الهی بر آن زده شده و کسی که به خدا 
توکل واعتماد کرده باشــد، مهر آن  جام را بــاز می کند. کمترین 
حد توکل آن است که از مقررات خود پیش از وقت، زیاده از مقدر 
که تقسیم شده کوشــش نکند. حقیقت توکل به ایثار و واگذاری 
امورش به حق اســت و متوکل اگــر توجه اش بــه علت حقیقی 
یعنی خدا باشد، مانع از رســیدن به حقیقت توکل است. توکل به 
حرف و لفظ و ادعا محقق نمی شــود ، بلکه امر باطنی است که آن 
 مفتاح ایمان اســت و با وداع همه آرزوها، متوکل به حقیقت توکل

 نمی رسد.
تاجر متوکل

در زمان پیامبر اسالم)ص( مردی همیشــه به خدا توکل داشت و 
برای تجارت از شام به مدینه می آمد. روزی در راه دزد شامی سوار 
بر اسب و برسر راه او آمد و شمشــیر به قصد کشتن او کشید. تاجر 
 گفت: ای سارق! هرگاه مقصود تو مال من است، بیا بگیر و از قتل من

درگذر.
 سارق گفت: قتل تو الزم اســت. اگر تو را نکشــم مرا به حکومت 

معرفی می کنی.
 تاجر گفت: پس مرا مهلت بده تا دو رکعت نماز بخوانم؛ سارق او را 
امان داد تا نماز بخواند. تاجر مشغول نماز شد و دست دعا بلند کرد و 
گفت: بار خدایا از پیامبر)ص( تو شنیدم که هر کس توکل کند و ذکر 
نام تو نماید در امان باشد، من در این صحرا ناصری ندارم و به کرم 
تو امیدوارم. چون این کلمات برزبان جاری ساخت و به دریای صفت 
توکل خویش را انداخت، دید سواری بر اسب سفیدی نمودار و سارق 
با او درگیر شد. آن سوار به یک ضربه او را کشت و به نزد تاجر آمد و 
گفت: ای متوکل! دشمن خدا را کشتم و خدا تو را از دست او خالص 
 نمود. تاجر گفت: تو کیســتی که در این صحر ا بــه داد من غریب 

رسیدی؟
 گفت: من، تــوکل توام که خدا مرا به صــورت ملکی درآورده و در 
آسمان بودم که جبرئیل به من ندا داد که صاحب خود را در زمین 
دریاب و دشــمن او را هالک نما. االن آمدم و دشــمن تو را هالک 
کردم، سپس غایب شد. تاجر به ســجده افتاد و خدای را شکر کرد 

و به فرمایش پیامبر)ص( در باب توکل، اعتقاد بیشتری پیدا کرد.
 پس تاجر به مدینه آمد و در خدمت پیامبر )ص( رسید و آن واقعه 

را نقل کرد، حضرت تصدیق فرمود. 
آری توکل آدمی را به اوج سعادت می رساند و درجه متوکل درجه 

انبیا، اولیا، صلحاء وشهداست. 

باغ 
کاغذی

              
کتاب »بیداری اسالمی« اثر احمد یوسف پور با محوریت بررسی 
بیداری اسالمی در امتداد تمدن اسالمی روانه بازار کتاب شد. 
دراین کتاب تالش شده تا ملل مستضعف جهان را با تفکر انقالب 
اسالمی ایران که همانا کمک به مستضعفین جهان و مقابله با 
نظام سلطه و استکبار جهانی است، آشنا کند. در کتاب بیداری 
اسالمی کوشش شده تا نشان داده شود چگونه ایران توانسته در 
قلب ملت های ستم دیده جا باز کند و تفکر اسالمی را به دل ها 
بنشاند و با بررسی روند بیداری اسالمی در کشورهای لیبی، مصر، 

عراق، یمن، سوریه، اردن و این موضوع را هرچه بیشتر روشنگری 
کند. کتاب بیداری اسالمی در سه بخش با زیر شاخه های متنوع 
تالیف شده که در آن به تبیین موضوعات مختلف پرداخته است. 
به عنوان مثال دربخش تمدن اسالمی، مولف به تبیین چیستی 
تمدن اسالمی و بررسی  آن از نگاه مستشرقان پرداخته است. 
همچنین دربخش بیداری اسالمی نویسنده این کتاب پس از 
شرح این مسئله به چیستی و نظریات مطرح شده در این زمینه 

پرداخته و آرای گوناگون این نظریه را بررسی کرده است.

بیداری اسالمی توکل

مکان های ممنوعه ای که کسی اجازه بازدید از آنها را ندارد!)3(

دانستنی ها

چه لذتی داشت این با هم بودن
 به چشم هایم زل زد و گفت: » با هم درستش 
می کنیم« چه لذتی داشت این با هم! حتی اگر 
با هم هیچ چیزی هم درســت نمی شد، حتی 
اگر تمام ســرمایه ام بر باد می رفت . حسی که 
به واژه »با هم« داشتم را با هیچ چیزی در این 
دنیا معاوضه نمی کردم . تنها کسی که وحشت 
تنهایی را درک کرده باشد، می تواند حس من را 

در آن لحظات درک کند.
»زنی ناتمام«
 لیلیان هلمن

حرف حساب
معبد »ایسه« در ژاپن  

مقامات ژاپنی حتی به گردشــگران اجــازه نمی دهند 
ساختمان این معبد را تماشا کنند، چه برسد به اینکه وارد 
آن شوند. این معبد به »آماتراسو« )الهه خورشید( تقدیم 
شده است و یکی از مقدس ترین مکان ها در ژاپن به شمار 
می رود. فقط موبد اصلی معبد که از خاندان ســلطنتی 
ژاپن است می تواند وارد آن شود. در حال حاضر، »سایکو 
کوردا«، دختر امپراتور آکیویتو، عهده دار سرپرستی این 

مجموعه مذهبی است.
 آرامگاه »چین شی هوانگ«

ســاخت این آرامگاه در زمان حیات این امپراتور آغاز و 
احداث آن 38 سال ) از 246 سال پیش از میالد تا 208 
پیش از میالد( و تا پس از مرگ پادشاه به طول انجامید. 
گفته می شود چین شی هوانگ پس از رسیدن به قدرت 
بالفاصله ســاخت این مقبره را آغاز کــرد. مقبره چین 
شی هوانگ در 30 کیلومتری شرق شهر »شی آن« قرار 
دارد. این بنا نیز در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت 

شده است. پس از 
مرگ چین شــی 
هوانگ، هفت هزار 
ســرباز سفالی که 
برای تک تک آنها 
اسب و تسلیحات 
جداگانه طراحی 
شده بود نیز برای 
محافظت از او در 
کنــارش به خاک 

سپرده شدند. برای آنکه کسی از جای مقبره مطلع نشود، 
از رودهای جیوه ای در این آرامگاه استفاده شده است. با 
اینکه سربازان سفالی مدفون در کنار مقبره پادشاه کشف 
شده اند، هنوز کسی از مکان دقیق این مقبره مطلع نیست. 
حتی گفته می شود کارگرانی که این مقبره را ساختند نیز 
در پایان کار، در این مقبره زنده زنده حبس شدند تا کسی 

از مکان دقیق مقبره آگاهی نیابد.
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