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 سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی خبر افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد اما وزیر نفت گفت که افزایش قیمت
 بنزین در بودجه 97 دیده شده  است. 

به بهانه زمزمه ها درباره افزایش مجدد قیمت بنزین و حذف یارانه ها؛ 

اشک مردم
3

ژست روشنفکری روی کاج ها!
درختانی که برای یک شب به کام مرگ کشیده می شوند؛

8

ســــپاهانی که دیگر مدعی نیست
بررسی عملکرد زرد پوشان در نیم فصل اول لیگ هفدهم نشان می دهد ؛

10

موافق واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی نیستیم
رییس کمیسیون آموزش مجلس در دانشگاه اصفهان:

8

احتمال افزایش ۱۵ درصدی نرخ انار و هندوانه شب یلدا
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان عنوان کرد:

3
مشاور عالی شهردار اصفهان مطرح کرد:

11
تجهیز ایستگاه های امام حسین)ع( 

و انقالب مترو ، تا پایان سال

پایان آذرماه؛ آخرین مهلت 
بخشودگی جرایم رانندگی

8

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ضرورت 
اشتغال پایدار برای اصفهان می گوید:

شغل جدید پیشکش!
11

 نماز باران 
در اصفهان اقامه می شود

11

 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
شهرستان اصفهان خبرداد:

مدیرعامل نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان:

 احیای فاز اول حمام »خسرو آقا« 
اعتبار 200 میلیونی می خواهد

 در فرهنگ ایرانی و تا پیش از دوره معاصر، حمام فقط جایگاه  
شست وشو نبود، بلکه یک مکان ارتباطی برای دیدار مردم و 
کسب اخبار و پرس وجو از احوال یکدیگر نیز بوده است. در واقع حمام ها در آن 

زمان یک نهاد اجتماعی مهم محسوب می شده...

4

7هزار نیروی عملیاتی در راه های استان
فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

8
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اواخر آبان 96 بود که سخنگوی رییس جمهور ترکیه گفت که  حضور طوالنی 
مدت آمریکا در سوریه احتماال برای مقابله با حضور نیروهای ایران و روسیه در 
این کشور است. روس ها که به دستور پوتین سوریه را ترک می کنند . آمریکا 
اما اعالم کرده قصد ترک این کشور را ندارد . نیکی هیل روز گذشته تاکید 

کرد آمریکا در این باره از کسی دستور نمی گیرد. 
هشداری که جدی گرفته نشد

مدتی پیش نیز سخنگوی کاخ سفید اعالم کرده بود که ما قصد داریم در عراق 
و سوریه دولت اسالمی به وجود آوریم، اما عمده کشورهای جهان پذیرفته اند 

که اولین متهم به وجود آوردن این گروه ها خود آمریکاست .
سردار قاسم سلیمانی،فرمانده سپاه قدس اخیرا در هشداری صریح  به فرمانده 
نظامیان آمریکایی حاضر در سوریه گفت: »توصیه من به شما این است که 
به اراده خود سوریه را ترک کنید وگرنه با زور مجبور به این کار خواهید شد؛ 
اگر تصمیم به حضور در شمال شرقی سوریه را داشته باشید همانند نیروهای 

اشغالگر با شما رفتار خواهد شد«
  چند ســاعت بعــد ســخنگوی کاخ ســفید در پاســخ به این هشــدار
  جدی ســردار ســلیمانی اظهار کرد: آمریکا قصــد خروج از ســوریه را

 ندارد. سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید گفت: آمریکا به پیشروی خود ادامه 
می دهد و هر چه را که در توانش اســت برای پیروزی علیه داعش در همه 

جبهه ها و حفاظت از جان آمریکایی ها انجام می دهد.
در همین رابطه  دبیر سیاســی اتحادیه انجمن های اســالمی دانشجویان 
مستقل با خبرنگار زاینده رود به گفت و گو پرداخت و در این باره اظهار کرد: 
در شرایطی که در سطح منطقه، آمریکایی ها هدفی را برای تقسیم و تضعیف 
کشــورهای مختلف مخصوصا ضربه به جبهه مقاومــت دنبال می کردند؛ 

مالحظه شد که جمهوری اسالمی ایران هم برنامه های کاربردی دارد.
پیام مرادی ادامه داد: اما فرق ایران و آمریکا چیست؟ ایران یک منطقه قوی 
می خواهد ولی همراهان آمریکا در منطقه مانند کشور عربستان در نظر دارند 
که قدرت منطقه باشند. جمهوری اســالمی ایران در این زمینه ورود پیدا 
کرد و به دولت ها یاری رساند که از استقالل و یکپارچگی خود دفاع کنند؛ 
مجری همه این برنامه ها در منطقه که توســط ایران دنبال می شد سردار 
قاسم سلیمانی بود. همه به چشم دیدند که آمریکایی ها در عراق و سوریه از 

جمهوری اسالمی شکست خوردند.
لگدمال شدن حقوق بین المللی با حضور آمریکا در سوریه

این فعال سیاسی با بیان اینکه ما جنگ مستقیم با آمریکایی ها در منطقه 
نداشــتیم، اما طرح آمریکایی ها در منطقه را از بین بردیم، ادامه داد: بدون 
اجازه یک ملت هیچ کشوری در سطح منطقه حق ندارد نیروی نظامی پیاده 
کند. حضور آمریکایی ها در سوریه لگدمال کردن حقوق بین الملل و نقض 
حریم سوریه است، در همین راستا سردار سلیمانی این هشدار را به آمریکا 
داد. امروز جمهوری اسالمی نگاه عقالنی خود را بر این می داند که این نیروها 
باید از سوریه خارج شوند که کامال قانونی است. با همه این احواالت می بینیم 
که آمریکایی ها روی موضوعاتی تاکید دارند که همه می دانند دروغ است؛ 
چرا که خودشان اعتراف کرده بودند ما داعش را به وجود آوردیم و امروز ادعا 
دارند که با تروریست مقابله می کنند. در ادامه آمریکایی ها متوجه خواهند 

شد که برنامه های جبهه مقاومت در سطح منطقه توسعه پیدا خواهد کرد.
 آمریکا در حالی ادعای مبارزه با تروریســت های داعش را در سوریه بیان 
می کند که از قبل به تمام ملت ها ثابت شده که آمریکا خود حامی تروریست 
بوده و آنها را در منطقه برای مبارزه با حکومت های اسالمی به وجود آورده 

است. 

درخواست ترامپ از کنگره
»دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا تنها چند 
ساعت پس از وقوع انفجار انتحاری در نیویورک، از 
کنگره این کشور خواست که از امکان مهاجرت افراد 
به آمریکا، به صرف اینکه اعضای خانواده آنها پیش 
از این به این کشور نقل مکان کرده اند،  جلوگیری 
کند. در بیانیه روز دوشنبه ترامپ آمده است: تالش 
)نافرجام( برای کشتار دسته جمعی در نیویورک، 
دومین حمله تروریســتی در این شــهر در دو ماه 
گذشته، یک بار دیگر ضرورت اصالحات قانونی برای 

حمایت از مردم آمریکا را یادآور شد.

آزادی یاغی اوکراینی
چهره مخالف اوکراین با حکم دادگاه از بازداشت آزاد 
شد. یک قاضی اوکراینی درخواست دادستانان این 
کشور برای حصر خانگی »میخائیل ساکاشویلی« 
را رد کرد تا بدین ترتیب این چهره اپوزیســیون از 
بازداشت آزاد شود. الریسا تسوکول، قاضی اوکراینی 
در دادگاه مرتبط به رســیدگی پرونده ساکاشویلی 

گفت که با درخواست دادستانان موافقت نمی شود.

حریری شاکی شد
نخســت وزیر لبنان اعالم کرد، برخی از احزاب در 
جریان بحران اخیری که بر او گذشــت، از پشــت 
خنجر زدند. سعد حریری، نخست وزیر لبنان تصریح 
کرد: انتخابات پارلمانی آتی برای جریان المستقبل 
سرنوشت ساز است، همانطور که این انتخابات برای 

لبنان نیز سرنوشت ساز می باشد.

توصیه برادرانه ماکرون به ترامپ
رییس جمهور فرانسه در مصاحبه با شبکه سی بی اس 
گفت که طی تماس تلفنی با رییس جمهور آمریکا، 
به او گفته بود تصمیمش درباره قدس نادرست است.

ماکرون طی مصاحبه با شبکه »سی بی اس« گفت: 
ترامپ پیش از ایراد سخنرانی خود درباره قدس، با او 
تماس گرفته و او نیز به ترامپ تاکید کرده که اعالم 
قدس به پایتختی اسرائیل، یک اشــتباه و اقدامی 
یک جانبه است که با مباحثات و قوانین بین المللی 

همخوانی ندارد.

مقتدی صدر خواستار شد:
محاکمه اعضای هیئت بحرینی 

»مقتدی صدر« رهبر جریان صدر عراق در سخنانی 
خواســتار محاکمه اعضای هیئــت بحرینی که به 
سرزمین های اشــغالی ســفر کرده بودند، شد. به  
»مقتدی صدر« رهبر جریان صدر عراق تاکید کرد 
که اعضای هیئت بحرینی بازدید کننده از سرزمین 
های اشغالی باید محاکمه شوند.وی تاکید کرد: اینکه 
پس از اعالم قدس اشغالی به عنوان پایتخت اسرائیل 
یک هیئت از بحرین به سرزمین های اشغالی سفر 
کرده، این ضرورت را بــرای محاکمه اعضای آن به 

وجود آورده است.

نظر پوتین درباره تصمیم ترامپ
رییس جمهوری روســیه تاکید کــرد که تصمیم  
ترامپ در مورد اعالم »قدس« بــه عنوان پایتخت 
اســرائیل، نه تنها کمکی به حل و فصل اوضاع در 
خاورمیانه نکــرده، بلکه باعث بــی ثباتی وضعیت 
این منطقه شــده و در عین حال این اقدام ممکن 
است دورنمای روند مذاکرات صلح بین فلسطین و 

اسرائیل را هم در معرض خطر قرار دهد. 

میهمان ناخوانده ای که قصد خروج از سوریه را ندارد؛

ترک اجباری

نیروهای نظامی آمریکایی که امروز میهمان ناخوانده کشور سوریه هستند؛ قصد خارج شدن از این کشور را ندارند، اما با هشدار جدی سردار 
سلیمانی قطعا درهای جهنم به روی این نیروها همانند داعش در منطقه باز خواهد شد.

خبر جدید اتحادیه اروپا 
درباره برجام

اتحادیه اروپا، تاریخ دور تازه نشست کمیسیون 
مشترک برجام را اعالم کرد.در حالی که آمریکا 
متهم است به تعهدات بین المللی خود در مورد 
توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 عمل نکرده، 
قرار است دور تازه نشست کمیسیون مشترک 
برجام برگزار شــود. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 
اعالم کرده که 13 دسامبر)22 آذر( دور بعدی 
نشست کمیسیون مشترک برجام در شهر وین 

پایتخت اتریش برگزار خواهد شد.

گوترش:
  ایران به توافق هسته ای

 کامال پایبند است
دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارشی که به 
شورای امنیت ارائه شــده و یک نسخه از آن به 
رؤیت »فرانس پرس« رسیده است، از پایبندی 
کامل ایران به توافق هسته ای سال 2۰15 خبر 
داد.گوترش همچنین از اقدام اخیر دونالد ترامپ 
رییس جمهوری آمریکا در عدم تایید پایبندی 

ایران به تعهداتش، انتقاد کرد.

پیشنهاد مجلس برای تقویت 
قرارگاه پدافند هوایی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از پیشنهاد 
کمیسیون متبوعش برای تقویت بنیه قرارگاه 
پدافند هوایی خبر داد.ابوالفضل حسن بیگی، 
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس درباره 
پرداخت بخشــی از حق ترانزیت هواپیماهای 
عبوری از آســمان کشــور به قرارگاه پدافند 
هوایی خاتــم االنبیا)ص(، گفت: پیشــنهاد 
کمیسیون امنیت مجلس این بود که اعتبارات 
مورد نیازقرارگاه پدافند هوایی در اختیار ستاد 
کل نیروهای مســلح قرار بگیرد و از آن طریق 

نیازهای این قرارگاه برطرف شود.

اقلیت های دینی می توانند 
نامزد انتخابات شوراها شوند

در جلســه علنی روز سه شنبه مجلس شورای 
اسالمی بررســی جزئیات طرح اصالح قانون 
تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب شهرداران در دستور کار صحن 
علنی مجلس قــرار گرفت.نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی با تصویب ماده ای از طرح 
اصالح قانون انتخابات شوراهای اسالمی شهر، 
مقرر کردند اقلیت های دینــی بتوانند نامزد 

انتخابات شوراهای اسالمی شوند.

جزئیات اصالح قانون بودجه 
96 برای زلزله زدگان

کلیات طرح اصالح برخی از تبصره های قانون 
بودجه سال 96 کل کشــور در نشست دیروز 
خانه ملت تصویب شــد. در نشست علنی روز 
گذشته به اتفاق آرای نمایندگان کلیات طرح 
اصالح برخی از تبصره های قانون بودجه سال 
96 کل کشور تصویب شد.این طرح از مجموع 
228 نماینــده حاضر در صحــن مجلس، با 
172 رای موافــق، 26 رای مخالف و 12 رای 
ممتنع به تصویب رســید. براساس این طرح 
نرخ سود و کارمزد تســهیالت موضوع قانون 
حمایت از توسعه و ایجاد اشــتغال پایدار در 
مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی برای افراد مشمول ساکن 
در مناطق زلزله زده صفر درصد تعیین می شود.

الیحه جدید کنگره آمریکا 
برای تحریم ایران

 دو تــن از اعضــای ارشــد کنگــره از حزب 
جمهوری خواه برای تحریم ایران به خاطر آنچه 
که آنها »فعالیت های ثبات زدای ایران در یمن« 
می نامند، تالش می کنند. نماینده حوزه انتخابیه 
فلوریدا و نماینده تگــزاس الیحه ای به مجلس 
نمایندگان ارائه کردند که به موجب آن، ایران 

به خاطر حمایت از حوثی ها تحریم می شود.

سردار شادمانی
معاون هماهنگ کننده قرارگاه

خاتم االنبیاء)ص(:

نیروهای مسلح

صادق زیباکالم می گوید: فکر می کنم موسساتی که 
در ردیف جدول 17 بودجه کشور قرار دارند هیچ کدام 
حذف شدنی نیستند و فقط ممکن است شکل و نحوه 
تخصیص بودجه به آنها تغییر کند.وی افزود: اساسا 
بودجه ای که در همین ســال جاری صرف مسائل 
فرهنگی می شود؛ آن طور که من استخراج کرده ام 
چیزی نزدیک به 8۰۰۰ میلیارد تومان است و برای 
اینکه متوجه شویم این بودجه یعنی چقدر پول، باید 
بدانیم که کل بودجه محیط زیست ما 3۰۰ میلیارد 
تومان اســت. اگر به این اعداد و ارقام نگاه کنیم تازه 
ابعاد بودجــه  نهادهای فرهنگی مذکور مشــخص 

می شود!
بیش از سی  ســازمان و موسسه )سازمان هایی مثل 
تبلیغات اســالمی، جامعه المصطفی، شورای عالی 
انقالب فرهنگی، حوزه هنری و ... ( هستند که برای 
فعالیت های فرهنگی بودجه دریافت می کنند و واقعا 
مقدار هزینه ای که به عنوان بودجه فرهنگی به آنها 

پرداخت می شود، مبالغ باور نکردنی است.

 جدول ۱۷ بودجه 
حذف شدنی نیست

استاد دانشگاه و فعال سیاسی:

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

 فریاد زن فلسطینی 
مقابل نظامی زن اسرائیلی در قدس

ترک اجباری

پیشنهاد سردبیر:

سردار علی شادمانی، معاون هماهنگ کننده 
قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( با بیان اینکه نابودی 
رژیم صهیونیســتی، آرامــش و امنیت را به 
منطقه غرب و جنوب غربی آسیا برمی گرداند، 
گفت: برابر اطالعات موثقی که وجود دارد در 
موضوع به رسمیت شناحتن بیت المقدس به 
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، با عربستان 

هماهنگی صورت گرفته است.
سردار علی شادمانی با بیان اینکه خداوند را 
شاکریم که دشــمنان ما را از احمق ترین ها 
آفرید، اظهار کرد: همگان اذعــان دارند که 
اقدام احمقانه ترامپ در شرایط فعلی درباره 
بیت المقدس، فرصتی برای کشور های جهان 
اسالم و کشور های آزادی خواه سراسر جهان 

مهیا کرده است.

خدا دشمنان ما را از میان 
احمق ترین ها آفرید

حجت االسالم علوی
وزیر اطالعات :

کابینه

محمد اســماعیل ســعیدی، نماینده مردم تبریز 
در مجلس شورای اســالمی  با اشاره به سفر وزیر 
خارجه انگلیس به کشــورمان اظهار داشت: تا به 
امروز هیچ خیری از انگلیس به جمهوری اسالمی 
نرسیده است و طی 3۰۰ ســال گذشته هر چه بر 

سرمان آمده از این روباه پیر بوده است.
وی افزود: بــا وجود اینکه در حــال حاضر صحنه 
گردان سیاســی در دنیا آمریکایی ها هستند، اما 
پشت صحنه سیاست های این کشور، سیاست های 

انگلیس قرار دارد.
ســعیدی تاکید کرد: باید تکلیفمان را با آقایانی 

که به کشور ما ایران سفر می کنند، روشن کنیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی  در 
پایان خاطرنشان کرد: این آقایان با ما مشکل دارند 
و برداشت ها و دیدگاه هایشان نسبت به انقالب و 
تعاریفی کــه از نظامات دنیا دارند بــا ما متفاوت 
است؛ آنها همواره از موضع گرگ و میش به مسائل 

نگاه می کنند.

 هیچ خیری از روباه پیر
 به ایران نرسیده است

نماینده مردم تبریز:

پارلمان

وزیر اطالعات گفت: افــراط گرایی مذهبی 
در هر دین و مذهبی که وجود داشــته باشد 
به حرکت های نامعقــول و ناهنجار از جمله 
تروریســم مــی انجامد.حجت االســالم و 
المســلمین علوی تصریح کرد: داعش امروز 
زمین را از دست داده است ولی همچنان وجود 
دارد و اسلحه خود را روی زمین نگذاشته است  
و به دنبال تصاحب زمیــن در مناطقی چون 
افغانستان، پاکستان، آسیا میانه و یا هر نقطه 
دیگری که بتوانند، هســتند تا ایده خالفت 
را احیا کنند. علوی افــزود: جریان تکفیری 
و تروریســتی، یک الگوی انحرافی از اسالم 
و خالفت اسالمی اســت که توسط استکبار 
دنبال شد به نحوی که این جریان را جایگزین 

انقالب اسالمی کند.

داعش اسلحه خود را 
زمین نگذاشته است

پیشخوان

بین الملل

سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی با اشــاره به سفر اخیر 
»بوریس جانسون« وزیر امور خارجه انگلیس به تهران، گفت: یکی 
از مشکالتی که ما در پذیرش هیئت های اروپایی داریم، این است که 

این هیئت ها از طرف های ایرانی درخواست های غیر معقول دارند.
وی افزود: بعضی از درخواست های هیئت های اروپایی که به ایران 
ســفر می کنند، به نوعی دخالت در امور داخلی کشور ما محسوب 

می شود. ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر 
اینکه بعضی از سفرای دولت دوازدهم در کشورهای اروپایی اظهار 
می کنند درخواســت  های هیئت های اروپایی برای سفر به ایران 
غیر معقول و غیر دیپلماتیک اســت، اظهار داشت: سفرای ایران 
در کشورهای اروپایی اذعان می کنند که تا حدی درخواست های 
هیئت هــای اروپایی غیرمعقــول و غیردیپلماتیک اســت که ما 

نمی  دانیم با این درخواست ها باید چه کار کنیم.

نقوی حسینی در واکنش به درخواســت وزیر خارجه انگلیس از 
مقامات ایرانی برای آزادی دو جاســوس انگلیسی از سوی ایران، 
گفت: این نوع مسائل در شئونات دیپلماتیک نیست و نباید در امور 
داخلی کشور دخالت شود، افرادی که به جرمی بازداشت می شوند 
و اتهاماتی به آنها وارد و اســناد و مدارکش نیز موجود است، باید 
 مورد بررسی قرار گرفته و طبق قوانین داخلی ایران مورد رسیدگی 

قرار گیرد.

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:
هیئت های اروپایی، درخواست های غیرمعقول و غیردیپلماتیک دارند

 مسیرم از حلب است 
قدس را هدف دارم

  REMOVED  روحانی
یارانه

 سخنگوی قوه قضائیه 
در دانشــگاه شــریف: 

شکنجه ممنوع است

هر روز یک خبر گرانی

تعطیــل  شــورای   
فرهنگی

 شــتاب تغییر در نظم 
منطقه

فارس: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
گفت: برخی از وزرا و مسئوالن دولت فعلی در بخش 
خصوصی فعالیت دارند و بین فعالیت آنها در بخش 
خصوصی و بخش عمومی تعــارض وجود دارد. که 
در این مورد  من چندین بار به دولت اخطار داده ام. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: متاسفانه در همه بخش های کشور 
روندهای فاسد در عین ابهام و عدم شفافیت شیوع پیدا کرده است. نظام تصمیم گیری های اساسی در 
کشور باید به گونه ای اصالح شود که منابع حاصل از فروش منابع طبیعی به عنوان سرمایه های طبیعی 
تنها مجاز به تبدیل به انواع سرمایه های دیگر انسانی از قبیل سرمایه گذاری در آموزش، پژوهش 
و سالمت شود و سرمایه ها و منابع طبیعی در امور غیرمولد سرمایه گذاری نشود و به سرمایه های 

فرهنگی و اجتماعی ماندگار تبدیل شود.

وزیر ســابق راه و شهرســازی به انتقادات رییس جمهور 
درباره مسکن مهر واکنش نشان داد و از روحانی خواست 
آمار و ارقام عملکرد 5 ســاله دولت یازدهم و دوازدهم در 
مورد تعداد مسکن های احداث شده را به مردم ارائه دهد.

علی نیکــزاد گفت:»اگر واقعا به گفته شــان ایمان دارند 
 و ساخت مســکن، پول نمی خواهد و بدون پول می توانید مسکن بســازید چرا در عرض 5 سال که از دولت 
می گذرد مسکن را برای مردم نیازمند که کمرشان زیر بار اجاره بها خم می شود نساخته اید؟ اگر ساخته اید 
چرا به مردم گزارشی نمی دهید؟ اگر واقعا در 72.۰۰۰ هکتار بافت فرسوده و کهنه اقداماتی را انجام داده اید 
چرا اطالع رســانی نمی کنید؟ چرا افتتاح نمی کنید؟ اگر 1۰ میلیارد دالر در عرض هشت سال به مسکن 16 
میلیون ایرانی عزیز در شــهر و روستا تسهیالت داده شده اســت از اول دولت یازدهم تا االن بالغ بر 15۰۰۰ 
میلیارد تومان اقساط مســکن مهر را وصول کردید و این پول برای بانک مســکن دو درصد تمام شده است، 

امورات تان را با تسهیالت جمع شده مسکن مهر می گذرانید؟ انصاف هم خوب است.«

اظهارات جنجالی صادقی در مجلس:

در کشور،فساد شایع  
شده است

وزیر احمدی نژاد در واکنش به 
ساخت مسکن مهر:
انصاف هم خوب است!

حمید  وکیلی 
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احتمال افزایش ۱۵ درصدی نرخ انار و هندوانه 
شب یلدا

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

26 کیلومتر از جاده ترانزیتی 
اردستان آسفالت شد

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اردستان گفت: 26 کیلومتر از جاده ترانزیت این 
شهرستان در ســال جاری با اعتبار 50 میلیارد 

ریال آسفالت شده است.
احمد کاشــکی بیان کرد: اعتبار آسفالت جاده 
ترانزیت اردســتان از محل اعتبــارات راهداری 
تامین شــده و مبلغ 560 میلیون ریــال اعتبار 
اســتانی نیز برای تعمیر و بهسازی پل سه راهی 
زواره در جاده ترانزیت اختصاص یافته و در حال 
اجراســت. وی همچنین از تعویض پل و قوس 
پل اتوبوســی درجاده ترانزیت واقع در کیلومتر 
40 اردستان به نایین از محل اعتبارات این اداره 
خبر داد.سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اردســتان گفت: تحویل ندادن قیر به 
این شهرستان موجب کاهش سرعت بهسازی و 
بازسازی جاده های تحت پوشش شده که نیازمند 
 توجه بیشتر مســئوالن اســتانی در این زمینه

 است.

استاندار اصفهان:
  تفویض اختیارات به شورای 

معادن، باعث تسریع امور می شود
استاندار اصفهان گفت: تفویض اختیارات ملی به 
شورای معادن استان ها باعث تسریع در امور به 
ویژه در اســتان اصفهان که دارای معادن زیادی 

است، خواهد شد.
محســن مهرعلیزاده در جلسه شــورای معادن 
اســتان، اظهار داشت: براســاس ماده 4۳ قانون 
برنامه ششــم توسعه )شــورای معادن استانی( 
دولت مکلف اســت به منظور حمایت، توســعه 
و ارتقای جایگاه بخش معــدن و صنایع معدنی 
در اقتصاد ملی شــورای معادن استانی را در هر 
استان تشکیل و در چارچوب قوانین و مصوبات 
شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده 
معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری 
پروانه قبل از بهره برداری بــا رعایت مالحظات 
زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، 
اقدامات الزم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد 
صنایع پایین دستی انجام دهد. وی این ماده قانونی 
را فرصتی برای استان دانست وافزود: باید بررسی 
شود که این قانون چه فرصت و اختیاراتی را برای 

حوزه معادن استان ایجاد کرده است.

مدیر صنعت لبنیات اصفهان :
 اعتبار مالی شیر مدارس 

تامین نشده است
مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع لبنی و پاستوریزه 
اســتان اصفهان با بیان اینکه تاکنون اعتبار دولتی 
برای شــیر مدارس تامین و پرداخت نشده است، 
گفت: کارخانجات لبنی بیش از دوهزار میلیارد ریال 
از محل توزیع شیر مدارس از دولت طلبکار هستند. 
هومان امیری اظهارکرد: وعده شیر دانش آموزان در 
مدارس از 70 نوبت سال 1۳84 به حدود 20 تا 25 
نوبت امسال کاهش یافته است؛همچنین در سال 
تحصیلی جاری اعتباری برای شیر مدارس تخصیص 

داده نشده است.
افزایش حمل ریلی گندم از 

مازندران به4 استان کشور
گندم از راه آهن مازندران به 4 اســتان سیستان و 

بلوچستان، اصفهان، هرمزگان و یزد ارسال شد.
ســید محمد جعفری، مدیرعامل شــرکت غله و 
خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور گفت: در راستای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و با پیگیری های انجام 
شده با راه آهن شمال کشور بیش از 118 هزار تن 
گندم از استان مازندران به سایر نقاط کشور از طریق 

حمل ریلی ارسال شد.

مشکل فرار مغزها حل شد!

کاریکاتور روز

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بــار اصفهان با انتقاد از فروش 
برخی اقالم میوه در سردخانه ها، گفت: تا چند روز آینده ممکن 
اســت برخی از اقالم میوه هــا همچون انار، هندوانــه، آناناس و 
نارگیل که تقاضای بیشــتری برای شب یلدا دارند بین 10 تا 15 

درصد گران شــوند. ناصر اطرج در خصوص وضعیت بازار میوه با 
نزدیک شدن به شب یلدا، اظهار داشت: در حال حاضر بازار میوه 
شرایط خوبی دارد و قیمت ها نسبت به هفته های گذشته افزایش 
چندانی نداشته است. وی با اشاره به وقوع سرمازدگی در برخی از 

مناطق جنوبی کشور، گفت: در صورت تداوم این شرایط بازار میوه 
و تره بار شاهد افزایش قیمت خواهد بود. اطرج با تاکید بر اینکه 
بازرسی اصناف موظف به پیگیری و نظارت بر این موضوع است ، 

بیان داشت: احتمال گرانی انار و هندوانه نیز وجود دارد. 

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان عنوان کرد:
احتمال افزایش ۱۵ درصدی نرخ انار و هندوانه شب یلدا

طرح یکم پیوند مهر ایران
تعریف طرح

بانک قرض   الحسنه مهر ایران در راستای تسهیل امر ازدواج جوانان، اقدام به ارائه 
طرح یکم پیوند مهر ایران نموده است. در این طرح متقاضیان می توانند بامراجعه 
به شــعب بانک و یا از طریق پرتال بانک بــه آدرس WWW.QMB.IR  ضمن 
افتتاح حســاب وانجام فعالیت های بانکی خود، عالوه بر اجر اخروی از تسهیالت 

قرض الحسنه تا سقف 400 میلیون ریال با کارمزد 4 درصد بهره مند گردند.
مخاطبین طرح

جامعه هدف این طرح افرادی هستند که نزدیک به سن ازدواج بوده و یا قصد ازدواج 
در آینده ای نزدیک را دارند. این افراد می توانند با افتتاح حســاب قرض الحســنه 
پس انداز- طرح یکم پیوند مهر ایران از تسهیالت قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج 

تا سقف 400 میلیون ریال برخوردار گردند.
شایان ذکر است تسهیالت پرداختی در قالب طرح پیوند مهر ایران هیچگونه منافاتی 
با تسهیالت ازدواج پرداختی در ســایر بانکها نداشته و متقاضیان می توانند ازاین 

تسهیالت به صورت همزمان استفاده نمایند.
شرایط طرح

پرداخت تسهیالت در این طرح بر اساس میانگین موجودی حساب بوده و متقاضیان 
می توانند از محل رسوب موجودی حساب و یا واریز مستمر ماهیانه از مزایای آن 

بهره مند گردند. سایر شرایط طرح یکم پیوند مهر ایران عبارت است از: 
 مدت زمان الزم جهت تکمیل موجودی حداقل 1 سال و حداکثر ۳ سال

 مجموع تسهیالت پرداختی 400 میلیون ریال
 دوره بازپرداخت تسهیالت ۳ سال )۳6 ماه(

 پرداخت تسهیالت معادل 126 درصد میانگین سالیانه موجودی حساب
 قابل انتقال به اقوام درجه یک

مثال 1(
پرداخت تسهیالت بر اساس واریز ماهیانه با 45 درصد افزایش در سال

تسهیالت در پایان سال)ریال(واریز ماهیانه)ریال(شرح

4/500/000۳7/000/000سال اول

6/500/000155/000/000سال دوم

9/500/000400/000/000سال سوم

مثال 2( 
پرداخت تسهیالت بر اساس میانگین موجودی حساب

تسهیالت در پایان سال)ریال(میانگین سالیانه)ریال(شرح

106/000/0001۳4/000/000سال اول

106/000/000267/000/000سال دوم

106/000/000400/000/000سال سوم

طرح دوم پیوند مهر ایران
تعریف طرح

بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران در راســتای تســهیل امــر ازدواج و بــه 
منظور ایجاد اطمینان خاطــر والدین از تأمیــن آتیه فرزندان خــود، اقدام به 
ارائه طــرح دوم پیونــد مهر ایــران نمــوده اســت. در این طــرح متقاضیان 
 می توانند بــا مراجعه به شــعب بانک و یــا از طریــق پرتال بانک بــه آدرس

 WWW.QMB.IR ضمن افتتاح حساب و انجام فعالیت های بانکی خود، عالوه 
بر اجر اخروی از تسهیالت قرض الحسنه تا ســقف 800 میلیون ریال با کارمزد 

4درصد بهره مند گردند.
مخاطبین طرح

جامعه هدف این طرح افرادی هستند که فعاًل در سن ازدواج نیستند ولی بواسطه 
آینده نگری خود و یا والدینشان به تأمین آتیه خود می اندیشند. این افراد می توانند 
با افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز- طرح دوم پیوند مهر ایران از تسهیالت 

قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج تا سقف 800 میلیون ریال برخوردار گردند.
شایان ذکر است تســهیالت پرداختی در قالب طرح پیوند مهر ایران هیچگونه 
منافاتی با تسهیالت ازدواج پرداختی در سایر بانکها نداشته و متقاضیان می توانند 

از این تسهیالت به صورت همزمان استفاده نمایند.
شرایط طرح

پرداخت تســهیالت در این طرح بر اســاس میانگین موجودی حســاب بوده و 
متقاضیان می توانند از محل رسوب  موجودی حساب و یا واریز مستمر ماهیانه از 
مزایای آن بهره مند گردند. سایر شرایط طرح دوم پیوند مهر ایران عبارت است از:

 مدت زمان الزم جهت تکمیل موجودی حداقل 5 سال و حداکثر 10 سال
  مجموع تسهیالت پرداختی 800 میلیون ریال

 دوره بازپرداخت تسهیالت 5 سال ) 60 ماه(
 پرداخت تسهیالت معادل 1۳0درصد میانگین سالیانه موجودی حساب

 قابل انتقال به اقوام درجه یک
مثال 1(

پرداخت تسهیالت بر اساس واریز ماهیانه با 26 درصد افزایش در سال

تسهیالت در پایان سال)ریال(واریز ماهیانه)ریال(شرح

-450/000سال اول

-570/000سال دوم

-700/000سال سوم

-900/000سال چهارم

1/150/000122/800/000سال پنجم

1/4۳0/00019۳/600/000سال ششم

1/800/000289/800/000سال هفتم

2/270/000418/000/000سال هشتم

2/860/000586/800/000سال نهم

۳/600/000800/000/000سال دهم

مثال 2(
پرداخت تسهیالت بر اساس واریزماهیانه با 15درصد افزایش در سال

تسهیالت در پایان سال)ریال(واریز ماهیانه)ریال(شرح

-650/000سال اول

-750/000سال دوم

-860/000سال سوم

-990/000سال چهارم

1/140/000154/800/000سال پنجم

1/۳10/0002۳4/200/000سال ششم

1/500/000۳۳5/700/000سال هفتم

1/7۳0/000462/5۳0/000سال هشتم

1/990/000618/520/000سال نهم

2/290/000800/000/000سال دهم

مثال 3(
پرداخت تسهیالت بر اساس میانگین موجودی حساب

تسهیالت در پایان سال)ریال(میانگین سالیانه)ریال(شرح

-61/500/000سال اول

-61/500/000سال دوم

-61/500/000سال سوم

-61/500/000سال چهارم

61/500/000400/000/000سال پنجم

61/500/000480/000/000سال ششم

61/500/000560/000/000سال هفتم

61/500/000640/000/000سال هشتم

61/500/000720/000/000سال نهم

61/500/000800/000/000سال دهم

طرح جدید تسهیالت در بانک قرض الحسنه مهر ایران 

گران تر شدن بســیاری از حامل ها، افزایش نقدینگی برای دولت را به همراه 
داشت؛ یعنی ۳0 هزار میلیارد به 70 هزار میلیارد تومان رسید، اما یارانه افزایش 
پیدا نکرد. حاال هم که می گویند قرار است از ابتدای دی ماه بنزین 1500 تومان 
شود. زمزمه های این گرانی هم از همان روزی که رییس جمهور برای تقدیم 
الیحه بودجه 97 به بهارستان رفت، شنیده می شد. روحانی در صحن علنی 
مجلس یکی از مهم ترین مبانی الیحه بودجه سال 1۳97 را »اشتغال فراگیر« 
اعالم کرد. اهرم اصلی این اشتغال زایی افزایش قیمت حامل های انرژی بوده  
است. پیگیری های برخی رسانه ها نشان می دهد قیمت بنزین و گازوئیل تا 
ارقام 1500 و 400 تومان افزایش خواهد یافت کــه از ابتدای دی ماه اعمال 

می شود. 

دولت هر راهی که می توانست از طریق آن بر کسری نقدینگی خود بیفزاید، در 
بودجه 97 گنجانده است؛ مهم ترینش هم حذف یارانه ۳0 میلیون ایرانی است 
که متاسفانه این روزها رسانه ها بیشتر از آن که روی این موضوع مانور بدهند، 
به ماجرای سه برابر شدن عوارض خروج از کشور پرداخته اند که بازهم نشان 
می دهد هنوز »اهم و فی االهم« را در موضع گیری هایمان متوجه نشده ایم 
و همراه با جریان رسانه ای، غرق در موج سازی جماعت سلبریتی شده ایم که 
نگران عوارض خروج سفرهای الکچری هر ماه شان هستند واال برای جماعتی 
که یک ماه منتظر است تا روز پرداخت یارانه از راه برسد و یارانه اش را تمام و 
کمال برداشت کند بلکه با آن تنها شاید بتواند قبض هایش را پرداخت کند، چه 
اهمیتی دارد که عوارض خروج از کشور برای بار اول و دوم و سوم چقدر است و 

اصال مگر می تواند سفر خارجی برود که به عوارضش فکر کند؟!
هزینه هــای اضافی دولــت و حقوق های نجومــی برای نزدیــکان دولت را 
ببینیم)دولت قبلی و فعلی فرقی ندارد( یا آه و ناله ها برای نداشتن منابع جهت 

تامین یارانه ها را باور کنیم؟
به قول مجری تلویزیونی؛ »چرا دولت می خواهد از حقوق ما کم کند؟ چرا از 
هزینه های خودش کم نمی کند؟« حتما این بار هم در توجیه گران تر شدن 
بنزین، از آمار و ارقامی که نشان می دهد ایران در ردیف کشورهایی است که 
ارزان ترین بنزین دنیا را دارد، خواهند گفت اما نمی گویند کشورهای دیگر که 
بنزین ارزان دارند، از نظر رفاه اجتماعی و اقتصادی در چه رتبه ای قرار دارند و 
ما در چه رده ای به سر می بریم! عربستان، کویت، مالزی، امارات متحده عربی 
و روسیه هم در این لیست جزو صدرنشینان هستند. رفاه اقتصادی کدام یک 
از این کشورها با ما قابل قیاس است؟ رییس جمهور قبلی که می گفت »ایران 
بهشت است«  و رییس جمهور کنونی هم اصرار دارد که نباید به زور مردم را به 
بهشت ببریم اما شاید نمی داند با این وضعیتی که ایجاد شده، درحال حاضر 
مردم دغدغه های معیشتی شان بر همه چیز چربیده و حوصله و توانی برای 
گوش دادن به دعواهای جناحی و سیاسی و حتی اعتقادی مسئوالنی ندارند که 
تنها نگرانی شان برگزارشدن یا نشدن کنسرت و یا ورود زنان به ورزشگاه هاست!  
محمدرضا سبزعلیپور، اقتصاددان و رییس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش 
به بودجه تنظیمی دولت برای ســال 1۳97 گفته که ایــن بودجه در صورت 
تصویب، اشک مردم را درخواهد آورد. اشک مردم اما خیلی وقت است درآمده. 
فقط وقتی می بینند هیچ چیز تغییر نمی کند و مسئوالن تنها شعار می دهند 
و آمارهای عجیب و غریب اعالم می کنند و هرروز یک پرونده اختالس و فساد 
اقتصادی رو می شود ، دیگر انگیزه ای برای اعتراض پیدا نمی کنند.  مردم که 
دیده نمی شوند. دلمان خوش است توصیه های رهبرمعظم انقالب افاقه کند. 
رهبر انقالب امســال در دیدار رییس جمهور و هیئت دولت تاکید کردند که 
»اقتصاد« باید اولویت اقدامات دولت باشد و » حل مشکالت معیشتی مردم از 
جمله بیکاری جوانان« را در دستور کار قرار بدهند و سپس یک سوال مهم مطرح 
کردند: » بر اساس این آمارها، تورم از چند ده درصد به زیر ده درصد رسیده، اما 
آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، باال رفته است؟« و 
ما هم سوال مان از دولت همین است؛ البته اگر حق سوال پرسیدن داشته باشیم! 
در این سال ها به جز قیمت ها، چه چیزی باالتر رفته که حاال قرار است یارانه 
حذف شود و بنزین هم گران تر شود؟!  البته سخنگوی شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی دیروز در مورد افزایش قیمت بنزین، گفت: این خبر 

کذب است  ولی وزیر نفت این خبر را تکذیب نکرد!

به بهانه زمزمه ها درباره افزایش مجدد قیمت بنزین و حذف یارانه ها؛ 

اشک مردم

قرار ما با دولت این نبود. اینکه حامل های انرژی آزاد شود، قیمت ها باال برود، بنزین هزارتومانی در باک ماشین هایمان بریزیم و کارت سوخت 
به تاریخ بپیوندد. هرماه کلی پول قبض آب و برق و گاز و تلفن بدهیم و دلمان به یارانه 45 هزارتومانی خوش باشد که دولت با هزار منت و عذاب 
الیم)!( هرماه به مردم می دهد. آن هم یارانه ای که از دولت احمدی نژاد تا روحانی رقمش تکان نخورده اما در عوض تا دلتان بخواهد، همه چیز 

گران تر شده است؛ از قیمت آب و گاز و برق بگیرید تا نان و میوه و گوشت و حتی کاغذ! 

سمیه پارسادوست
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 یادگار دوره صفوی مرمت می شود

پیشنهاد سردبیر:

نبود، بلکه یک مکان ارتباطی برای دیدار مردم و کسب اخبار و پرس وجو در فرهنگ ایرانی و تا پیش از دوره معاصر، حمام فقط جایگاه  شست وشو 
باقی نمانده؛ حمام هایی که به بهانه توســعه، به اجبار زانو زده و تخریب تاریخی زیاد با معماری نفیس داشــته اســت که از آنها تعــداد زیادی اصفهــان نیز به دلیــل اینکه پایتخــت دولت صفوی بــوده، حمام های در واقع حمام ها در آن زمان یک نهاد اجتماعی مهم محســوب می شده؛ از احوال یکدیگر نیز بوده است. 

 
به مغازه شد و آسیب جدی دید، اما بعد از آن کل بنا مورد مرمت قرار گرفت.۱۳۵۳، در زمره آثار ملی قرار گرفت؛ ولی در سال ۱۳۵۴، سربینه آن تبدیل ۹۷۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده بود.این اثر در سال خیابان حکیم واقع شده است که در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۵۳ با شماره ثبت تخریب شده است. حمام خسروآقا مربوط به دوره صفوی بوده و در ورودی اما از این حمام خرابه ای بیش باقی نمانده و برای توســعه خیابان حکیم می شود.در حال حاضر حمام علیقلی آقا به موزه مردم شناسی تبدیل شده؛ مثال زدنی داشته است؛ تا حدی که در فهرست بناهای تاریخی هم ثبت نداشته است؛ حمامی که دارای اسلوبی خاص بوده و معماری و استحکامی همسطح زمین ساخته شده بوده و از نظر اکسیژن و بهداشت نیز کمبودی نام خودش نامگذاری شده اســت. آب مصرفی آن از چاه تامین می شده و خواجه سرایان نیکوکار سالطین صفویه به نام »خسروآقا« ساخته که به است. این بنای تاریخی، »حمام خســروآقا« نام دارد. این حمام را یکی از از ســال ها از آن رونمایی شــده و هم اکنون در حال مرمت و بازســازی کنیم، نبش این خیابان با ســاختمانی قدیمی مواجه می شــویم که بعد »خسرو آقا« بود.از خیابان سپاه که به ســمت خیابان حکیم حرکت می شــدند. یکی از این حمام ها که به بهانه خیابان کشی تخریب شد، حمام 

آوردن قســمت های باقی مانــده حمــام از زیر خــاک، دوبــاره آن را به گفته او، شــهرداری بــه دنبال این اســت کــه با حفــاری و بیرون شهرداری، محلی برای احیا و بازسازی حمام خسروآقا دیده شده است.« اصفهان، با نوید خبر بازســازی حمام خســروآقا می گوید: »در اعتبارات هرگز صورت نگرفت.تا اینکه حاال حسن روانفر، شــهردار وقت ناحیه ۳ از بازسازی حمام و خطر از بین رفتن آخرین بقایای آن شد، اما بازسازی سال راه اندازی شد و پس از آن گرچه چند بار در سال های مختلف صحبت و ســنگاب منحصر به فرد آن را هم می دزدند.خیابان حکیم نیز در همان بعداز بیهوش کردن نگهبان حمام، این بنای تاریخی را با خاک یکسان کرده سوم فروردین ۷۴ بود که عده ای ناشناس به حمام خسروآقا حمله کرده و احداث خیابان مخالفت می کند، اما سرانجام ساعت ۲ نیمه شب بیست و نگذاشت. در سال ۷۱ شورای عالی شهرسازی به علت وجود این حمام با این حمام منفجر شد که جز چند ســتون، چیزی از گرمخانه حمام باقی می شود و باید این محل را تخریب کرد. سرانجام در سال ۱۳۵۹ بمبی در جدید و گران شدن امالکشان شایعه کردند که در محل حمام فساد و فحشا منتفی شد. سال ۱۳۵۸ برخی از ساکنان محل به طمع راه اندازی خیابان حکیم کنونی( هم به گوش  رسید که به دلیل عبور این خیابان از این حمام پس از چندی، زمزمه هایی درباره ساخت ادامه خیابان استانداری )خیابان 
 
رفتــن آخرین بقایــای آن به میــان آمد، امــا بازســازی هرگز صورت ســال های مختلــف صحبت هایــی از بازســازی حمام و خطــر ازبین حکیم نیــز در همان ســال راه اندازی شــد و پس از آن چندیــن بار در می کنند و عامــالن آن تاکنون شناســایی و مجازات نشــده اند.خیابان احیا کنــد. مردم و شــهرداری یکدیگر را بــه انجام ایــن عملیات متهم 

 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان اصفهان احیای حمام خسروآقا، مستلزم تدابیر ترافیکی استنگرفت.

از آن می توان درخصوص این موضوع برنامه ریزی کرد.شهرداری اصفهان بسته ترافیکی و طراحی هایش را چگونه می بندد؛ پس بیشتری صورت گیرد، خاطرنشــان کرد: باید منتظر بمانیم و ببینیم که و گردشــگری اســتان با بیان اینکه درخصوص این تدابیر الزم است کار ترافیکی در خیابان حکیم است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی احیا اســتمرار پیدا کند تا سایت کامل شــود که این امر، مستلزم تدابیر مورد احیای این حمام یک طرح جدی وجود دارد و آن این است که این و بازســازی آن به معرض بازدید و نمایش گذاشته می شود.وی گفت: در خیابان نیست، در اولویت مرمت میراث قرار گرفته و بعد از مرمت و تکمیل کامل انجام می شود.فریدون الهیاری افزود: مرمت بخشی از حمام که در نزدیک با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، به طور حمام که خارج از خیابان اصلی اســت، در حال انجام بوده و در آینده ای درخصوص احیای این حمام تاریخی اظهار داشت: احیای بخش های مهم 
 بهره برداری از فاز اول احیای حمام خســرو آقا تا پایان سال 

خیابان های اطراف میدان نقش جهان و سپه مرتبط دانست.را با مطالعات ترافیکی دولتخانه صفوی شــامل خیابان های استانداری و مدیرعامل نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان اجرای فاز دوم این پروژه رسیدن فاز اول احیای حمام مذکور تا پایان سال جاری خبرداد.برای فاز اول را ۲00میلیون تومان عنوان کرد و از اتمام و به بهره برداری میراث فرهنگی کل کشور و استان آغاز  شد.وی اعتبار در نظر گرفته شده در دو فاز، اظهار داشــت: اجرای این پروژه طبق توافقی بین شــهرداری، حسین جعفری با اشاره به اجرای عملیات احیای حمام تاریخی خسروآقا شهرداری اصفهان که در ادامه می خوانید:در ادامه این گزارش گفت و گویی داشتیم با مدیرعامل نوسازی و بهسازی جاری

افشار در کنار طراح گریم و عکاس 

نمایش اولیورتوئیست

بازیگر ایرانی با گذاشتن پستی، صفحه اینستاگرام خود 

را به  روز کرد. مهناز افشار در مورد همکاران پشت صحنه 

خود که در آخرین نمایش در حال اجــرا با او همکاری 

می کنند، نوشت:

»نانسی با ســارا جان اســکندری، طراح گریم نمایش 

موزیکال اولیورتوئیست و آقا صادق عکاس عزیز.«

احیای فاز اول حمام »خسرو آقا« اعتبار 200 میلیونی می خواهدمدیرعامل نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان:

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان، در 
ارتباط با اکران فیلم های هنــر و تجربه در هفته جاری 
اظهار داشــت: امروز فیلــم »لیال« ســاخته داریوش 
مهرجویی بعد از بیست سال و »شاید عشق نبود« ساخته 
سعید ابراهیمی فر در سینما سوره اصفهان اکران می شود. 
حســینی با بیان اینکه فردا نیز فیلم های »برگ جان« 
ساخته ابراهیم مختاری و فیلم های کوتاه »روز توقف در 
الس وگاس«، »ایکس باکس«، »کشند« و »اول پاییز« 
در سینما سوره اصفهان اکران می شود، ابراز داشت: برگ 
جان، حکایت آدمی در راه رســیدن به خواسته  ای است 
که چون به آن می رسد دیگر برای وی ارزشی ندارد. وی 
با اشــاره به فیلم های بر پرده اکران در اصفهان نیز ابراز 
داشت: قاتل اهلی، خالتور و آیینه بغل در سینما فلسطین 
اکران شده و آینه بغل و ثبت با ســند برابر است نیز در 
سینما سپاهان بر پرده اکران است. مدیر امور سینمایی 
حوزه هنری استان اصفهان با بیان اینکه آینه بغل، آذر، 
ثبت باسند برابر است و شــکالتی در پردیس سینمایی 
چهارباغ اکران شده است، بیان داشت: در روز اکران، نقد 
و بررســی فیلم متفاوت »تمارض« با حضور کارگردان 
اثر، »عبد آبست«، در سینما سوره اصفهان از ساعت ۱۷ 

برگزار می شود.

»روبی و جوجه ها« نوروز97 به تلویزیون می آید

انیمیشن »روبی و جوجه ها« به کارگردانی بابک و بهنود نکویی که از تولیدات مرکز صباست، 

نوروز سال ۹۷ از تلویزیون پخش می شود.

این سریال انیمیشنی درباره کشــمکش های بین یک روباه و خانواده خروس است که در یک 

مزرعه در همسایگی هم زندگی می کنند و روباه در تالش است به هر حیله و ترفندی خروس و 

خانواده اش را از مزرعه بیرون کند. البته همیشه جوجه ها، مرغ و خروس و سگ نگهبان مزرعه، 

همه نقشه های روباه را نقش بر آب می کنند.

این انیمیشــن که شش قسمت آن نوروز امســال از شبکه دو پخش شــد و بعد در شبکه پویا 

به نمایش در آمد، با اســتقبال مخاطبان روبه رو شــد و یک فصل جدید از آن برای نوروز سال 

آینده تولید شده است. این انیمیشن در دهمین جشنواره پویانمایی تهران در دو بخش ملی و 

بین المللی، جایزه بهترین انیمیشن تلویزیونی را به دست آورد.

بازیگر ایرانی:
 انیمیشن های با کیفیت

نوجوان ها را با سینما آشتی می دهد

شاهرخ اســتخری در مورد اهمیت تولید انیمیشن در کشــورگفت: یکی از 
کارهایی که نوجوان ها را با ســینما آشــتی می دهد، تولید انیمیشن هایی با 
کیفیت و مناسب رده سنی آنهاست؛ البته این امر محقق نمی شود مگر اینکه 
ازجانب بخش های فرهنگی حمایت صورت گیرد تا به صورت جدی وارد حوزه 
کار کودک و نوجوان شوند. واضح اســت که انیمیشن ها جزو پرفروش ترین 
محصوالت سینمایی دنیا هســتند و تقویت انیمیشن در کشور می تواند یک 

چرخه اقتصادی قوی برای سینمای ایران ایجاد کند. 
وی با اشاره به کیفیت تصاویر انیمیشن سینمایی »فهرست مقدس« گفت: 
زمانی که بروشور تبلیغاتی فهرست مقدس و جوایز دریافت شده از آمریکا را 
دیدم، تعجب کردم؛ چون آمریکا مهد انیمیشن دنیاست. اما بعد از دیدن فیلم 

واقعا به عنوان یک ایرانی افتخار کردم. 
بازیگر فیلم های  »پــس کوچه های شــمرون« و »چک« گفــت: با دیدن 
صحنه های »فهرست مقدس«،  کامال مشهود است که جوان های با استعدادی، 
همدالنه برای این کار زحمت کشیدند و  این همدلی در کل صحنه های این 

اثر دیده می شود.
اســتخری در ادامه توضیــح داد: همه جای 
دنیا مرسوم اســت وقتی یک اثر هنری بین 
مردم با استقبال مواجه می شود، محصوالت 
جانبی کنــار آن هم عرضه می شــود. اینکه 

تالش می کنند در کنــار نمایش 
انیمیشن »فهرســت مقدس«، 
محصوالت جانبی همچون بازی  
و لوازم التحریرهایی با نمادهای 
این انیمیشن ارائه شود، خیلی 
اتفاق خوبی است و امیدوارم 
بــرای ســایر محصوالت 
فرهنگی حوزه کودک هم 
چنین برنامه ریزی هایی 

صورت گیرد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان خبرداد:

سینما سوره؛ در انتظار اکران»برگ جان« 

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اعالم کرد؛

اسامی10 فیلم کوتاه منتخب رقابت در اسکار2018

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، ۱0 فیلم منتخب برای رقابت امسال در بخش 
فیلم های کوتاه را اعالم کرد.

این فیلم ها عبارت اند از:

»اصول مقدماتی دی کالب«؛ کارگردان: رید ون دایک از یوسی ال ای

»ساعت ۱۱«؛ کارگردان: درین سیل از فینچ

»روبه روی مکه«؛ ژان-اریک ماک، کارگردان و جوئل جنت، تهیه کننده از دشان 
فیلم پروداکشنز

»آیس باکس«؛ کارگردان: دنیل ساوکا، تهیه کننده: کامیل کورنوئل از آیس باکس 
دفیلم کو

»چهره گم شده«؛ کارگردان: شان میهان، تهیه کننده: سم مک گری از سوما فیلمز

»برادرزاده من اِِمت«؛ ساخته کوین ویلسون از دانشگاه نیویورک

»ظهور یک ستاره«؛ کارگردان: جیمز بورت، تهیه کننده: بوری مندزا از فولداوا فیلمز

»بچه ساکت«؛ کارگردان: کریس اورتون، نویسنده: راشل شلتون از اسلیک فیلمز

»واتو ووتی/همه ما«؛ ساخته کاتیا بنرات از مدرسه رسانه  هامبورگ

»شاهدان«؛ ساخته دیوید کوخ از لوکس فور فیلم

اعضای شاخه فیلم کوتاه و انیمیشن بلند اسکار، از این میان پنج نامزد را به عنوان 

نامزدهای نهایی انتخــاب می کنند. ماه آینده این فیلم هــا در لس آنجلس، لندن، 

نیویورک و سن فرانسیسکو اکران می شوند.

 بیست میلیارد تومان؛ مجموع فروش استانی نمایشگاه کتاب 
در چهار ماه گذشته ۱۱ نمایشگاه استانی کتاب توسط موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران برگزار شده 
که بازدیدکنندگان، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۵۲0 میلیون تومان کتاب خریداری کرده اند. اولین نمایشگاه 
استانی کتاب درســال جاری، نوزدهم شهریور در استان البرز برپا شد. اســتان های آذربایجان غربی، 
لرستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، گلستان، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، کرمانشاه، 
اردبیل و فارس دیگر استان هایی هستند که در این مدت میزبان ناشران منتخب از سراسر کشور شدند.

نمایشگاه کتاب استان آذربایجان شــرقی تا کنون رکورد دار فروش در جمع استان های دیگر است. در 
این نمایشگاه، ۶ میلیارد و ۲00میلیون تومان کتاب از سوی بازدیدکنندگان خریداری شد. نمایشگاه 
کتاب استان فارس با فروشی بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۸0 میلیون تومان، پراستقبال ترین نمایشگاه بعد از 

استان آذربایجان شرقی است.
نمایشگاه های استان گلســتان و چهارمحال و بختیاری و کرمانشــاه، هر کدام به ترتیب با فروش یک 
میلیارد و ۶۵0 میلیون تومان، یک میلیارد و ۴۵0 میلیــون تومان و یک میلیارد و ۳۲۸ میلیون تومان 

کتاب، در جایگاه های بعدی این آمار قرار دارند.
با توجه به برگزاری بیش از ۱0 نمایشگاه دیگر تا پایان سال، 

پیش بینی می شــود آمار فروش نمایشــگاه های 
اســتانی کتاب امســال بــه مرز ۵0 

میلیارد تومان برســد کــه اتفاقی 
بی سابقه است.

این روزها اصفهان شاهد اتفاقی در حوزه تئاتر است که کمتر در طول سال برای این هنر در اصفهان اتفاق 
می افتد. این اتفاق در مورد دو نمایشی است که چند ماه پیش روی صحنه رفتند و در مدت زمان زیادی که 
اجرا داشتند با فروش و استقبال خوبی هم مواجه شدند. دو نمایش کمدی »قجرالجدید« و نمایش کمدی 
»کله پوک ها« نشان دادند اگر یک تئاتر مورد پسند ذائقه مردم باشد و فقط درگیر خاص بودن و سفارشی 

بودن نباشد با استقبال خوبی نیز مواجه می شود؛ تا جایی که در این روزها مجددا روی صحنه اجرا رفته اند.
 قجرالجدید

نمایش کمدی »قجرا  لجدید« به نویســندگی و کارگردانی رامین ســامانی تا ۲۶ آذر ماه هر شب ساعت ۱۹ در 
فرهنگسرای کوثر اصفهان اجرا می شود؛ این تئاتر بیش از ۲ ساعت به طول می انجامد اما به خاطر محتوای طنز 

مخاطبان را خسته نمی کند. در حال حاضر قیمت بلیت این نمایش ۱۶ و ۱۸هزار 
تومان است که به صورت اینترنتی در سایت navayemehr.ir به فروش 

می رسد.
کله پوک ها

فاز چهارم نمایش کمدی »کله پوک ها« تا ۵ دی ماه روی صحنه ســالن آمفی تئاتر هنرستان 
هنرهای زیبا اجرا خواهد داشت؛ فازهای قبلی این نمایش در مجتمع استاد فرشچیان و سینما 
فلســطین انجام گرفت. »کله پوک ها« به کارگردانی مجید کاشی فروشــان، هر شب ساعت 

۱۹:۳0 روی صحنه می رود، بهای بلیت این نمایش ۹ و ۱۲ هزار تومان است و تهیه آن از سایت 
navayemehr.ir امکان پذیر است.

در بازار کساد برخی تئاترهای اصفهان رخ داد؛
اجرای مجدد 2 تئاتر پر فروش اصفهان

                        مهدی زرگر/ زاینده رود

اعظم حاجی رضازاده
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مفاد آراء 
9/239 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  اندانی    کریمی  همدم  خانم    96/08/13 مورخ   9984 شماره  رای   -1
شماره  به  صادره   11262 شناسنامه  شماره  به  و   0647 کالسه  بشماره  سبزعلی  
ملی 1140365630 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
316/30 مترمربع از پالک  321 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخودجاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 14390 مورخ 93/12/28 

دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

نادر   فرزند  فروشانی  زمانی  لیال  خانم    96/08/13 مورخ   9983 شماره  رای   -2
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130246655 صادره  و  بشماره کالسه 0645 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1/5 به  نسبت   1130246655
316/30 مترمربع از پالک  321 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخودجاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 14389 مورخ 93/12/28 

دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

رضا   فرزند  اندانی  عمادی  وحید  آقای    96/08/13 مورخ   9982 شماره  رای   -3
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130040569 صادره  و  بشماره کالسه 0642 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1/5 به  نسبت   1130040569
316/30 مترمربع از پالک  321 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخودجاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 14389 مورخ 93/12/28 

دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

هاشم   فرزند  اندانی  عمادی  رضا  آقای    96/08/13 مورخ   9979 شماره  رای   -4
بشماره کالسه 0643 و به شماره شناسنامه 39 صادره به شماره ملی 1141528551 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 316/30 مترمربع از 
پالک  321 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخودجاری اندان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 14390 مورخ 93/12/28 دفترخانه 322  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 9914 مورخ 96/08/10  آقای احمد محمدی خوزانی فرزند اسداهلل  
بشماره کالسه 0387 و به شماره شناسنامه 108 صادره به شماره ملی 1141511290 
از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 183/50 مترمربع  به 3 دانگ مشاع  نسبت 
پالک  164 فرعی از 84 واقع در فتح آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 173428 مورخ 86/05/29 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
6- رای شماره 9913 مورخ 96/08/10  آقای مجتبی محمدی خوزانی فرزند احمد  
بشماره کالسه 0199 و به شماره شناسنامه 98 صادره به شماره ملی 1141725525 
از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 183/50 مترمربع  به 3 دانگ مشاع  نسبت 
پالک  164 فرعی از 84 واقع در فتح آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
و  دفترخانه   85/11/28 مورخ   169493 سند    6 دفتر   152 صفحه  در  ثبت  شامل 
ثبت در صفحه 550 دفتر 609 سند 155276 مورخ 83/10/29 دفترخانه 73 و سند 
الکترونیکی 3938 و سند 52445 مورخ 95/06/11 سند 173428 مورخ 86/05/29 

و سند 169493 مورخ 95/11/28 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

سید  فرزند  امیریان  اسماعیل  سید  آقای    96/07/30 مورخ   9540 شماره  رای   -7
ملی  شماره  به  صادره   1886 شناسنامه  شماره  به  و   1464 کالسه  بشماره  کمال  
1141255979 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه دو طبقه به استثنای بهای ثمنیه 
از 73   اصلی واقع در  از پالک  47 فرعی  اعیانی به مساحت 182/60  مترمربع 
صحرای جوتنده بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 140952 مورخ 

95/07/24 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  خوزانی  عسگری  خدیجه  خانم    96/08/13 مورخ   9976 شماره  رای   -8
ملی  شماره  به  صادره   8348 شناسنامه  شماره  به  و   0318 کالسه  بشماره  حسن  
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   از   مشاع  دانگ   3 به  نسبت   1142308375
171/60  مترمربع از پالک  321  فرعی از 110   اصلی واقع در صحرای کک موش 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 128055 مورخ 88/04/21 

ثبت در صفحه 524 دفتر 204  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 9977 مورخ 96/08/13  خانم فاطمه عسگری خوزانی فرزند حسن 
بشماره کالسه 0319 و به شماره شناسنامه 23 صادره به شماره ملی 1142091309 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 171/60  مترمربع از 
پالک  321  فرعی از 110   اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 128055 مورخ 88/04/21دفترخانه 63  ثبت در 

صفحه 524 دفتر 204  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 9974 مورخ 96/08/13  آقای اصغر پور پرورش فرزند قاسم بشماره 
 1289488746 ملی  شماره  به  صادره   1174 شناسنامه  شماره  به  و   0316 کالسه 
از  به مساحت 201  مترمربع  از  ششدانگ  یکباب خانه  به 3 دانگ مشاع  نسبت 
پالک  321 و 84  فرعی از 110   اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 524 دفتر 204  سند 128054 

مورخ 88/04/21 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  اندانی  عسگری  معصومه  خانم    96/08/13 مورخ   9975 شماره  رای   -11
ملی  شماره  به  صادره   2926 شناسنامه  شماره  به  و   0317 کالسه  بشماره  حسن  
1141165041 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 201  
مترمربع از پالک  321 و 84  فرعی از 110   اصلی واقع در صحرای کک موش 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 524 دفتر 204  

سند 128054 مورخ 88/04/21 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شماره 9950 مورخ 96/08/13  آقای صفر علی رحیمی اندانی فرزند عباس 
بشماره کالسه 1100 و به شماره شناسنامه 16 صادره به شماره ملی 1141553473 
نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 119/80  مترمربع 
از پالک  487  فرعی از 111   اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 118735 مورخ 84/09/19  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  اندانی  مختاری   ربابه  خانم    96/08/13 مورخ   9949 شماره  رای   -13
مرتضی بشماره کالسه 1103 و به شماره شناسنامه 36778 صادره به شماره ملی 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   از   مشاع  دانگ   2 به  نسبت   1282295187
119/80  مترمربع از پالک  487  فرعی از 111   اصلی واقع در صحرای نخود جاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 118735 مورخ 84/09/19  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شماره 9951 مورخ 96/08/13  خانم سهیال رحمتی اندانی فرزند حسین 
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130248667 صادره  و  بشماره کالسه 1102 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   از   مشاع  دانگ   2 به  نسبت   1130248667
120/20 مترمربع از پالک  487  فرعی از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 3865 مورخ 90/06/29 

دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  اندانی  رحیمی  جواد  آقای    96/08/13 مورخ   9952 شماره  رای   -15
صفرعلی بشماره کالسه 1101 و به شماره شناسنامه 1678 صادره به شماره ملی 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   از   مشاع  دانگ   4 به  نسبت   1141253887
120/20  مترمربع از پالک  487  فرعی از 111   اصلی واقع در صحرای نخود جاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از صفرعلی رحیمی 

طی سند 118735 مورخ 84/09/19 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  خوزانی  زمانی  رضا  آقای    96/08/10 مورخ   9915 شماره  رای   -16
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 7103 صادره  و  بشماره کالسه 0154  حسن   
مترمربع    137/08 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   به  نسبت   1142296040
از پالک  2037 و 2038  فرعی از 85 اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 217697 مورخ 92/05/06 دفترخانه 73  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شماره 9965 مورخ 96/08/13  خانم فریده حاجی هاشمی ورنوسفادرانی 
فرزند محمد بشماره کالسه 0013 و به شماره شناسنامه 1130142671 صادره به 
  25/33 مساحت  به  مغازه  یکباب  به ششدانگ   نسبت  ملی 1130142671  شماره 
مترمربع از پالک  172  فرعی از 121   اصلی واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت 
الواسطه از مالک رسمی محمود غرنوی  سند 3088  ملک خمینی شهر شامل مع 

مورخ 26/07/15 دفترخانه 62  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

محمدعلی    فرزند  بلوچی  رحمن  آقای    96/07/25 مورخ   9273 شماره  رای   -18
بشماره کالسه 0083 و به شماره شناسنامه 434 صادره به شماره ملی 1290289743 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 218/61  مترمربع از پالک  
1565  فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی محمدعلی بلوچی  سند الکترونیکی 5286 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شماره 9954 مورخ 96/08/13  آقای مرتضی کاظمی  فرزند حسن  بشماره 
کالسه 1240 و به شماره شناسنامه 16 صادره به شماره ملی 1290026696 نسبت 
به ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 37/50  مترمربع از پالک  465  فرعی از 132  
اصلی واقع در هرستان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از 

مالک رسمی نعمت اهلل روشن روان   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شماره 9973 مورخ 96/08/13  آقای حسین عابدی فرزند صفرعلی بشماره 
 1142304132 ملی  شماره  به  صادره   7923 شناسنامه  شماره  به  و   0080 کالسه 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به انضمام زیرزمین به مساحت 211  مترمربع از 
پالک  427  فرعی از 112   اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 215893 مورخ 91/12/17 دفترخانه 73 مع الواسطه 
از مالک رسمی محمدعلی نصر اصفهانی و خانم لیال ماندگاری  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شماره 9962 مورخ 96/08/13  خانم بتول حاجی حیدری ورنوسفادارنی 
فرزند حسین   بشماره کالسه 1202 و به شماره شناسنامه 499 صادره به شماره ملی 
1141048450 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه نیمه تمام دو طبقه  به مساحت 193  
مترمربع از پالک  1426  فرعی از 87   اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 26573 مورخ 95/09/22 دفترخانه 301 و سند 
26192 مورخ 95/08/16 دفترخانه 301 و ارائه گواهی حصر وراثت از حسین حاج 

حیدری  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی  اعالیی  اهلل  فتح  آقای    95/12/23 مورخ   7960 شماره  رای   -22
فرزند عبدالعلی بشماره کالسه 1344 و به شماره شناسنامه 318 صادره به شماره 
مساحت  به  اعیانی  دارای  زمین  یکباب  ششدانگ   به  نسبت   1141727722 ملی 
184/60  مترمربع از پالک  239  فرعی از 116   اصلی واقع در صحرای پا گودالی 
مورخ   113407 سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  ورنوسفادران 

82/07/26 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی  اعالیی  اهلل  فتح  آقای    95/12/21 مورخ   7870 شماره  رای   -23
فرزند عبدالعلی بشماره کالسه 1346 و به شماره شناسنامه 318 صادره به شماره 
ملی 1141727722 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
203/93  مترمربع از پالک  239  فرعی از 116  اصلی واقع در صحرای پا گودالی 
مورخ   113408 سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  ورنوسفادران 

82/07/26 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  هاشمی   بنی  سادات  الهه  خانم    95/12/21 مورخ   7871 شماره  رای   -24
سید محمد   بشماره کالسه 1345 و به شماره شناسنامه 1081 صادره به شماره 
ملی 1141319799 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
پا  صحرای  در  واقع  اصلی     116 از  فرعی    239 پالک   از  مترمربع    203/93
گودالی ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 75657 مورخ 

89/02/11 دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 0145 مورخ 96/08/15  آقای حیدر هارون رشیدی  فرزند ابدال 
بشماره کالسه 1131 و به شماره شناسنامه 975 صادره فریدون شهر به شماره ملی 
1129214249 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 318  مترمربع از پالک  
573  فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت رد صفحه 508 دفتر 69 رمضانعلی جان نثاری و ثبت در صفحه 55 دفتر 

23 سند 113408 مورخ 82/07/26 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شماره 7624 مورخ 96/06/15  خانم منیژه حاجی هاشمی ورنوسفادرانی 
فرزند کرمعلی بشماره کالسه 0580 و به شماره شناسنامه 15720 صادره به شماره 
ملی 1140156012 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 578  مترمربع از 
پالک  1984  فرعی از 87   اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 46797 مورخ 88/07/30 دفترخانه 38 و سند 5889 مورخ 
93/08/01 دفترخانه 388 و سند 2174 مورخ 38/10/26 دفترخانه 59   مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

حسن  فرزند  صالحی  رضا  آقای    96/08/17 مورخ   0178 شماره  رای   -26
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130060977 صادره  و  بشماره کالسه 1095 
1130060977 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 198 مترمربع از پالک  
519  فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 91601 مورخ 71/06/08 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شماره 0110 مورخ 96/08/15  خانم افسانه رحیمی  فرزند مصطفی بشماره 
کالسه 1230 و به شماره شناسنامه 636 صادره به شماره ملی 1141720043 نسبت 

به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 171/51 مترمربع از 
پالک  24  فرعی از 110   اصلی واقع در صحرای کک موش اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 96533 مورخ 76/10/08 دفترخانه 63  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  اندانی   رحیمی  قدیرعلی  آقای    96/08/15 مورخ   0109 شماره  رای   -28
ملی  شماره  به  صادره   37 شناسنامه  شماره  به  و   1229 کالسه  بشماره  رجبعلی   
به  فوقانی  و  خانه  یکباب  از  ششدانگ   مشاع  دانگ   4 به  نسبت   1141671875
مساحت 171/51 مترمربع از پالک  24  فرعی از 110   اصلی واقع در صحرای 
کک موش اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 96533 مورخ 

76/10/08 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی   ایزدی  اهلل  نعمت  آقای    96/08/15 مورخ   0122 شماره  رای   -29
فرزند علی محمد  بشماره کالسه 1135 و به شماره شناسنامه 43 صادره به شماره 
ملی 1140919611 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
232/60 مترمربع از پالک  150  فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 173069 مورخ 86/05/15 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شماره 0121 مورخ 96/08/15  خانم عشرت مختاری  فرزند حسین بشماره 
کالسه 1134 و به شماره شناسنامه 161 صادره به شماره ملی 1140928554 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 232/60 مترمربع از پالک  
150  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 173069 مورخ 86/05/15 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شماره 0117 مورخ 96/08/15  خانم اعظم عمادی  فرزند عبدالحسین 
ملی  شماره  به  صادره   19073 شناسنامه  شماره  به  و   0551 کالسه  بشماره 
از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  به 1/5 دانگ مشاع  1140190271 نسبت 
217/85 مترمربع از پالک  231  فرعی از 105   اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه 
محرز  و  مالحظه   125 دفتر   196 صفحه  در  ثبت  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

محمدرضا  فرزند  عمادی   زهرا  خانم    96/08/15 مورخ   0118 شماره  رای   -31
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130521753 صادره  و  بشماره کالسه 0553 
از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  به 1/5 دانگ مشاع  1130521753 نسبت 
217/85 مترمربع از پالک  231  فرعی از 105   اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 458 دفتر 395 و صفحه 199 دفتر 125 
و صفحه 169 دفتر 139 و صفحه 565 دفتر 229 و صفحه 47 دفتر 429 و صفحه 

271 دفتر 297  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شماره 0116 مورخ 96/08/15 آقای محمد امین عمادی فرزند محمدرضا 
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130306348 صادره  و  بشماره کالسه 0552 
از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  به 1/5 دانگ مشاع  1130306348 نسبت 
217/85 مترمربع از پالک  231  فرعی از 105   اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 169 دفتر 139 و صفحه 199 دفتر 
گردیده  محرز  و  297  مالحظه  دفتر   271 و صفحه   229 دفتر   565  125 صفحه 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی   داورپناه  اعظم  خانم    96/08/15 مورخ   0120 شماره  رای   -33
فرزند حسین  بشماره کالسه 0291 و به شماره شناسنامه 8 صادره به شماره ملی 
0066669022 نسبت به 0/75 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
217/85 مترمربع از پالک  231  فرعی از 105   اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه 
محرز  و  مالحظه   125 دفتر   196 صفحه  در  ثبت  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شماره 0119 مورخ 96/08/15  خانم نفیسه داورپناه ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   3087 شناسنامه  شماره  به  و   1305 کالسه  بشماره  حسین 
1141301601 نسبت به 0/75 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
217/85 مترمربع از پالک  231  فرعی از 105   اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه 
محرز  و  مالحظه   395 دفتر   458 صفحه  در  ثبت  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  جوآبادی   فاطمه محمدی  خانم  مورخ 96/08/03   رای شماره 9769   -35
غالمعلی بشماره کالسه 0922 و به شماره شناسنامه 1352 صادره به شماره ملی 
1140851284 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 99/40 
مترمربع از پالک  1675  فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 96539 مورخ 76/10/10 دفترخانه 63 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  منش   گلستانی  محسن  آقای    95/03/25 مورخ   4345 شماره  رای   -36
ملی  شماره  به  شناسنامه 2334 صادره  به شماره  و  بشماره کالسه 0341  احمد   
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   از  مشاع  دانگ   4 به  نسبت   1141260476
واقع در بخش 14حوزه  از 118   اصلی  از پالک  395  فرعی  199/40 مترمربع 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 75097 مورخ 92/08/09 دفترخانه 59 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شماره 4344 مورخ 95/03/25  خانم نرگس داورپناه ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  به شماره  به شماره شناسنامه 1608 صادره  و  بشماره کالسه 0340  حسین  
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت   1142244253
واقع در بخش 14حوزه  از 118   اصلی  از پالک  395  فرعی  199/40 مترمربع 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 75097 مورخ 92/08/09 دفترخانه 59 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  جوزدانی   فرهادی  یداهلل  آقای    96/08/20 مورخ   0211 شماره  رای   -38
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 42961 صادره  و  بشماره کالسه 1688  اکبر   
1280855207 نسبت به 28/8 حبه از 72 حبه  یکباب گاراژ با کاربری ورزشی  به 
مساحت 696/92 مترمربع از پالک  1129  فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسیمی حسین 

مویدی ثبت در صفحه 505 دفتر 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شماره 0210 مورخ 96/08/20  خانم عفت مثقالی  فرزند حسن  بشماره 
کالسه 1687 و به شماره شناسنامه 381 صادره به شماره ملی 1285572580 نسبت 
 696/92 مساحت  به  ورزشی   کاربری  با  گاراژ  یکباب  حبه    72 از  حبه   43/2 به 
مترمربع از پالک  1129  فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسیمی حسین مویدی ثبت در صفحه 

505 دفتر 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شماره 9487 مورخ 96/07/29  آقای مجید رحمتی  فرزند مرتضی بشماره 
 1141265941 ملی  شماره  به  صادره   2882 شناسنامه  شماره  به  و   0004 کالسه 
از  مترمربع   222 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   5 به  نسبت 
پالک  69  فرعی از 73   اصلی واقع در صحرای جوتنده بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 43683 مورخ 92/05/12 دفترخانه 139 و سند 6318 مورخ 

82/08/04 دفترخانه 139  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شماره 9488 مورخ 96/07/29  خانم مریم عمادی اندانی  فرزند محمدباقر   
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130035948 صادره  و  بشماره کالسه 0006 
1130035948 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 222 
مترمربع از پالک  69  فرعی از 73   اصلی واقع در صحرای جوتنده بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 44377 مورخ 87/06/26 دفترخانه 108 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

آقای علی محمودی  فرزند شنبه دین    42- رای شماره 0413 مورخ 96/08/22  
بشماره کالسه 0795 و به شماره شناسنامه 14 صادره به شماره ملی 1159841871 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 73/71 مترمربع از پالک  
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک  از 99   اصلی واقع در جوی  665 و 669   فرعی 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی محمد علی حسنی سند 26606 مورخ 

56/08/25 دفترخانه 47  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

شنبه  فرزند  محمودی   اسفندیار  آقای    96/08/22 مورخ   0414 شماره  رای   -43
ملی  شماره  به  صادره   2354 شناسنامه  شماره  به  و   0797 کالسه  بشماره  دین   
1159372810 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 73/71 
مترمربع از پالک  665 و 669   فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه  از مالک رسمی محمد علی حسنی سند 

26606 مورخ 56/08/25 دفترخانه 47  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ملک  فرزند  دادور   غضنفر  سید  آقای    96/02/30 مورخ   2291 شماره  رای   -44
بشماره کالسه 1272 و به شماره شناسنامه 22 صادره به شماره ملی 5559773840  
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 328/56 مترمربع از پالک  829   فرعی 
از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی شیرعلی نظری  سند 15085  مورخ 59/02/01  دفترخانه 

59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شماره 9576 مورخ 96/07/30  آقای محمد بک پارسه  فرزند ولی  بشماره 
کالسه 4701 و به شماره شناسنامه 626 صادره به شماره ملی 4170643119 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 144/80 مترمربع 
از پالک  533   فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 30301 مورخ 96/07/01 دفترخانه 301  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شماره 9267 مورخ 96/07/25  آقای قدیرعلی زینلی خوزانی  فرزند یداله  
بشماره کالسه 0715 و به شماره شناسنامه 353 صادره به شماره ملی 1141458926 
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/74 مترمربع از 
پالک 811 فرعی از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17722 مورخ 87/04/09  دفترخانه 139  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شماره 9268 مورخ 96/07/25  خانم مینا جاللی ورنامخواستی  فرزند رجب  
بشماره کالسه 0716 و به شماره شناسنامه 80  صادره به شماره ملی 1170978983  
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/74 مترمربع از 
پالک 811 فرعی از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17722 مورخ 87/04/09  دفترخانه 139  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شماره 0455 مورخ 96/08/23  آقای ابراهیم دویستی  فرزند رسول بشماره 
کالسه 1615 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 1129828530 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 184 مترمربع از پالک 11 فرعی از 
156 اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالک رسمی اکبر و محمد و مرتضی و حیدر و طلعت و عزت پیمانی مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شماره 0456 مورخ 96/08/23  آقای ابراهیم دویستی  فرزند رسول بشماره 
کالسه 0183 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 1129828530 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 212/67 مترمربع از پالک 11 
فرعی از 156 اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه از مالک رسمی اکبر و محمد و مرتضی و حیدر و طلعت و عزت پیمانی 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شماره 0468 مورخ 96/08/23  آقای نصیر گودرزی  فرزند فرهاد  بشماره 
 1284990672 ملی  شماره  به  صادره   525 شناسنامه  شماره  به  و   1263 کالسه 
 581 پالک  از  مترمربع   146/25 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت 
شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  آباد   جوی  در  واقع  اصلی   99 از  فرعی 
شامل  مع الواسطه از مالک رسمی طی سند 1864 مورخ 30/06/14 و سند 4730 
گردیده محرز  و  مالحظه  اخوان  جعفر  از   35 و   72 دفترخانه   27/12/03  مورخ 

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

زین  فرزند  حیدری  حاج  محمود  آقای   96/08/22 مورخ   0411 شماره  رای   -51
العابدین بشماره کالسه 0608 و به شماره شناسنامه 16636 صادره به شماره ملی 
از  مترمربع  به مساحت 133/80   خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت   1140165216
پالک 112/1  فرعی از 118 اصلی واقع در صحرای قلعه زنگی ورنوسفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2902 مورخ 89/12/26 دفترخانه 322  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شماره 0474 مورخ 96/08/24  خانم مریم حیدری  فرزند براتعلی  بشماره 
 1290878315 ملی  شماره  به  صادره   3475 شناسنامه  شماره  به  و   0140 کالسه 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237/60 مترمربع از 
ثبت ملک خمینی شهر شامل  واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه  پالک 156 اصلی 
دفترخانه   85/12/15 مورخ   121570 سند  شهر  خمینی  شهرداری  از  الواسطه  مع 
گردیده محرز  و  مالحظه    63 دفترخانه   83/09/16 مورخ   116367 سند  و   63 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شماره 0473 مورخ 96/08/24  آقای حمیدرضا جوانمرد  فرزند ابوالقاسم 
بشماره کالسه 0139 و به شماره شناسنامه 43 صادره به شماره ملی 1142210421 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237/60 مترمربع از 
ثبت ملک خمینی شهر شامل  واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه  پالک 156 اصلی 
دفترخانه   85/12/15 مورخ   121570 سند  شهر  خمینی  شهرداری  از  الواسطه  مع 
گردیده محرز  و  مالحظه    63 دفترخانه   83/09/16 مورخ   116367 سند  و   63 

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ابوالفضل  آقایان شیخ مهدی و  54- رای شماره 0483 مورخ 96/08/24  موقوفه 
نجفی  بشماره کالسه 0639 و به شناسه  ملی 14000606858 نسبت به 1 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب انبار تجاری  به مساحت 268/83 مترمربع از پالک 102 
اصلی واقع در هرستان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
محرز  و  مالحظه  نجفی   مهدی  و  ابوالفضل  شیخ  موقوفه  نام  به   710 دفتر   239

گردیده است
ادامه در صفحه بعد 6
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
فرزند  رفیعی   سلطان  فاطمه  خانم    96/05/29 مورخ   6264 شماره  رای   -55
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 309 صادره  و  بشماره کالسه 1284  قنبرعلی  
1141535221 نسبت به 1 و 3/1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
287/50 مترمربع از پالک 47 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در دفتر 478 صفحه 56  مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شماره 6265 مورخ 96/05/29  خانم زهرا جعفری  فرزند غالمعلی بشماره 
کالسه 1285 و به شماره شناسنامه 10514 صادره به شماره ملی 1142329984 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 287/50 مترمربع از 
پالک 47 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
و محرز  دفتر 143   مالحظه  دفتر 139 و 304  ثبت در صفحه 461  شهر شامل 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  فروشانی  صرامی  محمد  آقای    96/05/29 مورخ   6263 شماره  رای   -57
عبدالرضا بشماره کالسه 1283 و به شماره شناسنامه 2948 صادره به شماره ملی 
1141165260 نسبت به 3 و 2/3  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
287/50 مترمربع از پالک 47 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه 

ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 9766  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  اندانی   عابدی  محمدرضا  آقای    96/08/24 مورخ   0477 شماره  رای   -58
شماره  به  صادره   2649 شناسنامه  شماره  به  و   0902 کالسه  بشماره  عبدالرحمن 
ملی 0056143842 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
171/53 مترمربع از پالک 530 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 478 صفحه 61  

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

اکبر   علی  فرزند  کریمی   نرگس  خانم    96/08/24 مورخ   0478 شماره  رای   -59
بشماره کالسه 0903 و به شماره شناسنامه 510 صادره به شماره ملی 1289542511 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171/53 مترمربع از 
پالک 530 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه 
ثبت در صفحه 478 صفحه 61  مالحظه و محرز  ثبت ملک خمینی شهر شامل 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شماره 0579 مورخ 96/08/27  آقای رضا محمدی جوی آبادی  فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   1026 شناسنامه  شماره  به  و   1029 کالسه  بشماره  علی 
از  مترمربع   120/81 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت   1284565874
ملک  ثبت  14حوزه  بخش  اباد   جوی  در  واقع  اصلی    99 از  فرعی   1111 پالک 
گردیده محرز  و  مالحظه    155 صفحه   496 صفحه  در  ثبت  شامل  شهر   خمینی 

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی  دباغی  صدیقه  خانم    96/08/24 مورخ   0499 شماره  رای   -60
شماره  به  صادره   241 شناسنامه  شماره  به  و   0893 کالسه  بشماره  حسن  فرزند 
ملی 1140940503 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 
فرعی    810 به  شده  تبدیل   62/7 که   62/7 و   62/6 پالک  از  مترمربع   28/62
شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  ورنوسفادران  در  واقع  اصلی    120 از 
گردیده محرز  و  مالحظه   73 دفترخانه   89/04/14 مورخ   198285 سند   شامل  

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شماره 0504 مورخ 96/08/24  خانم عفت  دباغی فرزند حسن   بشماره 
کالسه 0859 و به شماره شناسنامه 239 صادره به شماره ملی 1140983989 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/62 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198285 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شماره 0503 مورخ 96/08/24  خانم عزت  دباغی فرزند حسن   بشماره 
کالسه 0854 و به شماره شناسنامه 239 صادره به شماره ملی 1140983989 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/62 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198283 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شماره 0505 مورخ 96/08/24  خانم شهناز دباغی فرزند حسن بشماره 
کالسه 0849 و به شماره شناسنامه 59 صادره به شماره ملی 1140988425 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/62 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198291 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی  دباغی   صغری  خانم    96/08/24 مورخ   0500 شماره  رای   -65
شماره  به  صادره   243 شناسنامه  شماره  به  و   0865 کالسه  بشماره  حسن  فرزند 
ملی 1140910833 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 
فرعی    810 به  شده  تبدیل   62/7 که   62/7 و   62/6 پالک  از  مترمربع   28/62
شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  ورنوسفادران  در  واقع  اصلی    120 از 
گردیده محرز  و  مالحظه   73 دفترخانه   89/04/14 مورخ   198287 سند   شامل  

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شماره 0501 مورخ 96/08/24  خانم ملوک  دباغی ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   186 شناسنامه  شماره  به  و   0885 کالسه  بشماره  حسن 
1140921045 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/62 
مترمربع از پالک 62/6 و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 198295 

مورخ 89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شماره 0503 مورخ 96/08/24  خانم مهناز   دباغی فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0890 و به شماره شناسنامه 43626 صادره به شماره ملی 1815336072 
از  مترمربع  به مساحت 28/62  مغازه  یکباب  حبه  از 72  حبه   7/2 و  به 10  نسبت 
پالک 62/6 و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در 
مورخ   195289 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  ورنوسفادران 

89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 0523 مورخ 96/08/24  خانم شهناز  دباغی فرزند حسن   بشماره 
کالسه 0851 و به شماره شناسنامه 59 صادره به شماره ملی 1140988425 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/28 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   19829 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

بشماره  فرزند حسن  دباغی  رای شماره 0522 مورخ 96/08/24  خانم عفت   -69
کالسه 0860 و به شماره شناسنامه 239 صادره به شماره ملی 1140983989 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/28 مترمربع از پالک 62/6 

و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198293 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 0521 مورخ 96/08/24  خانم عزت  دباغی فرزند حسن   بشماره 
کالسه 0856 و به شماره شناسنامه 75 صادره به شماره ملی 1140983989 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/28 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198283 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شماره 0520 مورخ 96/08/24  خانم مهناز   دباغی فرزند حسن   بشماره 
کالسه 0892 و به شماره شناسنامه 43626 صادره به شماره ملی 1815336072 
از  مترمربع  به مساحت 28/28  مغازه  یکباب  حبه  از 72  حبه   7/2 و  به 10  نسبت 
پالک 62/6 و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در 
مورخ   195289 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  ورنوسفادران 

89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شماره 0519 مورخ 96/08/24  خانم ملوک  دباغی ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   186 شناسنامه  شماره  به  و   0887 کالسه  بشماره  حسن 
1140921045 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/28 
مترمربع از پالک 62/6 و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 198295 

مورخ 89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شماره 0518 مورخ 96/08/24  خانم صغری دباغی ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   243 شناسنامه  شماره  به  و   0868 کالسه  بشماره  حسن 
1140910833 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/28 
مترمربع از پالک 62/6 و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 198287 

مورخ 89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شماره 0517 مورخ 96/08/24  خانم صدیقه دباغی ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   241 شناسنامه  شماره  به  و   0894 کالسه  بشماره  حسن 
1140940503 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/28 
مترمربع از پالک 62/6 و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 198285 

مورخ 89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 0497 مورخ 96/08/24  خانم عفت  دباغی فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0636 و به شماره شناسنامه 239 صادره به شماره ملی 1140983989 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 43/84 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198293 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شماره 0496 مورخ 96/08/24  خانم عزت  دباغی فرزند حسن   بشماره 
کالسه 0633 و به شماره شناسنامه 75 صادره به شماره ملی 1140983989 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 43/84 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198283 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شماره 0495 مورخ 96/08/24  خانم مهناز   دباغی فرزند حسن   بشماره 
کالسه 0632 و به شماره شناسنامه 43626 صادره به شماره ملی 1815336072 
مترمربع   43/84 مساحت  به  مغازه  یکباب  حبه   72 از  حبه   7/2 و   10 به  نسبت 
اصلی    120 از  فرعی    810 به  شده  تبدیل   62/7 که   62/7 و   62/6 پالک   از 
واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 195289 

مورخ 89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی  دباغی  ملوک   خانم    96/08/24 مورخ   0494 شماره  رای   -78
به  صادره   186 شناسنامه  شماره  به  و   0635 کالسه  بشماره  حسن   فرزند 
به  مغازه  یکباب  حبه   72 از  حبه   7/2 و   10 به  نسبت   1140921045 ملی  شماره 
  810 به  شده  تبدیل   62/7 که   62/7 و   62/6 پالک  از  مترمربع   43/84 مساحت 
فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
گردیده محرز  و  مالحظه   73 دفترخانه   89/04/14 مورخ   198295 سند   شامل  

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی  دباغی  صغری   خانم    96/08/24 مورخ   0493 شماره  رای   -79
شماره  به  صادره   243 شناسنامه  شماره  به  و   0631 کالسه  بشماره  حسن  فرزند 
ملی 1140910833 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 
فرعی    810 به  شده  تبدیل   62/7 که   62/7 و   62/6 پالک  از  مترمربع   43/84
شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  ورنوسفادران  در  واقع  اصلی    120 از 
گردیده  محرز  و  مالحظه   73 دفترخانه   89/04/14 مورخ   198287 سند   شامل  

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شماره 0492 مورخ 96/08/24  خانم صدیقه دباغی ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   241 شناسنامه  شماره  به  و   0634 کالسه  بشماره  حسن 
1140940503 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 43/84 
مترمربع از پالک 62/6 و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 198285 

مورخ 89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شماره 0498 مورخ 96/08/24  خانم شهناز  دباغی فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0620 و به شماره شناسنامه 59 صادره به شماره ملی 1140988425 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 43/84 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198291 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  بروجنی  امیدواری  سعید  آقای    96/05/30 مورخ   6418 شماره  رای   -82
ملی  شماره  به  صادره   151 شناسنامه  شماره  به  و   5166 کالسه  بشماره  علی  آقا 
4650321840 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار  به مساحت 314/40 
مترمربع از پالک 20 فرعی از 102  اصلی واقع در هرستان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 28383 مورخ 77/09/01 دفترخانه 46   مالحظه و 

محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شماره 6417 مورخ 96/05/30  آقای حمید نورشرق فرزند ابراهیم بشماره 
به شماره ملی 4650089115  به شماره شناسنامه 8908 صادره  کالسه 5164  و 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار  به مساحت 314/40 مترمربع از 
پالک 20 فرعی از 102  اصلی واقع در هرستان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 28382 مورخ 77/09/01 دفترخانه 46   مالحظه و محرز گردیده 

است

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
84- رای شماره 0617 مورخ 96/08/29  آقای پرویز پاکزاد  فرزند حاجی آقا  بشماره 
کالسه 0961 و به شماره شناسنامه 100 صادره به شماره ملی 6229825147 نسبت 
به ششدانگ یکباب مرغداری  به مساحت 3624/65 مترمربع از پالک 104 اصلی 
واقع در اصغر آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مالکیت از مالک 

رسمی محمود حبیب الهی مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  مهر   حسینی  علی  محمد  آقای   96/08/29 مورخ   0605 شماره  رای   -85
براتعلی بشماره کالسه 0778 و به شماره شناسنامه 16431 صادره به شماره ملی 
1140163159 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی  به مساحت 539/31 
مترمربع از پالک 75 فرعی از 118  اصلی واقع در صحرای قلعه زنگی ورنوسفادران  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 97650 مورخ 93/08/10 دفترخانه 

46   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شماره 6279 مورخ 96/05/29  خانم میمنت تاتاری  فرزند محمد بشماره 
کالسه 0360 و به شماره شناسنامه 153 صادره به شماره ملی 1141009749 نسبت 
از  از پالک 5855 فرعی  مترمربع  به مساحت 166/16  یکباب خانه   به ششدانگ 
98  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی  5302  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  نیا  ابراهیمی  مجتبی  آقای    96/08/24 مورخ   0538 شماره  رای   -87
شماره  به  صادره   4158 شناسنامه  شماره  به  و   1216 کالسه  بشماره  رمضانعلی 
به مساحت  در حال ساخت   خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  ملی 1142269728 
182 مترمربع از پالک 442 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه 
گردیده  محرز  و  مالحظه   3088 الکترونیکی   سند  شامل  شهر  خمینی  ملک   ثبت 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شماره 0585 مورخ 96/08/29  آقای حمید جورکش فرزند نورعلی  بشماره 
 1142270841 ملی  شماره  به  صادره   4280 شناسنامه  شماره  به  و   1280 کالسه 
از پالک  به مساحت 218/60 مترمربع  نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی  
3260 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 30034 مورخ 96/06/01 دفترخانه 301   مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شماره 0438 مورخ 96/08/22 آقای محمد حسین صفری فروشانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   15456 شناسنامه  شماره  به  و   0689 کالسه  بشماره  یداهلل 
1142369293 نسبت به 1 و 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تحتانی و 
فوقانی مسکونی  به مساحت 249/30 مترمربع از پالک 1906 فرعی از 72  اصلی 
واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 193526 مورخ 

88/09/04 دفترخانه 72   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  فروشانی  پریشانی  محمد  آقای   96/08/22 مورخ   0437 شماره  رای   -90
شماره  به  صادره   11729 شناسنامه  شماره  به  و   0686 کالسه  بشماره  نوروزعلی 
و  تحتانی  مغازه  یکباب  از ششدانگ  دانگ مشاع  به 3  نسبت  ملی 1140493485 
فوقانی مسکونی  به مساحت 249/30 مترمربع از پالک 1906 فرعی از 72  اصلی 
واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 193528 مورخ 

88/09/04 دفترخانه 72  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فروشانی  صفری  جعفر  آقای    96/08/22 مورخ   0436 شماره  رای   -91 
فرزند یداهلل  بشماره کالسه 0688 و به شماره شناسنامه 2497 صادره به شماره ملی 
1141333961 نسبت به 1 و 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تحتانی و 
فوقانی مسکونی  به مساحت 249/30 مترمربع از پالک 1906 فرعی از 72  اصلی 
مورخ   373 سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  فروشان   در  واقع 

88/07/19 دفترخانه 388  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شماره 0893 مورخ 96/09/01  خانم فهمیه آقایی فروشانی فرزند محمد 
ملی  شماره  به  صادره   12841 شناسنامه  شماره  به  و   1082 بشماره کالسه  حسن 
مساحت  به  خانه   یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت   1142343243
174/50 مترمربع از پالک 358  فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  
 87/11/20 مورخ   187100 سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شماره 0892 مورخ 96/09/01  آقای مهدی جعفری  فرزند اسداهلل  بشماره 
 1755045311 ملی  شماره  به  صادره   1505 شناسنامه  شماره  به  و   1083 کالسه 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 174/50 مترمربع از 
پالک 358  فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 187100 مورخ 87/11/20 دفترخانه 73  مالحظه و 

محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  خوزانی   نصیری  عصمت  خانم    96/08/24 مورخ   0543 شماره  رای   -94
ملی  شماره  به  صادره   144 شناسنامه  شماره  به  و   1078 کالسه  بشماره  خیراهلل  
مساحت  به  خانه   یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت   1141170094
250/40 مترمربع از پالک 595  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا  
   420 دفتر   591 صفحه  در  ثبت  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95- رای شماره 0542 مورخ 96/08/24 آقای جعفر نصیری فرزند قدمعلی  بشماره 
کالسه 1079 و به شماره شناسنامه 348 صادره به شماره ملی 1141650320 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 250/40 مترمربع از پالک 
595  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا  بخش 14حوزه ثبت ملک 
گردیده  محرز  و  مالحظه     420 دفتر   585 صفحه  در  ثبت  شامل  شهر   خمینی 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ابراهیم    فرزند  ابراهیمی   محمود  آقای   96/09/01 مورخ   0724 شماره  رای   -96
ملی  شماره  به  صادره   19918 شناسنامه  شماره  به  و   1141 کالسه  بشماره 
مکانیکی  تعمیرگاه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت   1140198726
استثنای  به   140/99 و   1 معامله  مورد  از  قفیز   70/10 مقدار  مذکور  سند  طی  که 
از 110  اصلی  از پالک 135  فرعی  به مساحت 120/80 مترمربع  اعیانی   ثمنیه 
شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  اندان   موش  کک  صحرای  در  واقع 
گردیده  محرز  و  مالحظه    139 دفترخانه   96/05/21 مورخ   54284 سند   شامل 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ابراهیمی خوزانی فرزند  اسماعیل  آقای  97- رای شماره 0728 مورخ 96/09/01  
ابراهیم بشماره کالسه 1141 و به شماره شناسنامه 19918 صادره به شماره ملی 
مکانیکی  تعمیرگاه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت   1140198726
استثنای  به   99/140 و   1 معامله  مورد  از  قفیز   70/10 مقدار  مذکور  سند  طی  که 
از 110  اصلی  از پالک 135  فرعی  به مساحت 120/80 مترمربع  اعیانی   ثمنیه 
شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  اندان   موش  کک  صحرای  در  واقع 
گردیده  محرز  و  مالحظه    139 دفترخانه   96/05/21 مورخ   54284 سند   شامل 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی   جانی  علی  فرخنده  خانم  مورخ 96/09/01   رای شماره 0719   -98
به  صادره   125 شناسنامه  شماره  به  و   1282 کالسه  بشماره  عبدالمحمود  فرزند 

به مساحت 164/30  به ششدانگ یکباب خانه    شماره ملی 1815409800 نسبت 
بخش  ورنوسفادران   در  واقع  اصلی    120 از  فرعی    213 پالک  از  مترمربع 
دفترخانه   58/07/10 مورخ   36696 سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه 
مورخ   64176 وکالتنامه  و   46 دفترخانه   89/09/28 مورخ   78962 سند   61
گردیده  محرز  و  مالحظه  علیجانی    اصغر  مالکیت  از   46 دفترخانه   86/11/27 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

99- رای شماره 9838 مورخ 96/08/07  آقای غالمعلی صلصالی  فرزند حبیب اهلل  
بشماره کالسه 1067 و به شماره شناسنامه 429 صادره به شماره ملی 1285428900 
نسبت به ششدانگ یکباب کارخانه مقوا سازی   به مساحت 3096/379 مترمربع از 
 پالک 93  اصلی واقع در شاه چراغ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
 50/11/11 مورخ   26333 سند  کریمی  محمدرضا  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند حسین    یوسفی  امیر  آقای جواد  مورخ 96/08/22   رای شماره 0415   -100
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130046362 صادره  و  بشماره کالسه 1060 
حبه   3 مقدار  که  اعیانی  دارای  زمین  یکباب  ششدانگ  به  نسبت   1130046362
مترمربع  به مساحت 74/10  باشد   اعیانی می  ثمنیه  بهای  استثنای  به   از 18 حبه 
ثبت  بخش 14حوزه  ورنوسفادران   در  واقع  اصلی    87 از  فرعی  پالک 5973   از 
یوسفی  امیر  حسن  محمد  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  شامل  شهر  خمینی  ملک 
گردیده محرز  و  مالحظه      323 و   491 دفتر   594 و   278 صفحه  در   ثبت 

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند حسین    یوسفی  امیر  آقای جواد  مورخ 96/08/22   رای شماره 0416   -101
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130046362 صادره  و  بشماره کالسه 1061 
  84 مساحت  به  اعیانی  دارای  زمین  یکباب  ششدانگ  به  نسبت   1130046362
مترمربع از پالک 5973  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 254 دفتر 490 ارائه قولنامه از مالک 

رسمی محمد حسن امیر یوسفی مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  فروشانی   صرامی  مهناز  خانم    96/08/22 مورخ   0434 شماره  رای   -102
محمد ابراهیم   بشماره کالسه 0389 و به شماره شناسنامه 1483 صادره به شماره 
ملی 1141137135 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
فروشان  بخش  در  واقع  اصلی  از 72   فرعی  از پالک 4560   مترمربع     81/59
محرز  و  مالحظه   9649 الکترونیکی  سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

کرمعلی   فرزند  بدیعی  جالل  آقای    96/08/22 مورخ   0435 شماره  رای   -103
شماره  به  ماهشهر  صادره    10924 شناسنامه  شماره  به  و   0389 کالسه  بشماره 
ملی 1950110419 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
فروشان  بخش  در  واقع  اصلی  از 72   فرعی  از پالک 4560   مترمربع     81/59
محرز  و  مالحظه   9650 الکترونیکی  سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت   14حوزه 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

104- رای شماره 0889 مورخ 96/09/01  آقای سید مرتضی نوربخش ورنوسفادرانی  
فرزند سید اکبر   بشماره کالسه 0723 و به شماره شناسنامه 672 صادره به شماره 
ملی 1141175363 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219/44   مترمربع 
در  واقع  اصلی    122 از  فرعی    395 به  شده  تبدیل  که   230/1 شماره  پالک  از 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 79  وراه کوه  بخش 14حوزه  بزمکه  صحرای 
از خانم زهرا نوربخش   ارائه وکالتنامه و قولنامه  مورخ 87/12/05 دفترخانه 301 و 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

105- رای شماره 0903 مورخ 96/09/01  آقای محمدرضا رحمتی اندانی  فرزند 
عباس  بشماره کالسه 1255 و به شماره شناسنامه 1130170349 صادره به شماره 
ملی 1130170349 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
104/24  مترمربع از پالک 48  فرعی از 73  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 235666 مورخ 91/07/26 دفترخانه 73  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  اندانی   رحیمی  مهسا  خانم    96/09/01 مورخ   0904 شماره  رای   -106
به  صادره   1130413055 شناسنامه  شماره  به  و   1254 کالسه  بشماره  حمیدرضا 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت   1130413055 ملی  شماره 
مساحت 104/24 مترمربع از پالک 48  فرعی از 73  اصلی واقع در  صحرای جوتنده  
 91/07/26 مورخ   235666 سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

107- رای شماره 0805 مورخ 96/09/01  خانم شیرین آقا دوست  فرزند اکبر  بشماره 
کالسه 0489 و به شماره شناسنامه 20938 صادره به شماره ملی 1140208934 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 282/33   مترمربع از پالک 
193 و 27   فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 735 مورخ 81/10/22 و سند نکاحیه 2354 مورخ 81/10/17 

ثبت در صفحه 49 دفتر 42  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  خوزانی   خانی  محسن  آقای    96/09/01 مورخ   0908 شماره  رای   -108
ملی  شماره  به  صادره   406 شناسنامه  شماره  به  و   0969 کالسه  بشماره  حسن   
1141275473 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/65   مترمربع از 
پالک 224  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 53403 مورخ 95/11/17 دفترخانه 129  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  فروشانی  پیمانی  فاطمه  خانم    96/08/24 مورخ   0551 شماره  رای   -109
حمیدرضا   بشماره کالسه 0937 و به شماره شناسنامه 1130333779 صادره به 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت   1130333779 ملی  شماره 
مساحت 226/50 مترمربع از پالک 1906 و 1907   فرعی از 72  اصلی واقع در 
فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 42786 مورخ 92/02/24 

دفترخانه 139  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  فروشانی  پیمانی  مسعود  آقای    96/08/24 مورخ   0550 شماره  رای   -110
محمود   بشماره کالسه 0936 و به شماره شناسنامه 1130104125 صادره به شماره 
ملی 1130104125 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
226/50 مترمربع از پالک 1906 و 1907   فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 42786 مورخ 92/02/24 دفترخانه 

139  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

111- رای شماره 0911 مورخ 96/09/04  آقای امیر شاهین ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   74 شناسنامه  شماره  به  و   0927 کالسه  بشماره  حسین 
1140958658 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183 مترمربع از پالک 
1317   فرعی از 122  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه نامه از سوی شهرداری خمینی شهر مبنی بر کسر مالکیت و صدور سند شش 

دانگ به نام متقاضی مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار:96/9/8
نوبت دوم:96/9/22

م الف:5816 نبی اله یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
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ابالغ وقت رسیدگی
9/589 مرجع رســیدگی: شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 1128/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 
 1396/11/18، مشــخصات خواهان: نادر رجبی پیروز به نشــانی خمینی شــهر خ امیرکبیر

 خ 85 جنب آرایشــگاه رضائی، مشــخصات خوانده: امیدعلی اکبری فرزند ماشااله،  خواسته 
و بهای آن:  مطالبه، گــردش کار: خواهان خوانده را مجهول المــکان اعالم و تقاضای ابالغ 
 دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و 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: 5997 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )162 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/590 کالســه پرونده 885/96 شــماره دادنامه: 1219-96/8/30 مرجع رسیدگی: شعبه 8 
شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: سید داوود حســینی فرزند سید یوسف به نشانی 
اصفهان خ سهروردی کوچه فراز ساختمان فراز طبقه سوم، خوانده: مسعود اعرابی فرزند علی  
به نشانی مجهول المکان، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دعوی آقای سید داوود 
حسینی به طرفیت آقای مسعود اعرابی به خواســته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال به استناد 
یک فقره چک به شماره 2/270047-96/2/30 با توجه به خواسته خواهان و با توجه به وجود 
اصل مستند دعوی در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
آنرا دارد و با توجــه به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در قبال خواســته 
خواهان به عمل نیاورده فلذا شورا دعوی خواهان وارد تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 
522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت هفتاد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان 
اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
محاکم عمومی خمینی شهر است.  م الف:5998 شعبه 8  شورای حل اختالف خمینی شهر 

)256 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/593 شــماره نامه: 9610113633600850 شــماره پرونــده: 9609983633600648 
شماره بایگانی شــعبه: 960655 از دفتر شــعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 
در پرونده مطروحه کالســه 960655  به آقای ابراهیم یوســف زاده مرخالــی فرزند گل آقا 
خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده اســت و خواهــان آن آقای بهروز 
طاهری فرزند اکبر به خواســته مطالبه وجه چک و در جریان رســیدگی می باشد اخطار می 
نماید که برای روز یکشــنبه مورخ 96/10/30 ســاعت 8 صبح در دادگاه شــعبه دوم محاکم 
عمومی خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهــات ردی دارید به صــورت کتبی قبل 
از موعد مقرر به دفتــر مربوط اعالم و ارســال داریــد واال تصمیم مقتضی اتخــاذ و دادگاه 
غیبا رای صــادر خواهد نمود جهت دریافت نســخه ثانی و برگ دادخواســت و ضمائم آن به 
دفتر دادگاه مربــوط مراجعه نمایــد. این آگهی وفق مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه 
 های عمومی و انقــالب در امور مدنی یک نوبــت در یکی از رونامه های کثیراالنتشــار درج 
می شود. م الف: 6001 شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )172 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

9/580 اجرای احکام حقوقی شعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
اجرایی کالســه 960678 ج 5 له خانم صدیقه حیدری با وکالت آقای اسماعیل رفیعی و علیه 
آقای حسین کنگاورچی مبنی بر مطالبه مبلغ 2/995/674/306 ریال بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 96/10/20 ساعت 8/5 صبح در حل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 24 حبه از 36 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای 
محمد هادی کنگاورچی و اکنون در تصرف مالکانه همسر متوفی) مادر محکوم علیه( می باشد 
توسط کارشناس رسمی د ادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض 

طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانی فوق مراجعه واز ملک بازدید و باهمراه داشتن 10 درصد بهاء به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس ازپرداخت تمام بهای آن 
صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: مشخصات ملک: محل  مورد نظر یک باب منزل مسکونی واقع در اصفهان، خ طالقانی، 
خ اردیبهشت شمالی، بن بست شهید یزدیان پور پالک 57 و کدپستی 8135853441 با پالک 
ثبتی 1461 ثبت شده به شماره 6907 در صفحه 373 دفتر 56 امالک بخش یک ثبت اصفهان 
با عرصه حدود 156 مترمربع و اعیانی کلنگی ) یک طبقه با ســازه دیوار باربر و طاق ضربی به 
انضمام شامل سالن و یک اتاق و یک زیرزمین در ضلع غربی ودو اتاق با جزئیات مشابه در ضلع 
غربی( با اشتراکات آب و برق و گاز می باشــد. عرصه موجود حدود 156 مترمربع می باشد که 
دارای عقب نشینی است و مطابق مختصات هندســی بعد از عقب نشینی حدود 133 مترمربع 
باقی خواهد ماند لیکن محاسبه دقیق میزان عقب نشینی و میزان عرصه ای که باقی خواهد ماند 
مستلزم استعالم از شهرداری منطقه است. وفق مندرجات پرونده سه دانگ مشاع از ششدانگ 
مالکیت ملک مزبور متعلق به خانم فرشته کنگاورچی و سه دانگ دیگر متعلق به مرحوم محمد 
هادی کنگاورچی بوده که بعد از فوت قهراً به وراث آن مرحوم انتقال یافته، مطابق گواهی حصر 
وراثت مندرج در پرونده وراث عبارتند از: 1- خانم عفت مشکین کلک )همسر متوفی( با سهم 
یک هشتم از قیمت عرصه  واعیان 2- خانم فرشــته کنگاورچی با سهمی معادل یک سوم از 
مابقی ماترک 3- آقای حسین کنگاورچی با سهمی معادل دو سوم از مابقی ماترک، نظریه- این 
هیئت با در نظر گرفتن موقعیت محل، دسترسی، مساحت عرصه و اعیانی قدیمی و کلیه عوامل 
تاثیرگذار در قیمت گذاری، ارزش روز ســه دانگ از 6 دانگ ملک مذکور ) به عنوان ماترک( با 
جمیع متعلقات 1/950/000/000 ریال  )یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی که 
پس از کسر یک هشتم سهم همسر متوفی ارزش ســهم مالکیت آقای حسین کنگاورچی از 
ملک موصوف ) دو سوم از مابقی( معادل 1/137/500/000 ریال) یک میلیارد و یکصد و سی 
و هفت میلیون و پانصد هزار ریال می گردد(.  م الف:28408 اجرای احکام شعبه 5 حقوقی 

دادگستری اصفهان )531 کلمه، 6 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/600 شــماره صادره: 1396/42/429671– 96/8/2 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 70 فرعی از 1635 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان تحت شماره چاپی مسلسل 
848170 ب/ 94 و دفتر امالک الکترونیکی 139521002024001076 به نام آ قای رضا مهر 
علی یان فرزند عباس صادر و تسلیم گردیده است ســپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده 28022 مورخ 1396/07/24 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود 
آن ذیل شماره 12905 و رمز تصدیق شماره 544663 مورخ 1396/07/24 به گواهی دفترخانه 
152 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سرقت مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

  م الف: 29403 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنــوب اصفهان )237 کلمه، 
3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/607  شــماره ابالغنامه: 9610103620105239 شماره پرونده: 9609983630100451 
شماره بایگانی شعبه: 960483 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مجتبی 
فخاری فرزند ابراهیم، خواهان بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان تیران و کرون به مدیریت 
موسی شریفی دادخواستی به طرفیت خوانده مجتبی فخاری فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه 
وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609983630100451 
شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان تیران ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/10/24 
ساعت 9/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
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 رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:374 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
تیران و کرون )155 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
9/587 کالسه پرونده 96/971 شماره دادنامه: 1308-96/9/18 مرجع رسیدگی: شعبه سوم 
شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: آزاد آزادی فرزند اله مراد به نشانی خمینی شهر 
جوی آباد قدیم بلوار 14 معصوم کوچه گلها پالک 61، خواندگان: 1- علیداد جالل الدین فرزند 
عبدالحسین 2- محمدرضا رجایی فرزند حســنعلی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا:در خصوص دعوی آقای آزاد آزادی فرزند 
مراد به طرفیت 1- علیداد جالل الدین صالحی فرزند عبدالحسین 2- محمد رضا رجائی فرزند 
حسنعلی به خواسته تقاضای الزام خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
سند یک دستگاه خودرو سمند به شماره شهربانی 217 م 98 ایران 23 مقوم به 50/000/000 
ریال به انضمام خســارات قانونی و هزینه دادرسی مســتند به کپی مصدق مبایعه نامه شماره 
14769 مورخ 94/9/20 بدین توضیــح که خواهان اظهار می نماید طی قــرارداد فوق الذکر 
مبادرت به خرید اتومبیل موصــوف از خوانده ردیف اول نمــوده و کل ثمن معامله را پرداخت 
 نموده که طی اســتعالم انجام شــده متوجه گردیده خودرو بنام خوانده ردیف دوم می باشد. 
علی ایحال شورا با بررســی مفاد دادخواست، مالحظه رونوشــت  مصدق بیع نامه عادی که 
حکایت از وقوع عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول دارد، استعالم معموله از پلیس 
راهور که اعالم نموده مالکیت رســمی خودرو موصوف به نام خوانده ردیف دوم می باشد و با 
توجه به عدم حضور خواندگان در جلســه مورخ 96/9/7 و عدم ارائه الیحــه دفاعیه از جانب 
ایشان خواسته خواهان را ثابت و با اســتظهار از اصل صحت و لزوم قراردادها مستندا به مواد 
10 و 219 و 220 قانون مدنــی و مواد 198 و 519  قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 
94/8/10 خوانده ردیف دوم را به حضور در دفترخانه اســناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه 
خودرو با مشــخصات مذکور در فوق محکوم می نماید و خوانده ردیف اول را از باب تســبیب 
به پرداخت مبلغ 625/000 ریال بابت هزینه دادرســی محکوم و اعالم می نماید و همچنین 
 نظر به اینکه در موضوع الزام به انتقال دعوی متوجه خوانده ردیف اول نمی باشــد با استناد به

 بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امورمدنی قرار رد دعوی 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:5995 شعبه 3 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف خمینی شهر )467 کلمه، 5 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

9/635  شماره  آگهی: 139603902004000223 شماره پرونده: 139304002004000297 
آگهی مزایده پرونده اجرایی شماره بایگانی: 9301119 ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان 
واقع در طبقه اول سمت جنوب شرقی پالک ثبتی 28/19257 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
و با قدرالسهم از عرصه مشاعی پالک 28/2304 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 
134/37 متر مربع،  بانضمام 3/50 مترمربع تراس مسقف در حد شرقی و تراس مسقف در حد 
جنوب به مساحت 4/58 مترمربع که جزء مساحت کل محاســبه گردیده، بانضمام ششدانگ 
اعیانی یکباب انباری شماره 4 به مساحت 5/92 متر مربع با حق العبور از پارکینگ شماره 4 و با 
قدرالسهم از مشاعات با جمیع توابع و ضمائم و متعلقات و ساختمانهای مستحدثه بدون استثناء 
چیزی از آن واقع در زیرزمین به مســاحت 12/50 متر مربع، انباری های 1 الی 5 از پارکینگ 
فوق حق العبور دارند. به آدرس: اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، خیابان بنفشه شمالی، 
پالک 5 مجتمع مسکونی، که سند مالکیت آن به شماره 236461 ذیل شماره ثبت 165510 
در صفحه 512 دفتر 900 امالک بنام آقای احسان حسینی خوراسگانی فرزند اصغر ثبت و صادر 
شده است. حدود اربعه بدین شرح می باشد. شــمااًل: اول در 5 قسمت که قسمت دوم شرقی 
و قسمت چهارم غربی اســت به ترتیب بطول های 2/28 و 1/03 و 3/89 و 1/06 و 1/37 متر 
 دیوار اشتراکی اســت با آپارتمان 19256 فرعی دوم در دو قسمت که قسمت اول شرقی است 
بطول های 0/63 متر و 2/60 متر پنجره و دیواریست به نورگیر مشاعی شرقاً: بطول 10/22 متر 
دیوار به دیوار قطعه 31 و 32 تفکیکی جنوبًا: در شش قسمت که قسمتهای دوم و پنجم شرقی و 
قسمت سوم بصورت پخ است بترتیب بطول های 1/55 و 1/43 و 0/53 و 2/71 و 1/40 و 6/03  
متر پنجره و دیواریست به فضای حیاط مشاعی غربًا: اول در دو قسمت، که قسمت دوم بصورت 
پخ است بترتیب بطول های 12/03 و 0/43 متر دیوار اشتراکی است با آپارتمان 19258 فرعی 

دوم به صورت پخ بطول های 0/8 متر و 1/24 متر و 0/34 متر و 0/29 متر و 0/95 متر درب و 
دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعی. حدود انباری: شمااًل: بطول 1/25 متر دیوار اشتراکی با 
انباری قطعه یک شرقاً: اول به طول 0/8 متر دیوار اشتراکی با انباری قطعه یک دوم بطول 1/38 
متر درب و دیواریست به راهرو مشاعی ســوم بطول 2/77 متر دیواریست اشتراکی با انباری 
قطعه 5، جنوبًا:  بطول 1/37 متر دیواریست اشتراکی با انباری قطعه نه، غربًا: در دو قسمت که 
قسمت دوم بصورت پخ اســت بترتیب به طول های 4 متر و 0/30 متر دیواریست به تحتانی 
پیاده رو خیابان. حدود پارکینگ: شمااًل: به طول 5 متر خط مستقیم مفروض به پارکینگ شماره 
یک شرقًا: بطول 2/5 متر خط مستقیم مفروض است به فضای مشاعی پارکینگ جنوبًا: بطول 
5 متر خط مستقیم مفروض به فضای مشــاعی پارکینگ غربًا: به طول 2/5 متر خط مستقیم 
مفروض است به فضای مشاعی پارکینگ، که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق یک واحد 
آپارتمان دو خوابه در طبقه اول جنوب شــرق از یک مجتمع مسکونی شش طبقه 21 واحدی 
می باشد، اسکلت ساختمان بتنی، ســقف تیرچه بلوک، دارای البی و نگهبانی، مساحت مفید 
آن 134/37 مترمربع به همراه یک انباری به مساحت 5/92 متر مربع و پارکینگ در زیرزمین، 
دارای آسانسور در ورودی چوبی، دربهای داخلی چوب و تخته سه الئی CNC، چارچوب های 
فلزی، کف پذیرائی و سرویس ها و اطاق خوابها سرامیک، بدنه سرویس ها و آشپزخانه کاشی، 
آشپزخانه اپن، کابینت ها و کمدها MDF ، بدنه خوابها و پذیرائی گچ و رنگ روغن ، پنجره ها 
آلومینیوم و شیشه معمولی، سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور، سیستم برودت کولر آبی، دارای 
آیفون تصویری، بدنه راه پله سرامیک می باشد. دارای انشعابات آب مشترک  و برق وگاز مستقل 
است. ملکی آقای احسان حسینی خوراسگانی که طبق سند رهنی شماره 90/12/28-13488 
تنظیمی دفترخانه شماره 189 اصفهان بابت بدهی شــرکت فرآورده های پروتئینی بهشیدان 
 در رهن بانک تجارت اصفهان واقع می باشــد و طبق اعالم بســتانکار مورد وثیقه فاقد بیمه 
می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 96/10/11 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده 
از مبلغ پایه مبلغ 3/762/360/000 ریال) سه میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون و سیصد 
و شصت هزار ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/9/22 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 
مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی 
چک تضمین شده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیست ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. 

م الف:29476 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )899 کلمه، 9 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/636 شماره ابالغنامه: 9610100351010047 شــماره پرونده: 9609980351000755 
شماره بایگانی شــعبه: 960932  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  خانم 
فرشته خسروی نیا، خواهان  محمد اشــرفی حبیب آبادی فرزند احمد دادخواستی به طرفیت  
خواندگان شرکت تعاونی نگین، فرشته خسروی نیا، محمدرضا فرزین، جمشید عبدالکریمی، 
سید میرمهدی عالمه، رسول روغنیان، مجتبی قبانچی، مسعود ذهبی، حمدرضا علیپور خالصی، 
شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان و مدیریت بانک ملت اصفهان به خواسته تایید 
فســخ قرارداد و الزام به ایفای تعهد و فک رهن و مطالبه خســارت دادرسی مطرح که به این 
شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شــماره 212(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980351000755 شعبه 
10 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/10/23 و 
ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده فرشته خسروی نیا و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده فرشته خسروی نیا ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف:29482 شــعبه 10 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهــان)215 کلمه،

 2 کادر(

مفاد آراء
9/254  آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رســمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 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 شــماره  3522 مورخ 96/04/14 هیات دوم خانم فاطمه علــي جاني احمدآبادي به 
شناسنامه شــماره 222 کدملي 1141924250 صادره خمیني شــهر فرزند رضا بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 70.47 مترمربع پالک شماره 60 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای علی 

ناظوری دستجردی خریداری شده است.
2- رای شماره 6686 مورخ 94/09/19 هیات دوم آقاي حســین میرزارضائي دستجردي به 
شناسنامه شــماره 34 کدملي 1288855885 صادره اصفهان فرزند عباس  در ششدانگ یک 
باب خانه مسکونی   به مساحت 135/47 مترمربع پالک شماره 1 فرعي از 3760 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
3- رای شماره 8606 مورخ  96/07/10 هیات اول آقاي حسین امامي موسي آبادي به شناسنامه 
شماره 40 کدملي 5129784936 صادره ســمیرم فرزند حبیب اله بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 89 مترمربع مفروزی از پالک شماره2803 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای تقی شمس 

کوپایی خریداری شده است.
4- رای شــماره 7858 مــورخ 96/06/21 هیات دوم آقــاي  اصغر توکلیان به شناســنامه 
شــماره 148 کدملــي 1289268193 صادره فرزند حســینقلي بر ششــدانگ یکباب مغازه 
به مســاحت 20 مترمربع پالک شــماره 88 فرعي از 4796 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده

 است.
5- رای شماره 7852 مورخ 96/06/21 هیات دوم آقاي بهنام ابرقویي نژاد به شناسنامه شماره 
845 کدملي 1288709471 صادره اصفهان فرزند جعفر بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
140 مترمربع پالک شــماره 87 فرعي از 4485  اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای فرج اله متقی دستجردی 

خریداری شده است.
6- رای شماره 4617 مورخ 95/12/23 هیات اول  آقاي خانم بتول خدابخش دنبه به شناسنامه 
شــماره 17847 کدملي 1282648357 صادره اصفهان فرزند غالمحســین برششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 140/75 مترمربع مفروزی پالک شماره 1فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 7979 مورخ 96/06/21 هیات دوم آقاي  شهباز احمدي خشوئي به شناسنامه 
شــماره 2 کدملي 6209876481 صادره لنجان فرزند حاجي آقا بر  ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 117.89 مترمربع پالک شماره 356 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

8- رای شــماره 8317 مورخ 96/06/29 هیــات دوم آقاي لطف اله مکارمي اســفرجاني به 
شناسنامه شماره 78 کدملي 1199787450 صادره شهرضا فرزند رحیم بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 75.09 مترمربع پالک شــماره 48 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم پری ماه وحید 

دستجردی خریداری شده است.
9- رای شماره 8298 مورخ  96/06/29 هیات دوم آقاي حسین صفریان به شناسنامه شماره 
53 کدملي 1288675852 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بر ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
32.58 مترمربع پالک شماره 23 فرعي از 4410 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شماره 9297 مورخ 96/07/29 هیات اول  آقاي اردشیر اسکندري کتکي به شناسنامه 
شماره 8 کدملي 4621976362 صادره شــهر کرد فرزند عزیزاله بر ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 139/85 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 محمد 

شیخ دستجردی خریداری شده است.
11- رای شــماره 6119 مــورخ 96/05/19 هیــات اول آقــاي اصغر وحید دســتگردي به 
شناســنامه شــماره 1676 کدملي 1288853564 فرزند صــادق بر چهار دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 235 مترمربع مفروزی از پالک 3779 اصلي واقع دربخش 
 5  ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز ثبتی گردیده

 است.
12- رای شماره 6145 مورخ 96/05/19 هیات اول خانم زهرا کارگر دستجردي به شناسنامه 
شماره 2015 کدملي 1289052581 فرزند حسین بر دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت235 مترمربع مفروزی از پالک ش3779 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 

ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
13- رای شــماره 8947 مورخ 96/07/18 هیات دوم آقاي  ســعید دري به شناسنامه شماره 
518 کدملي 1170565311 صادره فرزند حسن در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان پنج طبقه به مســاحت 192 مترمربع پالک شماره 22 فرعي از 4485 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
14- رای شــماره 8948 مورخ 96/07/18 هیات دوم آقاي علي اصغــر ترکي هرچگاني به 
شناسنامه شــماره 69 کدملي 1286931614 صادره فرزند حســینقلي در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان پنج طبقه  به مساحت 192 مترمربع پالک شماره 22 فرعي از 4485 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شــماره 8941 مورخ 96/07/18 هیات دوم آقاي ابراهیم رحیمي نژاد به شناسنامه 
شــماره 83 کدملي 1171095805 صادره فرزند محمد در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان پنج طبقه  به مســاحت 192 مترمربع پالک شماره 22 فرعي از 4485 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شــماره 6981 مورخ 96/06/08 هیات دوم خانم صغري نیکي آبادي به شناسنامه 
شــماره 644 کدملي 1289325472 صادره اصفهان فرزند جعفر بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 335 مترمربع پالک شماره 49 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای ســید اصغر اخوت 

خریداری شده است.
17- رای شماره 8745 مورخ 96/07/13 هیات دوم آقاي سید حسین شاکري قهجاورستاني به 
شناسنامه شماره 1657 کدملي 1286610893 صادره اصفهان فرزند سید قاسم بر ششدانگ 
یکباب باغ ویال به مساحت 1291.51 مترمربع پالک شــماره  2190 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای رسول 

وفانیا خریداری شده است.
18- رای شــماره 2620 مورخ 96/03/23 هیات اول خانم شهناز حسیني دزکي به شناسنامه 
شــماره 18 کدملي 6339871291 صادره شهرکرد فرزند ســید محمد برششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونی به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالک شماره 5فرعي از 4790اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف  ورثه محمد حسین کازرونی خریداری شده است.
19- رای شــماره 0699 مــورخ 96/02/02 هیــات اول آقــاي علي رضا قائــدي حیدري 
به شناســنامه شــماره 1073 کدملي 1288938160 صــادره اصفهان فرزنــد علي نظر بر 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 77.84 مترمربع مفروزی از پالک 
شــماره 720  فرعــي از 4348 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف  حســن براتیان دستگردی خریداری شده

 است.
20- رای شــماره 9197 مورخ96/07/26 هیات اول آقاي محمد عنایت به شناسنامه شماره 
19026 کدملــي 1282659601 صادره اصفهــان فرزند ابراهیم بر ششــدانگ یکباب خانه 
 به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی 122 سهم مشاعی از 164 سهم شــش دانگ آن به مساحت

 89 /162 مترمربع مفروزی از  پالک 4347 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  خانم لیال سادات حسینی و آقای حمید 

وحید دستگردی خریداری شده است.
21- رای شماره 7837 مورخ 96/06/21 هیات دوم خانم سمیه اماني به شناسنامه شماره 271 
کدملي 4679768010 صادره جونقان فرزند محمدعلي بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
112.50 مترمربع پالک شماره 311 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای مهدی همت کار دستجردی 

خریداری شده است.

22- رای شماره 8908 مورخ 96/07/18 هیات دوم آقاي  حمید رضا جهانگیري پور به شناسنامه 
شماره 587 کدملي 1285574631 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ یکباب کارگاه 
تیرچه و بلوک  به مساحت 635/42 مترمربع پالک شــماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش 
6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف  آقای اسماعیل 

حیدرنژاد خریداری شده است.
23- رای شماره 1290 مورخ  96/02/19 هیات دوم خانم گل بس میرزائي به شناسنامه شماره 
1451 کدملي 6339355307 صادره شــهر کرد فرزند حمزه علي بر ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 143.58 مترمربع پالک شــماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف  آقای محمد شیخ 

دستجردی خریداری شده است.
24- رای شماره 0752 مورخ  95/08/27 و رای اصالحی شماره 7981 مورخ 96/06/21 هیات 
دوم آقاي مصطفي نوابي به شناسنامه شماره 2363 کدملي 6358844490 صادره قوچان فرزند 
حسین  بر ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 170/96 مترمربع پالک ثبتی 1050 اصلی واقع 
در بخش 6 ثبت اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمد شفیع شفیعی 

خریداری شده است.
25- رای شــماره 2495 مورخ 95/10/29 و رای اصالحی شــماره 7982 مورخ 96/06/21 
هیات دوم آقاي  یداله افشاري به شناسنامه شماره 173 کدملي 1209583501 صادره سمیرم 
فرزند حبیب اله بر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 42.98  مترمربع پالک شماره 15 فرعي 
از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 
مع الواسطه از طرف کلیه ورثه خانم منور ماندیان به نســبت قدر سهم و سهم االرث ایشان از 
خانم منور ماندیان به نامهای آقایان هرمز بخشــی و حسین ماندیان و حیدرعلی هنرجو و اکبر 
و حسن و ابراهیم و خانمها کشور و گل بس و سنمبر همگی کوسنجی و کوسنجی طالخونچه 

خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/09/07
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/09/22

م الف :   27909  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مزایده اموال غیر منقول

9/612  شماره  آگهی: 139603902004000222 شماره پرونده: 139504002004000826 
آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9502779 تمامی ششدانگ یکدستگاه آپارتمان 
واقع در طبقه ششم پالک 63 فرعی از 4711 اصلی به مســاحت 216/65 متر مربع بانضمام 
ششدانگ انباری پالک 4711/24 واقع در طبقه زیرزمین به مساحت 7 متر مربع مجزی شده 
از پالکهای 4710/2 و 4710/3 و 4711 و 4711/1 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس: 
اصفهان خیابان مشتاق اول جنب صدا و ســیما نبش کوچه باغ برج مجتمع مسکونی مشتاق 
طبقه ششم واحد شماره 63 شمال شــرق که طبق صفحات 539 و 254 دفاتر 227 و 250 به 
شماره های ثبت 47356 و 51528 و شماره های چاپی 056406 و 532760 ثبت و صادر شده 
است. حدود آپارتمان: شمااًل: در هفت قســمت که دوم و پنجم غربی است و سوم و ششم به 
حالت پخ و چهارم به صورت غیر مستقیم است به طولهای 1865 متر و 1/25 متر و 5/06 متر 
و 1/06 متر و 1/33 متر و 1/87 متر دیوار و پنجره است به فضای حیاط خلوت مشاعی )فضای 
نورگیر مشاعی( شرقًا: یک به طول 13/59 متر دیواری است به فضای پالک 4710/5 دوم در 
سه قسمت که اول جنوبی و سوم شمالی است دیوار و پنجره ای است به فضای پاسیو مشاعی 
به طولهای 3/30 متر و 2/77 متر و 3/30 متر ســوم به طول 7/80 متر دیواری است به فضای 
پالک 4710/5 چهارم در سه قسمت که اول جنوبی و سوم شمالی است به طولهای 1/40 متر و 
0/57 متر و 1/40 متر دیوار و پنجره ای است به هواکش مشاعی 5 به طول 5 متر دیواری است 
به فضای پالک 4710/5 جنوبًا: اول به طول 5/70 متر دیوار و پنجره ای است به فضای نورگیر 
و پاسیو مشاعی دوم در دو قسمت که دوم غربی است به طولهای 1/58 متر و 5/48 متر دیواری 
است به راهرو  مشاعی سوم در سه قسمت که اول شمالی وسوم جنوبی است به طولهای 1/30 
متر و 0/95 متر و 1/30 متر پنجره و دیواری است به هواکش مشاعی 4 در چهار قسمت که اول 
و سوم غربی و دوم شمالی است به طولهای 2/18 متر و 0/22 متر و 1/17 متر دیوار و به طول 
1/45 متر درب و دیواری است به راهرو مشاعی غربًا: در شش قسمت که دوم شمالی و چهارم 
پخی و پنجم جنوبی است دیواری است اشــتراکی با آپارتمان 62 فرعی به طولهای 6/88 متر 
و یک متر و 3/13 متر و 3/37 متر و 0/75 متر و 2/30 متر. حدود انباری: شمااًل: به طول 3/15 
متر دیواری است اشتراکی با انباری 23 فرعی شرقًا: به طول 2/40 متر دیواری است و پارکینگ 
مشاعی 31 فرعی جنوبًا: در سه قســمت که دوم غربی است به طولهای 2/05 متر و 0/55 متر 
و 1/05 متر دیوار و درب است به پارکینگ مشاعی 31 فرعی غربًا: به طول 1/90 متر دیواری 
است مشترک با انباری 26 فرعی است. طبق نظر کارشــناس رسمی محل مورد نظر مجتمع 
مسکونی است که در 8 طبقه احداث شده طبقه زیرزمین پارکینگ – انباری و موتورخانه و طبقه 
همکف البی و سرایداری و سالن اجتماعات و استخر شــنا و طبقات روی همکف هر طبقه 5 

واحد مسکونی و در 6 طبقه 30 واحد مسکونی اجرا شده ساختمان با اسکلت بتنی و سقف تیرچه 
بلوک بنا شده و دا خل آن سفید کاری با نقاشی و گچ بری و سرویس بهداشتی و آشپزخانه و بدنه 
کاشی و کف کل آپارتمان سنگ فرش شده دارای کابینت ام دی اف و سیستم تهویه ساختمان 
مرکزی است آپارتمان طبق ســند دارای انباری اختصاصی و حق استفاده از پارکینگ مشاعی 
و انشعاب آب و برق و گاز می باشد. مجتمع مذکور دارای سه دستگاه آسانسور مشاعی است و 
طبقه همکف کال به البی و سالن اجتماعات، ســرایداری و استخر شنا اختصاص یافته، قدمت 
ساخت حدوداً 20 سال است و سطح مشاعات ساختمان بیشتر از عرف معمول در نظر گرفته شده 
که طبق اسناد رهنی شــماره 7406-85/12/23 و 21632-92/12/24 تنظیمی در دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 146 اصفهان در رهن بانک پاسارگاد شعبه سعادت آباد اصفهان واقع می 
باشد. ملک مورد وثیقه تا تاریخ 96/10/21 دارای بیمه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 96/10/11 در اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 18/000/000/000 ریال 
)هجده میلیارد ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمناً این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/9/22 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده 
به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک 
تضمین شده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق  به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را 
تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید. م الف:29045 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )909 کلمه، 9 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/606  آقای غالمرضا صفاری محمدآبادی فرزند محمد علی  با ارائه دو برگ استشهادیه محلی 
مدعی می باشد سند مالکیت ششدانگ آپارتمان پالک 11705/18 مجزا شده از 11705/6  واقع 
در بخش 5 اصفهان بانضمام انباری شماره 21 فرعی و ششدانگ شماره پارکینگ 24 فرعی که 
در صفحه 347 دفتر 141  به شماره ثبت 24506 به نام نامبرده سابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی 
سند مالکیت اولیه مفقود شده و  درخواست صدور ســند المثنی نموده اند. لذا طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل اسناد 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت  مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 29432 شبان رئیس منطقه 

ثبت اسناد شمال شرق اصفهان )190 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/631 شماره صادره :1396/04/444927- 1396/9/19  نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
قطعه باغچه و عمارت در بخش حسن سیاه پالک شــماره 2965 فرعی از 193 اصلی واقع در 
طرق جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای عباسعلی آقا 
محمدی طرقی فرزند لطف اله و غیره در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1396/10/18  ساعت 10 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:488 اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز)152 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
برگ ســبز اتومبیــل زانتیا مــدل 87 به پــاک 43-
298س38 شــماره موتور 042238 و شــماره شاسی 
vins 1512287172629   به نــام مهدی نوروزپور مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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یکی از مؤلفه های اصلی در حفظ محیط زیســت و پایش هوا، کاشت 
درخت و از سویی جلوگیری از قطع بی رویه درختان به ویژه در شهرهای 
بزرگ است. متاسفانه در سال های اخیر به دلیل در اولویت قرار گرفتن 
توسعه و آبادانی شهرها نسبت به حفظ محیط زیست، در خالل اجرای 
پروژه های عمرانی در شهرها، درختان بسیاری قربانی شده و از چرخه 
محیط زیست و حیات خارج می شوند.این تنها بخشی از جفای انسان به 

محیط زیست است. قطع کردن درختان جنگل ها یا آتش سوزی عمدی 
و سهوی آنها نیز دیگر روی سکه تخریب محیط زیست با قربانی کردن 

ریه های شهرهاست.
اما در این بین پدیده ای جدید که چهره خشــن خود را پشت ظاهری 
زیبا و رنگارنگ پنهان کرده و در قالب تفکرهای روشنفکرانه بروز یافته 
است، قطع درختان کاج برای جشن سال جدید میالدی و تزئین آن تنها 

برای چند روز است. هرساله با برگزاری جشن کریسمس در دنیا هزاران 
درخت قطع شــده و دیگر فرصتی برای ادامه حیات نخواهند داشت. 
درسال جاری بیش از یک میلیون درخت کاج درمنطقه داگالس آمریکا 
برای جشن کریســمس قطع شد. حال باید دید کســانی که داعیه دار 
حمایت از محیط زیست و حامی حیوانات بی گناه هستند و قربانی کردن 
گوسفندان در عید قربان را جفا در حق حیوانات می دانند، این عملکرد 

را چگونه بررسی می کنند.
به هر حال با توجه به اینکه حال و روز محیط زیست در سال های اخیر 
چندان مطلــوب پیش نمی رود، جفا در حق محیط زیســت همچنان 
ادامه دارد و جالب اینکه این موضوع در ایران به گونه ای فرهنگ سازی 
شده است که غیر مسیحی ها بیشتر به سمت خرید این نشانه سبز عید 
مسیحیان کشیده شده اند. به گفته یکی از واردکنندگان، این درخت ها 
میان غیر ارمنی ها خریداران بیشتری دارد؛ چرا که بیش از 90 درصد از 
کسانی که درخت کریسمس خریداری می کنند، مسیحی نیستند و تنها 

به خاطر نوعی روشنفکرنمایی به چنین کاری دست می زنند.
درست است که حفظ آداب هر قوم یا مذهبی، باعث حیات یک جامعه 
می شود، اما اجرا یا چگونگی اجرای این سنن نباید به گونه ای باشد که 
سرمایه های ملی و طبیعی که با صرف ده ها و حتی صدها سال اندوخته 
شده اند، یک شبه از میان بروند و پس از آن با راهی دشوار و طوالنی برای 

جبران خسارت های ناشی از فقدان آنها روبه رو باشیم.
در مجموع 4 یا 5 واردکننده اصلی درخت کریســمس در ایران وجود 
دارد که هر کدام نزدیک به 800 تا یک هزار عدد از این نوع درخت وارد 
می کنند. بنابرین ساالنه نزدیک به 4 هزار درخت کریسمس بزرگ وارد 
ایران می شود. البته این کاال یک کاالی لوکس به حساب می آید و مالیات 
گمرکی دو برابر دارد. هزینه های سرسام آوری که برای نابودی محیط 
زیست صرف می شود، سال های آینده روزهای نه چندان روشنی را به 

ارمغان خواهد آورد.
تا به حال آن قدر درباره عوارض نابودی محیط زیســت و قطع درختان 
صحبت به میان آمده که احتماال هر حرفــی، در حکم تکرار مکررات و 
خسته کننده است. حاال دیگر کســی نیست که نداند درختان ریه های 

شهر هستند یا محیط زیست به نسل آینده نیز تعلق دارد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
اصفهان:

منطقه شاه کوه به مناطق 
شکار ممنوع اضافه می شود

فرمانده یــگان حفاظت محیط زیســت اصفهان 
گفت: طرح منطقه شکار ممنوع شاه کوه فالورجان 
تهیه شده تا پس از بررسی در کمیته مناطق شکار 
ممنوع سازمان محیط زیســت، به لیست مناطق 
حفاظت شــده اضافه شــود. مرتضی جمشیدیان 
اظهار داشت: برخی مناطق زیستی که جزو حفاظت 
شده ها نیســتند دارای ارزش های بی بدیلی بوده 
و حتی توســط محیط بانان مورد سرکشی روزانه 

قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه با کسب شرایط الزم، شناسنامه 
زیســتی این مناطق تهیه شــده و جــزو مناطق 
حفاظت شده قرار می گیرند، افزود: کوهستان های 
ایران کوه و شاه کوه در فالورجان، از زیستگاه های 
قدیمی حیات وحش استان محسوب می شود که 
از پتانســیل باال و تنوع گونه ای گیاهان و جانوران 

برخوردار است.
وی با بیان اینکه طرح منطقه شکار ممنوع شاه کوه و 
ایران کوه تهیه و تنظیم شده است، ابراز داشت: پس 
از بررسی این طرح در کمیته مناطق شکارممنوع 
ســازمان حفاظت محیط زیست، »شــاه کوه« به 
لیست مناطق حفاظت شده استان و کشور اضافه 

می شود.

مهار آتش سوزی برگ های 
خشک پارک جنگلی سرارود 

به گزارش»پارما« از اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان مبارکه، در مســیر پایش و گشت تیم 
پایش زیســت محیطی این شهرستان، در ساعت 
۷:۳0 دقیقه صبح روز دوشنبه مشاهده شد که دود 
عظیمی از حاشیه پارک جنگلی سرارود متصاعد 
می شود و با توجه به ســردی هوا، به شدت حجم 
آالیندگي در شهر در حال افزایش است. با مراجعه 
به این محل مشخص شــد پیمانکاران شهرداری 
برگ های خشــک پاییزی درختان را جمع آوری 
و به سوزاندن آنها اقدام کردند که بالفاصله ضمن 
تماس با آتش نشاني و با همکاري تیم پایش محیط 
زیست مبارکه، آتش در کمتر از ۱0 دقیقه مهار شد.

 پایش خانه اصفهانی ها 
از گاز سرطان زای »رادون« 

اجرای طــرح پایش گاز رادیواکتیــو »رادون« در 
ســاختمان های مســکونی، ماه آینده در استان 
اصفهان آغاز می شود. مدیر برنامه بهداشت پرتوهای 
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی، در 
همایش توجیهی آموزشی اجرای طرح پایش گاز 
رادیواکتیو رادون در ســاختمان های مســکونی 
اســتان اصفهان، با بیان اینکــه 80 درصد موارد 
مواجهه با پرتوها به صورت طبیعــی بوده و از این 
میزان 50 درصد آن با گاز رادون اســت گفت:گاز 
رادون، دومین عامــل ایجاد ســرطان ریه بعد از 
سیگاراست. علی گورانی بااشــاره به اهمیت گاز 
رادون و تاثیر آن بر سالمت انسان افزود: اندازه گیری 
و پایش این گاز پرتوزا با مشارکت وزارت بهداشت و 
سازمان انرژی اتمی در واحد های مسکونی به مدت 
6 ماه اجرا می شود.طرح پایش گاز رادیواکتیو رادون 
درحدود4هزار ساختمان مسکونی استان اصفهان، 
به صورت تصادفی و با قراردادن ۲ ابزار اندازه گیری 
در این منازل اجرا می شــود. اصفهان چهارمین 
استان بعداز البرز،هرمزگان وخراسان رضوی است 

که این طرح را اجرا می کند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان:
 اصفهان و کاشان، بیشترین 

مصدومان حوادث کار را دارند
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به 
آمار فوتی های ناشی از حوادث کار استان اصفهان 
در هفت ماهه امســال اظهار داشــت: در این بازه 
زمانی 45 نفر که همگی مــرد بوده اند، جان خود 
را در محل کار از دســت دادند. علی سلیمانی پور 
با اشاره به اینکه فوتی های ناشــی از حوادث کار 
اســتان اصفهان در هفت ماهه سال جاری نسبت 
به  مدت مشابه ســال گذشته کاهش چشمگیری 
داشته است، اضافه کرد: بیشترین علت مرگ و میر 
در حوادث کاری، سقوط از بلندی و برخورد با جسم 
سخت بوده است. سلیمانی پور با اشاره به کاهش 
۷.9 درصدی مصدومین ناشی از حوادث کار استان 
اصفهان در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته ابراز داشت: بیشــترین مصدومین 
حوادث کار استان اصفهان مربوط به شهرستان های 

اصفهان، کاشان و شاهین شهر است.

درختانی که برای یک شب به کام مرگ کشیده می شوند؛

ژست روشنفکری روی کاج ها!

توجه به محیط زیست در شرایط فعلی که اکثر شهرهای بزرگ دنیا و از جمله اصفهان با مسئله آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند، 
اهمیت مضاعفی یافته و به همین دلیل نیز تصمیمات در حوزه محیط زیست و موضوعات مرتبط با آن، با حساسیت بیشتری در دنیای 

کنونی پیگیری می شود.

عکس  روز 

پایان آذرماه؛ آخرین مهلت بخشودگی جرایم 
رانندگی

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: 
در بحث دانشگاه ها نوعی اســتقالل در شرح وظایف 
وزارت علوم در قانون ۱۳8۳ تصویب شد و قانونی برای 

دانشگاه ها و هیئت های امنا قائل شدند.
محمد مهدی زاهدی اظهار داشت: به عبارتی در قانون 
 هیئت های امنا تصویب شد که مصوبات هیئت های امنا 
به تحلیل وزیر وقت علوم، حکم قانون را دارد و بنابراین 

تمام احکام هیئت امنا که به تایید وزیر رسیده است، 
می تواند اجرایی شود؛ مگر اینکه نظر وزیر تغییر کند. 

زاهدی با بیــان اینکه ما موافق واگــذاری آموزش و 
پرورش به بخش خصوصی نیستیم، افزود: متاسفانه 
در ۳ سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش بحثی 
تحت عنوان »بســته حمایتی« مطرح شد و مدارس 
دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند و بنایی را 

بنیان نهادند که تا کنون در آموزش و پرورش سابقه 
نداشته است که این بسته شامل مدارس غیرانتفاعی 
نشد. رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
تصریح کرد: اینکه دولت رسما مدارس دولتی را تبدیل 
به مدارس غیردولتی کند، تحت عنوان بسته حمایتی 
کار خالفی است که ما بالفاصله در مجلس این موضوع 
را غیرقانونی اعالم کردیم. بر این اساس همه مدارس 

باید به دولت بازگردد. 
زاهدی خاطرنشان کرد: درحال حاضر رویکرد، توسعه 
آموزش و پرورش است؛ از این رو باید گفت ما در بحث 

آموزش و پــرورش به دنبال این نیســتیم که بخش 
خصوصی واگذار شــود. در باب آمــوزش عالی برای 
مدارس تا مقطع دبیرستان تحصیل رایگان اجباری 
بود، دولت این ایده را دارد که آنچه دانشجو به عنوان 
روزانه فرا می گیرد، حق اوست و برای مابقی آن باید 
از دانشجو هزینه اخذ شود. با وجود این موضوع برای 
عدم فشار به دانشجو، به پیام نور و دانشگاه های دولتی 
کمک می کنیم و ســعی کردیم به دانشگاه ها سرانه 
دانشــجویی اختصاص دهیم که به دانشــجو فشار 

وارد نشود.

رییس کمیسیون آموزش مجلس در دانشگاه اصفهان:
موافق واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی نیستیم

رییس جمعیــت هالل احمر خوانســار گفت: پد 
فرود بالگــرد در محل پایــگاه تیدرجان در حال 
احداث اســت که می تواند منطقه غرب اســتان 
را در زمــان اعزام مصدومان حــوادث مختلف به 
اصفهان پوشش   دهی  کند. علمدار فروغی بااشاره به 
کمک های ارسال شده به مردم زلزله زده کرمانشاه، 
اظهار کــرد: بالفاصله پس از زلزله کرمانشــاه دو 
دستگاه خودروی آمبوالنس به همراه هشت نفر 
از پرســنل و نجات گران از جمعیت هالل احمر 
خوانسار، به کرمانشاه اعزام شده و در مدت ۲ هفته 
در این مناطق امدادرسانی انجام دادند. وی با بیان 
اینکه در شهرستان خوانسار نیز توسط جمعیت 
هالل احمر ۷ پایگاه جمــع آوری کمک به مردم 
زلزله زده کرمانشاه برپا شد، تصریح کرد: ۷ محموله  
شامل خوراک، پوشاک و وسایل گرمایشی و غیره 
به منطقه زلزله  زده کرمانشــاه ارسال شده است.

رییس جمعیت هالل احمر خوانســار با اشاره به 

اینکه تاکنون 4 دســتگاه کانکس کــه با هزینه 
مردمی ســاخته شــده بود به مناطق زلزله زده 
کرمانشاه ارسال شده اســت، اذعان کرد: از سوی 
مردم و خیریــن  مبلغ ۱۱ میلیــون تومان برای 
کمک به مردم زلزله زده کرمانشــاه به حســاب 
99999 جمعیت هالل احمر واریز شــده است.

وی با بیان اینکه اکنون ۳00 داوطلب در جمعیت 
هالل احمر در خدمات رسانی فعالیت دارند، افزود: 
۲ هزار داوطلب افتخاری، عضــو جمعیت هالل 

احمر شهرستان خوانسار هستند.

رییس جمعیت هالل احمر خوانسار خبر داد:

احداث پد بالگرد در غرب استان اصفهان 
استاندار اصفهان با تاکید بر حضور پررنگ تر بخش 
خصوصی در اداره مدارس و همکاری با نهاد تعلیم 
و تربیت گفت: نســبت مدارس غیردولتی به دولتی 
می تواند باز هم بهبود یابد. الزم اســت جامعه، اداره 
آموزش و پرورش را بیش از پیش بــه عهده بگیرد 
و این بــه معنای حضور بخش خصوصی اســت که 

می تواند موجب ارتقای کیفیت شود.
محسن مهرعلیزاده در نشست شــورای آموزش و 
پرورش اســتان که با حضور معاون امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری، فرماندار اصفهان و مدیران 
ذی ربط و ســایر اعضا تشکیل شــد، اظهار داشت: 
در مجمــوع وضعیت خوبی در اســتان درخصوص 
آموزش و پــرورش وجود دارد و آمارهــا نیز بیانگر 
همین واقعیت اســت؛ البته از اســتان اصفهان نیز 

همین توقع را داریم.
وی در ادامه با تأکید بر پرداختن به مسئولیت های 
اجتماعی آموزش و پرورش، افزود: نباید پرداختن به 

سخت افزارها، موجب غفلت از محتوا و نرم افزار شود، 
الزم اســت به کیفیت محتوا نیز توجه ویژه داشته 
باشــیم که با وضعیت اجتماعی استان و منطقه و با 
هنجارهای حاکم بر جامعه مطابقت داشــته باشد.

استاندار اصفهان تاکید کرد: باید در تدوین نرم افزارها 
از افراد فرهیخته، خبره و جامعه شــناس اســتفاده 
شود. مهرعلیزاده ادامه داد: مشارکت هر چه بیشتر 
مردم در ساختن آینده جامعه البته به معنای واقعی 
غیرانتفاعی بودن، موجب رشــد و ارتقای آموزش و 

پرورش خواهد شد.

در شورای آموزش و پرورش استان اصفهان مطرح شد:

لزوم حضور پررنگ تر بخش خصوصی در اداره مدارس

مدیر مرکز حوادث و فوریت های اورژانس پزشکی اصفهان هشدار داد:

مرگ خاموش در کمین راننده های کامیون

سرگرمی جدید آقای سرباز 
در پادگان!

مدیر مرکز حوادث و فوریت های اورژانس پزشکی اصفهان با بیان اینکه آمار مســمومیت با گاز مونوکسید کربن در آذرماه افزایش قابل توجهی 
در بین رانندگان کامیون دارد، گفت: گرم کردن فضای کابین با استفاده از پیک نیک، عامل افزایش مرگ ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در 

بین رانندگان است. غفور راستین  در مورد وقوع مسمومیت ها در کابین کامیون ها خاطر نشان کرد: در کامیون هایی که از استان اصفهان می گذرند متاسفانه 
شاهد هستیم که راننده ها از  پیک نیک برای گرم کردن کابین خود استفاده می کنند و این عمل در هنگام رانندگی در جاده ها بسیار خطرناک بوده و احتمال 
آتش سوزی را افزایش می دهد.وی در توصیه به رانندگان کامیون اظهار داشت: گاهی از وسایل گاز سوز استفاده می کنیم، اما منفذی در فضا  برای ورود اکسیژن 

و هوا مشاهده نمی شود که این امر، بروز مسمومیت با گاز مونوکسید کربن را افزایش می دهد.

حادثه

 تاثیر حمل و نقل عمومی 
بر کاهش سرانه مطالعه!

چندروز پیش عکسی دیدم 
که مردم یکی از کشورهای سمیه حفیظی

پیشرفته را در حال مطالعه در اتوبوس ها و مترو 
نشان می داد. چنان غرق مطالعه بودند که من 
نگران شــدم نکند از ایســتگاه مورد نظرشان 
بگذرند و پیاده نشــوند! تحت تاثیر این عکس 
تصمیم جــدی گرفتم که از این بــه بعد توی 
اتوبوس و هنگام رفتــن به محل کار یک کتاب 
همراه خودم ببرم تا از این قافله کتابخوان عقب 
نمانم. یک کتاب سبک توی کیفم گذاشتم تا 
احیانا فراموش نکنم چــه تصمیمی گرفته ام؛ 
چون اصوال از این تصمیمــات زیاد می گیرم و 
بعدا یادم می رود و کال به فراموشــی ســپرده 
می شود! خالصه امروز خوشحال از خانه بیرون 
آمدم و از اینکــه روی تصمیمــم مانده بودم، 

احساس توانایی و اعتماد به نفس زیادی داشتم 
و به خود می بالیدم. منتظــر اتوبوس بودم که 
دیدم خانمی بسیار موجه در ایستگاه نشسته و 
کتابی در دست دارد و چنان غرق مطالعه بود که 
مرا یاد آن عکــس کذایی انداخــت. از اینکه 
می دیدم ســرانه مطالعــه دارد همین طور باال 
می رود بسیار شادمان بودم؛ که اتوبوس آمد و 
سوار شــدم؛ اما دریغ از یک صندلی که بتوانم 
بنشــینم و تصمیمم را عملی کنــم. به خودم 
نهیب زدم: توی عکس دیدی که بعضی ها سرپا 
ایستاده بودند اما کتاب می خواندند؛ تو چی از 
آنها کمتر داری؟ بهانه نیاور و کتابت را بخوان! 
کتاب را از کیف درآوردم. می خواستم صفحه 
اول را شروع کنم که چشــمتان روز بد نبیند! 
راننده اتوبوس چنان زد روی ترمز که کتاب از 
دســتم تا مرکز اتوبوس پرواز کرد. با این حال 
ناامید نشدم؛ کتاب را برداشتم و دوباره مشغول 
شدم. بعد از خواندن چند صفحه حال عجیبی 
به من دست داد و احساس می کردم توی دلم 
دارند رخت می شــویند. گفتــم البد صبحانه 
نخورده ام که چنین حالتی بر من عارض شده؛ 
اما یادم آمد که صبحانــه مفصلی هم خورده 
بودم. کمــی که به خودم آمدم، دیدم شــدت 
تکان هــای اتوبوس به خاطر خرابی آســفالت 
خیابان ها، باعث و بانی این اتفاق اســت. دیگر 
نمی توانســتم تحمل کنم. مجبور شدم چند 
ایســتگاه مانده به محل کارم پیاده شوم. نیم 
ساعت دیر رســیدم و مورد عتاب رییس قرار 
گرفتم؛ اما نمی توانستم بگویم دلیل دیرآمدنم 
تکان های اتوبوس بوده! القصه؛ از آن روز به بعد 
تصمیم گرفتم بــه جمع موبایل به دســتان 
بپیوندم و عطای مطالعه داخل ســرویس های 

حمل و نقل عمومی را به لقایش ببخشم.

یادداشت

آموزش و پرورش هالل احمر

کمیته امداد امام خمینــی)ره( از 43 مادر باردار و 
شیرده دارای ســوء تغذیه استان اصفهان حمایت 
کرد. معاون حمایت و ســالمت کمیته امداد استان 
اصفهان گفت:  این نهاد بــا پرداخت 543 میلیون 
ریال در قالب سبد غذایی، از 43 مادر باردار وشیرده 
دارای سوء تغذیه حمایت کرد. جالل یزدانی، بهبود 

تغذیه مادران باردار نیازمند و پیشگیری از تولد نوزادان با وزن کم و همچنین تقویت مادران 
برای دوران شیردهی را از اهداف اجرای طرح حمایت از زنان باردار و شیرده دانست و افزود: 
زنان باردار تحت حمایت و اقشار آســیب پذیر دچار عارضه کم خونی و کم وزنی، با مشارکت  
مراکز بهداشتی، درمانی شهری، شناسایی و به منظور بهره مندی  از سبد غذایی تعریف شده،  

به این نهاد معرفی می شوند.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: در طرح زمستانه 
پلیس، 500 نیــروی عملیاتی پلیس راهور این اســتان 
در قالب ۱50 گروه به همراه هفت هــزار نیروی امدادی 
جمعیت هالل احمر، اورژانس، آتش نشانی، شهرداری ها 
و دهیاری ها، از روز گذشته خدمت رسانی به مسافران در 

جاده های برفگیر این استان را شروع کردند که تا ۲0 اسفند ادامه خواهد داشت.
سردار مهدی معصوم بیگی افزود: تجهیزات کنترل الکترونیکی ترافیکی با 950دوربین در جاده ها فعال شده 

و 9گردنه برفگیر ۲4 ساعته زیر پوشش این طرح است.
وی گفت: هشــت ماهه امســال تلفات جاده ای هفت درصد کاهش یافته و در مجموع 45۱ نفر در حوادث 
جاده ای، کشته و چهار هزار نفر هم مجروح شده اند. مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
هم گفت: در طرح زمستانه، ۷50 نیروی راهداری در قالب ۱0۲ گروه، در ۱۱ هزار و 500 کیلومتر راه استان 

اصفهان مستقر شدند. طرح راهداری زمستانی تا ۱5 فروردین  ادامه دارد.

معاون حمایت و سالمت کمیته 
امداد استان خبر داد:

43 مادر؛ تحت 
حمایت تغذیه ای

فرمانده انتظامی استان اصفهان 
خبر داد:

7هزار نیروی عملیاتی 
در راه های استان

خبر

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
شهرستان اصفهان خبرداد:

پایان آذرماه؛ آخرین مهلت 
بخشودگی جرایم رانندگی

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرســتان 
اصفهان با بیان اینکه مهلت بخشــودگی جرایم 
مازاد رانندگی تا پایان آذر ماه جاری است، گفت: 
بخشودگی جرایم مازاد تنها مربوط به سال 95 
نیست و سال های94 و 9۳ را نیز شامل می شود. 
در صورتی که رانندگان در مهلت مقرر نسبت به 
پرداخت جریمه اقدام نکنند، طبق قانون مجددا 

جریمه ۲ برابری اعمال می گردد.
 سرهنگ ابوالقاسم چلمقانی ادامه داد: براساس 
قانون بودجه 96 مقرر شده در صورتی که مالکان 
وســایل نقلیه نســبت به پرداخت اصل جرایم 
معوق رانندگی خود تا پایان سال 95 اقدام کنند، 

۲برابری دیرکرد آنها بخشوده می شود.
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هشتمین جایزه ادبی اصفهان فراخوان داد

پیشنهاد سردبیر:

به بهانه برگزاری برنامه های مختلف ادبی در اصفهان، با حســین 
خالقی پور، مدیر خانه ادبیات حوزه هنری، در رابطه با اقدامات انجام شــده 
این خانه از زمان حضور او به عنوان مدیر گفت و گویی داشته ایم که در ادامه می خوانید. 
خالقی پور از حدود دوسال پیش مدیر خانه ادبیات شــده و بر این موضوع که اصفهان از نظر شعر 
نسبت به داستان قوی تر است صحه می گذارد. این اولین مســئله ای بود که او به آن اشاره کرد و 
این موضوع را نه تنها در اصفهان بلکه در تمام کشور به همین صورت دانست و گفت چون شعر هم 
مخاطب بیشتر دارد و هم اینکه افراد احساس می کنند سرودن شــعر راحت تر از نوشتن داستان 
است، به این حوزه وارد می شوند؛ به همین دلیل محفل ها و جلسات شعری بیشتر از داستان است. 
خالقی پور دلیل پرداختن بیشتر به جلسات و برنامه های شعری را توجه به این نقطه قوت اصفهان 
عنوان کرد و افزود: تصمیم گرفتیم به شعر بیشتر توجه کنیم و در کنار آن پیگیر بحث داستان نیز 
باشــیم. مدیر خانه ادبیات توضیحاتی از اقدامات این خانه در حوزه شعر طی مدت فعالیتش ارائه 
داد. او گفت: شب شعر فصلی به ساعت اصفهان، اگرچه در گذشته نیز برگزار می شد، اما در این دو 
سال جدیت بیشتری برای رونق آن وجود داشته است؛ به طوری که مخاطب فراوانی را به خود جلب 
کرده و در سراسر کشور نیز شناخته شده است. خالقی پور به جلسات هفتگی شعر که در شهر برگزار 
می شود نیز اشاره کرد. به گفته او، دو،سه سالی است که شــنبه های هرهفته به سرپرستی عباس 
شاه زیدی متخلص به »خروش« جلسه شــعری در خانه هنرمندان برگزار می شود که رونق خوبی 
دارد و پس از ارائه یک بحث، به بررسی اشعار می پردازند و هرماه نیز در این جلسه کتاب هایی نقد 
و بررسی می شود. روزهای یکشنبه جلسه شــعر با حضور خانم جوادی پور برپا می شود که تحت 

حمایت حوزه هنری است. 
روزهای پنجشنبه نیز سه محفل شــعر داریم که یکی از آنها »کانون فارسی زبانان مقیم اصفهان« 
است. بیشتر اعضای این کانون افاغنه ساکن اصفهان هستند و تنها پایگاه آنها خانه هنرمندان است. 

پیشکسوتان شهر نیز جلسه ای با حضور استاد هادوی متخلص به »شهیر« دارند. 
از او درباره فعالیت هایی که در زمینه داستان انجام شده است پرسیدیم. خالقی پور با بیان اینکه در 
یکی دوسال گذشته، سه جشنواره ملی داستان برگزار کرده ایم، افزود: یکی جشنواره ملی داستان 
کودک و نوجوان با موضوع آزاد است که خروجی آن به دو صورت بود: یکی گردآوری داستان های برگزیده 
در قالب کتابی با عنوان»بوی اردیبهشــت« و دیگری دعوت از نویسنده های نوجوان اصفهانی که 
عمدتا دانش آموز مقطع دبیرستان هستند برای شرکت در جلسات داستان نویسی بود. این کالس ها 
یک سال و نیم است که دایر شده و تعدادی از نوجوانان توانسته اند در مسابقات رتبه کسب کنند. 
جشنواره دوم پاییز سال گذشته با نام »جشنواره ملی داستان کوتاه اقتصاد مقاومتی« برگزار شد که 

حدود 260 اثر از سراسر کشور به دست ما رسید و خروجی این جشنواره نیز سفارش کتاب به یکی 
از نویسندگان بود و فراهم شدن مجموعه داستان اقتصاد مقاومتی که تلفیقی است از داستان های 
ارائه شده به جشنواره و داستان های این نویسنده.  یک سال روی این کتاب کار شده و نزدیک به یک 
ماه است که برای چاپ آماده شده؛ اما هنوز اسمی برای آن انتخاب نکرده ایم. آخرین جشنواره نیز 
»داستان کوتاه مهدویت« بود که در این خصوص 200 اثر به دست ما رسید و قرار است آثار برگزیده 

به عالوه تعدادی از اشعار در زمینه مهدویت در مجموعه داستان و اشعار مهدویت به چاپ برسد. 
مدیر خانه ادبیات در رابطه با کمرنگ بودن استقبال از داستان و اقدامات این خانه برای بهبود این 
وضعیت گفت: این موضوع فقط مربوط به اصفهان نمی شــود و در تمام کشور به این صورت است؛ 
هرچند در اصفهان چنین توقعی نداریم و تالش می کنیم تا این وضعیت بهتر شــود که برگزاری 
جشنواره های داستان و تربیت نویسندگان نوجوان نیز در همین راستاست. خالقی پور به برنامه های 
پیش روی خانه ادبیات تا پایان ســال و سال آینده نیز اشــاره کرد و افزود: امیدواریم شب شعر به 
ساعت اصفهان در اسفندماه برگزار شود. همچنین کارگاه شــاهنامه خوانی خواهیم داشت که با 
همکاری دانشگاه اصفهان و حوزه هنری برپا می شود و دکتر نغمه دادور که تز دکتری او در زمینه 
شاهنامه ، مدیریت این کارگاه را بر عهده دارد. رونمایی از کتاب هایی که ذکر شد نیز از برنامه های 
ما در زمستان امسال خواهد بود. در ســال 97 نیز قرار است با حضور نویسندگان شاخص اصفهان 
 جلسات رمان نویســی را آغاز کنیم. همچنین سال گذشته از نویســندگان دعوت کردیم بهترین 

داستان هایشان را برای ما بفرستند که این داستان ها خریداری شد و قرار است چاپ شود.
برپایی مدارس ادبی در خردادمــاه، یکی از طرح هایی بود که به انجام نرســید و او دلیل به نتیجه 
نرسیدن آن را کمبود بودجه و امکانات و نبود نیروی متخصص دانست و ابراز امیدواری کرد که سال 
آینده این طرح با برنامه ریزی جدیدتر و مطلوب تر اجرا شــود.  خالقی پور در پایان گفت: بیش از 
 200 کلیپ از شب شعر به ساعت اصفهان آماده شده که در کانال ما به آدرس khaneadabi@  و

 نیز سایت آپارات بارگذاری شده است و عالقه مندان برای دیدن این کلیپ ها و همچنین اطالع از 
برنامه ها می توانند به این آدرس مراجعه کنند.

و دوست داشتنت 

بغضی بود در گلویم

نه توان فرو بردن بود 

و نه خواهان آن بودم

تو پرنده ای بودی 

که در میان شاخه های در هم تنیده ام

در پی سیب بودی

و نمی دانستی 

طوفان طغیانگر ترس هایم 

عاشق تر بود

و بیش از تو با من سازگاری داشت

اکنون بگو با من

چگونه در شاخه های شکسته ام

برای تو آشیانه بسازم...

مرجان مرادی

هشتمین جایزه ادبی اصفهان فراخوان داد

هشتمین جایزه ادبی اصفهان پس از هشت سال، فراخوان شرکت در این جشنواره را منتشر 

کرد. آذر میدخت فرهیخته واال، دبیر برگزاری این جشــنواره در گفت و گو با روزنامه زاینده رود گفت: این 

دوره در پنج حوزه برگزار می شــود که بر اساس متن این فراخوان، شــامل حوزه های داستان )مجموعه 

داستان، رمان و داســتان بلند(، شعر )کالســیک و آزاد(، ادبیات کودک و نوجوان، ترجمه ادبیات خالق و 

پژوهش های ادبی است. وی درباره ویژگی آثار شرکت کننده در جشنواره افزود: اثر باید در سال های ۱۳9۵ 

یا ۱۳96 منتشر شده و کتاب یکی از این شرایط را داشته باشد: پدیدآورنده اثر متولد یا ساکن اصفهان بوده 

و ناشر اثر، یکی از ناشران استان اصفهان باشد. وی ابراز امیدواری کرد که سال آینده با فراهم شدن امکانات 

و بودجه مناسب، این جایزه ادبی در سطح ملی برگزار شود. همچنین پانته آ صفایی، شاعر و پیشنهاددهنده 

این طرح، درباره هدف برگزاری این جشنواره گفت: چون کتاب هایی که در اصفهان چاپ می شود کمتر 

در پایتخت دیده می شود، تصمیم گرفتیم با برپایی این جشــنواره کتاب ها بیشتر دیده شده و آنها تقدیر 

شود و فرصت نقد و بررســی این آثار نیز به وجود آید. صفایی تصریح کرد: جایزه کتاب استان هرساله در 
 
بخش های مختلف برگزار می شود، اما به دلیل اهمیت ادبیات، کتاب های ادبی را از آن جایزه جدا کردیم و 

قرار شده یک سال جایزه کتاب برگزار شود و یک سال جایزه ادبی. به گفته او، کمیته 

علمی ترکیبی است از اعضای شورای شعر، اعضای مرکز آفرینش 

های ادبی قلمستان و تعدادی از اساتید دانشگاه اصفهان که آثار 

رسیده را مورد بررسی قرار می دهند.  گفتنی است آخرین مهلت 

ارسال آثار به این جشنواره  ۱۵ دی ماه سال جاری است و آیین 

اختتامیه و اعالم نتایج نیز هفته اول اسفند ماه 96 برگزار می شود. 

عالقه مندان به شرکت در این جایزه ادبی تا ۱۵ دی ماه فرصت 

دارند آثار خود را با پست پیشتاز به دبیرخانه جایزه ادبی اصفهان 

به نشانی اصفهان، بعد از پل غدیر، ابتدای بلوار شهید آوینی، اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان ارسال کنند.

مدیر خانه ادبیات حوزه هنری اصفهان:

در راستای بهبود وضعیت
 ادبیات اصفهان تالش می کنیم

سمیه حفیظی

 دو اثر از احمد پوری 
راهی بازار کتاب شد

 به گزارش مهر، مجموعه شــعر »خاطــره ای در درونم 
است!« سروده آنا آخماتوا شــاعر روس، با ترجمه احمد 
پوری توسط نشر چشمه به چاپ ششم رسیده است. این 
شاعر شناخته شده از بنیان گذاران مکتب ادبی آکمه ایسم 
بوده و از جمله شاعران خارجی است که در ایران اشعارش 

بازگردانی شده اند.
»دو قدم این ور خط« هم نام رمانی است که پوری نوشته 
است و در حال حاضر با چاپ هشتمش در بازار نشر حضور 
دارد. این کتاب که اولین تجربه داستان نویسی این مترجم 
است، در سال ۸6 چاپ شد و تا ســال ۸9 به چاپ ششم 

رسید. 
دومین رمان پوری، »پشــت درخت توت« نام داشت که 

توسط نشر نیماژ به چاپ رسید.

انتشار»دروغ های کوچک بزرگ« 
در نشر آموت

رمانی دیگر از لیان موریارتی با عنوان » دروغ های کوچک 
بزرگ« در ایران ترجمه و منتشر شد. انتشارات آموت، رمانی 
دیگر از لیان موریارتی را با عنوان»دروغ های کوچک بزرگ« 
با ترجمه سحر حسابی منتشر کرد. لیان موریارتی که پیش 
از این در ایران رمان »راز شوهر« از او منتشر شده است، در 
این اثر، بار دیگر به خلق شخصیت هایی مانند دکتر جکیل و 
آقای هاید اقدام کرده و به مخاطب خود نشان می دهد گاهی 
انجام کار غلط، از انجام کار درســت بهتر است. »دروغ های 
کوچِک بزرگ« قصه کســانی را روایت می کند که به دلیل 
ترس از آبرو، اسرار زندگی شان را با هیچ کس حتی دوستان 
و نزدیکان خود در میان نمی گذارنــد. این رمان با ترجمه  
»سحر حسابی« در ۴۴۸  صفحه و با قیمت ۳۳۵00 تومان 

توسط نشر آموت منتشر شده است.

تازه های کتاب

برنده جایزه نوبل ادبیــات 20۱7 در مصاحبه ای اختصاصی 
با شــبکه ان اچ کی ژاپن گفت: دنبال کردن حقیقت از طریق 
ادبیات و روزنامه نگاری در دوران اخبار جعلی بســیار اهمیت 
دارد. به گزارش مهر، ایشــی گورو در گفت وگویی مشروح با 
شبکه ان اچ کی، از ایده این رمان و دیدگاه هایش درباره امروز 

و آینده گفت.
او درخصوص احســاس خود درباره جایزه نوبل گفت: خب، 
بدیهی است که دریافت این جایزه افتخار بزرگی است. جوایز 
زیادی در دنیا وجود دارند که بعضی هایشــان جوایز بزرگی 
هستند و برخی هم فقط جنبه تبلیغاتی دارند؛ بنابراین وقتی 
آدم جایزه ای می گیرد، به نظرم به این فکر می کند که دریافت 
این جایزه چه مفهومی در ذهن مردم دارد و شــاید به همین 
دلیل اســت که جایزه نوبل بزرگ ترین جایزه دنیا محسوب 
می شــود. ایده ای است که مردم در سراســر دنیا دارند. حاال 
هرچه که باشد، مهم این است که برای مردم نماد چیست. به 
نظرم نماد مسئله بسیار مهمی است؛ مخصوصا در این دوران 
که دنیا تقسیم شده، نامطمئن است و تنش های بسیاری در 
جهان وجود دارد. به نظرم نوبل جایزه ای حقیقتا بین المللی 
است و روی این تاکید می کند که انسان ها در کنار هم قادرند 
چه کارهایی در راستای جلو بردن تمدن و دانش انجام دهند. 
به نظرم برای بیشتر مردم، نماد، تالشی مشترک برای انجام 
دادن کاری مثبت اســت؛ تــا اینکه بخواهند به دســته های 
مختلف تقسیم شوند، به تلخی با یکدیگر بحث کنند و با هم 
سر منابع و منافع به جدل برخیزند. به همین دلیل، بسیار برای 
من ارزشمند است که می توانم به دانشمندان، اقتصاددانان و 
دکترهایی بپیوندم که مخصوصــا در این لحظه نمادی از این 
مسئله برای جهان هستند. من معتقدم در وضعیت فعلی دنیا، 

در لحظه ای بسیار پرتنش هستیم.

ایشــی گورو درخصوص اینکه ادبیات چگونه مــی تواند به 
انسان ها کمک کند توضیح داد: خب، به گمان من، مهم ترین 
ویژگی ادبیات این اســت که روی تجربه انسانی و احساسات 
تاکید می کند و اینکه ما بایــد تصمیم بگیریم که با اطالعاتی 
که کشف می کنیم چه کاری می خواهیم انجام دهیم و البته 
چنین چیزی در قلب جایزه نوبل قرار دارد؛ چون همان طور 
که تقریبا همه می دانند، آلفرد نوبــل این جایزه را خلق کرد 
چون دینامیــت را ابداع کرده بود و بعد بالفاصله این ســوال 
پیش آمد که چطور و به چه منظور از آن اســتفاده می کنی؟ 
این می تواند به منظــور اعمال نابودی وحشــتناک یا برای 
پیشرفت های بزرگ استفاده شــود و به این ترتیب به سرعت 
این ایده جایزه نوبل شــکل گرفت که می تــوان از آن برای 
پیشبرد دانش، اکتشــاف های علمی و غیره استفاده کرد، اما 

یک بعد بسیار مهم دیگر هم این است که ما باید تصمیم 
بگیریم چطور می خواهیم از این اکتشاف ها استفاده کنیم 
و معتقدم فقــط وقتی می توان ایــن کار را انجام داد که 

درکی بین فرهنگ های مختلف درباره احساســات 
و تجربیات انســانی وجود داشــته باشد؛ تجربه 
کردن تغییرات چه حسی دارد؟ دریافت کردن 
بزرگ ترین پیشرفت های تکنولوژی چه حسی 

دارد؟ چه حسی دارد وقتی وارد انقالب صنعتی یا 
نسل اطالعات می شوید؟ بنابراین،  برای من، ادبیات 

درباره احساسات انســانی، به اشــتراک گذاشتن این 
احساسات و امید برای عبور کردن از موانع و دیوارهایی است 

که ما خلق کرده ایم.
 بنابراین فکر می کنم ادبیات به این دلیل هم خیلی مهم است 
و این را هم می گویم که ادبیات الزم نیســت خیلی صادق و 
صریح و ســنگین و روشن فکرانه باشد. بســیار پیش می آید 

موضوعی که داریم درباره آن صحبــت می کنیم می تواند از 
طریق طنز یا ســرگرمی هم به وقوع بپیوندد؛ بنابراین من به 
تمام انواع داستان سرایی از جمله ســینما نیز باور دارم. تمام 
انواع هنری دیگر را هم قبول دارم. تلویزیون و تئاتر راهی است 
تا ما بتوانیم احساساتمان درباره زندگی کردن در این دنیا را 
به اشــتراک بگذاریم و دیدگاهم این 
است که به ما کمک می کندبه 
خودمان نگاهــی بیندازیم و 
خود را بررســی و مردم آن 
ســوی این موانــع را درک 
کنیم. بنابرایــن از نظر بنده، 
بخش بسیار مهمی از تجربه 

انسانی است.

برنده جایزه ادبی نوبل:

کار ادبیات امیددادن برای عبور از دیوارهایی است که ما خلق کرده ایم

کزی
ب مر

خوانش »کاردانداز« و »شکنجه« در کافه کتا

برنامه »یک داســتان، یک شعر« با 
خوانش شــعری از ویسواوا شیمبورســکا و داستانی از 

هاینریش بــل، 2۳ آذر ماه در کافه کتاب مرکــزی اصفهان برگزار 
می شود. به گزارش ایمنا، کافه کتاب مرکزی، در راستای تشویق شهروندان 

به کتابخوانی و کتاب خوب خوانی، پنجشــنبه هر هفته برنامه ای را با عنوان »یک 
داستان، یک شعر« برگزار می کند. در این نشست یک شعر و یک داستان برگزیده خوانده 

می شــود و حاضران می توانند در باره آن به گپ و گفت بپردازند. در هشتمین نشست یک 
داستان یک شعر، »شکنجه« سروده ویسواوا شیمبورسکا از مجموعه شعر »آدم های روی پل« 
منتشر شده در نشر مرکز و  نیز داستان »کاردانداز« از جلد پنجم کتاب »بهترین داستان های 
جهان« نوشته هاینریش بل به ترجمه احمد گلشیری که توسط نشر عصر داستان منتشر شده، 

خوانش می شود. 
گفتنی است پویا کیانی، برگزیده جشــنواره حیرت در سال 9۵ و 96، برگزیده جشنواره 

زاینده رود در ســال 9۴ و دارای رتبه اول جشــنواره زاینده رود در سال 96، در این 
نشست به عنوان میزبان حضور دارد. عالقه مندان برای شرکت در این نشست 

می توانند فردا رأس ساعت ۱۸ به کافه کتاب مرکزی واقع در ابتدای 
خیابان سیدعلیخان مراجعه کنند.

 نویسنده فلسطینی
برنده مدال ادبی نجیب 

محفوظ ۲۰۱۷ شد
 مدال ســاالنه نجیب محفوظ برای 
ادبیات که از جوایز مهم ادبیات عربی 
در زمینه ترجمه اســت، برنده اش را 
شناخت. جایزه مدال نجیب محفوظ 
برای ادبیات 20۱7 که شــامل یک 
مدال یادبود و یک جایزه نقدی است 
روز دوشنبه ۱۱ دســامبر مصادف با 
روز تولد نجیــب محفوظ، برنده نوبل 
ادبی مصر، حزامه حبایب، نویســنده 
فلســطینی را به عنوان برنده امسال 
برگزیــد. حزامه حبایب بــرای رمان 
»مخمل« به عنــوان برنده این جایزه 
ادبی انتخاب شــد. حبایب ۵2ساله 
نویســنده ، شــاعر و روزنامه نــگار 
فلســطینی ۴ ژوئن ۱96۵ در کویت 
متولد شده و اکنون در امارات زندگی 

می کند. 

برگزاری کارگاه »ارتباط شاهنامه با تاریخ 
معاصر ایران« در دانشگاه اصفهان

کارگاه های علمی ادبیات خالق به همت خانه ادبیات حوزه هنری و با 
همکاری گروه زبان و ادبیات دانشگاه اصفهان برگزار می شود. هدف از 
برگزاری این کارگاه ها بررسی ساختارعلمی آثار برجسته ادبیات فارسی 

برای تولید آثار ادبی خالق است. 
نخســتین برنامه از این سلســله کارگاه ها با عنوان »شاهنامه و تاریخ 
معاصر ایران« با تدریس نغمه دادور)دکترای ادبیات فارســی( ساعت 
۱0 صبح روز یکشنبه 26 آذرماه در تاالر استاد ربانی دانشکده ادبیات 

اصفهان به صورت عمومی برگزار می شود.             

هوشنگ مرادی کرمانی در دانشگاه کمبریج 
تجلیل شد

هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده »قصه های مجید«، در نخستین 
کنفرانس آموزش زبان و ادبیات فارســی در دانشگاه کمبریج، 
به پاس ۵0 ســال تالش مستمر در داســتان نویسی و نقش 
ممتاز در توسعه زبان و ادبیات فارسی تجلیل شد. به گزارش 
ایرنا، مرادی کرمانــی در این کنفرانس که بــا حضور حمید 
بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسالمی ایران در انگلستان برگزار 
شد، سخنرانی تامل برانگیزی را قرائت کرد که با استقبال زیادی 

ازسوی حاضران روبه رو شد. 
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شهباززاده در  راه ذوب آهن
مهاجم شــماره 10 اســتقالل با شروع فصل 
نقل و انتقاالت با چالش جذابی روبه رو شــده 
است.هرچند شهباززاده 
در نیم فصــل اول 
در گلزنــی ناکام 
بود ولی نــام او در 
فوتبال ایران آنقدر 
جذاب است که هنوز 
هم تیم های خوبی به 
دنبال جذب او هســتند.جدی ترین پیشنهاد 
شــهباززاده در حال حاضر از ذوب آهن است 
و امیر قلعه نویی در تالش است بتواند شاگرد 
سابق خود را ســبزپوش کند.در این بین شفر 
هم با جدایی شهباززاده مخالفت کرده است و 
باید دید در نهایت آیا او در استقالل می ماند یا 
ترجیح می دهد به تیــم جدید برود و روزهای 

خوب فوتبالش را در آن تیم سپری کند.

بررسی عملکرد زرد پوشان در نیم فصل اول لیگ هفدهم نشان می دهد ؛

ســــپاهانی که دیگر مدعی نیست

سپاهانی که دیگر  مدعی نیست

پیشنهاد سردبیر:
خبر روز

 انتقاد تند انوشیروانی
 از جو ایجاد شده علیه سلیمی

سجاد انوشیروانی، ســرمربی پیشین تیم ملی 
وزنه بــرداری در مورد 
جو به راه افتاده علیه 
سلیمی در داخل 
ایران گفت: برایم 
جالب است داوران 
ما پشت نظر سه داور 
حاضر مسابقه های جهانی 
نمی ایســتند، اما از نظر هیئــت ژوری دفاع 
می کنند. در حالی کــه می دانیم هیئت ژوری 
در هر مسابقه ای که ایرانی ها هستند تا جایی 
که بشود مو را از ماســت بیرون می کشند. ما 
باید تمام قد پشت قهرمانان خود قرار بگیریم. 
اکنون هم در داخــل، جوی علیــه بهداد راه 
انداخته اند و  مصاحبه ای که ســلیمی  بعد از 
بازگشت به ایران خطاب به فدراسیون داشت، 

در این اتفاق تاثیر دارد.
وی افزود: دوستانمان دارند جانبدارانه حرف 
می زنند. خوب اســت داوران به همین شکل 
که حرکت بهداد را تحلیــل می کنند، بگویند 
چرا خودشان در مسابقه های جهانی و المپیک 

نمی توانند قضاوت کنند.

انتقاد روز

  قاب روز

سلفی هوادار پرسپولیس با شفر

انتشار لیست بازیکنانی که یحیی گل محمدی نظری روی آنها 
ندارد، سر و صدای زیادی به راه انداخته است. نکته جالب اینکه 
لیست ورودی تیم محبوب تبریز هم به اندازه لیست خروجی آنها 
می تواند خبرساز شود؛ چرا که یحیی برای دروازه تیمش دنبال 
یک گلر کامال شناخته شده است. آنطور که روزنامه هفت صبح 

نوشته جدی ترین گزینه تراکتوری ها علیرضا حقیقی  است. 

حقیقی در راه تبریز؟
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آشفتگی هواداران سپاهان از کسب نتایج ضعیف

شاگردان کرانچار بدترین عملکرد این تیم را تاریخ لیگ برتر در هفته های ابتدایی رقم 

زدند به طوری که این تیم در پایان هفته ششم تنها توانست 6 امتیاز کسب کند که 

شروع ضعیف سپاهانی با عکس العمل هواداران این تیم همراه شد و در شرایطی که 

برای هیچ کس جای تردیدی باقی نمانده بود که نتایج زردپوشان در فصل جاری بسیار 

پایین تر از حد انتظار بوده؛ مدیر عامل این باشگاه به دفاع از کارنامه این تیم پرداخت و 

مدعی شد ثبات به سپاهان برگشته و از سرمربی این تیم تا پایان فصل حمایت کرده و 

سرمربی کروات تیمش را با ونگر مقایسه کرد که این اظهارنظر تا مدت ها نقل محافل 

ورزشــی بود. با وجود حمایت طاهری از کرانچار، نتایج ســپاهان نتوانست رضایت 

هواداران این تیم را به دست آورد و شکست سنگین سپاهان درهفته پایانی نیم فصل 

اول طرفداران این تیم را به شدت بر آشفت و آنها به انتقادگسترده علیه مدیر عامل این 

تیم پرداختند به طوری که در جریان دیدار تیم هندبال سپاهان طاهری مورد اعتراض 

شدید هواداران سپاهان قرار گرفت، آنها از هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه خواستار 

بهبود وضعیت تیم شدند.

چه افرادی در مجمع حق رای دارند؟جدایی بازیکنان 
حواشی ادامه دار انتخابات 

فدراسیون کبدی
حواشــی به وجود آمده، انتخابات فدراســیون 
کبدی را کامال تحت تاثیر خود قرار داده اســت.
انتخابات فدراسیون کبدی با پایان دوره ۴ ساله 
محمدرضا مقصودلو، ۲۵ آذرمــاه برگزار خواهد 
شد. در حالی که از زمان تاسیس این فدراسیون 
»مقصودلو« ریاست آن را برعهده داشته، این بار 
رییس فدراسیون از حضور در انتخابات انصراف 
داده است.حواشی رخ داده در مسابقات قهرمانی 
آسیا در گرگان باعث شــد تا مقصودلو قید ادامه 
ریاست در فدراسیون کبدی را بزند. در شرایطی 
که همگان تصور می کردند با کنار رفتن رییس 
فعلی، انتخابات با آرامش بیشتری برگزار شود؛ اما 
به نظر می رسد اقداماتی در راستای رای آوردن 

یک کاندیدای خاص در حال انجام است.
در مجمع هر فدراسیون جدا از رؤسای هیئت های 
استانی، نمایندگان ورزشکاران، باشگاه ها، داوران 

و مربیان هستند که حق رای دارند. 

در حاشیه

دبیر هیئت ورزش های جانبازان و معلولین 
اصفهان اعالم کرد:

حضور ۳ بانوی سپاهانی در 
اردوی تیم  ملی والیبال نشسته

دبیر هیئت ورزش هــای جانبــازان و معلولین 
اصفهان درباره دعوت 3 بانوی اصفهانی به اردوی 
تیم ملی اظهار داشت: این اردو از ۲0 آذر در کمپ 
تیم های ملــی جانبازان و معلولین آغاز شــده و 
ملی پوشــان براســاس نظر مربی و فدراسیون 
 به نخســتین مرحلــه اردوی تیم  ملــی دعوت 

می شوند.
محمدصادق پســندیده تصریح کــرد : مژگان 
سعیدی، معصومه شــجراتی و فهیمه فدا از تیم 
والیبال نشسته فوالد مبارکه سپاهان به نخستین 
 مرحلــه اردوی تیــم ملی بانوان کشــور دعوت

 شدند.
هیئت ورزش های جانبــازان و معلولین اصفهان 
خاطرنشــان کرد: امیدواریم ایــن بازیکنان در 
ترکیب نهایی تیم ملی برای مســابقات جاکارتا 
که در سال ۲018 برگزار می شود حضور داشته 

باشند   .

توپ و تور

سرمربی تیم ملی فری استایل خبر داد:
درخشش اصفهانی ها در تورنمنت 

بین المللی مارشال کاپ
ســرمربی تیم ملی فری اســتایل اظهــار کرد: 
تورنمنت بین المللی مارشال کاپ برای سومین بار 
به میزبانی ایران برگزار شد.احسان حبیب آبادی 
افزود: این رقابت ها دارای رنکینگ فدراســیون 
جهانی بوده و در تقویم این فدراســیون نیز ثبت 

شده است.
به گفته سرپرست هیئت اسکیت استان اصفهان 
۴0 ورزشکار اســتان از شهرستان های اصفهان، 
نجف آباد، خمینی شــهر، کاشــان، زرین شهر و 
دولت آباد در این مسابقات که در باشگاه انقالب 

تهران برگزار شد، شرکت کردند. 
وی با اشاره به درخشش ورزشــکاران اصفهانی 
در این پیکارها یادآور شد: 9 سکوی قهرمانی از 
مجموع 1۲ سکوی مسابقات بین المللی مارشال 
کاپ به تسخیر اسپیداســاللوم کاران اصفهانی 

درآمد.  

منهای فوتبال

نتایج  ضعیف سپاهان از همان روزهای آغازین مدیران، 
کادر فنــی و البته بازیکنان این تیم را تحت فشــار قرار 
داد و سرمربی کروات طالیی پوشــان که انتظار چنین 
روزهای سختی را نداشت در هفته های انتهایی نیم فصل 

به عملکــرد برخی شــاگردانش تاخت 
و به آنها فرصت داد 
یــی تا پایــان نیم فصل  نا ا تو

های خود را نشان دهند وگرنه راه خروجی باشگاه پیش 
روی آنها خواهد بود.از همین رو ژایرو رودریگوئز، مدافع 
برزیلی ســپاهان پیش از پایان نیم فصل با فسخ قرارداد 
ایران را ترک کرد و اولیویرا نیز پــس از دیدار برابر نفت 
آبادان با خشم کرانچار روبه رو شد و در دو دیدار انتهایی 
نیم فصل در لیست 18 نفره قرار نگرفت و سرانجام از این 

تیم جدا شد.

پیشخوان

پرســپولیس به تاریخ 
رحم کن!

ضعف گلزنی در استقالل باعث شده شایعاتی درباره 
بازگشت محمد قاضی به این تیم شنیده شود. قاضی 
در حال حاضر نفر دوم جدول گلزنان لیگ اســت و 
سابقه حضور در اســتقالل را هم دارد، اما سرمربی 

پدیده قصد ندارد مهاجم گلزن تیمش را به استقالل بدهد.  مهاجری در این باره گفته است: قاضی 
بازیکن ماســت و با باشــگاه قرارداد دارد و ما ابتدای این فصل که این نفرات را گرفتیم روی آنها 
برنامه ریزی کردیم.این مســائلی که در مورد قاضی و حضورش در استقالل مطرح شده را من هم 
شنیده ام، اما اینگونه نیســت که بدون قاعده در مورد جذب یک بازیکن صحبت شود. همانطور 
که اعالم کردم قاضی با ما قرارداد دارد.ما به تمــام بازیکنانمان نیاز داریم و ابتدای فصل برای آنها 
هزینه هایی را پرداخت کردیم. در ادامه راه هم کار بسیار مشکلی داریم و به تمام نفراتی که در تیممان 

هستند، نیاز داریم.

مهاجری: قاضی را به 
استقالل نمی دهیم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل مرکز جامع سالمت محله ایثار چهار این شهر 
به شماره 96/6۲8۴/ص مورخ 96/9/11 را از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه مورخ 96/9/19 می باشد. 

م الف: 114348

ف
مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد )ریال(ردی

گواهینامه صالحیتنوع سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کارنحوه پرداختفرآیند ارجاع کار )ریال(

1

 ۲9/۵90/373/8۴۴
ریال براساس فهرست 
بهای ابنیه، تاسیسات 

برقی و مکانیکی 
سال 96 با احتساب 
کلیه ضرایب متعلقه 

و مبلغ تجهیز و 
برچیدن کارگاه به 

صورت مقطوع

1/۴79/۵18/69۲ ریال

پرداخت حداقل هشتاد درصد 
از مبالغ ناخالص صورت 

وضعیت های تایید شده از طریق 
تهاتر با اراضی و واحدهای 

موجود با کاربری مختلف در 
شهر جدید فوالدشهر به قیمت 

کارشناسی روز با تعیین و 
تشخیص شرکت عمران و 
پرداخت مابقی یا به صورت 
نقدی و یا از طریق اوراق یا 

اسناد خزانه اسالمی در صورت 
تخصیص صورت می گیرد.

1-ضمانت نامه بانکی و یا 
ضمانت نامه های صادره از سوی 

موسسات اعتباری غیربانکی که دارای 
مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران هستند، 
در وجه شرکت عمران شهر جدید 
فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه 
ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 
۲- فیش واریزی به حساب شماره 

۲173690۲0۵00۴ سیبا بانک ملی 
به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت 

عمران شهر جدید فوالدشهر

داشتن حداقل پایه پنج 
در گرایش ساختمان 
و ابنیه )از سازمان 
برنامه و بودجه( 

)سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی سابق(

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه مورخ 96/9/19 تا روز دوشنبه 96/9/۲7.
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 96/10/9.

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 96/10/10.
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه وارائه پاکت ها.

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کدپستی 8۴917۴1111، صندوق پستی 8۴91۵-167
تلفن: ۵-031۵۲630161 دورنویس: 031۵۲6۲۴181

- اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس ۲7313131 دفتر ثبت نام 
88969737 و 8۵193768

در حاشیه دیدار دو تیم پرســپولیس و صنعت نفت آبادان، وینفرد شفر به همراه ساناک 
دستیارش در ورزشگاه آزادی جهت تماشای این دیدار حضور یافت. هوادار پرسپولیس نیز 

فرصت را غنیمت شمرد و با وی عکس سلفی گرفت.

داورزنــی: ســازمان 
بازرســی بــه پرونده 61 
مفقــودی  میلیــاردی 

پرسپولیس ورود می کند

بشــکنه  بشــکن 
پرسپولیس

ادعــای حیرت انگیز 
باشگاه اســتقالل درباره 

جباری

قهر چند روزه کاپیتان اول تیم

پر افتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر در هفدهمین دوره این رقابت ها در پایان 
نیم فصل اول با ثبت 3 پیروزی و 6تساوی  در رده دوازدهم جدول رده بندی 
قرار گرفت تا ضعیف ترین کارنامه برای زردپوشان اصفهانی در ادوار مختلف 

لیگ برتر رقم بخورد.
حضور زالتکو کرانچار روی نیمکت سپاهان، نوید بازگشت روزهای خوب برای 
هواداران این تیم بود  به خصوص اینکه سرمربی کروات توانسته بود با زردپوشان 
عملکرد خوبی را در بازی های پایانی لیگ شانزدهم به نمایش بگذارد و این تیم 
را تا رده پنجم جدول باال بکشد  ولی با شروع فصل جدید پیش بینی ها درست 
از آب در نیامد و شاگردان کرانچار به کسب 15 امتیاز در نیم فصل اول بسنده 

کردند.
در  این گزارش مروری  خواهیم داشت بر آنچه بر طالیی پوشان دیار نصف جهان 

در نیم فصل اول گذشت:

سمیه مصور

قهر رسول نوید کیا ، کاپیتان زرد پوشان یکی از اتفاقاتی بود که این 
تیم  را در هفته های ابتدایی با چالش روبه رو کرد. نوید کیا که به دنبال 
انتقال احسان حاج صفی و سرور جباروف ازسپاهان توفیق کاپیتانی را 
یافته بود پس از تساوی سپاهان و سپیدرود رشت در هفته پنجم لیگ 
که سومین تساوی خانگی سپاهان را آن هم در مقابل تیم قعرنشین 
لیگ رقم زد، با اعتراض هواداران این تیم روبه رو شد و به جای اینکه 
رفتار مناســبی  در قبال اعتراض تماشاگران ســپاهان  داشته باشد 
خودش آتش بیار معرکه شد و چند روزی در تمرینات این تیم شرکت 
نکرد؛ البته پرونده قهر رسول نوید کیا خیلی زود بسته شد ولی رفتار 
رسول نشان داد که »کاپیتانی« نتوانســته خصوصیات رفتاری پسر 

کوچک تر خانواده نویدکیا را تغییر دهد.

باالخره کرانچار کوتاه آمد

یکی از چالش های مدیران سپاهان و کرانچار در چند ماه 

اخیر اضافه شدن یک دستیار به کادر فنی تیم بوده است؛ 

موضوعی که کرانچار اصال تمایلی به آن نشان نمی دهد. 

اضافه شدن حسام فتاحی به عنوان آنالیزور در مقطعی 

این نگرانی را از بین برده بود ولــی با ادامه نتایج ضعیف 

سپاهان باز هم اضافه شدن دستیار جدید یکی از خواسته 

های مدیران ســپاهان از مربی کروات تیمشــان است؛ 

باالخره در جلســه دیروز باشگاه ســپاهان با کرانچار،او
 
 کوتا ه آمــد و کریم قنبری به عنوان دســتیار، زالتکو را  

همراهی می کند.

بازی در ورزشگاه بدون تماشاگر

بهترین نتیجه این تیم در این فصل را دراین بازی رقم بزنند و تراکتور سازی تبریز شد ، هر چند شاگردان کرانچار توانستند در هفته دوازدهم در ورزشگاه خالی نقش جهان میزبان تیم برگزاری بازی بدون تماشــاگر برای سپاهان بدهد و این تیم 11 هفته اول نیم فصل سبب شــد تا کمیته انضباطی رای به روبه رو شــود به طوری کــه تخلفات هواداران ایــن تیم  در کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال با جریمه های مختلفی تخلفات هواداران سپاهان باعث شــد تا این باشگاه از سوی 
با 3 گل شاگردان گل محمدی را بدرقه کردند.
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشــاره به اینکه برنامه ای که برای 
بودجه 97 طراحی شده است نه تنها نمی تواند رکود حاکم بر اصفهان 
را کاهش دهد بلکه باعث افزایش رکود و بــه دنبال آن کاهش تولید و 

اشتغال خواهد شد عنوان کرد: هنگامی که در بودجه 97، هزینه های 
جاری کشــور 8 درصد افزایش و هزینه های عمرانی 15 درصد کاهش 
داشته، تمام این موضوعات نشان دهنده افزایش رکود است؛ این درحالی 

است که در ســال جاری نتوانســته ایم پروژه های عمرانی را در جهت 
تکمیل آنها پیش ببریم.

حجت االسالم ســید ناصر موســوی الرگانی با تاکید بر اینکه باید در 
بودجه 97 دولت به رونق صنعت ساختمان توجه ویژه ای داشته باشد، 
گفت: در حال حاضر در این صنعت هیچ فعالیتی صورت نمی گیرد که 
موجب رونق شــود و در واقع صنعت ســاختمان تعطیل است. با رونق 
صنعت ســاختمان، صنایع مختلفی به حرکت در می آید و این باعث 
ایجاد اشتغال می شود؛ این در حالی است که صنعت ساختمان موجب 
رونق مســتقیم 200 صنعت و غیرمســتقیم 300 صنعت دیگر شود؛ 
موضوعی که بسیار زیاد به آن اشاره شــده، اما متاسفانه نادیده گرفته 

می شود.
وی تاکید کرد: تقریبا ید طوالیی در تخصیص پایین بودجه عمرانی در 
اصفهان وجود دارد؛ به نحوی که می توان اظهار کرد بودجه عمرانی در 
اصفهان به صورت قطره چکانی بوده اســت که تاثیرآن طوالنی شدن 
بسیاری از پروژه های این اســتان همچون ورزشگاه نقش جهان است 
که اگر فوالد مبارکه پیش قدم نمی شد باید سال های متمادی منتظر 
اجرایی شــدن آن می ماندیم و طرح های دیگر همچون آبرسانی تونل 
سوم کوهرنگ و مصلی  که از این دست پروژه ها در اصفهان کم نیست.

اما موسوی الرگانی با انتقاد از اینکه افزایش سه برابری عوارض خروج 
از کشور چندان اصولی و مطلوب نیســت گفت:باید عنوان کرد دولت 
همیشه برای جبران کسری بودجه دست در جیب مردم می کند و این 
موضوع در افزایش ســه برابری عوارض خروج از کشور به شدت قابل 
فهم است و از سوی دیگر هر ساله شــاهد کاهش درآمد افراد در برابر 
افزایش هزینه ها به صورت چند برابری هستیم و دولت همچنان برای 
درآمد تفکری نداشته است. وی در پاســخ به این سوال که در بودجه 
97 برای ایجاد 90 هزار شــغل در اســتان اصفهان هدف گذاری شده 
است گفت: بودجه 97 در بسیاری از موارد غیرواقعی موضوع ها در نظر 
گرفته شده که ایجاد اشتغال یکی از این موارد است؛ در حالی که هر روز 
شاهد تعطیلی و به دنبال آن بیکاری کارگران واحدهای صنعتی استان 
هستیم. دولت اگر بتواند اشتغال موجود استان را پایدار کند مسلما بهتر 
 است تا اینکه دم از ایجاد اشتغالی زده شــود که در واقعیت اثری از آن

 نیست.

بودجه سال آینده استان اصفهان دو هزار و 100 میلیارد تومان برآورد   شده  که توجه جدی به تولید و اشتغال را به عنوان مهم ترین محورهای آن 
اعالم کرده اند؛ این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه دولت درصدد است تا فقر مطلق را در کشور ریشه کن کند و در جهت ارتقای اشتغال 
و کاهش رکود گام بردارد؛ اما درخصوص اینکه با توجه به بودجه طراحی شده آیا به این مطلب دست خواهد یافت یا نه، حجت االسالم سید ناصر 

موسوی الرگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی را ارائه می کند.

نمازباراندراصفهاناقامهمیشود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 نماز باران در اصفهان 
اقامه می شود

نمــاز طلب بــاران در حــرم مطهــر حضرت 
زینب)س( اصفهان اقامه می شود.

نماز طلب بــاران صبح روز جمعــه 24 آذر ماه 
به امامــت آیت ا... ســید ابوالحســن مهدوی 
نماینده مــردم اصفهان در مجلــس خبرگان 
رهبری، در حــرم مطهر حضــرت زینب بنت 

موسی بن جعفر)ع( اصفهان اقامه می شود.
بهزاد صبری مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت 
زینب بنت موسی بن جعفر)ع( اصفهان با اعالم 
این خبر اظهار کرد: ســاعت 9:30 صبح جمعه 
24 آذر ماه بــرای نزول رحمــت الهی و آمدن 
باران در اصفهان نماز استســقاء یا همان نماز 
طلب و درخواست نزول باران و رحمت الهی به 
امامت آیت ا... سید ابوالحسن مهدوی امام جمعه 
موقت اصفهان در حرم مطهر حضرت زینب بنت 
موســی بن جعفر)ع( اصفهان خوانده می شود.

بهزاد صبری در بیان کیفیت نماز باران افزود: نماز 
باران مثل نماز عید دو رکعت است، رکعت اول 
5 قنوت و رکعت دوم  4 قنوت دارد و بهتر است 
که به جماعت  خوانده شود و مردم برای اقامه این 
نماز 3 روز روزه بگیرنــد و با دهان روزه این نماز 
خوانده شود. وی با بیان اینکه این نماز برای جلب 
رحمت پروردگار بوده و بهتر است فرزندان را نیز 
همراه خود بیاوریم، گفت: در مســتحبات نماز 
اموری ذکر شده که همه حالت رقت و زاری و نیاز 
بندگان را می  رساند تا جلب رحمت کند و قطعا 
خداوند بخشنده و مهربان است و ما وظیفه داریم 

به درگاه خداوند دعا کنیم.

 بر گزاری محفل انس با قرآن 
کریم در امامزاده محسن)ع(  

مســئول اداره اوقاف ناحیــه دو اصفهان اظهار 
کرد: محفل انس باقــرآن کریم با حضور نفرات 
برتر مســابقات قرآنی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، پرسنل ارتش و خانواده های آنان، همراه 
با مراســم تجلیل از نفرات برتر مسابقات قرآن 
کریم ارتش جمهوری اســالمی ایران، در جوار 
حرم مطهر امامزاده محسن)ع( اصفهان برگزار 
شد. حجت االسالم و المســلمین سید محمد 
هادی روح االمینی،  افــزود: همچنین در این 
مراسم  حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان، 
امیرســرتیپ دوم آذرفروز و مسئوالن عقیدتی 
سیاســی ارتش نیز حضور داشتند. رییس اداره 
اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان 
ادامه داد: قبل از آغاز این مراسم نیز ضریح مطهر 
این امامزاده جلیل القدر غبارروبی و عطر افشانی 
شد و محفل نورانی انس با قرآن کریم نیز پس از 

اقامه نماز مغرب و عشا برگزار شد.

مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری 
اصفهان:

نشست تخصصی »تصویرگری 
ایتالیایی ها« برگزار  شد

مدیر خانــه کاریکاتــور و طنز حــوزه هنری 
اصفهان، با اشاره به برگزاری نشست تخصصی 
»تصویرگری ایتالیایی هــا« در اصفهان اظهار 
داشت: نشست تخصصی تصویرگری با حضور 
فیلیپو جیوردانو از ایتالیا، روز گذشته در گالری 
دوران برگزار شــد. پیام پورفالح افزود: با توجه 
به این رویداد ویژه، تصمیــم خانه کاریکاتور بر 
آن شد که برای اســتفاده دوستان کارتونیست 
و تصویرساز از این برنامه، کارگاه هفتگی خانه 
کاریکاتور این ســه شــنبه در خانه هنرمندان 
برگزار نشود. مدیر خانه کاریکاتور و طنز حوزه 
هنری اصفهان گفت: این نشســت با محوریت 
چگونگی تولید و ساخت یک کتاب تصویری و 
بررســی مباحث مربوط به آن برپا شد.وی بیان 
کرد: همچنین برای افرادی کــه عالقه مند به 
فراگیری کاریکاتور هســتند این کالس ها در 
ترم زمســتانه به زودی برگزار می شود.پورفالح 
خاطرنشان کرد: کالس های آموزش کاریکاتور 
در 3 سطح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته برگزار 
می شود و عالقه مندان به این رشته هنری تا 30 

آذر ماه  فرصت ثبت نام دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:
اصفهان مقصد جدید 

گردشگران ویتنامی می شود
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان در نشست مشترک 
با فعاالن گردشــگری ویتنام، با اشاره به قدمت 
تمدنی مردم فالت مرکزی ایران اظهار داشــت: 
محوطــه باســتانی ســیلک، مکانی اســت که 
مردمش با اراده فراوان توانســتند بیش از هفت 
هزار ســال قبل بنیان های تمدنــی را در فالت 
مرکزی ایران پایه گذاری کرده و ســپس مردم 
کاشان در دوران اســالمی با نامگذاری این شهر 
با عنوان »دارالمومنین« نقش مهمی را در تطور 
فرهنگ و تمدن جهان اسالم ایفا کردند. فریدون 
الهیاری با اشــاره به رشــد 5 برابری گردشگری 
اصفهان در چهار ســال گذشــته بیــان کرد: با 
عنایت بــه برنامه ریزی های به عمــل آمده، در 
چهار ســال اخیر با رشــد 5 برابری گردشگری 
خارجی اصفهان مواجه بودیم، هم اینک به دنبال 
شناســایی کشــورهای هدف جدید برای تداوم 
رونق گردشگری اصفهان هستیم و نگاه ما در این 
راستا امروز به ســمت کشورهای آسیایی به ویژه 

ویتنام است.

کارشناس مدیریت باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان:

اصفهان در کشت گیاهان 
دارویی موفق عمل کرده است

 کارشــناس مدیریــت باغبانی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اصفهان گفت: اصفهان در کشــت 
گیاهان دارویی موفق عمل کرده اســت و امسال 
نسبت به سال گذشته رشــد خوبی را در کشت 
گیاهان دارویی شــاهد بودیم.محسن شاطالبی 
اظهار داشــت: در طول سال گذشــته بیش از 
چهار میلیون و 874 هزار کیلوگرم انواع گیاهان 
دارویی به ارزش بیش از 11 میلیون و 245 هزار 
دالر از استان اصفهان صادر شده است. وی بیان 
داشت: این در حالی اســت که بیش از 3۶هزار و 
29۶ تن انواع گیاهان دارویی در سال 95 از اراضی 
استان برداشت شد. کارشناس مدیریت باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه پیش بینی می شود وضعیت کشت گیاهان 
دارویی امسال نسبت به سال گذشته رشد قابل 
مالحظه ای داشته است، افزود: در سال 95 بیش 
از یک هــزار و 328 هکتار از اراضی اســتان به 
کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت. وی ادامه 
داد: از مهم ترین گیاهان دارویی کشــت شده در 
سطح استان، می توان به موسیر، آلوئه ورا، نعناع 
فلفلی، بابونه، کاسنی، گل گاوزبان، بادرنجبویه، 
زیره سبز و سیاه، اســطخودوس، کرفس و سایر 

محصوالت اشاره داشت.

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات 
استان اصفهان:

اربعین نشان داد که طومار 
داعش درهم پیچیده شده است

رییس ســتاد بازســازی عتبات عالیات استان 
اصفهان، در آیین تجلیــل از موکب های اربعین 
شمال اســتان اصفهان در آران و بیدگل گفت: 
اربعین امسال نشان داد که طومار داعش درهم 
پیچیده و نابود شده اســت و با عنایت خداوند، 
هیچ اقدامی علیه امنیت را شاهد نبودیم.سردار 
مصطفی نوریان پیاده روی اربعین را مظهر اتحاد 
و انسجام مسلمانان دانست و افزود: همایش عظیم 
اربعین حســینی زمینه ظهور امام زمان)عج( و 
برپایی حکومت ایشــان خواهد بود. رییس ستاد 
بازســازی عتبات عالیات با اشــاره به شــرایط 
فرهنگی خاص عراق تصریح کــرد: موکب های 
ایرانی که به شکل مردمی و خودجوش راه اندازی 
شده اند، برای اینکه نهایت بهره برداری معنوی 
از اربعین صورت گیرد، الزم است برخی شرایط 

را رعایت کنند.

مشاور عالی شهردار اصفهان با اشاره به روند تکمیل 
ایستگاه های خط یک متروی اصفهان گفت: براساس 
برنامه ریزی های صــورت گرفته، 2 ایســتگاه امام 
حسین)ع( و انقالب تا پایان امسال تکمیل و تجهیز 
می شود.جواد شــعرباف پیرامون وضعیت ساخت 
ایستگاه امام حسین)ع( و ایستگاه انقالب اظهارکرد: 
براساس فعالیت های اجرایی صورت گرفته، تکمیل 
این 2 ایســتگاه در شرایط مناســبی قرار دارد؛ زیرا 
پیشرفت ساخت ایســتگاه ها باال بوده و تالش ما بر 
این است که در زمان مد نظر این ایستگاه ها تکمیل 
شود. وی ادامه داد: این 2 ایستگاه در زمان تکمیل با 
سرعت خوبی پیش رفته و در زمان مقرر تکمیل سازه 

آن اجرایی شد.
مشاور عالی شــهردار اصفهان با اشــاره به دشواری 
اجرای این پــروژه و اتفاقات صــورت گرفته در این 
خصوص، افزود: ایستگاه انقالب از نظر سختی کار با 

مشکالتی نظیر ترافیک و بسته شدن خیابان چهارباغ 
عباســی، برداشــتن درخت های خیابان چهارباغ و 
همچنین کف فرش تاریخی چهارباغ عباسی مواجه 
بود و این موضوع سبب شد که پیش از شروع عملیات 

اجرایی آن، فعالیت های باستان شناسی صورت گیرد 
تا دغدغه میراث فرهنگی نیز احصا شده و مورد توجه 

قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با توجه به ضرورت 

کشت درخت در این مسیر، نیاز بود که سقف آن به 
صورت قوسی طراحی و اجرا شود که این نیز در نوع 
خود یک اتفاق مهم به شمار می رفت، این سازه خاص 
بتنی به صورت قوسی با دهنه 25 متر طراحی شده و 
هیچ ستونی در میان آن مشاهده نشده که این مسئله 

نیز در نوع خود قابل توجه است.
شعرباف تاکید کرد: جابه جایی تاسیسات در این نقطه 
بسیار خاص و حساس بود؛ زیرا کلکتور اصلی فاضالب 
شــهر و لوله آب 1000 در این نقطه قرار داشت. وی 
بااشاره به اینکه ایســتگاه امام حسین)ع( نیز ازنظر 
موضوعات ترافیکی از اهمیت خاصی برخوردار بود 
و به همین دلیل 11 فاز ترافیکی برای این ایســتگاه 
اجرا شده تا پروژه به صورت مرحله ای اجرا شود، گفت: 
مسائل میراثی، باستان شناسی و حفظ کانال تاریخی 
نیز در این زمینه بســیار قابل توجه بود که اقدامات 

بسیار ویژه ای در خصوص آن صورت گرفت.

مشاور عالی شهردار اصفهان مطرح کرد:
تجهیز ایستگاه های امام حسین)ع( و انقالب مترو ، تا پایان سال

مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان 
به ایمن ســازی بزرگراه ها و خیابان های 
مجاور مدارس نیز اشاره و اظهار کرد: پروژه 
آرام ســازی ترافیکی در محالت مناطق 
1۵گانه شــهرداری اصفهان آغاز شده که 
در ایمن سازی ترافیکی و کاهش تصادفات 

ترافیکی بسیار موثر خواهد بود. مسعود بنده خدا از اجرای بیش از ۲ هزار طرح ایمنی و اصالح هندسی 
در راستای ارتقای ایمنی و در نتیجه کاهش متوفیان و مجروحان تصادفات ترافیکی شهر اصفهان 
طی 10 سال گذشته خبر داد. بنده خدا تصریح کرد: در راستای ارتقای ایمنی عابرین پیاده و افراد 
توان خواه در شهر اصفهان، ۸0 تقاطع مناسب سازی شده که در صدد هستیم این تعداد را تا پایان 

امسال به 1۲0 تقاطع برسانیم.

مدیرعامل سازمان میادین و ســاماندهی مشاغل 
شــهری شــهرداری اصفهان اظهارکرد: به منظور 
رفاه حال شــهروندان تمامی اقالم مورد نیاز برای 
احیای سنت شــب یلدا از آجیل و میوه به وفور در 
بازارهای روز کوثر موجود اســت و مشکلی در این 

زمینه وجود ندارد.
اصغر کشاورز راد افزود: قیمت اقالم و میوه ها تحت نظارت است، البته در این روزها نظارت ها بر بازارهای روز 
بیشتر شده تا شهروندان بدون دغدغه خاطر اقالم مصرفی خود را خریداری کنند. مدیرعامل سازمان میادین 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: نرخ میوه در بازارها و میدان میوه و تره بار به طور 
میانگین 10 تا 30 درصد پایین تر از مغازه های سطح شهر است که این تفاوت قیمت در عرضه میوه شب یلدا 
نیز رعایت خواهد شد.کشاورز راد اعالم کرد: فعالیت بازارهای روز کوثر به صورت یکسره از ساعت 8:30 الی 21 

بوده و شهروندان می توانند به راحتی درخصوص تامین نیازهای خود اقدام کنند.

مدیر ترافیک شهری شهرداری 
اصفهان خبرداد:

مناسب سازی ۴۰ تقاطع شهر 
اصفهان تا پایان سال جاری

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری 
اصفهان:

تمامی اقالم مورد نیاز شب یلدا 
در بازارهای روز فراهم است

 نایب رییس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: یکی 
از دغدغه های استاندار اصفهان احیای زاینده رود است و تشکیل 
ستاد برای این منظور در راستای تحقق این هدف را باید به فال 
نیک گرفت. لطف ا... ضیایی بیان داشــت: یکی از دالیل بحران 
زاینده رود، بارگذاری های بیش از حد از منابع آبی در اختیار دولت 
است و ســتاد احیای زاینده رود با تعاملی که با مقامات کشوری 
می تواند برقرار کند، در روند احیای زاینده رود مثمر ثمر خواهد 
بود.نایب رییس کمیته آب اتــاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: 
باید از هر جهت از تشکیل ســتاد احیای زاینده رود حمایت کرد 

و از هر اقدامی که بحران زاینده رود را به گوش مسئوالن برساند 
استقبال کنیم.

وی با بیان اینکه بارگذاری و تخصیص دولت ها در ادوار گذشته 
به استان های مختلف و صنایع ســبب ایجاد بحران شده است، 
افزود: اصوال تخصیص آب در استان انجام نمی شود و تصمیمات 
در وزارت نیرو طی ادوار گذشــته عامل این وضعیت زاینده رود 

شده است.
ضیایی با بیان اینکه اگر ستاد احیای زاینده رود می خواهد نتیجه 
بخش باشد باید زیر نظر وزارت نیرو و شورای هماهنگی مدیریت 

به هم پیوســته زاینده رود قرار گیرد، ادامه داد: اعضای این ستاد 
باید فرااستانی باشند تا بتواند در تصمیمات خارج از استان نتیجه 

بخش باشد؛ بنابراین اعضا بایستی صاحب اختیار باشند.
وی با اشاره به اینکه هنوز زود است که کمبود منابع آبی امسال را 
پیش داوری کنیم، بیان داشت: اگر چه بارش های پاییزه نداشتیم 
اما بارش های زمســتانه را پیش رو داریم.نایب رییس کمیته آب 
اتاق بازرگانی اصفهــان ادامه داد: به دنبال بهره برداری از ســد 
کوهرنگ، 250میلیون متر مکعب آب به ذخایر منابع آبی اضافه 

می شود.

نایب رییس کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان:
اعضای ستاد احیای زاینده رود باید فرا استانی باشند

اولین همایش سراسری مشترک کارشناسی حســابداری و حسابرسی، به 
همت دانشــگاه اصفهان و کانون کارشناسان رســمی دادگستری اصفهان، 
همزمان با 9 دسامبر)18 آذر( روز جهانی مبارزه با فساد، هفته حسابداری و 
هفته پژوهش، با حضور اساتید و مدیران استانی و دانشگاهی با اهداف بررسی 
نقش حسابرسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تبادل دانش و اطالعات روز 

در عرصه حسابرسی برگزار شد.
در ادامه، شهردار اصفهان بیان داشت: روز جهانی حقوق بشر و مبارزه با فساد 
رابطه تنگاتنگی با هم دارند، زیرا مبارزه با فساد به معنای سالم سازی محیط 

و در امان نگه داشتن افراد از مفاسد اقتصادی و اجتماعی است. دکتر قدرت ا... 
نوروزی با اشاره به نقش حیاتی حسابداران و حسابرسان در امور اقتصادی هر 
کشور، شرکت ها و سازمان ها، گفت: چرخه اقتصادی کشور بدون حسابداری 
و حسابرسی نمی تواند حرکت کند. وی تاکید کرد: حسابرسان باید بی طرف، 
مستقل، رازدار و قابل اعتماد باشند و در مبارزه با فساد و حفظ جامعه سالم به 
تقویت اهداف حرفه ای بپردازند.  وی با اشاره به اهمیت نظر کارشناسان در 
صدور حکم، خاطرنشان کرد: با گسترش علم و تکنولوژی، دعاوی نیز پیچیده 
تر شده است و حتی به یک اختالف مالی ساده طبق نظر کارشناسی رسیدگی 
می شــود. وی به اهمیت حسابرسی در امر قضا، ســالمت جامعه و سالمت 

سیستم های اداری و مبارزه با مفاسد اشاره کرد و گفت: امروزه، فساد منحصر 
به بخش اقتصادی نیست و در سایر بخش های جامعه نیز می تواند ایجاد شود.
 در ادامه دکتر اصغر ســلطانی، دبیر اجرایی همایش با گرامیداشــت هفته 
پژوهش و روز جهانی مبارزه با فســاد، ایجاد بستر مناســب برای همکاری 
علمی و پژوهشی بین دانشگاهیان و کارشناسان رسمی دادگستری در حرفه 
حسابداری و حسابرسی و ایجاد زمینه های رشد مفاهیم علمی در این رشته ها 
را ضروری خواند و ابراز امیدواری کرد که این همایش بتواند مشوقی برای سایر 
دانشگاه ها و موسسات علمی در ارتقای همکاری بین مراکز علمی-پژوهشی 

و سیستم های قضائی باشد. 

در اولین همایش سراسری مشترک کارشناسی حسابداری و حسابرسی مطرح شد:
مبارزه با مفاسد اقتصادی و تبادل دانش؛ در گرو تعامل دانشگاه و سیستم قضائی

فاطمه جبلی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ضرورت اشتغال پایدار برای اصفهان می گوید:

شغلجدیدپیشکش!

فرزانه افسرطه
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امام علی عليه  السالم :
هرگاه در روزى تو تأخير و تنگی پديد آمد، از خداوند آمرزش بخواه تا 

روزى را بر تو فراوان گرداند
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اگر در پیدا کردن کلمات مناســب برای بیان 
احساسات خود نسبت به دیگران و نوشتن آنها  
روی کاغذ مشــکل دارید، این مطلب به شما 
کمک می کند تا با شــیوه نوشتن نامه ها برای 

تبریک های رسمی آشنا شوید.
پیام های تبریک

- صریح بنویســید؛ بیان احساسات، تعریف و 
تمجیدها را به طور مشخص و واضح بیان کنید. 
برای مثال به زوج های جوان برای انتخابشان 
تبریک بگویید و یا در مورد همکارانتان به طور 
مشخص و مستقیم به پیشرفت آنها در مرتبه 

شغلی شان بپردازید.
- از نصیحت کردن خودداری کنید؛ در نوشتن 
پیام تبریک الزم است به توانایی های دریافت 
کننده پیام بپردازید. درســت به همین دلیل 
است که نصیحت کردن و هرگونه تذکر دادن 

خارج از چارچوب ادب به شمار می آید.
- از نقل قول استفاده کنید؛ اگر دریافت کننده 
نامه را شخصا نمی شناسید و یا به طور مستقیم 
با آنها ارتباط نداشــته اید که بتوانید بر اساس 
تجربه شخصی خودتان از آنها تمجید کنید، به 
تجربه دیگران در مورد موفقیت هایشان اشاره 
کنید. برای مثال نقل قــول کردن از همکاران 
و صحبت هــای آنهــا دربــاره موفقیت های 
دریافت کننده پیام، یک راه صمیمانه و صادقانه 

برای تمجید کردن است.
پیام های تسلیت

در نوشــتن پیام هــای تســلیت، القای حس 
همــدردی همراه بــا ایجاد حــس صمیمانه 
همدردی باعــث اثر گذاری بیشــتر پیام و در 

حقیقت تسکین بازماندگان می شود.
- از ابراز همدردی آشکار واهمه نداشته باشید؛ 
بیشتر افراد از ابراز احساس همدردی به صورت 
آشــکار واهمه دارند و یا از بیان آن احســاس 
شرم ساری می کنند. در حالی که ابراز نکردن 
همدردی در یک پیام تســلیت ممکن اســت 
باعث انتقال نادرســت محتــوای پیام و حتی 
سوء تفاهم شود. از نام کامل شخص درگذشته 
در پیام استفاده کنید؛ در صورتی که با شخص 
مرحوم، رابطه صمیمانه و نزدیک دارید حتما از 
نام کوچک او در پیامتان استفاده کنید. این کار 
باعث صمیمانه تر و تاثیر گذارتر شدن محتوای 

پیام می شود.       

مهارت

 طریقه نوشتن 
نامه های رسمی مناسبتی 

عبدا... بن ابی  
چون نبوت پیامبر)ص( در مدینه آغاز شــد، عبدا... بــن ابی که از 
بزرگان یهود بود حســدش درباره پیامبر )ص( بیشتر شد و درصدد 
قتل پیامبر)ص(  برآمد. برای ولیمه عروســی دخترش، پیامبر)ص(  
و علی)ع( و ســایر اصحاب را دعوت و درمیان خانــه خود چاله ای 
حفر کرد و روی آن را به فرش پوشانید و میان آن گودال را پر از تیم 
و شمشــیر و نیزه کرد؛ غذایی زهرآگین تدارک دیــد و جماعتی از 
یهودان را در مکانی با شمشــیرهای زهر آلودپنهان کرد تا وقتی آن 
حضرت و اصحابش پا بر گودال گذاشتند، در آن فرو روند و یهودیان 
با شمشیرهای برهنه بیرون آیند و پیامبر)ص(  و اصحابش را به قتل 
برسانند.سپس فکر کرد که اگر این نقشه، نقش بر آب شد، غذای زهر 
آلود رابخورند تا از دنیا بروند. جبرئیل از طرف خدای متعال این دو 
کید که از حسادت منشعب شده بود را به پیامبر)ص(  رساند و گفت: 
خدایت می  فرماید: خانه عبدا...بن ابی برو  و هر جا گفت: بنشین قبول 
کن و هر غذایی آورد تناول کنیدکه من شما را از شر و کید او حفظ و 
کفایت می کنم. پیامبر )ص( و امیرالمومنین)ع( و اصحاب وارد منزل 
عبدا... شدند. عبدا... تکلیف به نشستن در صحن خانه کرد، همگی 
روی همان گودال نشســتند و اتفاقی نیفتاد و عبدا... متعجب شد. 
دستور آوردن غذای مسموم را داد، پس طعام را آوردند.پیامبر)ص( به 
علی)ع( فرمود: این طعام را به این تعویذ بر غذا قرائت کنید:» بسم ا...

الشافی بسم ا... الکافی بسم ا... المعافی بسم ا... الذی ال یضر مع اسمه 
شی ء و الداء فی االرض و ال فی الســماء و هو السمیع العلیم« پس 
همگی غذا را میل کردند و از مجلس به سالمت بیرون آمدند . عبدا... 
بسیار متعجب شد، گمان کرد غذا را زهرآگین نکرده اند. دستور داد 
یهودیانی که شمشیر به دست بودند از زیادتی غذا میل کنند، پس از 
خوردن همه از بین رفتند. دخترش که عروس بود فرش روی گودال را 
کنار زد دید زمین سخت و محکمی شده است پس بر باالی آن فرش 
نشســت درگودال فرو رفت و صدای ناله اش بلند شد و از بین رفت. 
عبدا... گفت: علت فوت را اظهار نکنند . چون این خبر به پیامبر )ص( 
رسید از عبدا...حسود، علت را پرسید؟ گفت: دخترم از پشت بام افتاد 

و آن جماعت دیگر به اسهال مبتال شدند.

باغ 
کاغذی

»آمنه مادر پیامبر )ص(« اثر »عایشــه بنت الشاطی« با ترجمه               
»احمد صادقی اردستانی« کتابی است که به شما توصیه می شود 
حتما مطالعه کنید. آمنه، مادر پیامبر)ص( دختر »وهب بن عبد 
مناف« در 12 یا 17 ربیع االول عام الفیل )570 م( فرزند خویش، 
حضرت محمد)ص( را در »شعب ابی طالب« در غیاب همسرش 
»عبدا...« که برای تجارت به »شام« سفر بی بازگشت کرده بود، 
به دنیا آورد.آمنه جوان، وقتی خبر دردناک وفات همسر جوان 
را دریافت کرد، فرزند دلبند خویش را بــا همراهی »ام ایمن« 

برای زیارت مزار پدر به مدینه برد ولی هنگام بازگشت، در محل 
»ابواء« بین مدینه و مکه، وفات یافــت و در همان جا به آغوش 
خاک آرمید. وفات این بانوی بزرگ، شــش سال و سه ماه پس 
از والدت رسول خدا اتفاق افتاد. این بانوی بزرگوار، نزد خداوند 
متعال، شخصیتی شــریف و صالح بوده است که فرزندی چون 
حضرت محمد)ص( را در دامن خویش پروریــد. از همین رو، 
آشنایی با او، امر الزمی است. این اثر، زوایای زندگانی شکوهمند 

این بانوی بزرگ را به تفصیل بررسی کرده است.

آمنه مادر پیامبر )ص( حسد

 در دنیــا ورزش هایی وجــود دارد که گاهی بــا تلفیق 
ســایر ورزش ها به وجود آمده اند و گاهی خودشــان به 
تنهایی ورزش جدیدی به حســاب می آیند، اما بعضی از 
 ورزش ها هم هســتند که واقعاعجیب و غریب هستند.

با ما همراه باشید تا با این ورزش ها بیشتر آشنا شوید.
  شطرنج - بوکس در آلمان

با ترکیب هوش و توانایی جسمی، به دنیای عجیب ورزش 
شطرنج - بوکس وارد می شوید. اگر شما از عهده پرداخت 
پول یک جفت دستکش بوکس برآیید و بتوانید کمی از 
فسفر مغزتان را در اختیار شطرنج قرار دهید، می توانید 

در این ورزش وارد شوید. 
این ورزش زاییده تفکر آلمانی اســت و از ترکیب شش 
دور شــطرنج مابین پنج راند بوکس تشکیل شده است. 
شــرکت کننده می تواند یا در شــطرنج طــرف مقابلش 
را کیش و مات کنــد و یا او را در رینگ نــاک اوت کند. 
البته مانند تمام ورزش های دیگــر، این ورزش هم داور 

می خواهد. با توجه به اینکه ممکن اســت مدت شطرنج 
برای هر حرکت طوالنی شــود، در وقت تعیین شده اگر 
شما بتوانید در شــطرنج طرف مقابل را آچمز هم کنید، 
برنده محسوب می شوید. به عالوه در صورت تمام شدن 
زمان پنج دور بوکس، نفری برنده اعالم می شود که امتیاز 

بیشتری دارد. 
  حمل همسر در فنالند

فنالندی ها مبتکر مســابقه بزرگ ساالنه قهرمانی حمل 
همسر هستند! مسابقه راحت است، کافی است شما در 
حالی که همسر خود را کول کرده اید، سریع تر از همه از 
خط پایان بگذرید. این ورزش در غرب فنالند در شهرهای 
کوچک انجام می شود. مقررات خاص درباره وزن همسر 
وجود ندارد. آخرین برندگان این مسابقه بنا بر اطالعات 
سایت این ورزش، یک زن و شــوهر استونیایی بوده اند و 
خود فنالندی ها در آخرین دوره نتوانســته اند به مدالی 

دست پیدا کنند.

عجیب  ترین ورزش های دنیا!
دانستنی ها

حرف حساب
عشق در برابر عشق

مرد ایســتاد جلــوی برده فــروش، خضــوع خاصی 
برده فروش را فراگرفت. نیمچه تعظیمی کرد. زن بی هوا 
چشم از خیرگی به افق برداشت و گل پالسیده اش را 
به سمت مرد گرفت. مرد به آرامی گل را گرفت، بویید 
و بعد چند سکه به برده فروش داد. به زن اشاره کرد و 
گفت: تو آزادی.برده فروش با دســتپاچگی گفت: این 
کنیز عجم فقط یک شاخه گل پژمرده به شما هدیه داد، 
آنوقت شما آزادش می کنید؟مرد گفت: این گونه خدای 
تعالی ما را ادب کرده که فرمود »وقتی تحیتی به شما 
دادند، تحیتی بهتر دهید« و بهتر از گل، آزادی اوست.
»عشق در برابر عشق«
 امید کوره چی

سیره بزرگان

جدول شماره 2304

افقی
1- بنگاهی انتفاعی )دولتی یا خصوصی( که عملیات 
تجاری، مالــی و اقتصادی انجــام می دهند و مردم 
پول های خود را به آن می سپرند و یا از آن وام می گیرند 
- موسسه تجاری - مالیاتی که در هر کشور از کاالهایی 

می گیرند که از مرز، صادر یا وارد می شود
2- در آوردنی از روزگار - ممارســت - شــخصا و به 

طور مستقل
3- فنای مطلق - عاجز و بیچاره

4- گل سرخ - موی پلک چشم - عدد مجهول
5- دریاچه ترکیه - الزم - شماره کردن - انگبین

6- خاندان - تیم فوتبال یونانی - کارهای بزرگ - از 
اقمار برجیس

7- پیشوا - نیست باد - برگ تازه شکفته
8- پرطرفدار ترین و جذاب تریــن روزنامه اقتصادی 

ایران
9-  هوای بارانی - افسون - لیموی معروف

10- رمق آخر - پایتخت ویتنام - شــدت خشــم - 
نیم تنه مردانه

11- کم وزن - حرف همراهی - باقی مردم - شــغل 
و حرفه

12- خانه - نافرمانی و سرکشی کردن - مادر ترکی
13- آنکه حساب دخل و خرج اداره یا بنگاهی بازرگانی 
یا تولیدی را در دفتر های مخصوص نگاه می دارد - در 

اداره امور شخصی یا انجام امور اجتماعی و اقتصادی و 
سیاسی کشوری، آزادی حقوقی داشتن

14- از نام های زنانه - از شخصیت های کمدی سینما 
- بنا کردن

15- نزدیک - داد و ستد کلی  - جایگزین

عمودی
1- جســم انســان یا حیوان - از مباحث علم آمار - 

حنجره
 2- درس نخوانده - به جز - واحد شــمارش مغازه - 

بد بوی پرخاصیت
3- از درختان - تباه - از مراحل دور تجاری در اقتصاد

4- واحد شمارشــی مبلغ پانصد هزار در ایران و ده 
میلیون در هند - ساختمان ها - ابر سفید

5- نوعی بیکاری که در شرایط رکود اقتصادی بروز 
می کند - برقرار

6- از مصالح ســاختمانی از ترکیب شــن و ماسه و 
ســیمان و آب - صدمه - افراد مورد اعتماد - ضمیر 

مخاطب تازی
7- سخن چینی - عالم روحانی - به باال صعود کردن

8- زبانه آتش - نام کوچک »سه« اقتصاددان فرانسوی 
متولــد 1767 میالدی که مبتکر فرضیــه بازارهای 

مختلف از جنبه زمان و مکان بود - عالمت مفعولی
9- نظر - شکافنده - دستورات

10- کاربرجسته - خوی - زنده - آیین
11- ماتریالیست - کاالهایی که از جایی به جای دیگر 

یا از کشوری به کشور دیگر فرستاده شود
12- دارای نرخی بیش از ارزش واقعی یا نرخ رایج - 

پستی - روبند
13- در جایی اقامت کردن - به جا آوردن - قالب

14- سهمیه هر کس - یار امین - شهر نیروگاه شمالی 
- لحظه ای

15- از آن کوه می سازند - از دانشمندان علم اقتصاد که 
معتقد است آنچه که می تواند زمینه رشد اقتصادی را 
در کشورها فراهم کند، چگونگی استفاده از اختراعات، 

اکتشافات و تکنولوژی مدرن است - زبان بسته
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 حمام یک مرتاض 
در گدازه های سرد شده آتشفشان

فعالیت هــای آتشفشــانی در»بالی« طــی روزهــای اخیر موجب 
تخلیه ساکنان این جزیره شــده اســت؛ همچنین گدازه های سرد 
شــده این آتشفشــان، ِگل رودهایی را از خاکســترهای آتشفشانی 
تشــکیل داده اند که قادر هســتند هر جســمی را که در مسیر قرار 
دارد در بســتر خود دفن کنند و از بین ببرند.»یــرو گیمبال«، یک 
مرتــاض از اهالی جزیــره بالی در حالــی به عمل حمــام کردن در 
گدازه های سرد شــده آتشفشــان آگونگ، تن داده که از پیامدهای 
خطرنــاک آن آگاه بوده اســت.این مرتاض با نادیــده گرفتن خطر 
نزدیک شــدن به گل رودها، در یکی از شــاخه های رودخانه »اوندا« 
که در حــال حاضــر آب آن به دلیــل ورود خاکســتر و گدازه های 
 آتشفشــانی به رنگ خاکســتری درآمده، حمام کرد و کامال در آن

 فرو رفت.تصاویر ثبت شده نشــان می دهد که  او کامال زیر آب رفته 
و مراســم تطهیر فرقه هندو را به 
جا می آورد.او به »تریبون بالی« 
گفت: هنگامی که انگشــت پای 
خود را وارد آب کردم، انرژی فوق 
العاده آن را احســاس کردم. این 
گدازه ها کامال پرانــرژی و دور از 

دسترس هستند.   

 تبدیل پنجره های آپارتمان ها
 به بالکن های کوچک

از بــزرگ ترین مضراتی که آپارتمان نشــینی برای مــردم به وجود 
آورده، حــذف نمــای آســمان در داخــل آپارتمان اســت.چقدر 
شــگفت انگیز بود اگر می شــد که در هــر لحظه که نیاز داشــتیم 
ســقف خانه را کنار زده و به آســمان نگاه کنیم.»آلدانا فرر گارسیا« 
برای حــل این مشــکل دو طرح بســیار جــذاب ارائــه داده؛ یکی 
اینکــه پنجره ها را بــه صورت کشــویی به بیرون گســترش دهید 
 و یا اینکه اگــر امکانش وجــود دارد پنجره را به شــکل طاقچه ای

 بســازید. از نظر این طراح؛  بالکن های کوچک مــی توانند آرامش 
بصری خوبی را برای ساکنان آپارتمان ها به ارمغان بیاورند؛ همچنین 
دسترسی بیشتر به نور خورشید و هوای آزاد تاثیر بسیار زیادی روی 
روحیه افراد خواهد داشت.اجرای این طرح در بسیاری از آپارتمان ها 
امکان پذیر بوده و تنها کافی اســت که نوع پنجره ها تغییر کند. این 
طرح خصوصا برای آپارتمان های 
کوچک که در شــهر های بزرگ 
و پر جمعیت هســتند و ساکنین 
حتی به طور معمول به آســمان 
 دیــدی ندارنــد، ایــده بســیار 
 خــارق العــاده ای محســوب 

می شود.

  قاب روز

تبدیل خالقانه  کارخانه سیمان به سکونت گاه مدرن!
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