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کارگران اتوبوسرانی اصفهان منتظر تعیین تکلیف بیمه خود هستند؛

سکوت دولت!
3

کمی خوب، کمی بد، خیلی شیک!

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
 از ارجاع ایرادات اتوبوس های جدید به شرکت سازنده خبر داد؛

11

روایتی از آتش به اختیارهای قرآنی در اصفهان

اقدام جهادی در زمینه تبلیغ معارف ناب و بلند شیعی؛

9

ایستگاه های نیمه تمام مترو، تکمیل می شود
مشاور عالی شهردار اصفهان:

11

اجرای برنامه های فرهنگی در 300 امامزاده استان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خبرداد:

4
وقتی اختالفات مسئوالن ورزشی اصفهان 

مشکل ساز می شود؛

10 قایق ۲۰۰ میلیونی کجاست؟!

شهر لباس نو به تن می کند
11

 کشف 130 کیلوگرم 
گوشت کبابی فاسد

 از رستوران های اصفهان

8

دوازدهمین نمایشگاه صنعت 
اصفهان برگزار  می شود

3

تخفیف 70 درصدی در نوسازی محله ها؛

در دیدار شهردار اصفهان با وزیر امور خارجه مطرح شد:

افزایش تعامالت شهرداری اصفهان با وزارت 
خارجه در خصوص جذب سرمایه گذاری

شهردار اصفهان با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه دیدار و 
گفت وگو کرد.قدرت ا... نــوروزی گفت: در این دیدار در خصوص 
مسائل مختلف مرتبط با روابط بین الملل مدیریت شهری اصفهان بحث 

شده و توافقاتی درخصوص افزایش تعامالت و همچنین ارائه راهکار ... 

11

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی 

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
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شهردار جدید بهارستان در اولین نشست خبری خود با حضور رییس و اعضای شورای شهر با بیان اینکه شهرداری نهادی سیاسی نیست و ورود 
به عرصه سیاست موجب ضرر برای این نهاد می شود، بر تقویت نقاط قوت و مثبت تاکید کرد. 

یحیی عیدی بیرانوند، شهردار جدید بهارستان بودجه پیش بینی شده برای سال جاری را 85 میلیارد تومان اعالم کرد و با اشاره به تاثیر ساخت 
و سازها، صدور پروانه و عوارض در درآمد شهرداری، از بدهی پنج میلیارد تومانی شهرداری طی چند سال گذشته خبر داد و یادآور شد: باید بستر 
مناسبی برای ساخت و ساز و دریافت دو میلیارد تومان چک وصولی در بدنه شهرداری فراهم کنیم. وی با اشاره به 270 هکتار کمربند سبز، از 
افزایش 500 هکتاری و احداث فضای گردشگری با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی و مجاورت با منطقه کاله قاضی خبر داد و افزود: در 
تالش هستیم تا ورودی مناسبی برای شهر بهارستان با توجه به موقعیت آن ایجاد کنیم. وی با اشاره به سابقه 28 سال فعالیت خود در شهرداری، 
تجربه 20 روزه خود از بهارستان را شهری جوان با پتانسیل ها و زیرساخت های مناسب توصیف کرد که افقی روشن را برای این شهر پیش بینی 
می کند. وی اهداف خود به عنوان شهردار بهارستان را تالش برای تعامل بیشتر با شهروندان و نیازسنجی شهر بهارستان، شناسایی تشکل ها 
به منظور فائق آمدن بر مشکالت، تشکیل اتاق فکر برای ایده پردازی و ایجاد بسترهای الزم برای سرمایه گذاری در شهر بهارستان عنوان کرد و 
با اذعان به اینکه اگر مدیری برای جذب سرمایه گذاری تالش نکند آن را باید مدیری خائن نامید، گفت: ایجاد اشتغال و آبادانی، مستلزم پول و 
سرمایه است که باید زمینه حضور سرمایه گذاران را با اطمینان فراهم کنیم. وی گفت: شهرداری و شرکت عمران بهارستان دو بال سازنده برای 
این شهر هستند و باید اقداماتی در تغییر نوع نگرش به بهارستان به عنوان یک شهر خوابگاهی انجام شود. عیدی بیرانوند با اشاره به لزوم احداث 
خانه های بزرگ ویالیی، مجتمع های مسکونی با پتانسیل های مختلف، ایجاد پارک های تفریحی و گردشگری، مکان های فرهنگی و ورزشی، 
افزایش سرانه فضای سبز با همکاری بخش خصوصی و ایجاد فرصت های شغلی، گفت: در حوزه مدیریت شهری کاهش هزینه ها در دستور 
کار قرار گرفته و باید کارها را از طریق برون سپاری انجام دهیم. شهردار بهارستان با بیان اینکه دو ناحیه برای بهارستان به منظور تسهیل در کار 
ارباب رجوع، ترافیک و امور شهری پیش بینی شده است، از لزوم انجام اقدامات دیگری در حوزه حمل و نقل، کاهش آلودگی هوا، ساماندهی 
ورودی های بهارستان، ساخت المان ها متناسب با سکونت قومیت های مختلف در این شهر، افزایش نورپردازی، احداث پارک مناسب بانوان، 
توسعه فضای دریاچه به هفت هکتار و کتابخانه خبر داد. وی افزایش سرانه پرداخت عوارض را به عنوان عمده منبع درآمد شهرداری ها مطرح 
کرد و افزود: کسانی که در پرداخت عوارض کوتاهی کنند به شهر خود ظلم کرده اند. شهردار بهارستان دستیابی به درآمد پایدار شهرداری ها در 
حوزه مشارکت با بخش خصوصی و اجرای قانون ارزش افزوده را ضامن تداوم فعالیت شهرداری ها دانست و گفت: باید گردش پولی را در شهر 

افزایش دهیم تا مردم بتوانند در سرمایه گذاری مشارکت کنند. 

شهردار بهارستان:

بودجه سال جاری شهر بهارستان، 85 میلیارد تومان پیش بینی شده است

حل مسئله زاینده رود بدون همراهی ذی نفعان محقق نمی شود
وزیر نیرو:
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فرزانه افسرطه
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چند روز پیش بود که مصطفی کواکبیان، نماینده اصالح طلب مجلس 
که یکی از حامیان روحانی در زمان انتخابات به شمار می رفت، انتقادات 
شدیدی نسبت به رییس جمهور ابراز داشت و گفت: آقای رییس جمهور! 

چرا به وعده هایتان عمل نمی کنید؟ 
در طرف مقابــل نمایندگانی همچون ســیده فاطمه ذوالقدر همچنان 
حامی دولت بوده اند و حمایت از دولت را قطع نکرده اند.به گفته ذوالقدر؛  
موضع گیری هــای ناصواب علیه دولت روحانی شــکل گرفته که باید 
هوشیار باشیم. ما حمایت خود را از دولت تدبیر و امید ادامه می دهیم و 

کمک می کنیم تا مطالبات مردم محقق شود. 

پس از ارائه الیحــه بودجه 97 توســط رییس جمهــور، واکنش ها و 
حمایت ها نسبت به دولت در فضای مجلس شورای اسالمی پررنگ تر 
شد و نمایندگان صاحب نظر در این زمینه در دوگروه حامی یا منتقد از 

روحانی در مجلس شورای اسالمی قرار گرفتند.
محمد مهدی النچری، کارشــناس مســائل سیاســی در گفت و گو با 
زاینده رود این انتقادات و حمایت ها را مورد ارزیابی قرار داد و اظهار کرد: 
برای بررسی وضعیت فعلی باید به وعده های انتخاباتی رجوعی داشته 
باشیم؛ روحانی برای به دســت آوردن رای اکثریت آرا نیاز به حمایت 

جریان های مختلف سیاسی داشت.

وی افزود: همه طیف های سیاســی در زمان انتخابات می دانستند که 
قسمت اعظمی از وعده های روحانی در زمان انتخابات، صرفا انتخاباتی 
اســت؛ چرا که کامال مشــخص بود وعده هایی داده می شود که کال از 
حوزه ریاســت جمهوری خارج بود؛ اما با همه ایــن احوال، طیف های 
 سیاســی به حســن روحانی اعتمــاد و او را به عنــوان رییس جمهور

 انتخاب کردند. 
النچری در پاسخ به این سوال که چرا برخی نمایندگان معتقدند روحانی 
اصالح طلب نیســت، گفت:روحانی خــود را در اردوگاه اصالح طلبی 
 نمی داند و در واقع از اصالح طلبان اســتفاده مــی کند؛به همین دلیل

 در روابط خود با اصالح طلبان با دســت پس و با پا پیش می کشد که 
همه این جوها یک بی اعتمادی را نسبت به روحانی ایجاد کرده است.

وی در رابطه با حمایت از روحانی گفت: بــه واقع حمایت ها از روحانی 
هنوز وجود دارد؛ چرا که این افراد معتقدند روحانی در آینده می تواند 
کارهای خوبی را انجام دهد، اما کسانی مانند کواکبیان معتقدند که دیگر 

روحانی مسیرش از اصالح طلبان جدا شده است.
این کارشناس مسائل سیاســی در پایان تاکید کرد: باید سطح بینش 
سیاســی و مطالعات مردم باال رود تا هیچ کاندیدایی در زمان انتخابات 
نتواند با وعده های عجیب و غریب، طیف هــای مختلف مردم را فریب 

دهد و با خود همراه کند.

به گفته فعاالن سیاسی این انتقادات از دولت همیشه وجود داشته است 
اما به نظر می رسد ساز مخالفت ها با دولت دوازدهم بسیار زودتر از موعد 
کوک شده است.در این میان حامیانی هم وجود دارند که به سه سال و 
چند ماهه باقی مانده از دولت دوازدهم امیدوار هستند و منتظر مانده اند 

تا حسن روحانی وعده هایش را  عملی سازد.
این حمایت ها و ابراز پشــیمانی ها از روحانی در حالی مطرح می شوند 
که تنها چنــد ماه بیشــتر از آغاز فعالیــت دولت دوازدهم نگذشــته 
اســت؛ با این حال برخی از نمایندگان مجلس کــه از حامیان روحانی 
 بودند؛ از پشــیمانی ها و عمل نکردن رییس جمهور به وعده ها سخن

 می گویند.

حمله موشکی یمن به مرکز 
فرماندهی ارتش عربستان

یگان موشکی ارتش یمن وابسته به انصارا...موشک 
بالستیکی را به مرکز فرماندهی ارتش عربستان در 

جیزان شلیک کرد.
به گزارش شــبکه خبری المسیره؛ یگان موشکی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن مرکز فرماندهی 
ارتش عربستان در جنوب جیزان را با یک موشک 

بالستیک از نوع قاهر M2 منهدم کردند.

 ابوبکر البغدادی 
در بازداشت آمریکایی هاست

یک منبع سوری به روزنامه »ینی شفق« اعالم کرد 
که »ابوبکر البغدادی« ســرکرده گروه تروریستی 
داعش، در عراق توسط آمریکا دستگیر شده سپس 
به منطقه »الکرامه« سوریه منتقل شده است.بنا 
بر این گزارش، این منبع کــه قبال یکی از اعضای 
»جنداالقصی« بــوده اعالم کرده کــه البغدادی 
نخســتین بار به پایگاه آمریــکا در »رأس العین« 
و ســپس به پایگاهی آمریکایی در »الحســکه-

رمیالن« برده شده است.این منبع همچنین افزود 
که عالوه بر البغدادی، هفت نفر دیگر از سرکردگان 
ارشد داعش نیز بخشی از این گروه بوده و یکی از 
آنها یک تبعه عراقی و دیگران نیــز همگی اتباع 

کشورهایی به جز عراق و سوریه بوده اند.

وزیر خارجه کره جنوبی:
به دنبال بازگردانی کره شمالی 

به مذاکره هستیم
وزیر خارجه کره جنوبی گفت این کشور به دنبال 
راه هایی برای بازگردانی کره شــمالی به مذاکره و 

گفت وگو درباره توسعه اتمی پیونگ یانگ است.
کانگ کیونگ-وا، وزیر خارجه کره جنوبی گفت: 
سئول به دنبال راهی اســت تا پیونگ یانگ را به 
مذاکره در راستای یافتن راه حلی صلح آمیز برای 

توسعه تسلیحات اتمی کره شمالی، بازگرداند.

ایتالیا حضور نظامی در عراق و 
افغانستان را کاهش می دهد

وزیر دفاع ایتالیا اعالم کردکه کشورش قصد دارد 
حضور نظامی در عراق و افغانستان را کاهش دهد 
و ماموریت جدیدی را در نیجــر آغاز کند.»رابرتا 
پینوتی« وزیر دفاع ایتالیا اعالم کرد که کشورش 
قصد دارد حضور نظامی در عراق و افغانستان را در 

پی پیروزی مقابل داعش، کاهش دهد.

تکذیب دریافت دعوت نامه از 
ایران برای محمود عباس

مقامات فلســطینی گزارش ها مبنــی بر احتمال 
سفر رییس تشــکیالت خودگردان فلسطین به 
ایران در روزهــای آتی را تکذیــب کردند.پایگاه 
اینترنتی تایمز او اســرائیل، مقامات تشــکیالت 
خودگردان فلسطینی گزارش های رسانه ها درباره 
اینکه محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان 
فلســطین، در روز های آینده برای سفر به ایران 

دعوت شده است، رد کردند.

ارتش میانمار 40 روستای 
مسلمان نشین را به آتش کشید

ســازمان دیده بان حقوق بشــر گــزارش داد که 
40 روستای مسلمان نشــین در ایالت راخین در 
ماه های اکتبر و نوامبر و بعد از هشدار سازمان ملل 
درباره نسل کشی دولت میانمار در آتش سوخته 

و نابود شده اند.

کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با زاینده رود تاکید کرد:

لزوم افزایش سطح بینش سیاسی مردم

 یک کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با زاینده رود با  اشاره به انتقادات و حمایت های اخیر از روحانی در مجلس گفت: باید سطح بینش سیاسی 
و مطالعات مردم باال رود تا هیچ کاندیدایی در زمان انتخابات نتواند با وعده های عجیب، طیف های مختلف مردم را فریب دهد و همراه خودش کند.

ماکرون:
  ایران و روسیه 

پیروز نبرد سوریه هستند
»امانوئل ماکرون« رییس جمهوری فرانســه 
درخصوص آینده سیاسی سوریه پس از شکست 
گروه تروریســتی داعش گفت: چه ایران و چه 
روسیه را پیروز نبرد زمینی بدانیم، بشار اسد به 
موجب حمایت آنها در قدرت می ماند. ماکرون 
در ادامه گفت: »فکر می کنم تا میانه ها یا اواخر 
ماه فوریه در جنگ ]علیه داعش[در سوریه هم 
پیروز می شویم.« ماکرون گفت که بشار اسد بعد 
از شکســت داعش از قدرت کنار نخواهد رفت. 
اسد، ]در قدرت[خواهد ماند، او پابرجا خواهد 
بود، چون تحت محافظت کســانی است که در 
میدان جنگ پیروز شده اند، خواه منظور ایران 

باشد یا روسیه.«

روزنامه سعودی:
  بین اردوغان و ایران
 تفاوتی وجود ندارد

روزنامه عکاظ، چاپ عربستان سعودی نوشت: 
از زمان پیروزی اردوغان در انتخابات ریاســت 
جمهوری ترکیه، مســئله احیــای امپراتوری 
عثمانی از رویاهای اصلی وی بوده است که در 
سخنرانی های مختلف بدان اشــاره می کند، 
اما اردوغان طی مســیری که منتهی به چنین 
جایگاهی برای کشورش شود، قدم های درستی 
برنداشــت؛ وقتی در نیت های واقعی اردوغان 
تامل می کنیم، متوجه می شــویم که تفاوت 
زیادی بین طرح های او و طرح های »توســعه 

طلبانه«! پارس ها نیست.

رییس مجلس شورای اسالمی:
درآمد کشور به زور به ۳00 
هزار میلیارد تومان می رسد

رییس مجلس شورای اســالمی گفت: یکی از 
مشکالت عمده کشــور در این حوزه، مسئله 
بودجه است. تمام منابع و درآمدهایی که کشور 
از طریق نفت یا مالیات و روش های دیگر تهیه 
می کند، بــه زور به ۳00 هــزار میلیارد تومان 
می رسد، بودجه جاری کشــور هم همین قدر 
است؛ بنابراین بیش از این نمی توانیم به هزینه ها 

اختصاص دهیم.

عضو هیئت رییسه مجلس:
بودجه مجلس برای سال ۹۷ 

کاهش داشته است
 اسدا...عباســی، عضو هیئت رییسه مجلس در 
خصوص خبرنادرســتی که در فضای رسانه ای 
پیرامون حقوق نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
مطرح شده است، اظهار داشت: اوال باید در نظر 
داشت که بودجه مجلس برای سال 97 کاهش 
داشــته و درصد کاهش آن را در آینده نزدیک 
اعالم خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر پایه حقوق نماینــدگان حدود 5 میلیون 
تومان اســت و برخی نمایندگان به دلیل میزان 
پایین حقوق نمایندگــی مجلس، صرفا حقوق 
هیئت علمی یا عضویت در دانشگاه علوم پزشکی 
خود را دریافــت می  کنند، ادامــه داد: بعضی از 
حوزه های انتخابیه 5 شهرستان دارند و به تناسب 
هر شهرستانی باید اجاره دفتری را در نظر گرفت.

حسام الدین آشنا:
 منابع مالی مرکز استراتژیک 

ارائه داده شده است
حسام الدین آشــنا، رییس مرکز بررسی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهوری در واکنش به 
اظهاراتی که در رســانه ها پیرامون بودجه این 
مرکز در سال 97 مطرح شــده، اظهار داشت: 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
از معدود مراکزی است که روی سایت خود منابع 
مالی، مقدار بودجه و عملکرد سال های گذشته را 
ارائه داده است. طی روزهای اخیر انتقاداتی مبنی 
بر رشد ۳00 درصدی بودجه مرکز بررسی  های 
استراتژیک ریاست  جمهوری مطرح شده است.

محمدرضا عارف
رییس فراکسیون امید:

پارلمان

امیر حاتمی، وزیر دفاع در خصوص اظهارات سفیر 
آمریکا در ســازمان ملل در مورد کمک تسلیحاتی 
ایران به یمن و استفاده از موشک ایرانی برای حمله 
به ریاض، گفت: بنابر ادعای مطرح شــده، مجموعه 
فنی حوزه دفاعی جمهوری اسالمی در حال بررسی 
ادعای نیکی هیلی، نماینده دائمی آمریکا مبنی بر 
تحویل تســلیحات ایرانی به انصار ا... یمن و نشان 
دادن تصویری از این موشک ها در سازمان ملل است.

وی افزود: از این رو مجموعه های فنی حوزه دفاعی 
جمهوری اســالمی درخواســتی را تنظیم کرده تا 
بتوان در این رابطه جهت شــفافیت به سازمان ملل 

شکایت کنیم.
حاتمی با بیان اینکه دیوار حاشا بلند است، تصریح 
کرد: دشمنان جمهوری اسالمی می توانند هر ادعایی 
را مطرح کنند، امــا به دنبال طرح شــکایت، بنا به 
درخواست جمهوری اســالمی باید قطعه ای از این 
موشــک ها تحویل ایران داده  شــود تا بتوان ضمن 

بررسی، نظر نهایی را اعالم کنیم.

مجموعه حوزه دفاعی ایران به 
سازمان ملل شکایت می کند

وزیر دفاع:

کابینه

کافه سیاست

عکس  روز 

حجت االسالم آل هاشــم نماینده ولی 
فقیه در اســتان آذربایجان شرقی، به 
دلیل آلودگی هوا با وسایل نقلیه عمومی 
بــه کالس درس خود در حــوزه علمیه 

ولیعصر)عج( می رود.

 ایران و روسیه  پیروز نبرد سوریه هستند

پیشنهاد سردبیر:

محمدرضــا عارف، رییس فراکســیون امید 
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر موافقت یا عــدم موافقتش با اعالم 
اســامی نجومی بگیران اظهار کرد: افشــای 
اســامی تا زمانی که این موضوع مطرح است 
و دادگاه قطعی نکرده، به نظر نمی رســد که 
خیلی به صالح آرامش جامعه باشد؛ چرا که 
ممکن است نام یک نفر اشتباهی اعالم شود و 

با حیثیت افراد بازی شود. 
رییــس فراکســیون امید مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه با انتشــار اسامی افراد 
نجومی بگیر طبــق قانون موافق هســتیم، 
خاطرنشان کرد: قانون هم می گوید که پس 
 از محکوم شــدن، اســامی افراد نجومی بگیر

 اعالم شود.

با انتشار اسامی نجومی بگیران 
مطابق قانون، موافقم

علی شمخانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

سیاست خارجه

سخنگوی شورای نگهبان گفت: نمایندگان در زمان 
تصویب قوانین باید توجه زیادی به نظرات کارشناسی 
مرکز پژوهش ها داشته باشند، اما متاسفانه گاهی ما 
می بینیم که بند ها و مصوبات مجلس با هم هماهنگ 
نیست.عباسعلی کدخدایی  تصریح کرد: نمایندگان 
سوگند یاد می کنند که امانت دار باشند و به همین 
دلیل باید از طریــق تحقیق و پژوهــش که مرکز 
پژوهش ها در مجلس این نقــش را ایفا می کند، به 

وظایف قانون گذاری و نظارت خود عمل کند.
کدخدایی اضافه کــرد: معتقــدم مصوباتی که ما 
مخصوصا در حوزه سیاست خارجی داریم به گونه ای 
نیست که مشکالت کشــور را حل کند و معموال در 
مرحله اجرا هیچ تصویر روشنی از آن مصوبات نیست.
وی با تاکید بر لزوم در دستور کار بودن بحث جامعه 
نگر بودن قوانین خاطرنشان کرد: قوانین جامع باید 
جایگزین تولید قوانین جزئی و انبوهی شــوند که 
موجب سردرگمی مکفیان و برخی سوء استفاده ها 

می شوند.

 برخی مصوبات مجلس
 با هم هماهنگ نیست

سخنگوی شورای نگهبان:

دیدگاه

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
گفت: با درخواست دولت قانونی سوریه تا زمان 
نابودی تمامی گروه های تروریســتی در این 
کشور به حضور و ارائه خدمات مستشاری خود 

ادامه خواهیم داد.
نماینده مقام معظم رهبری افزود: با درخواست 
دولت قانونی ســوریه تا زمان نابودی تمامی 
گروه های تروریســتی در این کشور به حضور 
و ارائه خدمات مستشاری خود ادامه خواهیم 
داد و ادعاهای رژیم صهیونیستی و یا کشورهای 
دیگر نیز هیچ اثری بر محاسبات و تصمیمات 
جمهوری اسالمی ایران در پیگیری منافع ملی 

و امنیت منطقه ای ندارند.
امیر دریابان شمخانی قدس شریف را پایتخت 

ابدی فلسطین اعالم کرد .

تا زمان نابودی تروریست ها 
در سوریه خواهیم ماند

پیشخوان

بین الملل

تسنیم: مدیر کل آمریکای وزارت خارجه ایران در خصوص اعالم 
شــکایت ظریف از نیکی هیلی به دلیل اظهاراتــش علیه ایران، 
گفت که برخی اقدامات را در حال انجــام داریم که ظرف هفته 
جاری رسانه ای خواهد شــد که از جمله آنها اعتراض رسمی در 

این باره است.
محمد کشــاورززاده، مدیر کل آمریکای وزارت خارجه ایران در 
حاشیه نخســتین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران در جمع 

خبرنــگاران در خصوص حکم دادگاه کانادایــی در بلوکه کردن 
اموال کشورمان با اشاره به اعتراض ایران گفت: وکالی ما در حال 
پیگیری موضوع هستند. در ســال 2012 دولت کانادا مصونیت 

کشوری ما را لغو کرد و ما عمل متقابل انجام دادیم.
کشاورززاده در خصوص قتل شــهروند ایرانی در آمریکا گفت: به 
طرق مختلف اعتراض خود را اعالم کرده ایم. دفتر ما در واشنگتن 
موضوع را پیگیری کرده و یادداشت داد. من نیز سفیر سوئیس را 

خواسته، اعتراض کردم و خواســتار پیگیری موضوع شدم که در 
مالقاتی که طی چند روز آینده بــا وی دارم حتما این موضوع را 

پیگیری می کنم.
کشاورززاده در خصوص اعالم شــکایت ظریف از نیکی هیلی به 
دلیل اظهاراتش علیه ایران گفت: برخی اقدامات را در حال انجام 
داریم که ظرف هفته جاری رسانه ای خواهد شد که از جمله آنها 

اعتراض رسمی در این باره است.

اعتراض رسمی ایران به اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل:
اقدامات در هفته جاری رسانه ای می شوند

 پرسش اصالح طلبان 
از »پشیمان«ها

 یارانه 30 میلیون ایرانی 
هم در چاه ویل طرح تحول 

سالمت

 والیتــی : رییــس 
جمهوری فرانســه نوچه 

آمریکاست

 رنــج اســتان ها از 
برنامه ریزی وصله پینه ای

روحانــی در مخمصه 
دالر

پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون امید ضمن تکذیب 
افزایش 70 درصدی حقوق نماینــدگان گفت: خبر را 
دیدم، اما باورم نشد که این خبر درست باشد. اگر اینطور 
باشد من هرگز این حقوق را نمی توانم بپذیرم، آن هم در 
شرایطی که مردم تحت فشار هستند. اگر این موضوع، 

واقعیت داشته باشد، قطعا با آن مخالفت می کنم. مطمئن باشید سایر نمایندگان نیز با آن مخالفت می 
ورزند. هیچ نماینده ای نمی پذیرد در شــرایطی که کارگران و دیگر اقشار جامعه تحت فشار زندگی می 

کنند، حقوق شان افزایش 70 درصدی داشته باشد.
وی افزود: از مجلس تنها در ماه اول فیش حقوقی دریافت کردیم. اما اصل حقوق ما حدود 7 میلیون است. 

البته هزینه هایی زیادی از جمله کارمندان نمایندگان وجود دارد.

رضا ایرانمنش، بازیگر سینما و تلویزیون در یک برنامه زنده 
تلویزیونی به ذکر خاطره ای از سردار سلیمانی پرداخت.

ایرانمنش می گوید:»بعد از اینکه جنگ تمام شــد رفتم 
ســربازی و آن زمان هنوز به خاطر سوابق ایثارگری کسر 

خدمت وجود نداشت.
 بچه ام یک ساله بود که رفتم سربازی و در یکی از ایام حالش بد شــد و مجبور شدم سریع خودم را برسانم و 
بردمش بیمارستان و به اتاق عمل منتقل شد. وقتی برگشتم از سوی واحد مربوطه محل خدمت بازداشت شدم. 
سردار سلیمانی، فرمانده لشکر 41ثارا... کرمان بود. یکی از سربازها را دیدم و ماجرا را برایش تعریف کردم که 
به حاج قاسم خبر دهد. سرباز هم خبر را رسانده بود و حاج قاسم پرسیده بود چه کاری انجام داده؟ وقتی هم 
ماجرای بیماری فرزندم و مشکلم را متوجه شــده بود همان موقع شب دستور داده بود و برای آزادی ام اقدام 

کردند.«

عضو فراکسیون امید:

هرگز این حقوق را 
نمی توانم بپذیرم

خاطره رضا ایرانمنش از سردار سلیمانی؛
برای آزادی ام اقدام 
کردند

حمید وکیلی
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رییس شورای کارگری اتوبوسرانی استان اصفهان، مشکل بیمه کارگران 
شرکت واحد اتوبوســرانی را نه تنها به اســتان اصفهان بلکه مربوط به 
سراسر کشــور می داند و می گوید:مشــکل بیمه این قشر پولی بوده و 
مربوط به بودجه تخصیص یافته اســت. وی تاکید می کند: بدهی های 
این سازمان به تامین اجتماعی با معاوضه زمینی به ارزش 80 میلیارد 
تومان در سال گذشته به صفر رسیده است و از سال گذشته نزدیک به 

3 میلیارد بدهی به تامین اجتماعی وجــود دارد که هر ماه 1/5میلیارد 
به آن افزوده می شــود و همچنان مشــکل بیمه کارگران ادامه دارد. 
مرتضی مشــهدی با بیان اینکه اولویت واریز حقوق ماهیانه کارکنان و 
هزینه گازوییل ناوگان مسافربری، دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی این 
شرکت به سازمان تامین اجتماعی اســت عنوان می کند: با تالش ها و 
حمایت های شــهردار اصفهان و تامین 500 میلیــون تومان از بودجه 

ســازمان اتوبوســرانی، بخشــی از این بدهی 3 میلیاردی را به تامین 
اجتماعی پرداخت کردیم.

وی با اظهــار نگرانی از قطع بیمه کارگران تامیــن اجتماعی می گوید: 
ناتوانی در پرداخت این بدهی به تامین اجتماعی در ماه های اخیر، سبب 
قطع بیمه کارگران این شرکت شده است و سازمان تامین اجتماعی در 
اقدامی مغایر با ماده قانون 36 این سازمان، برای اعمال فشار بر مدیریت 
شرکت اتوبوســرانی حق بیمه کارگران را قطع کرد. با تالش های بسیار 
سعی در بهبود بخشیدن به شرایط نامناســب فعلی داریم اما همچنان 

مشکالت ادامه دارد.
علیرضا صلواتی معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان اما 
با اشاره به اینکه یک ســوم تامین هزینه های اتوبوسرانی سهم دولت، 
یک سوم به عهده شهرداری و یک سوم ســهم مردم است که از طریق 
بلیت آن را  پرداخت می کنند، گفت: تا سال 1391 این روند به صورت 
اصولی انجام می شــد اما پرداختی از ســوی دولت که بایــد در قالب 
یارانه انجام می شــد، چند سالی اســت که صورت نمی گیرد؛ به طوری 
که طی دو ســال اخیر حتی یک ریال از ســوی دولــت در این مورد 
 یارانه ای پرداخت نشــده که مشکالت تاکســیرانی را دو چندان کرده 
است. وی عنوان می کند: سهم پرداختی شــهروندان 45 میلیارد بوده 
است که نزدیک به 40 میلیارد آن وصول شده و در این بین شهرداری 
سهم خود و دولت را باید پرداخت کند. این مهم به طور حتم در میزان 
کیفیت خدمات دهی به مــردم و رانندگان این شــرکت تاثیر خواهد 
گذاشت؛ چرا که در چنین شرایطی نمی توان به زیر ساخت های حمل و 
نقل و اتوبوسرانی توجه ویژه ای داشت و این در حالی است که سهمی که 
باید به نوسازی ناوگان اختصاص یابد، صرف هزینه های جاری و پرداخت 
حقوق می شود. صلواتی با بیان اینکه هیچکس به اتوبوسرانی کالن شهر 
اصفهان کمکی نکرده اســت ادامه می دهد: در گذشته دولت کوتاهی 
کرده و 10 سال بیمه ها پرداخت نشده و شهرداری اصل بیمه ها و جرایم 
آن را پرداخت کرده و در حال حاضر برای پرداخت مابقی معوقات سازمان 
اتوبوسرانی، تنها مساعدت دولت و سازمان تامین اجتماعی را می طلبیم 
و تاکید می کنم که با توجه به رکود موجود و شــرایط اقتصادی، فشار 

مضاعفی بر مدیریت شهری وارد شده است.

کارگران اتوبوسرانی اصفهان منتظر تعیین تکلیف بیمه خود هستند؛

سکوت دولت!

بیمه کارگران اتوبوسرانی اصفهان موضوعی است که این روزها تبدیل به دغدغه اصلی این قشر شده است؛ بحثی که بیشتر به مسئله ای غیرقابل حل 
تبدیل شده، اما اگر به جزئیات آن با نگاهی ویژه پرداخته شود، رد پای عدم توجه دولت به وضعیت این قشر پررنگ تر از همیشه به چشم می خورد.

کانکس فقط برای صاحبخانه هاست!

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

۲۹ آذر ماه؛
دوازدهمین نمایشگاه صنعت 

اصفهان برگزار  می شود
اصفهــان به عنــوان یکی از قطب هــای مهم 
صنعت کشــور به میزبانــی دوازدهمین دوره 
نمایشــگاه صنعــت )تجهیــزات صنعتــی، 
کارگاهی، ابزار و نظافــت صنعتی( می رود.در 
این نمایشــگاه که از فردا تا ۲ دی ماه در محل 
نمایشگاه های بین المللی اصفهان برپا می شود، 
13۷ مشارکت کننده از اســتان های اصفهان، 
آذربایجان شرقی، تهران، ســمنان، خراسان 
رضوی، البرز و آذربایجــان غربی و همچنین 
نمایندگان فــروش محصــوالت و خدمات از 
کشورهای چین، کره، ترکیه، آلمان و رومانی 
در فضایی به مساحت 9300 مترمربع و در قالب 

چهار سالن نمایشگاهی گرد هم می آیند.

 تجمع بازنشستگان فوالد و
 ذوب آهن مقابل صدا و سیما

گروهی از بازنشستگان فوالد مبارکه و ذوب آهن 
اصفهان در ادامه پیگیری های قبلی خود، )برای 
دوشــنبه ۲۷ آذر ماه( با راهپیمایی در خیابان 
آمادگاه شــهر اصفهان، مقابل ساختمان مرکز 

صداوسیمای استان اصفهان تجمع کردند. 
این بازنشستگان مدعی هستند که حدود ۲ ماه 
است پرداخت مســتمری آنها به تاخیر افتاده و 
در همین راستا از مســئوالن مربوطه تقاضای 
رســیدگی به خواســته های خود را دارند تا با 
اختصاص بودجه ای دولتی این مشکل را مرتفع 

کنند.
آنان در خصــوص بخش دیگــری از مطالبات 
بازنشســتگی خــود می گوینــد: از ســال 91 
تاکنون نیز بخشی از مطالبات مربوط به اجرای 
احکام معلق شــده، همانند همسان سازی حق 
سرپرستی و حق ســختی کارمان که پرداخت 

نشده است.

بازار

مبدل برق خودرو

. کنترل بازار شــب یلدا توسط 
بازرسان اصناف و سازمان صنعت

رییس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان 
گفت: قیمــت محصوالت در بازار میــوه ثابت نگه  
داشته شــده و کنترل قیمت همچنان ادامه دارد، 
کمبودی در بخش عرضه میوه مشــاهده نشــده 
اســت. ناصر اطرج  در رابطه با بازار میوه شب یلدا 
اظهار داشت: قیمت محصوالت در بازار میوه ثابت 
نگه داشته شده و کنترل قیمت همچنان ادامه دارد 
و بجز چند قلم محصول که عرضــه آن انحصاری 
بوده و با تغییرات جزئی قیمت همراه شــده است، 
قیمت دیگر اقالم ثابت مانده اســت.وی افزود: در 
دیگر بخش های بازار میوه و تره بــار که مربوط به 
محصوالت داخلی می شود هیچ گونه افزایش قیمتی 
در نظر گرفته نشده و نظارت کامل بر نحوه عرضه 
محصوالت توسط فعاالن این صنف صورت می گیرد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان:
گران فروشی، یکی از تخلفات 

شایع در بازار اصفهان است
مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان 
گفت: گران فروشــی و عدم درج قیمت، دو تخلف 
شایع در بازار اصناف اصفهان است. جواد محمدی 
فشارکی اظهار داشت: با نزدیک شدن به شب یلدا 
از 10 روز قبــل نظارت و بازرســی روی کاالهای 
مختلف آغاز شده اســت. وی بیان داشت: در این 
بازرسی ها بیشترین تخلفاتی که مشاهده شد، گران 
فروشی و عدم درج قیمت بود.مدیر بازرسی و نظارت 
اصناف استان اصفهان با اشاره به اینکه بازرسین با 
گران فروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت و نبود 
فاکتور برخــورد جدی می کنند، ادامــه داد: تمام 
فروشــندگان موظف اند کاالهایی را بفروشند که 

برچسب قیمت داشته باشد.

افزایش 70 درصدی نرخ گل 
شب یلدا در اصفهان

رییس اتحادیه گل فروشان اصفهان پیرامون افزایش 
ناگهانی قیمت انواع گل همزمان با آغاز شــب یلدا 
در بازار اصفهان، گفت: شــوک شدید سرمای زود 
هنگام و بارش برف در اطراف استان اصفهان، سبب 
غنچه نشدن گل های گلخانه های اصفهان و افزایش 
۷0 درصدی نرخ گل شــب یلدا شده است.جعفر 
دالل باشی با بیان اینکه افزایش ناگهانی سرمای هوا، 
میزان هزینه تمام شده گلخانه ها در استان اصفهان 
را باال برده است، اظهار داشت: واحدهای تولیدی که 
در گذشته 50 دســته گل تولید می کردند، اکنون 

تولیدات آنها به ۲0 دسته رسیده است.

به منظور ارتقای سطح دانش فنی صنعت 
پزشکی صورت می گیرد؛

فراخوان شرکت در دو نمایشگاه 
بین المللی شانگهای

رییــس بخش خارجی شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان گفت: فعاالن صنعت 
پزشــکی، وارد کننــدگان، صادرکننــدگان و 
تولیدکنندگان تجهیزات پزشــکی درمانی کشور 
برای آشنایی با آخرین پیشرفت های فنی و ارتقای 
دانش و فرهنگ صادراتــی می توانند مدارک خود 
 espirouz@isfahanfair.comرا به رایانامه
ارسال کنند. رزیتا مشکالنی گفت: در این دو رویداد 
15 هزار محصول ازجمله تجهیزات تصویربرداری 
پزشــکی و تجهیزات درمانی و بیمارستانی آماده 
بازدید می شــود. آخرین فناوری و پیشرفت های 
فنی هشت هزار  تولیدکننده از 30 کشور جهان در 
این رویداد علمی - صنعتی به نمایش در خواهد آمد.
هفتاد و نهمین نمایشــگاه بین المللی تجهیزات 
پزشکی و بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی 
طراحی و ســاخت قطعات پزشــکی از ۲۲ تا ۲5 
فروردین ســال آینده در شــانگهای چین برگزار 

می شود.

قائم مقام مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران، از افزوده شدن 400 هکتار زمین به 
بخش تجاری فرودگاه بین المللی شهید بهشتی 

اصفهان در آینده ای نزدیک خبر داد.
حسین اسفندیاری اضافه کرد: در فرودگاه شهید 
بهشــتی اصفهان به عنوان هاب گردشــگری، با 
محدودیت زمیــن مواجه بودیم کــه با همکاری 
نیروهای مســلح، این مشکل رفع شــد و در گام 
اول 400 هکتار زمین بــه بخش تجاری فرودگاه 
افزوده خواهد شــد. قائم  مقام مدیرعامل شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی در امور فرودگاه  ها ادامه 
داد: زیرساخت اصلی ترمینال بین  المللی فرودگاه 
شهید بهشتی اصفهان در دســت مطالعه است و 
توســعه رمپ هواپیما نیز در آینده انجام خواهد 
شد تا امکانات هاب گردشگری این فرودگاه فراهم 
شود. وی  با اشاره به اینکه هزار و ۲00 میلیارد ریال 
برای توســعه فرودگاه بین المللی شهید بهشتی 
اصفهان ســرمایه گذاری شده اســت، گفت: در 
اصفهان با محدودیت شــدید عرصه در عملیات 

جاری مواجهیم؛ در حالی که فرودگاه مشــترک 
اصفهان )نیروی هوایی ارتش و شرکت فرودگاه ها( 

از نظر عرصه، دومین فرودگاه بزرگ ایران است.
قائم  مقــام مدیرعامــل شــرکت فرودگاه ها در 
امور فرودگاه ها، از رایزنی به منظور آزادســازی 
400هکتار زمین برای فرودگاه اصفهان خبر داد و 
گفت: این موضوع با همکاری شرکت فرودگاه  ها، 
اســتانداری اصفهان، مجمع نمایندگان اســتان 
اصفهان، نماینده ولی فقیه در استان، وزارت راه و 
شهرسازی و وزارت دفاع محقق شده است و حتی 

مقامات عالی نیز در این قضیه ورود کرده  اند.

قائم مقام مدیرعامل شرکت فرودگاه ها خبر داد:

افزایش زمین بخش تجاری فرودگاه شهید بهشتی اصفهان
این روزها ماجرای نامه  بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان اصفهان در 
خصوص واگذاری کانکس به مســتاجران مستقر در 
سرپل ذهاب، حواشی زیادی به دنبال داشته و جنجال 

زیادی به پا کرده است. 
در متن این نامه چنین آمده است: »احتراما به استحضار 
می رساند با توجه به درخواست نامبرده )به عنوان یک 
مستاجر( امکان تحویل کانکس طبق ضوابط امکان پذیر 
نیست.« مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان در این خصوص می گوید: کانکس های ارسالی 
به دلیل آنکه نیازمند فضا و زمین است و تنها به مالکان 
منازل مسکونی برای استقرار در ملک آنان ارائه می شود، 
وقتی زمینی برای استقرار کانکس وجود نداشته باشد، 
نمی توان آن را به مستاجری که زمینی از خود ندارد، 
تحویل داد.  غالمحســین خانی با اشاره به تعهد بنیاد 
مسکن استان در خصوص مرمت و احداث بیش از 14 
هزار مسکن در شهرستان سرپل ذهاب، بیان داشت: 
الزم اســت بیش از پنج هزار باب مســکن، احداث و 
بیش از 9500 واحد نیز مرمت شود که درحال حاضر 

نزدیک به دو هزار پرونده تشکیل شده و یک هزار مورد 
نیز جهت دریافت تسهیالت بانکی به بانک ها معرفی 
خواهد شــد. وی ادامه می دهد: اعطــای کانکس به 
زلزله زدگان، نیازمند تشــکیل پرونده از سوی مالکان 
منازل مسکونی است تا مشخص شود که منزل مربوطه 
چه تعداد مستاجر دارد؛ در حال حاضر مستاجران به 
همراه مالکان منازل تخریب شده در مناطق زلزله زده 
به ستاد بنیاد مسکن اصفهان مستقر در سرپل ذهاب 
مراجعه کرده و کانکس به مستأجران تعلق می گیرد 
مستأجرانی که از خود یا وابستگانشان زمینی داشته 

باشند نیز می توانند کانکس درخواست کنند.

نامه عجیب بنیاد مسکن استان خبرساز شد؛ 

کانکس فقط برای صاحبخانه هاست!

تعدادی از سرمایه گذاران استرالیایی و چینی، بهمن ماه امسال به منظور آشنایی با ظرفیت های گردشگری به سمیرم 
سفر می کنند.شهردار سمیرم گفت:  طی جلسه ای که با این سرمایه گذاران در اتاق بازرگانی داشتیم، مقرر شد به زودی 
و از نزدیک از شهرستان سیمرم دیدن کنند. حسینعلی صادقی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از حضور این تعداد سرمایه 
گذار از این دو کشور و سفر به سمیرم، مشاهده توانمندی های این خطه به ویژه در بخش گردشگری و بوم گردی است.

به گفته وی، شهرداری تمام طرح های قابل اجرا در حوزه های گردشگری، انرژی خورشیدی و تامین چرخه زندگی 
گیاهان و تبدیل زباله را ظرف مدت6 هفته ارائه می دهد تا سرمایه گذاران بعد از این زمان در شهرستان حضور یابند.

سرمایه گذاران چینی و 
استرالیایی، بهمن امسال 
به سمیرم سفر می کنند

خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،361،000
تومان

687،000نیم سکه
تومان

397،700ربع سکه
تومان

266،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

128،192
تومان

      قیمت سکه و طال

 مبدل برق خودرو  
مدل جي تي تي

 78,000
تومان

مبدل برق خودرو اتوکر 
DY-75 مدل

 
 85,000

تومان

مبدل برق اتومبيل بلک اند 
BDPC750 دکر مدل

 569,000
تومان

 آبیاری زمین های کشاورزی 
با فاضالب در روستای سه قلعه

عکس روز

ویژهبامسئوالن

ساخت ۲60 قلم قطعه در شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
در سال جاری، به صرفه جویی 1۲0میلیارد ریالی در این 

شرکت منجر شد.
روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان روز یکشنبه 
به ایرنا اعالم کرد: در هشــت ماه نخســت ســال جاری 

۲60 قلم با تیراژ 33 هزار و 450 قطعه در واحد تحقیق و ســاخت تدارکات و امور کاالی این شــرکت تولید 
 شده اســت.از میان این قطعه ها 161 قلم برای نخستین بار با تیراژ هشــت هزار و 136 قطعه ساخته شده

 است.
رییس پشتیبانی ساخت داخل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه با بیش از 500 شرکت سازنده داخلی 
برای تولید این قطعه ها ارتباط داریم، گفت: با این روش، کارهای بسیار مهم و ارزشمندی صورت گرفته که 

حتی با نمونه های خارجی رقابت می کنند و معتبرتر از آنها هستند.

صرفه جویی 120 
میلیاردی شرکت 
پاالیش نفت اصفهان

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وظیفه ما ارائه آمار و اطالعات شــفاف 
در حوضه آبریز اســت، گفت: حل پایدار مشــکل حوضه آبریز 
زاینــده رود از اهــداف اولیه وزارت نیروســت و ایــن امر بدون 
 کمــک و همراهی تمــام ذی نفعان ایــن حوضــه آبریز محقق 

نمی شود.
رضا اردکانیان در سیزدهمین جلســه شورای هماهنگی حوضه 

آبریز زاینده رود، در حضور استانداران اصفهان، یزد، چهارمحال 
و بختیاری و نمایندگان کشــاورزان، وزارت صنایع و ســازمان 
حفاظت محیط زیســت، اظهار کرد: در سال های ترسالی باید به 
عواملی چون افزایش بهره وری و راندمان آب در بخش های مختلف 
نهایت توجه را می کردیم تا امروز به وضعیت کنونی کم آبی دچار 

نمی شدیم.

وی افزود: بــه همین خاطر وضعیت پیش آمــده کنونی، برآیند 
خطای همه ما در جایگاه های مختلف است و به همین خاطر نباید 

شخص خاصی را مقصر این وضعیت جلوه داد. 
در این شرایط منطقی نیســت که در زمان خشکسالی نیز تنها 
یک بخش را در مضیقه قرار دهیم و سایر بخش ها را به حال خود 

رها کنیم.

وزیر نیرو:
حل مسئله زاینده رود بدون همراهی ذی نفعان محقق نمی شود

قرارداد تجاري ســازي بیــن دو شــرکت دانش بنیان 
اصفهاني امضا شد. مدیرعامل شهرک علمی وتحقیقاتی 
اصفهان گفت: قرارداد همکاری مشترک برای تحقیق، 
طراحي، آزمایش، دســتیابي به دانــش فني، مدیریت 
و سرمایه گذاري مشــترک در زمینه تولید، بازاریابي و 

فروش اصالح کننده هاي نوین پلیمري قیر و آســفالت بین دو شــرکت دانش بنیان مستقر در شهرک 
علمی وتحقیقاتی اصفهان بسته شد. مهدی کشمیری افزود: قرارداد منعقد شده، در مرحله نخست شامل 
مطالعه، تحقیق، طراحي، آزمایش و دســتیابي به دانش فني تولید اصالح کننده هاي نوین پلیمري قیر 
و آســفالت و ثبت محصوالت و برند؛ درمرحله دوم تولید پایلوت طرح شامل تولید آزمایشي، بازاریابي و 
فروش محصوالت حاصل از مرحله نخست و درمرحله پایانی تجاري ســازي شامل فروش دانش فني و 

سرمایه گذاري برای تولید، بازاریابي و فروش محصوالت بود.

شرکت های 
دانش بنیان در مسیر 
توسعه فناوری

فاطمه کاویانی
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معاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان با اشاره به وضعیت بیمه هنرمندان صنایع 
دستی و قالی بافان اظهار داشت: بیمه هنرمندان در مجلس تصویب 

و قانونی شده و به زودی هنرمندان صنایع دستی و فرش اصفهان بیمه 
می شوند.

جعفر جعفرصالحی افزود: به نظر می رسد تا دو ماه آینده بیمه هنرمندان 
پس از تصویب ابالغ شود، تفاوت این قانون با آیین نامه ها در دوره های 
قبل )که چندســال برقرار بود و قطع شــد( این بود که هیئت 

وزیران در خصوص آن تصمیم گرفتند .
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیمه 
هنرمندان صنایع دستی 
به عنوان یک 

قانــون در مجلس 
شورای اسالمی تصویب 
شده اســت، گفت: بحث بیمه برای 
هنرمندان یک دغدغه بود که  در حال حاضر 

این مسئله  برطرف شده است.
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان بیان کرد: شرایط پرداخت 
مانند قبل است و یک بخش مربوط به سهم دولت بوده که پس از ابالغ 

هنرمندان می توانند اقدام کنند.

تازه ترین اکران ها در واپسین روزهای پاییزی

پیشنهاد سردبیر:

 بازار سینماهای اصفهان گرم است؛

تازه ترین اکران ها در واپسین روزهای پاییزی
در آخرین روزهای فصل پاییز، بازار سینماهای اصفهان گرم است و با توجه به تنوع فیلم های در حال اکران، مخاطبان با سلیقه های مختلف 

هر روز  مقابل گیشه سینماهای این شهر صف بسته اند.

وقتی برگشتم...
 فیلم »وقتی برگشتم...« ساخته وحید 

موسائیان در سالن چهلستون پردیس سینمایی 
چهارباغ اصفهان در حال اکران اســت.این فیلم با بازی 

رضا کیانیان، افشین هاشمی، الدن مستوفی، بیتا فرهی، رعنا 
آزادی، سروش صحت، منظر لشکری، امید روحانی، حسین محب 
اهری، نورالدین جوادیان، سحر آربین و با حضور احترام برومند، در 

ایران، دبی و پاریس فیلمبرداری شده است.
»وقتی برگشــتم...« یک فیلــم عاشــقانه و در عین حال 

خانوادگی است که قصه آن می تواند بخشی از زندگی 
هر یک از ما باشد.

اشنوگل
»اشــنوگل« فیلمی به کارگردانی 

علی ســلیمانی و هادی حاجتمند، نویسندگی 
ابراهیم اصغری و مهدی محمدی و تهیه کنندگی ابراهیم 

اصغری ساخته سال 1395 اســت که برزو ارجمند، ماه چهره 
خلیلی، کاوه سماک باشــی و رحیم نوروزی در این فیلم به ایفای 
نقش می پردازند.اشــنوگل روایت یونس به عنــوان فرمانده گردان 
غواصان، 3 شب قبل از عملیات در حالی که در صدد حفر تونلی در 
منطقه عملیاتی بوده، مفقوداالثر شده است، حاال پس از 30 سال 

اطالعاتی به دست می آید که نشان می دهد احتماال یونس 
زنده است و در آن زمان به واسطه منافقین قرارگاه 

اشرف با دشمن همکاری کرده است.

آینه بغل
فیلم کمــدی »آینــه بغل« 

آخرین ساخته منوچهر هادی در پردیس 
ســینمایی چهارباغ اکران شــد. در این فیلم 

محمدرضا گلــزار، جواد عزتی، یکتــا ناصر، نازنین 
بیاتی، سیامک صفری، مه لقا باقری، رضا نیکخواه و 
بهاره رهنما به ایفای نقش می پردازند. در خالصه 

داســتان این فیلم آمده: قیمت »آینه بغل« 
ماشین بعضی ها معادل زندگی خیلی 

هاست.

فیلم ســینمایی »آذر« دومین 
فیلمی اســت کــه نیکــی کریمــی در مقام 

تهیه کننده در آن حضــور دارد. پیــش از آن کریمی 
فیلم شیفت شب را هم عالوه بر کارگردانی تهیه  کرده بود. در 

خالصه داستان آمده اســت: » برای خودم فکرهایی داشتم، آرزو 
داشتم قهرمان بشم، می خواستم اون چیزی که جامعه بهم تحمیل 
می کنه رو کنار بزنم...«در این فیلم نیکی کریمی، حمیدرضا آذرنگ، 
فرید سجادی حســینی، هســتی مهدوی، مهران نائل، شیرین 

آقاکاشی، مائده طهماسبی، پریسا هاشم پور، مانیا علیجانی 
و لیال زارع با حضور پژمان جمشیدی و هومن سیدی 

به ایفای نقش می  پردازند.

کمــدی  ســینمایی  فیلــم 
»شــکالتی« یک اثر متفــاوت در ژانر کودک و 

نوجوان به شمار می رود که نگاه تازه ای به دنیای کودکان 
دارد. »شکالتی« نخســتین فیلم بلند سینمایی سهیل موفق در 

ژانر کودک و نوجوان است. در داستان فیلم آمده: همه چیز از یک جعبه 
شکالت شروع شــد. یعنی من بچه بودم، بچه هم که باشیم بازم شکالت 
عاشــقانه ترین مزه دنیاست...در این فیلم شــبنم مقدمی، ناصر هاشمی، 
محمدرضا هدایتی، ارژنگ امیرفضلی، علی مســعودی، فرزین محدث، 
پریسا رضایی، جواد جوینده با هنرمندی شــهره لرستانی و داریوش 

اســدزاده، محمدرضا شــیرخانلو، آیلی احمدی، محمد حسین 
بلوکات، سامان میرحسینی، شــهاب شیر مردی و همراز 

اکبری به ایفای نقش می پردازند.

شکالتی

قاتل اهلی
فیلم »قاتل اهلی« به کارگردانی مسعود 

کیمیایی و تهیه کنندگی منصور لشــکری قوچانی و 
با بازی پرویز پرســتویی، امیر جدیدی، پگاه آهنگرانی، پرویز 

پورحسینی، حمیدرضا آذرنگ، حمیدرضا افشــار، سعید پیردوست، 
شــراره دولت آبادی، رضا رشــیدپور، پوالد کیمیایی و لعیا زنگنه است.این 

فیلم در سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت. در داستان این 
فیلم آمده: حاج آقا دکتر جالل ســروش )پرویز پرستویی( کارآفرین موفق بخش 
خصوصی تصمیم به افشای خیانت های شرکت پیسارو که مافیای قدرت و ثروت 
است می گیرد. سیاوش مطلق )امیر جدیدی( و احمد کیا )حمیدرضا آذرنگ( 
فرزند خوانده های سروش هستند و ســیاوش نه تنها مورد اعتمادترین فرد 

نزد سروش بلکه دلبسته مهتاب )پگاه آهنگرانی( دختر او هم هست، اما 
مهتاب رابطه عاطفی با بهمن )پوالد کیمیایی( خواننده پاپ دارد. 

این فیلم در پردیس ســینمایی چهارباغ، فلسطین و 
سینما قدس در حال اکران است.

ثبت 
با سند برابر است

فیلم ســینمایی »ثبت با ســند برابر است« به 
کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی مجتبی متولی و 

با بازی امین حیایی، مجید صالحی، نیوشا ضیغمی، فرزاد حسنی، 
سحر قریشی، الهام حمیدی، علی مشهدی، ســپند امیرسلیمانی، 

آیدا جعفری، یزدان فتوحی، مهران رجبی، پوریا پورسرخ، محمدرضا 
شریفی نیاست.فیلم، اثری با بازیگران توانا و پر لوکیشن محسوب می شود؛ 
در خالصه داســتان آمده است:»همیشــه تو زندگیم دنبال یه پاس 
طالیی بودم ولی بهم پاس که ندادن هیچ، خودشون توپ رو کردن 

تو گل! اونا شدن غزال تیزپا، من شدم شیر بی یال...« این فیلم 
در پردیس ســینمایی چهارباغ، سپاهان و فلسطین 

اکران می شود.

وضعيت آلودگى هوا 
 
در شهر شما چگونه است؟

رامبد جوان، مجری برنامه خندوانه با گذاشتن پستی 

در مورد آلودگی هوا، صفحه اینستاگرام خود را به روز 

کرد. رامبد جوان نوشت: 

وضعیت آلودگی هوا در شهر شما چگونه است؟

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

درخواست  واگذاری کارخانه ریسباف در 
شورای سياست گذاری تصميم گيری مى شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به درخواست 
برای واگذاری کارخانه ریسباف اصفهان اظهار داشت: درخواست هایی که مبنی بر واگذاری 
کارخانه ریسباف اصفهان شده در شورای سیاست گذاری و کمیته راهبردی تصمیم گیری 

می شود.
فریدون اللهیاری افزود: در حال حاضر ریسباف در اختیار وزارت راه و شهرسازی بوده و در 
این مورد فراخوان عمومی برای طرح های پیشنهادی درباره موزه ریسباف تهیه شده است.

وی گفت: این طرح باید آماده شود و در شورای سیاست گذاری و کمیته راهبردی راجع به 
عملیاتی شدن آن برنامه ریزی صورت گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اســتان اصفهان بیان کرد: در واقع 
درخواست ها باید در آنجا تصمیم گیری شود  و پس از آن، با مشارکت کسانی که قصد در 

پیشبرد آن دارند، از طرح استفاده شود.
گفتنی است؛ریسباف دومین کارخانه ریسندگی اصفهان در سال 1311 با مشارکت جمعی 
از سرمایه داران در اصفهان راه اندازی شــد. این اثر در تاریخ 8 مرداد 1381 با شماره ثبت 

6018 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
قرارداد تملک کارخانه ریسباف اصفهان پس از دو سال پیگیری، بین مدیران عامل بانک 
ملی ایران و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به امضا رســید و مالکیت آن رسما به 

وزارت راه منتقل شد.
قرارداد خرید کارخانه تاریخی اصفهان دی ماه سال گذشته با حضور عباس آخوندی، وزیر 
راه و رسول زرگرپور استاندار سابق اصفهان، بین محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک 
ملی و محمدسعید ایزدی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی 

شهری ایران به امضا رسید.
قرار است این کارخانه به موزه تبدیل شود، اما از امضای قرارداد 
نزدیک به یک سال گذشته و هنوز اتفاقی مبنی بر 

ایجاد موزه نیفتاده است.

آذر

 
کارگــردان اصفهانی 

در خصوص فیلم »این فیلم قشنگ 
نیست« اظهار داشــت: فیلم کوتاه »این فیلم 

قشنگ نیست« در جشنواره فیلم کوتاه جشنواره واشنگتن 
موفق به کسب جایزه مریت، بهترین فیلم شد.

امید نیاز  افزود: داســتان این فیلم درباره پسری مبتال به ســندرم دان است که در 
شمال کشور زندگی می کند و کارش نان پخش کردن است. طی یک اتفاق، زندگی این پسر دچار 

مشکالت عجیب و غریبی می شود که در نهایت سبب می شود تا او دست به خودکشی بزند.
نیاز  گفت: این هفتمین دوره از جشــنواره فیلم کوتاه واشــنگتن بود که در آن همه  کســانی که فیلم کوتاه می سازند و  

کارگردان ها اثر خود را با جشنواره ارسال کرده و پس از آن بین 60 تا 70 فیلم انتخاب می شوند.
وی بیان کرد: روند داوری مانند اسکار است، پنل داوری مشخص می کنند و فیلم ها را برای تعداد باال مانند 40 هزار نفر برای دفتر، کمپانی و مردم 

می فرستند و آنها حق  داوری دارند، در واقع داوری گسترده انجام می شود.
نیاز تصریح کرد: »این فیلم قشنگ نیست« به دلیل خالقیت، تکنیک و حسی که در فیلم بوده در این جشنواره انتخاب شده است. وی اظهار داشت: از دوستانی که با عشق و 

عالقه در ساخت این فیلم کمک کردند سپاسگزارم؛ این فیلم با بودجه کم ساخته شد و تبریک به محمد نظری که توانستم تاثیری هرچند کم در زندگی او داشته باشم.
پیش از این  امید نیاز کارگردان نمایش »1+1« نیز در بخش رقابتی سیزدهمین فستیوال بین المللی fitc رومانی پذیرفته شد و درسالن تئاتر ناسیونال  بخارست  برای اصفهان افتخار به ارمغان آورد.

شنواره فیلم کوتاه واشنگتن رقم خورد؛
در ج

ت«
گ نيس

ن فيلم قشن
ن فيلم کوتاه با»ای

ب جایزه بهتری
کس

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان:
 هنرمندان صنایع دستى و فرش اصفهان 

بيمه مى شوند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خبرداد:
اجرای برنامه های فرهنگى در 300 امامزاده استان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اجرای برنامه های مختلف فرهنگی در 
امامزاده های اصفهان اظهار داشت: برنامه های مختلف فرهنگی از جمله نشاط معنوی، حفظ 
قرآن، پاسخگویی به سواالت شرعی و دیگر برنامه های فرهنگی در 300 امامزاده اصفهان 

اجرا می شود که با استقبال فراوان مردم روبه رو شده است.
حجت االســام رضا صادقی افزود: 718 امامزاده در استان اصفهان وجود دارد که در 300 

امامزاده برنامه های فرهنگی مختلفی برگزار می شود.
وی ادامه داد: 82 شناســه فرهنگی از طرح آرامش بهاری گرفته تا سوگواری یاس که در 

آستانه آن قرار داریم در این امامزادگان اجرا می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خاطرنشان کرد: طرح  حفظ قرآن نیز با حضور 

750 مربی در جوار امامزادگان در حال برگزاری است.  
حجت االسام صادقی گفت: از دیگر برنامه های فرهنگی می توان به مهر تحصیلی، نشاط 
معنوی، ضیافت ماه رمضان با حضور بیش از 350 امام جماعت، اقامه نماز جمعه در بعضی از 
امامزادگان، خیمه معرفت که شامل غرفه های مشاوره خانواده، قرآن بخوان جایزه بگیر، 

پاسخگویی به شبهات و احکام شرعی با حضور مبلغان و دانشجویان نخبه اشاره کرد.

تصویربرداری مجموعه تلویزیونى »محکومين« در ایستگاه آخر

به نقل از روابط عمومی شــبکه یک، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »محکومین«به تهیه کنندگی بهروز 

مفید و کارگردانی سیدجمال سید حاتمی تا چند روز آینده به اتمام خواهد رسید و قرار است نخستین قسمت 

از این سریال اپیزودیک از دوم دی ساعت ۲۲:15 پخش شود. موضوع این سریال، مجازات جایگزین است و 

در آن تالش شده تا در قبال جرم و تخلفات غیرعمد، به جای مجازات زندان، در فضایی دیگر محکومیت مجرم 

سپری شود. به تازگی امیر کاظمی و جعفر دهقان به جمع بازیگران این مجموعه اضافه شده اند. این سریال با 

دو کارگردان تولید شد و تصویربرداری گروه حسین قناعت، 13 آذر به اتمام رسید و گروه سیدجمال حاتمی 

هم روز های پایانی تصویربرداری را پشت سر 
می گذارد.

 قرار اســت این ســریال هر شــب به غیر از 

پنجشــنبه ها بعد از بخش خبری ساعت ۲1 

از شــبکه یک روی آنتن برود. ســاالر عقیلی 

هم تیتراژ پایانــی ســریال »محکومین« را 

با شــعری از عبدالجبار کاکایی و موســیقی 

مسعود ســخاوت خوانده اســت. لیال زارع و 

 سپیده خداوردی بازیگران ثابت این مجموعه 
هستند.
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مفاد آراء
9/649 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

سجادیه   عفت   1395/04/12 مورخ   139560302027004480 شماره  راي   -1
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   26947 شناسنامه  بشماره  القاسم  ابو  سید  فرزند 
1282197428 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
به مساحت 144  ثبت اصفهان  واقع در بخش 5  از اصلي 10354  پالک 8 فرعي 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139560302027008220 مورخ 1395/07/01 نقره محمودي برام 
فرزند اسکندر بشماره شناسنامه 1011 صادره از کوهرنگ بشماره ملي 5558971002 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1و2و3 فرعي از 
 اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 90/55 مترمربع. خریداري طي سند 
رسمي.                                                                                                                                               

3- راي شماره 139560302027015397 مورخ 1395/11/19 سیدهاشم موسوي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 988 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287800912 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 106 فرعي از اصلي 
 15302 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/63 مترمربع. خریداري طي سند 
رسمي.                                                                                                                                                                           

4- راي شماره 139560302027015813 مورخ 1395/11/26 مریم خاصه تراش 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   5161 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  خوراسگاني 
1293416819 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
 213/62 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6789 پالک  زمین  قطعه  از 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5- راي شماره 139560302027015814 مورخ 1395/11/26 فاطمه خاصه تراش 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   8416 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  خوراسگاني 
1283785943 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
 213/62 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6789 پالک  زمین  قطعه  از 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
طبیب  زهره   1396/04/03 مورخ   139660302027003638 شماره  راي   -6
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1293 شناسنامه  بشماره  سیدحسین  فرزند  پور  
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1287749895
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201 اصلي  از  فرعي   280 پالک 

117/35 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
زاده  احمد حسین   1396/06/13 مورخ  شماره 139660302027006967  راي   -7
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   70658 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  صالتي 
1281805270 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/53 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
امیني فرزند  8-  راي شماره 139660302027007187 مورخ 1396/06/20 رضا 
عباس بشماره شناسنامه 476 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291422481 در چهار 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 6774 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 265/9 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شماره 139660302027007189 مورخ 1396/06/20  عزت امیني  فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 8862 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283790491 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 6774 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 265/9 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شماره 139660302027007719 مورخ 1396/07/01 حسین بابایی فرزند 
عبدالصمد بشماره شناسنامه 303 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289269742 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11932 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي جسین یادگاری بهارانچی .
11- راي شماره 139660302027007811 مورخ 1396/07/04  علي اکبر بوروني 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 6 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659574165 در 
ششدانگ یکباب گاراژ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 300/31 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي منوچهر نقاش زاده .
شریعتي  محمد   1396/07/24 مورخ   139660302027008510 شماره  راي   -12
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   45 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  آبادي  کمال 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   5649921202
مترمربع.   141/30 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12565 پالک 
ابری  روغنی  رمضان  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع   خریداري 

فرزند قنبر .
قضاوي  رجبعلي   1396/07/27 مورخ  شماره 139660302027008625  راي   -13
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  خوراسگاني 
از قطعه  بر روي قسمتي  احداثي  1291319689 در ششدانگ یکباب خانه قدیمی 
زمین پالک 5081-5080-5079 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/94 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
14-راي شماره 139660302027008647 مورخ 1396/07/27 سیدرسول سجادي 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  حسن  سید  فرزند  مولنجاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291684956
مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   43 اصلي  از  فرعي  1و2و3  پالک 
حسین رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع.   180/88 

 صغیر زاده .
عقیلي  محمد   1396/07/29 مورخ   139660302027008655 شماره  راي   -15
ملي  بشماره  کوهپایه  از  صادره   485 شناسنامه  بشماره  اله  فتح  فرزند  ئي  زفره 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   5659005365
پالک 14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 98/10 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج کریم و عبدالرحیم 
حسینعلی زاده خراسانی.

مشهدي  احمد   1396/07/29 مورخ   139660302027008658 شماره  راي   -16
خوراسگاني فرزند صفر علي بشماره شناسنامه 599  صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291423710 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 7235 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 90/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
ناظوري  فاطمه   1396/07/30 مورخ   139660302027008738 شماره  راي   -17
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   512 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  خوراسگاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1293528277
پالک 7194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/42 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس برزگر خوراسگانی .
صادقي  محمد   1396/07/30 مورخ   139660302027008786 شماره  راي   -18
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   8 شناسنامه  بشماره  علي  محمد  فرزند  آذرخواراني 
5649616663 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/73 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سید محمد ابرقویی 

و سید جواد ابرقویی.
معصومه   1396/07/30 مورخ   139660302027008789 شماره  19-راي 
ملي  بشماره  اصفهان  از  55823 صادره  شناسنامه  بشماره  فرزند غالمرضا  شفیعان 
1281655260 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/73 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سید محمد ابرقویی 

و سید جواد ابرقویی.
20- راي شماره 139660302027008893 مورخ 1396/08/03 احمد کاکائي لفداني 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 47 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284282694 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 152 فرعي از 
اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/97 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
هاشم  سیدعلي   1396/08/06 مورخ   139660302027008929 شماره  راي   -21
الحسیني  فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 13745 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1292529814 در 162 سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
رفیعي  محبوبه   1396/08/06 مورخ   139660302027008932 شماره  راي   -22
ماري فرزند محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از اردستان بشماره ملي 1189885301 
در 38 سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
23- راي شماره 139660302027008985 مورخ 1396/08/06 خانم عفت مالکی 
آبادی به شناسنامه شماره 511 و شماره ملي 2991372710 صادره کرمان  رستم 
فرزند نصراله و خانم عصمت مالکی رستم آبادی به شناسنامه شماره 13 و شماره 
ملي 3031268776 صادره جیرفت فرزند نصراله و آقای مهدی مالکی به شناسنامه 
آقای  و  نصراهلل  فرزند  جیرفت  صادره   3030370021 ملي  شماره  و   242 شماره 
به شناسنامه شماره 1046 و شماره ملي 2991404574  آبادی  احمد مالکی رستم 
ارث( در ششدانگ یکباب  قانون  اله )طبق  فرزند نصراله کما فرض  صادره کرمان 
اصلي  از  فرعي   237 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مالکیت  خانه 
خریداري  مترمربع.   100/66 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201
 مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم فاطمه نجاتی محمد آبادی فرزند 

غالمرضا.
24- راي شماره 139660302027008993 مورخ 1396/08/07  زهره واعظي فرزند 
محمدحسین بشماره شناسنامه 19 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285568958 در 
ششدانگ یکباب تجاری مسکونی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
فرعي از اصلي 11903 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 101/67 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
هادیان  جالل   1396/08/07 مورخ   139660302027009018 شماره  راي   -25
فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 19 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291405569 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 68 فرعي از 
اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/14 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
26- راي شماره 139660302027009042 مورخ 1396/08/07 حمیدرضا غالمي 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1061 شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند  سمسوري 
1291586113 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 364 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 151 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
غالمي  سعید   1396/08/07 مورخ   139660302027009046 شماره  راي   -27
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1328 شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند  سمسوري 
1291622896 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 364 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 151 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139660302027009049 مورخ 1396/08/08  هاجیه طغیانیان 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره  محمدعلي  فرزند  خوراسگاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291357637
پالک 6169 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/77 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي معصومه طغیانی خوراسگانی .
امینیان  علیرضا   1396/08/08 مورخ   139660302027009080 شماره  راي   -29
فرزند حسین بشماره شناسنامه 19 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291426558 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12519 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خانم ایران بنکدار پور فرزند میرزا محمد تقی .
خاني  عصمت   1396/08/14 مورخ   139660302027009219 شماره  راي   -30
ملي  بشماره  برخوار  از  صادره   4 شناسنامه  بشماره  ابوالقاسم  فرزند  کلهرودي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   5110443440
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 136/75 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي غالمعلی زارعی هفدانی.
محمدتقی   1396/08/14 مورخ   139660302027009285 شماره  راي   -31
از برخوار بشماره ملي  مهوری حبیب آبادی فرزند علی بشماره شناسنامه 2 صادره 
6609756899 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201 اصلي  از  فرعي   249 پالک 

213/46 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
32- راي شماره 139660302027009288 مورخ 1396/08/14 پروانه بورنگ فرزند 
 1287016431 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   802 شناسنامه  بشماره  اله  رحمت 
 10393 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در 
طي خریداري  مترمربع.   140/19 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 

 سند رسمي.
33- راي شماره 139660302027009290 مورخ 1396/08/14 احمدرضا مرتاض 
بشماره  شهرکرد  از  صادره   14909 شناسنامه  بشماره  اله  سیف  فرزند  آبادي  فیل 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   4620149764 ملي 
زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 236/56 مترمربع. 
فرزند  بصیری  خانم صاحب  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع   خریداري 

مشهدی میرزا.
قربانیان  علي   1396/08/14 مورخ   139660302027009291 شماره  راي   -34
ملي 1283984458  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 884 صادره  یداله  فرزند 
در ششدانگ یکباب ساختمان تجاری  و مسکونی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  زمین پالک 4 فرعي 
اله  نعمت  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع.   85/33

حیاتی فرزند حسن.
ذوالفقار   1396/08/14 مورخ   139660302027009292 شماره  راي   -35
ملي  بشماره  فریدونشهر  از  صادره   1424 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  گشولي  
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1129176371
پالک 1-2-3 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 82/50 
عنایتی  اله  رحمت  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع. 

دولت آبادی فرزند اسماعیل.
36- راي شماره 139660302027009293 مورخ 1396/08/14 محبوبه میرزا بلند 
 1286855896 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   267 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 114/92 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 
فرزندان هفدانی  زارعی  علی  و محمد  هفدانی  زارعی  یداله  رسمي  مالک  از   عادي 

 رحمت اله .
37- راي شماره 139660302027009465 مورخ 1396/08/23 طاهره  عسگري 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1511 صادره از اهواز  بشماره ملي 1755445709 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي شاهپور ایروانی فرزند محمد .
اهلل  حجت   1396/08/23 مورخ   139660302027009471 شماره  38-راي 
عزیزیان فارساني فرزند نگهدار بشماره شناسنامه 28 صادره از فارسان بشماره ملي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   4679364432
پالک 8 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/20 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
39- راي شماره 139660302027009473 مورخ 1396/08/23  مجید معصومي 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 343 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287908675 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 258 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/23 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی مرکبیان.
کرباسي  حسن   1396/08/25 مورخ   139660302027009543 شماره  راي   -40
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1197 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  الدشتي  باب 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  یکباب  در ششدانگ   1287179614
پالک 600 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 27/12 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
41- راي شماره 139660302027009544 مورخ 1396/08/25  حمید خندان نیک 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1862 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283647052 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12574 
سند  خریداري طي  مترمربع.   178/28 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

رسمي.
خدیجه   1396/08/25 مورخ   139660302027009547 شماره  راي   -42 
ملي  بشماره  آبادان  از  صادره   22 شناسنامه  بشماره  عزیزاله  فرزند  کریمي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1818475847
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
43- راي شماره 139660302027009548 مورخ 1396/08/25 جمال رشیدیان فر 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 19 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286796202 در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15234 اصلي  از  فرعي   263 پالک 

239/93 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شماره 139660302027009549 مورخ 1396/08/25 زهرا  اظهري ورزنه 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1589 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288046413 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15234 اصلي  از  فرعي   263 پالک 

239/93 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
رنجبر  اصغر   1396/09/05 مورخ   139660302027009746 شماره  راي   -45
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   346 شناسنامه  بشماره  یداله  فرزند  زلندي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1289281092
پالک 7 فرعي از اصلي 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/85 
از مالک رسمي علی زارعی کثیری  الواسطه بصورت عادي   مترمربع. خریداري مع 

فرزند رضا .
ثریا   1396/09/11 مورخ   139660302027009903 شماره  راي   -46
ملي  بشماره  دهق  از  صادره   45 شناسنامه  بشماره  لطفعلی  فرزند  دهقي  علیخاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  سوله  یکباب  در ششدانگ   1092017771
 پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 526/29 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
زارعي  حسنعلي   1396/09/18 مورخ   139660302027010159 شماره  راي   -47
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 12 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291391606 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 305 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي اسماعیل زارعی گشیری .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/09/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/13

م الف: 29596 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک  شرق اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  امالک  از  قسمتی  حدود  تحدید  چون   9/285
اخیر  دستور  به  توجه  با  لذا  نیامده،  عمل  به  کنون  تا  مالک،  حضور  عدم  علت  به 
اختصاصی  حدود  تحدید  ذیل،  مالکین  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده 
انجام خواهد  و  تعیین شده در ساعت 8 صبح شروع  تاریخ های  امالک مرقوم در 
موکول  بعد  روز  به  تحدیدی  عملیات  تعطیل  روز  با  مصادف  صورت  در  و   شد. 

خواهد شد.
امالک وابنیه بخش 3 آران وبیدگل

شماره های فرعی از پالک 3  اصلی واقع در معین آباد
3068 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی : آقای امیرعباس زمردی دالور فرزند اسداله ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 105.60 مترمربع 
شماره های فرعی  از پالکهای  اصلی واقع در اماکن

عباس  آقای   : اصلی   112 پالک  از  فرعی   3 شماره  از  مجزا  فرعی   217
متر  79 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، حسین  فرزند  بیدگلی   اکبری 

مربع 
11 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 1216 اصلی : آقای 
 114.80 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، علی  فرزند  آرانی  ابصری  امیرحسین 

مترمربع 
از  از پالک 1291 اصلی و9 فرعی  از شماره 1و2 فرعی ومشاعات  4 فرعی مجزا 
آرانی  نایب  ایران  آقا شماره و خانم  آقای جعفر جعفرپورآرانی فرزند   : 1290 اصلی 
فرزند حبیب اله نسبت به 4.5و1.5 دانگ مشاع از ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

127 مترمربع 
96/10/21

و شماره 27و28و29و1  اصلی  از پالک 2343  فرعی   2 از شماره  مجزا  فرعی   31
فرعی از پالک 2348 اصلی : آقای علی آقا منصوری فرزند استاد محمد علی و خانم 
فخری فخر الدینی آرانی فرزند علی محمد )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان 

به مساحت 280.25 مترمربع 
10 فرعی مجزا از از شماره 1 فرعی از پالک 1238 اصلی و شماره 1و2و5و6و7و8و9 
حسین  آقای   : اصلی  دوپالک  مشاعات  از  وقسمتی  اصلی   2491 پالک  از  فرعی 
 130 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، تقی  محمد  فرزند  آرانی   مسجدی 

مترمربع 
اصلی   2540 از  فرعی  5و6و7و8و9  وشماره  اصلی   2541 ازپالک  مجزا  فرعی   16
وقسمتی از مشاعات آن : خانم ایران منصوری آرانی فرزند علی محمد ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 244.78 مترمربع 
96/10/23

شماره های فرعی  از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد
134 فرعی: آقایان ناصر و رحمت اله وخانم رضوان  همگی باغبانی آرانی فرزندان 

محمد به نست 1.5و3و1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین 5 قفیزی

9100 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی : خانم فاطمه بنائی آرانی فرزند حسین ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 184.65 مترمربع 

شماره های فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت
1893 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی : آقای عباس زمینی فرزند رضا ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 160.80 مترمربع 
1894 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی : آقای حجت اله وزیر پورآرانی فرزند عباس 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 101.50 مترمربع 
96/10/24

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 
قانون  ماده 20  مطابق  یا مجاورین  مالکین  اعتراضات  یابند.  در محل حضور  مقرر 
خواهد  پذیرفته  روز  )سی(   30 تا  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از   ثبت 

شد.
تاریخ انتشار:  96/09/28   

اسناد ثبت  اداره   رییس  زادگان  عباس  عباس   5/2/96/605 الف:   م 
 آران وبیدگل

مفاد آراء
9/771 آگهی مفاد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
در  مستقر  اختالف  هیات حل  توسط  مذکور  قانون  ماده یک  اجرای  در  که  رسمی 
اداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود 
انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی  و در روستاها عالوه بر 
روستا در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض 
دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک زواره تسلیم و رسید 
تقدیم  به  مبادرت  یکماه  ثبت ظرف  اداره  به  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  و  نمایند  اخذ 
به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  و گواهی  نموده  دادگاه عمومی محل  به  دادخواست 
حکم  ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  صورت  این  در  نمایند  تسلیم  زواره  ثبت  اداره 
قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت به 
 صدور سند مالکیت می نماید، صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نیست: 
1- رای شماره 139660302021000159 مورخ -1396/09/20 آقای فرهاد زارعی 
فرزند ناصر به شماره ملی 1189955156 تمامت ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی 
قسمتی از پالک شماره 2336 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 230 متر مربع خریداری رسمی از خانم ربابه رضایی 

و آقای برهان قدسی.
علیرضا  آقای   1396/09/20- مورخ   139660302021000160 شماره  رای   -2
گنجی فرد فرزند عبدالمجید به شماره ملی 1189572931 تمامت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکدرب باغ تحت پالک ثبتی شماره 889 فرعی واقع در زواره 16 اصلی  
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 307/60 متر مربع 

خریداری عادی از خانم مهشید یموت طباطبائی.
محمد  آقای   1396/09/20- مورخ   139660302021000161 شماره  رای   -3
یکبابخانه  تمامت ششدانگ   1189646927 ملی  شماره  به  علی  فرزند  فر  نوروزی 
احداثی برروی قسمتی ازمزرعه علی آباد 48 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 370 متر مربع خریدای رسمی از آقای علی آب اورسا.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/09/28

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/13 
م الف: 377 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 
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فقدان سند مالکیت
9/758 شماره: 96/2027029791 – 96/9/25 چون خانم بتول امیری شهبازی فرزند 
عباس  نسبت به  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شــده و به تایید دفتر 75 اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت تمامت 
ششدانگ پالک 15194/8063 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 611601 
که در صفحه 503 دفتر 564 به نام نامبرده ســابقه  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق 
گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی 
سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 30089 شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )215 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

9/711 شماره دادنامه: 9609973630101175 شماره پرونده: 9609983630100518 
شــماره بایگانی شــعبه: 960556  خواهان:  آقای اکبر فرقانی فرزند رضا با وکالت آقای 
جعفر چرغان فرزند عبدالرزاق به نشــانی نجف  آباد خیابان امام چهار راه شهرداری جنب 
بانک ملی مرکزی مجتمع نخل طبقه 2 واحد 2، خوانده: آقای بهروز مقدم فرزند مســلم 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از ذات باریتعالی به شرح  آتی مبادرت به صدور رای 
 می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای اکبر فرقانی فرزند رضا و با وکالت 
آ قای جعفر چرغان فرزند عبدالــرزاق و به طرفیت آقای بهروز مقدم فرزند مســلم و به 
خواســته محکومیت خوانده به پرداخت دویســت و نه میلیون ریال وجه یک فقره چک 
سریال 864966-94/5/5 بانضمام خســارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت زمان 
پرداخت و مطلق خسارات دادرسی و ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده وجود اصول سند در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد 
و خوانده دلیلی به پرداخت دین یا برائت ذمه را ننموده لذا ادعای خواهان را ثابت و مسلم 
تشخیص و مســتندا به ماده 515 ، 198، 519 و 523 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را 
به پرداخت مبلغ دویســت و ده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 5/530/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر و همچنین حق الوکاله طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه وفق شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مــدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شــعبه و ظرف 20 روز از آن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
 می باشــد. م الف:385 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تیران و کرون )291 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/706 نظر بــه اینکه خواهان مجید فالح کار دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به 
طرفیت بهبود صلح نسب  به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس 
از ارجاع به شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 200/96 ثبت و برای تاریخ 
چهارشنبه 96/12/23 ساعت 7 شب وقت رســیدگی تعیین گردیده و از آنجا که خوانده 

فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امــور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در جلســه 
دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه نمایند .انتشــار این آگهی به منزله 
 ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 5/2/96/651 مصطفی گلی مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف 

آران و بیدگل )150 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/707 در خصوص دادخواست آقای احسان بانویی آرانی فرزند محمد به طرفیت آقایان 
1. اردشــیر غفاری فرزند علمدار و 2. عبداله خواجه علی وند فرزند درویش به خواســته 
مطالبه مبلغ هشــتاد و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 15102/093739 
مورخ 95/07/11 عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. با عنایت 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه تصویر مصــدق چک مذکور و گواهینامه عدم 
امکان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با توجه به وجود چک مستند دعوا در 
ید خواهان و امضای خوانده ردیف اول در ذیل و امضای خوانده ردیف دوم در ظهر چک 
و با عنایت به اینکه امضاهای مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات به حاکمیت وصف 
تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
مذکور و با استظهار از اصل اســتصحاب – در مورد اشتغال ذمه خواندگان - واینکه دلیل 
مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده است . و خواندگان نیز علیرغم 
وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نشده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده اند. 
النهایه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور 
به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی که قابل 
محاسبه و وصول در اجرای احکام مدنی میباشــد و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس ازابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرســتان می باشد. م الف: 5/2/96/649 
 زهره گرامی نوش آبادی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل )340 کلمه،

 4 کادر(
احضارمتهم

9/759 باتوجه به جنبــه عمومي جرم ومجهــول المکان بودن متهــم وعدم پیگیري 
ازناحیه شاکي بدینوسیله به آقاي مهدي خلیلي بي صفر فرزند تقي وفق ماده 115 قانون 
دادرســي کیفري به نامبرده ابالغ مي گردد درخصوص شکایت علیه شمامبني برسرقت 
اینترنت وبرداشت ازحساب درپرونده کالسه 960701 شعبه اول بازپرسي شهرضا الزم 
است جهت رســیدگي ودفاع ازخودظرف مدت یکماه ازتاریخ انتشــارآگهي دراین شعبه 
حاضردرغیراینصورت وفق مقررات قانوني اقدام خواهدشد. م الف: 867 فاضلي بازپرس 

شعبه اول دادسراي عمومي وانقالب شهرضا )78 کلمه، 1 کادر(
احضارمتهم

9/760 باتوجه به جنبــه عمومي جرم ومجهول المکان بودن متهم بدینوســیله به آقاي 
اصغرپیرمرادیان وفق مــاده 115 قانون دادرســي کیفري به نامبرده ابــالغ مي گردد 
درخصوص شــکایت علیه شمامبني برتحصیل مال ازطریق نامشــروع وجعل درپرونده 

کالسه 951048 شعبه اول بازپرسي شهرضا الزم است جهت رسیدگي ودفاع ازخودظرف 
مدت یکماه ازتاریخ انتشارآگهي دراین شعبه حاضردرغیراینصورت وفق مقررات قانوني 
اقدام خواهدشد. م الف: 866 فاضلي بازپرس شــعبه اول دادسراي عمومي وانقالب 

شهرضا )70 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/705 شماره:1396/04/446611 – 1396/9/23 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه در کوی گرداب  پالک شــماره 2362 فرعی از 193 اصلی واقع در طرق جز 
بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نــام آقای علیرضا محمد 
حسینی فرزند داود و غیره در جریان ثبت 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 پــالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1396/10/27  ســاعت 10 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه 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:500 عباســعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)149 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/703  آقای ابوالقاسم مزده زاده دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه  
467/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد علی مزده زاده به شناسنامه 1230001697 در تاریخ 1396/9/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ابوالقاسم مزده 
زاده، ش.ش 2 نسبت با متوفی پدر 2- ســمیرا نام آور، ش.ش 2280003538 نسبت با 
متوفی همسر 3- محمد احسان مزده زاده، ش.ش 1230140409 نسبت با متوفی فرزند 
4- شمسی دیودل، ش.ش 41 نســبت با متوفی مادر، اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 496 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )مجتمع شماره یک( )151 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

9/751 شماره اجراییه:9610423630100216  شماره پرونده:9609983630100364 
شماره بایگانی شعبه:960392 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609973630100788  محکوم علیهما سردار صفوی فرزند اسکندر به 
نشانی تهران خ کارون کوچه هزار خانی پ 81 و منصور قربانی به نشانی مجهول المکان 
به صورت تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلــغ 1/097/360/000ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر به میزان هزینه وارد شده و همچنین حق 
 الوکاله طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شــاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید 
) 1- مبلغ چهارصد میلیون ریال مورخ 95/6/31 و 2- مبلغ ششصد و نود و هفت میلیون و 
سیصد و شصت هزار ریال مورخ 1395/10/30 ( تا زمان وصول در حق محکوم له اجرایی 
محمد حسین شیاسی ارانی فرزند یوسف به نشانی تیران رضوانشهر شهرک صنعتی فاز 
3 خ 5 غربی سنگبری با وکالت جعفر چرغان فرزند عبدالرزاق به نشانی نجف آباد خیابان 
امام چهار راه شــهرداری جنب بانک ملی مرکزی  واحد 2  و پرداخت نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت اجرای احکام موظف اســت به اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین 
دادرسی مدنی رعایت نماید.  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 

ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
 دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست
 اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
 1394(. م الف: 383 شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان تیران)466 کلمه،

 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/730 شماره ابالغنامه:9610100368907233 شماره پرونده:9609980365700156 
شماره بایگانی شــعبه:960867  آگهی ابالغ وقت رســیدگی به آقای ابوالفضل باقری 
فرزند اکبر، خواهان آقای رجبعلی روغنی  باوکالت خانم ریحانه عباد سیچانی به طرفیت 
خوانده آقــای ابوالفضل باقری فرزند اکبر دایــر بر مداخله در امر وکالــت که با توجه به 
اعتراض آقای رجبعلی روغنی نسبت به دادنامه شــماره 9609970354500672 مورخ 
1396/04/31 دادگاه بدوی شعبه 119 اصفهان مطرح که به این شعبه )اصفهان خیابان 
چهار باغ باال چهار راه نظر مجتمع دادگاه های تجدید نظر اســتان اصفهان( ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609980365700156 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان اصفهان 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/08/07 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر 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. در ضمن با توجه به اینکه تاریخ 1397/08/08  تعطیلی 
رســمی می باشد لذا وقت رســیدگی مورخ 1397/08/08 ســاعت 9/30 صبح ابطالل 
گردیده است توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک 
 انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و اســتثناء انجام می شود
 بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق 
سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت 
ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمــات الکترونیک قضائی و در صورت عدم 
 دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:29623 شعبه 8 دادگاه

 تجدیدنظر استان اصفهان ) 170 کلمه، 2 کادر(

مزایده 
پرونــده:  شــماره   139603902004000230 آگهــی:  شــماره   9 /765
139304002004000474 آگهی مزایده پرونده به شماره بایگانی: 9301673 ششدانگ 
یکدستگاه آپارتمان )طبقه دوم( به مســاحت 157/90 مترمربع، که مقدار 9/13 مترمربع 
آن مساحت تراس است قطعه سوم تفکیکی پالک 4893/25 )بیست و پنج فرعی-  چهار 
هزار و هشتصد و نود و سه اصلی( مفروزی از پالک 4 )چهار( فرعی از اصلی مذکور، واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان، بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه چهارم به مساحت 
12/50 مترمربع، بانضمام ششــدانگ انبــاری قطعه دوم به مســاحت 4/08 مترمربع با 
قدرالسهم ازمشاعات که در دفتر 1233 صفحات 53 و 56 بنام راهنین خانم فاطمه پاکدل 
و آقای اصغر کشکولی ثبت و صادر شده است با جمیع توابع و متعلقات شرعیه و عرفیه آن 
بدون اســتثناء چیزی از آن به آدرس: اصفهان خیابان میر، کوچه شماره هشت، )آفتاب(، 
انتهای بن بست پالک شمالی و طبق نامه 94/1/25-934280707200339 اداره ثبت 
منطقه جنوب اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: شمااًل: اول و پنجم دیواریست به 
فضای پالک 4898 فرعی دوم پنجره و دیواریست به نورگیر )این حد شرقیست( سوم در 
سه قسمت که اول شرقی و سوم غربیست دیواریست به داکت چهارم که غربیست پنجره 
و دیواریست به نورگیر شرقًا: دیوار به دیوار و دیواریســت به پالک 4896 جنوبًا: در یازده 
قسمت که دوم و چهارم شرقی ششم منحنی شکل هشتم و دهم غربیست دیوار کوتاه و 
نرده است به فضای حیاط مشاعی غربًا: اول و سوم دیواریست به فضای پالک 4893/3 
که در سابقه دیوار اشتراکی بوده است دوم در چهار قسمت که دوم پخی شکل و اول شمالی 
وچهارم جنوبی است درب و دیواریست به راه پله و آسانسور و کانال کولر به مساحت 0/72 
متر مربع محاط در این آپارتمان است و کف و سقف اشتراکیست. حدود انباری شمااًل: درب 
و دیواریست به راه پله شرقًا: دیواریست به پشت بام جنوبًا: اول دیواریست به پشت بام دوم 
دیوار اشتراکیست با انباری شماره سه غربًا: دیواریست به راه پله مشاعی کف اشتراکی و 
سقف پشت بام است حدود پارکینگ شماره 4 شمااًل: خط مفروض است به پارکینگ شماره 
سه شرقاً: و جنوبا و غربا: خط مفروض است به حیاط مشاعی که طبق نظر کارشناس رسمی 
پالک مورد وثیقه در طبقه دوم و بمســاحت عرصــه 157/90 مترمربع، دارای پارکینگ 
بمساحت 12/5 مترمربع و انباری بمساحت 4/08 مترمربع، اسکلت ساختمان بتنی با سقف 
تیرچه و بلوک دارای آسانسور )با ظرفیت پنج نفر 375 کیلوگرم( و نمای ساختمان تلفیقی 
از آجر و سنگ میباشد. کف و دیوارهای حیاط وپارکینگ از جنس سنگ می باشد و مجتمع 
آفتاب داری چهار واحد آپارتمان مسکونی مجزا و چهار عدد کنتور برق به شماره های 5700 
و 5720 و 5740 و 5760 و 5780 و یک کنتور برق عمومی است و آب مشترک و دارای 
 اشتراک گاز به شــماره کنتور 063513323- 00946425-01105131-00497585 
می باشــد. راه پله ها کف و بدنه ســنگ با نرده فلزی اســت. آپارتمان مذکور دارای 3 
اتاق خواب، کف ســرامیک و دیوارها کاغذ دیواری شــده اســت چهارچوب ها چوبی و 
دربهای داخلی از جنس چوب می باشــد. هــال و پذیرایی کف ســرامیک دیوارها کاغذ 
دیواری سقف ســفیدکاری و نقاشــی با گچ بری معمولی اســت کمدهای هال و اتاق 
خواب ها چوبــی و درب و پنجره ها از جنس آلومینیوم اســت. کف تراس ســرامیک و 
دیوارها از جنس سنگ اســت. سیســتم گرمایش پکیج با رادیاتور و سیستم سرمایشی 
کولرآبی است و سرویس های بهداشتی کف ســرامیک دیوارها کاشی شده و شیرآالت 
نصب می باشــد و ســقف های کاذب از جنس دامپا اســت. آشــپزخانه بصورت اول و 
دوم که کف ســرامیک و دیوارها چوبکاری شــده اســت و کابینت های نصب شده از 
جنس ام دی اف می باشــد و طبق اعالم بســتانکار مــورد وثیقه فاقد بیمه می باشــد. 
طبق ســند رهنی شــماره 3270-92/10/9 دفتر اسناد رسمی شــماره 352 اصفهان 
 بابت بدهی شــرکت کاغــذ ایرانیــان  نواندیش در رهــن بانک ملت اصفهــان واقع 

می باشد از ساعت 9 الی 12 روز یکشــنبه مورخ 96/10/17 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول- ابتدای الهور-سمت چپ 
به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 8/052/000/000 ریال )هشت میلیارد و 
پنجاه و دو میلیون ریال( شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً 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 مســترد 
می گردد ضمنًا این آگهــی در یک نوبــت در روزنامه زاینده رود چــاپ اصفهان مورخ 
 96/09/28 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایــده 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:29592 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)861 کلمه، 9 کادر(
ابالغ رای

9/750  شماره دادنامه: 9409973749101732 شماره پرونده: 9409983749100618 
شماره بایگانی شعبه: 940980 خواهان: بانک توســعه تعاون با نمایندگی آقای مهدی 
قادری زفره به نشــانی اصفهان خ توحید چهار راه توحید تقاطع نظر بانک ملت مدیریت 
شعب بانک توسعه تعاون، خواندگان: 1- آقای هوشنگ طاهری فرزند شهریار به نشانی 
مبارکه فرماندهی نیروی انتظامی اداره پلیس پیشگیری مبارکه، 2- آقای سجاد مرادپور 
فرزند شنبه به نشانی بروجن فاطمیه فاز یک خ دوم ک اول سمت راست پ 15، 3- آقای 
عبدالرضا پناه پوری فرزند عبدالرسول به نشانی شــهرضا خ حافظ شرقی خ 17 شهریور 
فرعی 4، خواسته: مطالبه وجه بابت ضمانت نامه ضبط شده، گردشکار: دادگاه با توجه به 
بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک توسعه تعاون با نمایندگی 
آقای مهدی قادری زفره به طرفیت آقایان هوشــنگ طاهری فرزند شهریار و عبدالرضا 
پناهپوری فرزند عبدالرسول و سجاد مرادپور فرزند شنبه به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و 
هفده میلیون ریال وجه بابت ضمانت نامه شماره 2201/011155 مورخ 1392/10/17 
به انضمام مطلق خسارات دادرسی و قانونی دادگاه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی 
و مال حظه اسناد  و امالک ضمانت نامه مذکور و تعهد تضامنی خواندگان در برابر خواهان 
به پرداخت مبلغ موصوف و اقرار صریح و مقرون به واقع خوانده ردیف اول و عدم حضور 
سایر خواندگان در جلسه رسیدگی و عدم تدارک هر گونه دفاع جهت برائت ذمه خود دعوی 
خواهان را وارد و ثابت دانسته و به اســتناد مواد 403 و 404 قانون تجارت و مواد 198 و 
202 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی خوانــدگان را متضامنا به پرداخت 
مبلغ یکصد و هفده میلیون ریال بابت اصل دین و 3/735/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1394/3/9 لغایت وصول محکوم به که 
توسط واحد اجرای احکام حقوقی محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. 
رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به اقرار ایشان حضوری و قطعی است و 
در خصوص سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
 شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان اصفهان 
می باشــد. م الف: 96/277  شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دهاقان )370 کلمه، 

4 کادر(

تبصره 1 ماده 105 اصالحي آئین نامه قانون ثبت
9/769 نظربه اینکه براســاس تقاضاي آقاي محمدعلي بهاري مبني برتعیین بهاء ثمنیه 
اعیاني ششدانگ پالک 3620 – فرعي از3- اصلي واقع دربخش یک ثبتي شهرضا که 
طبق سوابق متعلق است به خانم فاطمه السادات دباغ که دراجراي تبصره یک ماده 105 
اصالحي آئین نامه قانون ثبت ، کارشناسي رسمي دادگســتري میزان بهاء ثمنیه اعیاني 
پالک فوق الذکر رابه مبلغ 3300000 ریال برآوردواعالم نموده است ومتقاضي آن رابه 
حساب سپرده 2171320316006 طبق فیش شماره 9622127870666578 مورخ 11 
/ 9 / 1396 به مبلغ 3300000ریال واریزنموده وچون ذینفع فاقدنشــاني است / نشاني 
تعیین شده ذي نفع موافق باواقع نمي باشــدلذاباتوجه به مفادتبصره یک آئین نامه فوق 
الذکرمراتب فقط یک مرتبه درروزنامه کثیراالنتشارآگهي مي شود تا ذینفع جهت دریافت 
بهاء تعیین شده به اداره ثبت اسنادوامالک شهرضامراجعه ودرصورتیکه تضییع حقي شده 
باشدمي تواندازتاریخ انتشــاراین آگهي به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائي مراجعه 
وگواهي طرح دعوي رابه این اداره تسلیم نمایدبدیهي است درصورت عدم مراجعه ذینفع 
به مراجع قضائي درمدت تعیین شده وعدم ارائه گواهي طرح دعوي سندمالکیت متقاضي 
بدون استثناءبهاء ثمنیه اعیاني صادروتســلیم خواهدشد. م الف: 870  موسوي  رئیس 

اداره ثبت امالک شهرضا  )181 کلمه، 2 کادر(
موضوع تبصره 3  ذیل ماده 120 

9/770 شماره صادره: 1396/42/434625 – 1396/8/15 نظر به اینکه تمامت بیست 
و چهار هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک ثبتی 1463 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان  در صفحه 462 دفتر 1010 امالک بنام ســید جواد مرتضوی سابقه ثبت و 
صدور سند مالکیت داشته و نامبرده فوت شده و ورثه حین الفوت وی طبق گواهی حصر 
وراثت عبارتند از پسر بنامهای مسعود و جمشــید و امیر شهریار و یک دختر به نام فاطمه 
بانو و یک همسر به نام ملکی رحیمی کچلک و مطابق سند انتقال اجرایی 10512 مورخ 
95/5/31 دفترخانه 233 اصفهان مقدار 3/05 حبه مشاع از سهم االرث جمشید به مسعود 
انتقال یافته اعالم می دارد آقای سید مســعود مرتضوی برابر درخواست وارده به شماره 
139521702002411304 مورخ 1395/06/15 تقاضای صدور ســند مالکیت ســهم 
االرث خود از، مرحوم ســید جواد مرتضوی را نموده و اعالم داشته، دفترچه سند مالکیت 
مذکور نزد آقای جمشید مرتضوی، احدی از وراث می باشــد لذا به موجب تبصره 3 ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدوا به نامبرده اخطار شده و به جهت انقضای مدت ده روز 
از تاریخ ابالغ اخطاریه و عدم مراجعه و تحویل ســند مالکیت به این منطقه ثبتی، مراتب 
یکبار آگهی تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد و یا مجوز 
قانونی جهت نگهداری ســند مالکیت دارد به این اداره ا رائه و یا نســبت به تحویل سند 
مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر اینصورت پس از پایان مهلت ده روز از انتشــار آگهی و 
عدم وصول اعتراض موجه، سند مالکیت وراث طبق مقررات صادر  و سند مالکیت اولیه از 
درجه اعتبار ساقط خواهد شد. م الف: 29959 قویدل رئیس ثبت منطقه جنوب اصفهان 

)272 کلمه، 3 کادر( 
مزایده

9/764  اجرای احکام حقوقی شعبه 13 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 960409  ج /13 له مژگان رامی به وکالت از آقای علی زارعان و 
علیه 1- امیررضا استکی 2- زهرا استکی 3- یوسف استکی 4- نصراله استکی 5- نصرت 
استکی مبنی بر مطالبه مبلغ 213/593/509 ریال بابت محکوم به در تاریخ 96/10/26 
ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش 19/716 حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسی که ذیال درج شــده اســت ملکی آقای مرحوم محمدرضا استکی واکنون در 

تصرف مالکانه محکوم علیه توسط کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی 
شــده 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 و از ملک بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام 
حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
 خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس ازپرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. 
هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: یک باب 
منزل واقع در اصفهان خیابان میرداماد کوچه بهادر خان کوچه حاجیان نبش بن بســت 
عدل اینجانبان کارشناسان منتخب پس از اطالع از موضوع کارشناسی در معیت خواهان 
از محل مورد معرفی بازدید نموده و پس از معاینه و بررسی های الزم و با توجه به مدارک 
ابرازی نتیجه به شــرح ذیل تقدیم می گردد. این پالک به شــماره 1586/1 دارای سند 
رسمی به شماره چاپی 843777 الف- 81 می باشــد که در دفتر 75 صفحه 457 تحت 
شماره 4859 به نامهای آقای محمدرضا استکی و خانم لیال دهقانی هر کدام به میزان سه 
دانگ به ثبت رسیده اســت.محل مورد نظر هنگام بازدید یک باب ساختمان قدیمی یک 
طبقه می باشد که این ساختمان با اسکلت دیوار با باربر و سقف چوبی با نمای سیمان رنگی 
و بدنه داخلی آجری و گچ رویه و رنگ و کابینتmdf می باشــد مساحت عرصه طبق 
سند 128/16 متر مربع و مساحت اعیانی حدود 104 متر مربع می باشد و بنا به اظهارات 
خوانده) خانم مژگان رامی( و تایید خواهان) غالمرضا اســتکی( بازسازی و مرمت داخل 
خانه توسط خوانده صورت پذیرفته اســت.پالک مذکور با توجه به نامه شهرداری منطقه 
یک اصفهان به شماره 1/96/6792 مورخ 96/5/24 تماما در مسیر قرار گرفته و هیچگونه 
باقی مانده ای ندارد.نتیجه: با شــرح مراتب باال و با توجه به موقعیت محل و متراژ عرصه 
و اعیانی پالک و قدمت ســاختمان ومتعلقات مربوطه ونوع کاربری و پروانه صادر شده و 
اشتراکات و مصالح بکار رفته و سایر عوامل موثر در ارزش گذاری، ارزش ششدانگ عرصه 
و اعیان پالک مورد بازدید به نظر اینجانبان نهصد و شصت میلیون ریال معادل نود و شش 
 میلیون تومان ) 960/000/000/000 ریال( و ارزش بازســازی صورت پذیرفته در اعیان 
) که خوانده مدعی اجرای آن می باشد( یکصد و هشتاد میلیون ریال معادل هیجده میلیون 
تومان و ارزش عرصه و اعیان پالک مذکور بدون در نظر گرفتن بازسازی صورت پذیرفته 
 در اعیان برابر هفتصد و هشــتاد میلیون ریال معادل هفتاد و هشت میلیون تومان برآورد 
می گردد. م الف: 29664 اجرای احکام حقوقی  شعبه 13 دادگستری اصفهان )536 

کلمه، 6 کادر(
حصر وراثت

9/766 خانم فاطمه طاهرزاده ورنوســفادرانی دارای شناســنامه شماره 15072به شرح 
دادخواســت به کالسه  775/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان احمدرضا اسمعیلی ورنوســفادرانی به شناسنامه 341 
در تاریــخ 1374/5/31 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- ربابه اسماعیلی ورنوســفادرانی فرزند هاشم، ش.ش 936 
)مادر( 2- فاطمه طاهرزاده ورنوســفادرانی فرزند خدا بخش، ش.ش 15072 )همســر( 
3- پریسا اســماعیلی ورنوســفادرانی فرزند احمدرضا، ش.ش 1130004953 )فرزند( 
4- مهسا اســمعیلی ورنوســفادرانی فرزند احمدرضا، ش.ش 1130247287 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6084 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )149 کلمه، 

2 کادر(
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ابالغ وقت رسیدگی
9/719 شماره ابالغنامه: 9610106794101959 شماره پرونده: 9609986794100915 
شماره بایگانی شعبه: 960916  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
علیرضا فیاضی، خواهان آقای مرتضی اکوچکیان دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای 
علیرضا فیاضی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 960916 
شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1396/11/14 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 29633 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )163 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/720 شماره ابالغنامه: 9610106836409479 شماره پرونده: 9609986836400397 
شــماره بایگانی شــعبه: 960438  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم 
به  محراب روحانی مریان فرزنــد مهرعلی خواهان  فاطمه محرم زاده دادخواســتی به 
طرفیت  خوانده آقای محراب روحانی به خواســته طالق به درخواست زوجه مطرح که 
به این شــعبه ) اصفهان خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- 
مجتمع قضایی شهید قدوســی- طبقه 3 – اتاق 302(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986836400397 شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شهید 
قدوسی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1396/11/14 و ساعت 11/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:29672 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/721 شماره ابالغنامه: 9610100351009984 شماره پرونده: 9609980351000826 
شماره بایگانی شعبه: 961021  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
مجتبی حیدری فرزند محمد علی، خواهان  غالمرضا مســتاجران گورتانی دادخواستی 
به طرفیت  خواندگان مجتبی حیدری و مصطفی مظاهری به خواســته تامین خواســته، 
 مطالبه وجه چک، مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ) اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 212(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351000826 شعبه 10 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/11/14 و ساعت 
13 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده مجتبی حیدری و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده مجتبی حیدری 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:29625 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/722 شماره ابالغنامه: 9610100352411001 شماره پرونده: 9609980352400538 
شماره بایگانی شعبه: 960604  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
فرشاد جوکار، خواهان سید محسن مامن پوش و شرکت گیتی لوله اول آلما دادخواستی به 
طرفیت خوانده آقای فرشاد جوکار به خواسته مطالبه وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه مطرح که به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان 
آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980352400538 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و 
بازرگانی شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/14 ساعت 11 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 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: 29681 شعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )184 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/723 شماره ابالغنامه: 9610100352411100 شماره پرونده: 9609980352400605 
شماره بایگانی شعبه: 960677  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
حسین منصوری فرزند محمد، خواهان شرکت امین تجارت منتخب خراسان دادخواستی 
به طرفیت خوانده حسین منصوری و غیره به خواسته مطالبه وجه چک و خسارات دادرسی 
مطرح که به این شعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه 
و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609980352400605 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی 
شهرستان اصفهان ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/11/16 ساعت 10/30 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 29620 شعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )179 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/724 شماره ابالغنامه: 9610100351211578 شماره پرونده: 9609980351200744 
شماره بایگانی شــعبه: 960858  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
آقای امیــن قائد امینی فرزند بهروز، خواهان  آقای علیرضا اســکندری دادخواســتی به 
طرفیت  خوانــده آقای امین قائد امینی هارونی به خواســته ابطال ســند، ابطال بطالن 
معامله مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351200744 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1396/11/18 و ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 

خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف:29635 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)171 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/725 شماره ابالغنامه: 9610106794201430 شماره پرونده: 9609986794201161 
شماره بایگانی شعبه: 961167  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به خانم 
مریم غالمی مهیاری فرزند مرتضی و آقای علی رئوف فر،  خواهان خانم ســمانه نجفی 
نیسیانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی رئوف فر و خانم مریم غالمی مهیاری 
به خواسته الزام به تنظیم سند رســمی خودرو مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه 
شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986794201161 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/11/21 ساعت 11/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 29654 شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )183 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/726 شماره ابالغنامه: 9610106793802422 شماره پرونده: 9609986793801221 
شماره بایگانی شعبه: 961224  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
سعید امیر حاجیلو، خواهان آ قای حســام الدین افتخاری دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای سعید امیر حاجیلو به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه 
شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986793801221 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/11/24 ساعت 11/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ 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: 29640 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )167 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/727 شماره ابالغنامه: 9610100352411263 شماره پرونده: 9509980352400627 
شماره بایگانی شــعبه: 950780  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
ایران- محمد علی- ناصر- رمضان- منصور- بهمن- تــوران- منیژه- مهری همگی 
صدیقی مورنانی و بتول هوشــنگی طامه، خواهان آقای علیرضا بالئیان دادخواستی به 
طرفیت خواندگان فوق به خواسته اعتراض ثالث مطرح که به این شعبه ) اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور 
تجاری و بازرگانی( ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9509980352400627 شعبه 24 

دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1396/11/23 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 29675 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )182 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/728 شماره ابالغنامه:9610106795600561 شماره پرونده:9609986795600685 
شماره بایگانی شعبه:960685 ابالغ شونده حقیقی: سعید عملی به نشانی مجهول المکان، 
تاریخ حضور:1396/11/25 چهارشنبه ســاعت: 17/30 ،محل حضور: اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، 
در خصوص دعوی فالح پرستگاری  به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می 
شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از 
طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت 
عدم دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:29606 شعبه 26 

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

9/702  در خصوص پرونده کالســه 358/96 ش 2 دعوی عبدالکریم قاسم یاسری به 
طرفیت 1- نوشین رستمی 2- مصطفی محمدی 3- سید مهران رضی به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمی با توجه به مجهول المکان بودن آدرس محل سکونت خواندگان ردیف 
دوم و سوم و تعیین وقت رسیدگی به تاریخ 96/11/1 ساعت 3/30 بعد از ظهر مراتب جهت 
نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به حضورتان اعالم وارسال می گردد. مقتضی 
می باشد یک نسخه از روزنامه انتشار یافته جهت بهره برداری قضایی به این شعبه از شورا 
ارسال فرمایید. ضمنا نسخه ثانی دادخواست و ضمایم در پرونده جهت ابالغ به خواندگان 
فوق ضمیمه می باشد. م الف: 491 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

نطنز )120 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/704 شــماره صادره:1396/04/446423 – 1396/9/23 چون تمامی ششدانگ یک 
قطعه باغ مشهور مقیم پنج قفیزی در کوی صحرا پالک شماره 1754 فرعی از 100- اصلی 
 واقع در طامه جز بخش 9  حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونــده ثبتی به نام خانم 
ام البنین حاجی شمسی فرزند سیف اله در جریان ثبت 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 شــنبه مورخ 1396/10/30  ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف:498  اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)148 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/731 شماره ابالغنامه: 9610100354306580 شماره پرونده: 9609980362000754 
شماره بایگانی شعبه: 961101  شکات آقای رضا طاهری و خانم مهری قاسمی شکایتی  
به طرفیت  آقای مهدی قنبری فرد به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید و فحاشی  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 
دادگاه کیفری دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 458  ارجاع و به کالســه 961101  ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/12/20 ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهم  و درخواست شکات  و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهم  پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:29677 

شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان)117 جزایی سابق( )162 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/717 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1592/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 11/30 صبح روز شنبه مورخه 
1396/10/30، مشخصات خواهان : فتحعلی قاسمی اندانی فرزند حسین با وکالت سید 
محمد علی بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی روبروی بانک صادرات 
انتهای بن بست شماره 81،  مشخصات خوانده: محمد صادق نجفی فرزند جواد و مرتضی 
زاهدپور فرزند روزعلی، خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 77/691/000 ریال به شرح متن 
دادخواست خسارات ناشــی از ضرر و زیان ناشی از جرم جعل و اســتفاده از سند مجعول 
بابت نظریه کارشناســی مقوم مبلغ 21/000/000 ریال تاخیــر تادیه حق الوکاله وکیل، 
دالیل خواهان: فتوکپی مصــدق مبایعه نامه- فتوکپی غیرمصــون وکالتنامه- مصدق 
اجرائیه- مصدق سند- پرینت حســاب بانکی – دفترنامه، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.

م الف: 6066 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )233 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
9/716 کالسه پرونده 759/96 شماره دادنامه: 11240 تاریخ رسیدگی: 96/8/17 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: رحمان شیروی به نشانی 
خمینی شهر خ کهندژ خ 16 متری جدید کوچه ش اصغرعموشاهی،  خوانده: منصور باقری 
شاد  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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای رحمن شیروی  به طرفیت آقای منصور 
باقری شاد به خواســته مطالبه مبلغ شــصت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
9508/076298 عهده بانک ملی شعبه جوشقان کاشــان به انضمام خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده  در جلسه رسیدگی مورخه 96/8/17  و عدم 

حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/8/17 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً 
به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  
و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم 
اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و 
پرداخت مبلغ هشتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمینی شهر می باشد.م الف:6065 شعبه 12 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف خمینی شهر )365 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/715 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 1605/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 10 صبح روز شنبه 
مورخه 1396/11/7، مشــخصات خواهان : علی زمانی فرزند حیدر، مشخصات خوانده: 
سعید نوروزی فرزند محمد خواسته و بهای آن:  تقاضای صدور حکم محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلــغ 129/000/000 ریال معــادل دوازده میلیون و نهصد هزار 
تومان بابت یک فقره چک و تامین خواسته قبل از اجرا با احتساب مطلق خسارات اعم از 
هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، دالیل خواهان: اصل و فتوکپی مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت و مدرک شناسایی، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
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 شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6064 شعبه 
چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )207 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/714 آقای منصور ملکوتی ورنوســفادرانی دارای شناســنامه شــماره 395 به شرح 
دادخواســت به کالسه  767/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان جهان لج دار ورنوسفادرانی به شناسنامه 7833 در تاریخ 
1393/3/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- منصور ملکوتی ورنوسفادرانی فرزند یداله، ش.ش 395 )فرزند( 2- قاسمعلی 
مانی فرزند حســین، ش.ش 193 )فرزنــد( 3- داریوش ملکوتی ورنوســفادرانی فرزند 
یداله،ش.ش 192 )فرزنــد( 4- بهرام ملکوتی ورنوســفادرانی فرزند یداله، ش.ش 217 
)فرزند( 5- داود ملکوتی ورنوســفادرانی فرزند یدالــه، ش.ش 1212 )فرزند( 6- ناصر 
ملکوتی فرزند یداله، ش.ش 184 )فرزند( 7- میترا ملکوتی ورنوســفادرانی فرزند یداله، 
ش.ش 14304 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 6058 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )174 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجرائیه
9/713 شماره پرونده: 139604002121000209/1 شماره بایگانی پرونده: 9600295 
شماره آگهی  ابالغیه: 139603802121000050 آگهی ابالغ اجراییه پرونده 9600295 
بدین وســیله به آقایان و خانم غالمرضا رحیم پور ورنوســفادرانی، نام پدر: اکبر، تاریخ 
تولد: 1356/01/01 شــماره ملی: 1141107996 شماره شناسنامه: 839 و مسعود رحیم 
پور ورنوســفادرانی، نام پدر: اکبر، تاریخ تولید: 1363/3/25 شماره ملی1141325942 
شماره شناسنامه 1695 و صدیقه حاج حیدری ورنوسفادرانی، نام پدر: احمد، تاریخ تولید: 
1336/04/20 شماره ملی 1140979000 شماره شناسنامه 256 و محمدرضا رحیم پور 
ورنوسفادرانی، نام پدر: اکبر، تاریخ تولد: 1357/04/09 شماره ملی 1140190814 شماره 
شناسنامه: 19127 و رسول رحیم پور، نام پدر: اکبر، تاریخ تولد: 1366/04/26 شماره ملی 
1142329569 شماره شناسنامه: 10472 و احمدرضا رحیم پور، نام پدر: اکبر، تاریخ تولد: 
1361/06/25 شماره ملی 1141257572 شماره شناسنامه: 2044 و زهرا رحیم پور، نام 
پدر: اکبر، تاریخ تولد: 1354/03/01 شماره ملی 1141079984 شماره شناسنامه: 283 
همگی ورثه مرحوم اکبر رحیم پور  به نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه ماهوش 
فرعی 5 پ 75 ابالغ می شــود که خانم صدیقه حاج حیدری ورنوسفادرانی جهت وصول 
مهریه به شرح یک جلد کالم اله مجید که یکهزار ریال هدیه داشته باشد و بانضمام مبلغ 
دویست و شصت و دو ریال و پنجاه دینار بعنوان مهرالسنه و یک عدد آئینه پانصد ریال بابت 
خرید لباس زنانه بیست هزار ریال جهت خریداری ملک مبلغ پنجاه هزار ریال و بانضمام 
مقدار هفتاد و پنج گرم طالی ســاخته مقوم به مبلغ ســیزده هزار ریال و چهل و دو کیلو 
مس ساخته مقوم به مبلغ پنج هزار ریال که باقرار زوجه طالی نامبرده تسلیم او شده است 
و بقیه بر ذمه زوج اســت که عندالمطالبه بپردازد و حق التحریر 400/000 ریال به استناد 
مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 2489-1351/4/23 دفترخانه ازدواج 42 و طالق 100 
خمینی شهر علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9600295 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/9/11 مامور، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید، عملیات 
اجرائی جریان خواهــد یافت. م الف: 6057 یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

خمینی شهر)377 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

9/712 کالسه 503/96 شماره دادنامه: 574 تاریخ رسیدگی: 96/9/25 مرجع رسیدگی: 
شعبه دوم حقوقی شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: مهدی مختاری فرزند عباسقلی 
به نشانی تیران شهرک صنعتی رضوانشهر خ ششم مرکزی سنگبری آوند با وکالت مهدی 
قائدی فرزند حیدرعلی به نشانی تهران خردمند شمالی نبش خ دی پالک 81 طبقه اول، 
 خواندگان: 1- بهرام مختاری اســفیدواجانی فرزند بهمن به نشانی تهران میدان شوش 
خ شوش روبروی سیتی ســنتر 2 مجتمع ســنگ فروشــان تهران داخل گاراژ- اصغر 
فدایی فرزند تقی به نشانی تهران میدان شــوش خ شوش روبروی سیستی سنتر مجتمع 
سنگ فروشــی داخل گاراژ دست راست مغازه دوم،  خواســته: مطالبه وجه چک به مبلغ 
186/000/000 ریال، 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 شــورا: در خصوص دادخواست مهدی 
مختاری فرزند عباســعلی با وکالت مهدی قائدی به طرفیت خوانــدگان بهرام مختاری 

اســفیدواجانی و اصغر فدایی خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده خوانده ردیف دوم 
به عنوان ظهرنویس خوانده ردیف ســوم با وکالت مهدی قائدی به خواسته مطالبه مبلغ 
186/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 418/012366- 93/7/3 شعبه تهران 
شوش به انضمام خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با توجه به 
محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک، از ناحیه بانک محال علیه و با توجه 
به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/9/18 و عدم حضور خواندگان در جلسه 
رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت 
صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/9/25 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و مستندا 
به مواد  198 و 519 و 522 از  قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف 
اول به پرداخت مبلغ 186/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت 3/405/000 ریال بابت هزینه دادرســی و تمبر الصاقی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز 
قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی تیران می باشد. در خصوص خوانده ردیف دوم 
نظر به به انقضای مهلت 15 روزه جهت برگشت نمودن چک لذا به استناد ماده315 قانون 
تجارت قرار عدم اســتماع دعوا صادر می گردد که ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی تیران است. م الف:388 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف تیران )472 کلمه، 5 کادر(
احضارمتهم

9/761 باتوجه به جنبــه عمومي جرم ومجهول المکان بودن متهم بدینوســیله به آقاي 
 علي شــعباني فرزند قاســم  وفق ماده 115 قانون دادرســي کیفري بــه نامبرده ابالغ 
مي گردد درخصوص شــکایت علیه شمامبني برمشــارکت درحمل ونگهداري وارسال 
میزان 200 / 19 کیلوگرم تریاک درپرونده کالسه 961029 شعبه اول بازپرسي شهرضا 
الزم است جهت رسیدگي ودفاع ازخودظرف مدت یکماه ازتاریخ انتشارآگهي دراین شعبه 
حاضردرغیراینصورت وفق مقررات قانوني اقدام خواهدشد. م الف: 868 فاضلي بازپرس 

شعبه اول دادسراي عمومي وانقالب شهرضا )78 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/729 شماره ابالغنامه: 9610106794201437 شماره پرونده: 9609986794201165 
شماره بایگانی شعبه: 961171  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
اسماعیل مهدور- خانم الهام شــیرازی، خواهان خانم پری آقا حســینی دادخواستی به 
طرفیت خوانده آقای اسماعیل مهدور و خانم الهام شیرازی به خواسته مطالبه چک مطرح 
که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201165 شعبه 12 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/26 
ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 29655 
 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )172 کلمه، 

2 کادر( 
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اجرای طرح جنگالنه 
درارتفاعات پارک سرچشمه

طرح »جنگالنه« درارتفاعات پارک سرچشــمه 
شهرستان خوانسار اجرا شد.

به گزارش پارما از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان خوانسار، طی روزهای اخیر این طرح 
در سطح وســیعی از ارتفاعات پارک سرچشمه 
خوانساراجرا شد. به مناسبت طرح جنگالنه، بذر 

بادام کوهی از نوع اسکوپاریا کاشته شد.
این طرح بــا همــکاری ادارات حفاظت محیط 
زیســت،منابع طبیعی، ورزش و جوانان، شورای 
اسالمی شهر و ســازمان هاي مردن نهاد زیست 
محیطي خوانسار برگزار شد. در این طرح نماینده 
مردم خوانســار، فرماندار و برخی از مســئوالن 

شهرستان خوانسار نیز حضور داشتند.
این نوع بــادام کوهی بــه صورت بــدون خار با 
شاخه های جوان ســبز بدون کرک و شاخه های 
سبز ســال قبل اســت که برگ های نیزه ای یا 
قاشقي باریک با گل درشت به قطر ۲۵ میلي متر 
دارد. فصل گل دهي آن اواخر زمستان و اوایل بهار 

است و در ایران و آسیاي مرکزي رشد می کند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست: 
محیط بانی که امنیت ندارد، 
باید تماشاچی خاطیان باشد

رییس ســازمان حفاظت محیط زیست با بیان 
اینکه محیط بانی که امنیت و آسایش ندارد، باید 
تماشاچي خاطیان باشــد، گفت: هفته گذشته 
دولت هم ترازي محیط بانان با نیروهاي نظامي 
و انتظامي را به تصویب رساند و امیدوارم پس از 
اتمام بررســي بودجه ۹۷ در مجلس، به صحن 

علني مجلس برسد.
عیسی کالنتری در نخســتین نشست تخصصي 
فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست کشور، با 
بیان اینکه محیط زیست کشور حال خوبي ندارد، 
گفت: وضعیت آلودگي ها، پسماندها، دریاچه ها 

و تاالب ها گویا و مؤید این موضوع است.
وی با اشــاره بــه مشــاهدات از چند پاســگاه 
محیط بانی، اظهار کرد: با این ســطح از امکانات، 
توقع بیش از این نباید داشــت و مــا موظف به 
جبران کســری موجود در منابع انساني و مالي 

یگان حفاظت محیط زیست هستیم.

بودجه ۸۰۰ هزار دالری برای 
حفاظت از یوزهای آسیایی

گاردین نوشت: یوز ایرانی در آستانه انقراض کامل 
بوده و فقط ۵۰ یوز زنده مانده اند.

یوز های آســیایی زمانی در سرتاســر قاره آسیا 
گســترش یافتند؛ با این حال در هندوســتان 
منقرض شــدند. گسترش کشــاورزی در قرون 
نوزده و بیستم میالدی نیز از تعداد آنان به شدت 
کاســت. در نهایت این  گونه جانــوری در تمام 
کشورهای آسیایی )که آن زمان بومی آنها بود( از 

بین رفت بجز در مناطقی از ایران.
منابع مالی ســازمان ملل متحد در ماه های اخیر 
کاهش یافته اند. بــه همین خاطر، فعاالن حقوق 
حیوانــات هشــدار می دهند که ایــن موضع بر 
بقای گونه های نــادر از جمله یوز آســیایی که 
سکونت گاه شــان در ایران اســت، تاثیر منفی 

خواهد گذاشت.

طعم شیرین عفو برای جوان 
محکوم به اعدام

جوان ۲۷ساله محکوم به قصاص نفس، از چوبه 
دار نجات یافت.

مدیر زنــدان مرکزی اصفهان گفــت: با تالش و 
پیگیری مددکاران این زندان و خانواده شــاکی 
مددجــو )ع.ف(، این جوان از چوبــه دار رهایی 

یافت.
منصــور بیژنی افــزود: گروه مــددکاری زندان 
مرکــزی در پــی تــالش بــی وقفــه و رایزنی 
و نشســت های متعــدد بــا خانــواده شــاکی 
مددجو)ع.ف( که حدود 1۰ ســال است به جرم 
قتل عمد جوانی 18 ســاله در  نزاع خیابانی در 
زندان متحمل کیفر بــود، با رضایت خانواده اش 

موفق به رهایی از چوبه دار شد.

ســردار علی مویدی با بیان آنکه طرح کرامت یــک طرح فرهنگی در 
پیشگیری از اعتیاد اســت، گفت: بعد فرهنگی کار، حاکی از دسترسی 
به نتایج در درازمدت است. وی با اشاره به اینکه در موضوعات فرهنگی، 
شتاب جایز نیســت و شــتاب زدگی می تواند همچون زهری برای آن 
فعالیت باشد، بر تامل و سرمایه گذاری در بســترهای مناسب جامعه 
برای فرهنگ ســازی و تغییر در رفتار هنجارشــکنان تاکید کرد. وی 
خاطرنشــان کرد: گزارش امام جمعــه و فرماندار فالورجان و ســایر 

مسئوالن اســتان حاکی از موفقیت در انجام طرح است؛ البته به شرط 
آنکه با آسیب شناسی علمی و جامع، اشکاالت را برطرف کرده و به اهداف 
نهایی برسیم. مویدی در پاسخ به این پرســش که با وجود هشت هزار 
معتاد در شهرستان فالورجان، چگونه می توان به پاکسازی این شهر از 
این معزل دست یافت، پاســخ داد: تحقق این شعار سخت و غیر ممکن 
است و فعال نمی توان به پاکی فکر کرد؛ زیرا اعتیاد حاصل ده ها پدیده 
دیگری است که ابتدا باید دالیل آن را شناخت. وی تاکید کرد: ما باید 

از طریق آموزش سعی کنیم افراد جامعه را با تبعات اعتیاد آشنا سازیم 
و افراد به این باور برسند که اعتیاد، امری قبیح و زیان آور است. مویدی 
با اشاره به صنعتی و پیچیده تر شدن مواد مخدر بیان کرد: ایجاد تنفر 
و کاهش تمایل افراد به مصرف آنهــا، کار را پیچیده تر می کند. وی از 
دو حوزه پیشگیری و مقابله خبر داد که در هر دو حوزه اقداماتی انجام 
شده و در حوزه مقابله مردم نسبت به اعتیاد حساسیت پیدا کرده اند؛ 
ضمن آنکه پلیس ناجا با همکاری مردم بیش از 4۰ پاتوق را متالشــی 
کرده است و تعداد زیادی دستگیر شــده اند؛ لذا، ناجا و دستگاه قضائی 
باید اقدامات خود را هوشمندانه تر و هدفمندتر کنند. همچنین رسانه ها 
باید پیگیر موضوع باشند. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: طرح کرامت در دو شهرستان فالورجان و مالیر )استان همدان( 
به صورت آزمایشی اجرا می شــود و چنانچه نتایج مطلوب حاصل شود 

به بقیه شهرســتان ها تعمیم خواهد 
یافت. وی همچنین ایجاد اشتغال برای 
بهبودیافتگان و صیانت را از مهم ترین 
عوامل کنتــرل برشــمرد. مویدی در 
پاسخ به پرســش خبرنگار زاینده رود 
درخصوص تاثیر خشکسالی، بیکاری 
و فقر بر اعتیاد بیان داشــت: نمی توان 
نقش مشکالت اقتصادی و اجتماعی، 
بیکاری و فقر را در اعتیاد نادیده گرفت؛ 
ولی نباید از تاثیــر دقیق تر نظارت ها 
غافل بمانیــم زیرا با دقیق تر شــدن 
نظارت ها، تخلفات نیز کمتر شده است. 
مویدی در خاتمه، فعالیت کمیته های 
فرهنــگ پیشــگیری، ورزش، کمیته 
درمان و صیانت و اشتغال برای اجرای 

طرح کرامت را مثبت ارزیابی کرد.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری:

طرح کرامت، یک طرح فرهنگی در کنترل و پیشگیری از اعتیاد است

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نهاد ریاست جمهوری، در سفر به اصفهان به مناسبت حضور در نشست ستاد پیشرفت طرح 
 کرامت و بررسی عملکرد کمیته ها در محل فرمانداری شهرستان فالورجان در جمع خبرنگاران آخرین اقدامات اجراشده در این راستا را تشریح 

کرد. 

عکس  روز 

 طرح کرامت، یک طرح فرهنگی در کنترل 
و پیشگیری از اعتیاد است

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

خبر

رییس پلیــس فضای تولیــد و تبــادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: مردی که با 
هدف اخاذی از پسران در شبکه های اجتماعی، خود 
را دختر معرفی می کرد، توسط پلیس فتای استان 
اصفهان شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ مرتضوی 

در تشــریح این خبر اظهار کرد: درپی شکایت یکی 
از شــهروندان مبنی بر اینکه فردی با تهدید انتشار 
تصاویر شخصی و خانوادگی وی قصد اخاذی از او را 
دارد، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار 
گرفت. وی افزود: شاکی که پسری جوان است، در 

اظهارات خود عنوان داشته مدتی پیش در شبکه های 
اجتماعی با فرد ناشناسی که خود را دختر جوانی به 
اســم »محبوبه« معرفی می کرده، آشنا می شود و 
به قصد ازدواج با وی فیلم هــا و تصاویر خصوصی و 
خانوادگی خود را در اختیار او قرار می دهد. این مقام 
ارشد انتظامی ادامه داد: آن فرد با هویت مجازی پس 
از دریافت اطالعات خصوصی شــاکی تغییر رفتار 

داده و از او تقاضای مبلغ 1۰۰میلیون ریال می کند 
تا فیلم ها و عکس هایش را در فضای مجازی منتشر 
نکند. سرهنگ مرتضوی گفت: به دنبال جمع آوری 
شــواهد و مســتندات الزم و اقدامات تخصصی در 
فضای مجــازی، نهایتا متهم که خــود را در فضای 
مجازی دختر معرفی می کرد، پسری جوان با هویت 

»رضا.ص« بود که شناسایی و دستگیر شد.

دستگیری مرد زن نمای فضای مجازی

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، از اجرای طرح 
فرهنگــی »یادی از یــاران« با هــدف تجلیل از 
فرزندان شهدا، جانبازان شهید، کارکنان متوفی 
ناجا و فرزندان شــهدای مدافع حرم توسط این 

فرماندهی خبر داد.
ســردار مهدی معصوم بیگی در جمــع فرزندان 
شــهدا، جانبازان شــهید، کارکنان متوفی ناجا 
و فرزنــدان شــهدای مدافع حرم اســتان اظهار 
داشت: این فرزندان بی شک فرشته های آسمانی 
هســتند که خداوند آنها را به صــورت امانت در 
اختیار ما قرار داده و ما وظیفــه داریم تمام توان 
 خود را برای خدمت گذاری بــه این عزیزان به کار 

ببندیم.
وی افزود: به همین منظــور طرحی در انتظامی 
اســتان با عنوان طــرح فرهنگی یــادی از یاران 
طراحی و عملیاتی شــد تا به یاد کسانی که جان 
و جوانی خود را در راه ســرافرازی این مرز و بوم و 

دفاع از ارزش ها و امنیت کشــور صرف کردند، در 
خدمت فرزندان این عزیزان باشیم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان کرد: هرچند 
پدران این عزیزان در قید حیات نبوده و در جوار 
حضرت حق و زنده جاوید هستند، اما به هر حال 
در این دنیای خاکی در کنار مــا حضور ندارند و 
وظیفه ما این اســت که در خدمــت خانواده ها و 

به ویژه فرزندان آنها باشیم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
طرح فرهنگی »یادی از یاران« در پلیس استان اصفهان اجرا می شود

معاون اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: 
1۰ هزار دانش آموز اســتثنایی در اصفهان، خدمات 
آموزشی را از آموزش و  پرورش استثنایی می گیرند 
و به فراخور حالشــان از خدمات بهزیستی بهره مند 
می شوند. سیداصغر فیاض با بیان اینکه در حال حاضر 
تمام معلوالن ذهنی، حرکتی، نابینایان و ناشنوایان 
تحت پوشش بهزیستی هستند، اظهار داشت: تمام این 
افراد به 4 درجه خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید 
گروه بندی شــده اند. دانش آموزان استثنایی که در 
مدارس استثنایی به تحصیل مشغول اند، دارای پرونده 
اجتماعی و توان بخشی در بهزیستی بوده و از خدمات 
و تجهیزات توان بخشی از جمله سمعک، عصا، ویلچر 
وغیره استفاده می کنند. وی بیان کرد: دانش آموزانی 
که از بهره هوشــی زیر ۷۰ برخوردار هستند، تحت 
آموزش و استفاده از خدمات بهزیســتی قرار دارند. 
وی بیان کرد: دانش آموزان معلول که بهره هوشــی 
آنها بین ۷۰ تا ۹۰ اســت، صرفا تحت تعلیم آموزش 

و پرورش استثنایی هســتند که در مقاطع مختلف 
تحصیلی درس می خوانند و از امکانات توان بخشــی 
بهزیستی استفاده می کنند و دارای پرونده اجتماعی 
و توان بخشی هستند. وی افزود: حدود 6۰ تا ۷۰ مرکز 
آموزشی روزانه زیر نظر بهزیســتی در سطح استان 
فعالیت می کنند که در ۲ بخــش آموزش بچه های 
کم توان ذهنی کمتر و بیشــتر از 1۵ ســال در حال 

خدمت رسانی هستند.

معاون اداره کل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

استفاده ۱۰ هزار دانش آموز استثنایی از خدمات بهزیستی

ساخت کانکس توسط اساتید و 
دانشجویان دانشکده فنی کرمانشاه

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان 
خبرداد:

کاهش ۱۹ درصدی مراجعات 
پزشکی قانونی استان

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: 
امســال مراجعات پزشــکی قانونی استان در 
مقایسه با ســال قبل 1۹ درصد کاهش داشته 
است. علی ســلیمان پور اظهار داشت: بیش از 
۷۰۰ نفر در تصادفات این استان جان خود را از 
دست داده و بیش از 1۷ هزار نفر مجروح شده 
اند که پرونده های آنها به پزشکی قانونی ارجاع 
داده شده؛ اما با وجود این آمار پرونده های ناشی 
از نزاع و تصادفات این اســتان در سال جاری 
6درصد کاهش داشــته اســت. وی با اشاره به 
اینکه ۳۳ درصد از پرونده های پزشکی قانونی 
استان مربوط به نزاع است، تصریح کرد: کاهش 
پرونده های ناشی از نزاع، نیازمند همکاری سایر 
دستگاه ها و فرهنگ سازی برای کاهش دعوا و 

ایجاد صلح و سازش است.

 دست کودک ۱۹ماهه 
در چرخ گوشت قطع شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: دست کودک 1۹ماهه 
در یکی از روستاهای شــرق اصفهان در چرخ 
گوشــت گیر کرده و در نهایت تا مچ قطع شد. 
محمد شریعتی با اشــاره به اینکه این اتفاق در 
روستای برسیان منطقه برآن شمالی اصفهان  
اعالم شده است، افزود: برای امدادرسانی به این 
پســر 1۹ماهه امدادگران ایستگاه 1۵ به محل 

حادثه اعزام شدند.
وی اضافه کرد:  هنگام حضور نیروهای امدادی 
در محل با توجه به شــدت جراحــات وارده به 
انگشــتان کوچک این کودک خردسال و نیاز 
به کمک های حیاتی بیمارستانی به این کودک 
نیمه جان و به منظور جدا ســازی دست  که تا 
ناحیه آرنج  توسط چرخ گوشت بلعیده شده بود، 
در حضور پزشکان جراحی، کودک توسط عوامل 
اورژانس شهر و پس از  اقدامات اولیه بالفاصله به  

بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شد.

آلودگی هوا، خون را آلوده 
نمی کند

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: میزان 
آلودگی هوا که وارد خون می شود، به اندازه ای 
نیســت که خون را آلوده کرده و گیرنده خون 
را دچار مشــکل کند. مجید زینلی در رابطه با 
تاثیر آلودگی هوا بر خون اظهار داشت: آلودگی 
هوا ســبب افزایش هموگلوبین و غلظت خون 
می شود و احتمال گرفتگی عروق و سکته قلبی 
را باال می برد. وی افزود: میزان آلودگی هوا که 
وارد خون می شود تا آن اندازه نیست که گیرنده 

خون را دچار مشکل کند.

پلیس راهور گزارش می دهد:
آسیب دیدگان نخاعی؛ 
مصدومان اصلی حوادث 

رانندگی 
بیش از ۵ هزار نفر در استان اصفهان امسال بر 
اثر سوانح رانندگی دچار آسیب نخاعی شده اند.

فرمانده پلیــس راهور اســتان اصفهان گفت: 
اســتفاده از تلفن همراه، ســرعت و ســبقت 
غیرمجاز، مهم ترین دالیل این حوادث در استان 
است. ســرهنگ رضایی افزود: امسال بیش از 
۹۰۰ نفر در اســتان جان خــود را در حوادث 
ترافیکی از دســت داده اند که نسبت به سال 
قبل کاهش 1۰ تا 1۵ درصدی داشته است.وی 
بیان کرد: برای هر یک از آسیب دیدگان حوادث 
ترافیکی بین 4۰ تا ۷۰ میلیون تومان نیاز است 
تا به چرخه زندگی برگردند. سرهنگ رضایی با 
بیان اینکه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و 
رانندگی در سال های اخیر بیشتر نهادینه شده 
است، گفت: خوشبختانه مردم هم در کشور ما 
به این درک رسیده اند که رانندگی باید با یک 
فرهنگ صحیح و برای تامین ســالمتی خود 

راننده باشد تا باعث پشیمانی در آینده نشود.

اخبار

بهزیستیناجا

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از توقیف 8 دستگاه 
موتورســیکلت غیرمجاز ســنگین به ارزش 1۰ میلیارد 
ریال خبر داد. ســرهنگ حسن یاردوســتی با اعالم این 
خبر اظهار داشــت: ماموران گشــت انتظامی شهرستان 
اصفهان حین گشت زنی مشــاهده کردند 8 موتورسوار با 

موتورسیکلت های سنگین اقدام به انجام حرکات نمایشی و ایجاد رعب و وحشت می کنند که بالفاصله وارد 
عمل شدند. وی بااشاره به توقیف هر 8 دستگاه موتورســیکلت در عملیاتی ضربتی و سنجیده افزود: راکبان 

موتورسیکلت ها مدارک قانونی نداشتند؛ بنابراین به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: ارزش موتورسیکلت های سنگین کشف شده توسط کارشناسان 
1۰میلیارد ریال برآورده شده است. وی خاطر نشان کرد: ورود غیرقانونی موتورسیکلت های غیرمجاز و سنگین 

و استفاده از آنها جرم است و پلیس با این گونه افراد به طور قاطع و قانونی برخورد می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان اعالم کرد:

توقیف ۸ دستگاه 
موتورسیکلت میلیاردی

مسئول واحد بهداشــت محیط مرکز بهداشت شماره ۲ 
اصفهان، از کشــف و ضبط 1۳۰ کیلوگرم گوشت کبابی 
فاسد در یکی از رستوران های کالنشهر اصفهان خبر داد. 
هوشنگ طاهری اظهار کرد: کارشناسان بهداشت محیط 
این مرکز در بازدید از یک رستوران در جنوب اصفهان، 

1۳۰ کیلوگرم گوشت کبابی فریز شده با عالئم فساد محرز کشف کردند.
وی افزود: همچنین در این رستوران مقدار 6۰ کیلوگرم گوشت مرغ منجمد شده و تاریخ مصرف گذشته، 

کشف و از دسترس مصرف کننده خارج و معدوم شد.
طاهری با بیان اینکه این واحد صنفی، پلمب و پرونده آن برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شده است، 
گفت: واحدهای صنفی متخلف، در مرحله نخســت جریمه نقدی و در مرحله دوم به طور موقت پلمب  

می شوند؛ اما در مرحله سوم مجوزشان لغو خواهد شد.

کشف ۱3۰ کیلوگرم 
گوشت کبابی فاسد از 
رستوران های اصفهان

پخت نان 5متری در افغانستان
قاب 
جامعه

فرزانه افسرطه
نمی توان نقش 

مشکالت 
اقتصادی و 

اجتماعی، بیکاری 
و فقر را در اعتیاد 

نادیده گرفت؛ 
ولی نباید از تاثیر 

دقیق تر نظارت ها 
غافل بمانیم

توقیف خودروی دودزای الکچری

شکار ماهرانه پلنگ
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برای راه رفتن به عصای احتیاط نیاز داریم
پیشنهاد سردبیر:

موسسه فرهنگی قرآن و عترت »بینه«یکی از موسسات موفق قرآنی اصفهان 
است که توانسته با انجام فعالیت های خســتگی ناپذیر در عرصه های قرآنی،  
مصداقی از عمل به فرمان آتش به اختیار رهبر انقالب اسالمی در شهر گنبدهای 
فیروزه ای نام بگیرد.  مدیریت این موسســه که توانسته فعالیت های خود را تا 
بیرون از مرزها گسترش دهد بر عهده مرتضی بشــیری است که خود یکی از 
اساتید قرآنی شهر به شمار می رود.  دغدغه مقام معظم رهبری بر توجه بر هنر 
تالوت قرآن کریم به عنوان یکی از ابزارهای اصیل و موثر در تبلیغ دین مبین 
اسالم و تاثیر و جذابیت دوچندان تالوت نوجوانان در جذب و عالقه مند کردن 
مردم و دیگر نوجوانان برای ورود به عرصه قرآن کریم و ایجاد زمینه انس با کتاب 
وحی سبب شد تا این موسســه فعالیت خود را با برگزاری کالس های آموزش 
قرائت قرآن ویژه نوجوانان پسر آغاز کند و نوجوانانی که در محدوده سنی 7 تا 
15 سال هستند را تحت پوشش برنامه های خود قرار دهد به طوری که امروز 
در این موسســه در حدود 2500 قرآن آموز حضور دارند که از میان 25 هزار 
نوجوان متقاضی انتخاب شــده اند و  این انتخاب هم بر اســاس صدای خوش 
آنهاست، نوجوانان در این کالس ها  در 12 تر م و در قالب 9 دوره آموزش قرائت 

قرآن را می گذرانند.

سابقه تواشیح در ایران کمتر از 30 سال است
قابلیت منحصر به فردی که گروه های تواشــیح و هم خوانی در تبلیغ معارف 
بلند الهی داشتند موسسه بینه را برآن داشــت که اقدام به تشکیل گروه های 
برای آموزش تواشیح کند. مرتضی بشیری با اشــاره به سابقه کاری گروه های 
تواشــیح در کشــور  دراین باره می گوید: » سابقه تواشــیح در کشور ما شاید 
به ۳0 ســال هم نرســد، تقریبا از ابتدای انقالب بحث آن به وجود آمده است. 
اصل آن هم به کشــور ســوریه برمی گردد، عمدتا در ابتدا تواشیح تقلیدهایی 
 از گروه هایی بود که در ســوریه و مصر اجرا داشــتند و از طریق رادیوشــنیده 
می شدند،  اما از 15 سال قبل که رهبری فرمودند  متون و ادعیه خیلی قوی و غنی 
داریم و گروه ها از این متون استفاده کرده و الحان عربی را روی آن اجرا کنند، این 

فضا به وجود آمد که افرادی روی متون کار کنند .
مدیر موسســه بینه ادامه می دهد: ما هم با توجه به منویات رهبری و با توجه 
به اینکه صداهای خوبی را در میان بچه ها داشــتیم و تاثیر صدای نوجوان هم 
بر هم سن و سال های خودشان و هم بر بزرگســاالن زیاد است، به همین دلیل 
گروهی را انتخاب و فعالیت تواشیح را شروع کردیم. همه بچه ها در این گروه ها 
زیر 15 سال هستند. به هر حال ممکن است تغییر صدا هم داشته باشند، اما بعد 
از مدت کوتاهی که شرایط صوتی آنها مانند قبل شود، می توانند برگردند و به 

فعالیت های خودشان ادامه دهند. بشیری با اشاره به اینکه گروه تواشیح بینه در 
این چند سال در سطح استان اصفهان اجراهای زیادی داشته است، می افزاید: 
در مناسبت هایی مانند نیمه شعبان یا عیدغدیر  از ما در یک فاصله 2۴ ساعته، 
۳0 اجرا درخواست می شود که شاید تنها به 7-۸ تای آنها می رسیم. از طرفی در 
هفته و دیگر شرایط هم به طور معمول درخواست دو اجرا داریم که بنا به شرایط 
زمانی و اوضاع درسی بچه ها که روزهای پنجشنبه و جمعه فرصت دارند، آنها را 

قبول می کنیم.
رضایت رهبری از اجرای تواشیح موسسه بینه

 مدیر موسسه بینه از رضایت مقام معظم رهبری از اجرای گروه های تواشیح در 
محضرشان نیز خبر می دهد و می گوید: در سال های 1۳91 و1۳9۴  به دعوت 
شورای عالی قرآن، گروه تواشیح و هم خوانی این مجموعه توانست در محضر 
مقام معظم رهبری به اجرای برنامه بپردازد که در پایان اجرا ، معظم له از ابداعی 
بودن این برنامه تشکر کرده  و مراتب رضایت خود را از این برنامه قرآنی به من 
اعالم داشتند.فعالیت های بین المللی بخشی دیگر از برنامه های گروه تواشیح 
و هم خوانی موسسه بینه است که بشیری به آنها اشاره می کند و می گوید: در 
ماه مبارک رمضان امسال جمعی از قاریان نوجوان این موسسه به منظور تبلیغ 
و ترویج قرآن کریم عازم گرجستان شدند و گروه هم خوانی و مدیحه سرایی با 

حضور در مساجد ، مراکز و مراســم های مختلف مذهبی و دینی این کشور به 
اجرای  برنامه پرداختند. حضور گروه هم خوان و مدیحه سرایی در کشور سوریه 
و لبنان یکی دیگراز فعالیت های بین المللی این موسســه است که همزمان با 
دهه اول محرم الحرام 1۴۳9 و ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان به دعوت رایزن 
فرهنگی جمهوری اسالمی جهت اجرای برنامه های مختلف قرآنی صورت گرفت 
و در این سفر تبلیغی نوجوانان با حضور در شهرهای بیروت، صیدا، صور و دمشق، 

موفق به اجرای بیش از 90 برنامه فاخر قرآنی شدند.
مدیر موسسه بینه با اشاره به اینکه متن تواشیح های اجرا شده توسط گروه های 
این موسسه از متن های معتبر شیعی و متون دعایی گرفته می شود می گوید: 
»هدف ما توجه به فرمایشات رهبری است که فرمودند باید کار جهادی انجام 
دهید از این رو سعی کردیم  در زمینه تبلیغ معارف ناب و بلند شیعی قدم برداریم  
، آتش به اختیار باشیم و در زمینه تبلیغ  فعالیت کنیم و این همان کاری است 
که از دست ما برمی آمد.   سفرهایی که تا  به امروز داشتیم را خودمان پیگیری 
کردیم تا به نتیجه رسیده است. ما کارهایمان را برای مسئولین می فرستیم تا 
دیده شوند و بعد دعوتمان می کنند؛ البته این وظیفه وزارت ارشاد است، اما به 
هر حال کم کاری هایی که به هر دلیلی انجام شده، باعث شد ما خودمان مشغول 

شویم و کار کنیم.«

اقدام جهادی در زمینه تبلیغ معارف ناب و بلند شیعی؛

روایتی از آتش به اختیارهای قرآنی در اصفهان

سمیه مصور

همایش خیرین فرهنگ ساز حامی 
قرآن و عترت برگزار می شود

معاون فرهنگی بنیاد فرهنگی بقیه ا... استان اصفهان از برگزاری 
همایش خیرین فرهنگ ساز حامی قرآن و عترت در اصفهان 
خبرداد.لیال جوانی، معاون فرهنگــی بنیاد فرهنگی بقیه اهلل 
استان اصفهان اظهارکرد: همایش خیرین فرهنگ ساز حامی 
قرآن و عترت با حضور ۳50 نفــر از خیرین قرآن، نمایندگان 
مجلس، اعضای شورای شهر اصفهان و مسئوالن استانی برگزار 
می شود.وی افزود: در این همایش از 10 نفر خیرین فرهنگ ساز 
حامی قرآن و عترت استان اصفهان تجلیل می شود.جوانی ادامه 
داد: این همایش روز چهارشــنبه 29 آذرماه از ساعت 19 در 

محل اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار می شود.

ارسال ۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره 
ملی شعر قرآن

مدیر بنیاد قرآن و نهج البالغه اســتان اصفهان با اشــاره به 
برگزاری اولین جشنواره ملی شعر قرآن در اصفهان، اظهارکرد: 
تاکنون 200 اثر از اســتان های مختلف کشــور به دبیرخانه 
این جشنواره ارسال شده است.مسعود رجایی  با بیان اینکه 
هیئت داوران این جشــنواره از میان 200 اثر ارسالی، 5 اثر را 
به عنوان اثر برتر و 5 اثر دیگر را به عنوان آثار شایســته تقدیر 
انتخاب کرده اند، افزود: علی ســلیمانی از تهران، علی مردی 
پور از کاشــان، مریم کرباســی از نجف آباد، علی فردوسی و 
محمد خادم از اصفهان؛ جزو 5 نفری هستند که آثار آنها در 
این جشنواره برگزیده شده است.وی ادامه داد: شیوا فضلعلی 
از مالیر، علیرضا رجبعلی زاده، از کاشان، آرش پورعلیزاده از 
رشت، محمد زارعی از دلیجان، پیام جهانگیری از اردبیل، 5 
نفری هستند که آثار آنها به عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب 
شده است. رجایی گفت: آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره از 
کیفیت خوب و مطلوبی برخوردار بودند که عمدتا نیز توسط 
جوانان تهیه و تولید شده بود. مدیر بنیاد قرآن و نهج البالغه 
اصفهان بیان کرد: اختتامیه اولین جشــنواره سراسری شعر 
قرآن، ۶ دی ماه و همزمان با میالد با ســعادت امام حســن 
عسکری)ع( از ســاعت 15 در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار 

می شود.

مدیرعامل اتحادیه موسسات و تشــکل های مردمی و فرهنگی قرآن و عترت استان 
اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان دارای پتانســیل ها و ظرفیت های فراوانی است و 
به همین دلیل اصفهان را نصف جهان نامیده اند.  سید محمد جعفر پروانیان،  افزود: 
استان اصفهان از لحاظ ویژگی های جغرافیایی، فرهنگی، آثار تاریخی و باستانی مربوط 
به دوران مختلف از جمله هخامنشیان، ساسانیان و ... در کشور سرآمد است و حتی در 
طول تاریخ پادشاهان، اصفهان را به عنوان پایتخت حکومت خود انتخاب کرده اند.وی 
با بیان اینکه اصفهان مهد تمدن و هنر  است که نمونه بارز آن وجود ابنیه های تاریخی  
نظیر میدان نقش جهان، عالی قاپو، سی وســه پل، منارجنبان و ... است، گفت: استان 
اصفهان، در بعد از پیروزی انقالب نیز به نوعی نقش هدایت گری فرهنگی جهان اسالم 
را ایفا کرده است. در واقع به همین دلیل این استان را در مسائل بحرانی کشور در مقام 
استان معین وکمک رسان پایتخت قرار داده اند. لذا استان اصفهان به لحاظ برخورداری 
از پتانسیل های همه جانبه خود، سرآمد کشــور های جهان اسالم است. مدیرعامل 
اتحادیه موسسات و تشکل های مردمی و فرهنگی قرآن وعترت استان اصفهان ادامه 

داد: استان اصفهان در طول تاریخ اسالم، نوابغ و چهره های درخشانی را تربیت کرده 
است که همچنان نیز اغلب مسئولین و مدیران ارشد کشور از استان اصفهان هستند.

وی با بیان اینکه استان اصفهان در عرصه قرآنی نیز دارای پتانسیل های فراوانی است، 
گفت: اصفهان این ظرفیت را دارد که هدایت کننده مسائل قرآنی در کشور و جهان اسالم 
باشد.پروانیان تصریح کرد: موازی کاری در عرصه فعالیت های قرآنی در کشور و استان 
اصفهان، یکی از مهم ترین مشکالت و آفت های فعالیت های قرآنی است و عدم توجه 
برخی از مسئولین و فعاالن قرآنی به این موضوع مهم باعث شده که توجه به بحث تولید 
فکر و اندیشه در مسائل فرهنگی مورد غفلت قرار گیرد.وی با بیان اینکه فعاالن قرآنی باید 
در جهت ایجاد الگوسازی های نوین در عرصه قرآنی گام بردارند، گفت: مسئوالن قرآنی 
کشور اگر از یک صبقه قرآنی برخوردار باشند، وقتی که در مسائل سیاسی و جناحی 
قرار گیرند، این امکان فراهم می شود که انشقاق و اختالف ها نیز کاسته شود. پروانیان 
با بیان اینکه همه مسئولین قرآنی در ایران و جهان اسالم، به کتاب آسمانی »قرآن« 
اعتقاد دارند و این زمینه ای است تا همه به قرآن پناه بیرند، بیان کرد: قرآن اگر در محور 

امور قرار گیرد، مانند نقطه پرگاری  است که همه چیز را به دور خود جمع می کند و اگر 
محوریت امور مختلف برمبنای رضایت خداوند و اخالص باشد، منیت ها کنار می رود و 

اینجاست که به برکت قرآن، تمام مشکالت مرتفع خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه موسسات و تشکل های مردمی و  فرهنگی قرآن و عترت استان:
اصفهان می تواند هدایت کننده مسائل قرآنی جهان اسالم باشد

محضربزرگان

 مرحوم آیت ا... بهجت می فرمایند: »ای کاش می فهمیدیم که چاره کار ما در یک چیز منحصر است و آن این 
است که تکلیف الهی را تشخیص بدهیم و بدانیم که چه کار را باید بکنیم و چه کار را نباید بکنیم. اگر دانستیم 
الحمد...، و اگر ندانستیم باید بدانیم انسانی که نمی داند چه کند و چه نکند، باید احتیاط کند. در این صورت 

)یعنی در صورت ندانستن تکلیف واقعی( اگر ندانیم چه کنیم، از ما پذیرفته نمی شود و ما در نزد خدا معذور نیستیم. آیا اگر 
عینک نداشتیم، نباید برای راه رفتن عصای احتیاط به دست بگیریم؟! آیا ندانستن تکلیف عذر می شود که با دست نگرفتن 
عصای احتیاط خود را در چاه عمیق بیندازیم؟! بنابراین، با تمکن از احتیاط، کار ما مشکل نیست و در این صورت اگر احتیاط 

را ترک کنیم معذور نیستیم.«

شرایط نماز جماعت 
سوال: در نماز جماعت چند چیز باید رعایت شود؟ پاسخ: 1 -بیــن امام و مأموم و همچنین بین صف ها مانعی ]حایل[ نباشد؛ نکته: 

ولی نصب پرده بین صف مردان و زنان اشکال ندارد. 2 -محل ایستادن امام از مأموم بلندتر نباشد؛ نکته : مگر اینکه زمین شــیب کمی 
داشته باشد که در این صورت اشکال ندارد. 3 -فاصله امــام و مأموم و فاصله صف ها زیاد نباشد؛ 4 -مأموم جلوتر از امام نایستد و بنابر 

احتیاط واجب باید کمی عقب تر از امام بایستد.
 منبع: کتاب »آمــوزش مصور احکام« مطابق بــا فتــاوای آیــت ا... العظمی خامنــه ای، احکام عبادات، بخش مسجد، ص 3

شرح حدیث
امــام حســن عســکری )ع( فرمودند:»اِتَّقوا ا... و کونُوا َزیْناً و ال تکونوا 

ٍه واْدَفعوا َعّنا ُکَلّ قبیٍح ؛ از خدا پروا کنید و زینت)ما(  وا إلَینا ُکَلّ َموَدّ َشیناً، ُجـــُرّ
باشید، نه مایه عار و ننــگ. هر محبت و مهرورزی را به ســوی ما بکشانید و هر زشــتی 

را از ما دور کنید.« تحف العقول، ص ۴۸۸ رابطه ما با خاندان رســالت و پیشوایان معصوم، رابطه 
»پیشوایی« و»پیروی« است. آنان »امام« هســتند و ما مأموم و پیرو. آنان اسوه و الگوي هستند، ما تابع 

و سرمشــــق گیرنده.آنان پاک و متقی و عادل اند، ما هم باید در پی طهارت و تقوا و عدالت و صداقت باشیم، 
تا در ادعای تشیع و پیروی، راست گفته باشیم و با رفتار خوب و اخالق شایســــته خویش، مایه خوشــنامی و 

زینــت آنان باشــیم، نه ســبب بدنامی و ناراحتی شــان.گاهی یک پدر، انسان خوب و صالحی اســت، اما فرزندی 
بد و شــرور دارد. بدی های او را از چشــم پــدرش می بینند و رفتارش مایه شرمساری پدر می شود.امامان، پدران 
معنوی ما هســتند. رفتارمان باید به گونه ای باشــد که برای آنان کسب آبرو کند، نه آنکه مایه آبروریزی برای ایشان 
باشد.کسی به نام زکریا، قبال مســیحی بود و زمان امام صادق)ع( مسلمان شد. در مدینه خدمت آن حضرت رسید. 
از توصیه های امام )ع( به او یکی هم این بود که مراقب مادرش باشــد و به او نیکی کند. با آنکه مادرش مسیحی 

بود، رفتار خوب پسر که در اثر مسلمانی و به توصیه امام صادق )ع( بود، در مادر هم تاثیر گذاشــت و او هم 
تمایل پیدا کرد مسلمان شود.مادر به فرزندش گفته بود: این گونه ســفارش ها، از ســوی پیامبران به 

پیروانشــان می شود. به هر حال، مادر هم مسلمان شد.این رفتار شایسته، ســبب می شــود 
دل ها و محبت ها به سوی خاندان عصمت و طهارت جذب شود. پی نوشت: 1.اصول 

کافی، ج2 ،ص 1۶0 منبع: حکمت های عسکری، جواد محدثی

رابطه پیشوایی و پیروی

اساسی ترین عامل شکست انسانیت؛
شوخی گرفتن و بی اعتنایی

 به موضوع تعهد
 عالمــه جعفــری دربــاره هــدف داشــتن 
و متعهد بودن انســان در زندگی می فرمایند: 
»اغلب انســان ها به دلیل نبود محاســبه در 
تمایالت و خواســته های خــود، در دام های 
پوالدین زندگی می کنند و با تمام ساده لوحی 
 یــا ریــاکاری، نامــش را زندگــی آزادانــه 
می گذارند. ایده آل زندگی عبارت اســت از: 
آبیاری و شــکوفا کردن آرمان هــای زندگی 
گذران از چشمه ســار حیات تکاملی، انسان 
و جهان را در خــود یافتن و به ثمر رســاندن 

شخصیت انسانی در حرکت به سوی ابدیت.
 بشر با همه داد و فریادهایی که درباره پیشرفت 
و تکامل به راه انداخته، هنوز نتوانســته اســت خود را از زنــدان خودخواهی نجات بدهد. اساســی ترین عامل 
 شکست انســانیت در دوران ما، به شوخی گرفتن و بی اعتنایی به موضوع تعهد اســت. انسان منهای تعهد یعنی 

هیچ و پوچ.«

احکام

فتو نکته 

قطعا خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند.
سوره حج: آیه 2۸

برای راه رفتن به عصای احتیاط نیاز داریم
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دین و اندیشه
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فراتر از تخفیف؛ 
ریزهاسپورپولنمیگیرد!

حمیدرضا گرشاســبی در نشست خبری خود 
درخصــوص شــکایت 
باشــگاه ریزه اسپور 
از مهدی طارمی و 
پرسپولیس از حل 
این مشکل به طور 
کامل خبر داد. پیش 
از این گفته می شــد 
باشگاه ترکیه ای تخفیف بزرگی به پرسپولیس 
داده اســت، اما گرشاســبی مدعی است این 
باشگاه از مطالبه مبلغ مورد نظر صرف نظر کرده 
است. گرشاسبی گفت: »مذاکرات خوبی انجام 
شد و این باشگاه ترکیه ای از ما، مهدی طارمی یا 
علی علیپور را درخواست کرد، اما اعالم کردیم 
که نمی توانیم به دلیل نقل و انتقاالت بازیکنی 

به آنها بدهیم. «    

حدود یک ماه گذشــته برای پیگیری روند تحویل رشته دراگون بوت 
به هیئت قایقرانی اســتان اصفهان، با حمیدرضا غزنوی، رییس هیئت 
انجمن های ورزشی استان اصفهان تماس گرفتیم ولی بهانه اصلی این 
مصاحبه، ماجرای گم شــدن یکی از دو قایق دراگون بوت تحویل داده 
شده به هیئت انجمن های ورزشــی بود که توسط دبیر هیئت قایقرانی 

استان اصفهان در مصاحبه با یکی از رسانه ها مطرح شده بود.
 غزنوی در مصاحبه یک ماه پیش با ایمنا گفت که »رشته دراگون بوت 
از هیئت انجمن های ورزشی جدا شده اســت و از این پس باید زیر نظر 
هیئت قایقرانی فعالیــت خود را انجام دهد، اما هنــوز هیئت قایقرانی 

استان اصفهان این رشته را از ما تحویل نگرفته است.«
وی در مورد موجود نبودن یکی از دو قایق دراگون بوت تحویل داده شده 
به هیئت انجمن های ورزشی که از ســوی دبیر هیئت قایقرانی استان 
مطرح شده بود، اظهار کرد که »در کل دو قایق دراگون بوت در اختیار ما 
بود که برای یکی از این قایق ها مشکلی به وجود آمده است. در جشنواره 

ورزشــی تفریحی زاینده رود که مدتی پیش برگزار شد متاسفانه قایق 
به دلیل برخورد با سنگ سوراخ شــد و به زیر آب رفت. سد آبشار هنوز 
۲۰ متر آب دارد. تا االن دو بار غواصان را برای پیدا کردن قایق زیر آب 
فرســتاده ایم، اما به دلیل گل آلود بودن آب موفق بــه پیدا کردن قایق 

نشده اند.«
رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان اظهار امیدواری کرده 
بود که » با پایین رفتن آب پشت سد بتوانیم قایق را پیدا کرده و تحویل 
هیئت قایقرانی بدهیم، اما قایق دوم و دیگر وسایل مثل پارو موجود است 
و هیئت قایقرانی می تواند آنها را تحویل گرفته و فعالیت خود را شروع 
کند. برای تحویل دادن رشــته دراگون بوت به هیئت قایقرانی حرفی 
نداریم و تعمیرات قایقی که زیر آب است را هم متقبل می شویم. از نظر ما 
مشکل خاصی وجود ندارد و این موضوع بی جهت کش پیدا کرده است. «

اکنون و با گذشــت یک ماه از این موضوع و پیگیــری دوباره موضوع 
تحویل رشته دراگون بوت به هیئت قایقرانی استان اصفهان و همچنین 

سرنوشت قایق غرق شده، با سلمان قاضی عسکر، رییس هیئت قایقرانی 
استان اصفهان گفت و گویی داشتیم.

قاضی عسگر اظهار کرد: من نگفته بودم قایق دراگون بوت گم شده و دبیر 
هیئت قایقرانی استان عنوان کرده بود که یکی از قایق ها گم شده است.

وی ادامه داد: مدتی پیش با حمیدرضا غزنوی، رییس هیئت انجمن های 
ورزشی استان اصفهان در مورد موضوع تحویل گرفتن رشته دراگون بوت 
از این هیئت صحبــت کردم. غزنوی عنــوان کرد یکــی از قایق های 
دراگون بوت در محدوده بعد از پل شهرستان که در آن محل فاضالب هم 
در رودخانه جمع شده است زیر آب رفته و تالش های زیادی هم برای 

پیدا کردن قایق انجام داده اند که نتیجه ای نداشته است.
گل و الی؛ مانع پیدا شدن قایق دراگون بوت

رییس هیئت قایقرانی اســتان اصفهان افزود: به احتمال زیاد قایق زیر 
گل و الی ته رودخانه گیر کرده اســت و هیئت انجمن های ورزشی هم 
غواصی را برای پیدا کردن قایق به زیر آب فرســتاده، اما موفق به پیدا 

کردن آن نشده اند.
قاضی عســکر اظهار کرد: در مورد تحویل گرفتن رشته دراگون بوت از 
هیئت انجمن های ورزشــی، مذاکراتی را با غزنوی رییس هیئت انجام 
داده ایم و آنها برای تحویل دادن این رشته مشکلی ندارند و آماده تحویل 
هستند و ما هم آماده تحویل گرفتن هستیم، اما به دلیل درگیری های 

شغلی غزنوی و من، هنوز تغییر و تحولی انجام نشده است.
گم شدن قایق دراگون بوت مثل ماجرای گم شدن دکل نفتی 

است
رییس هیئت قایقرانی استان اصفهان در مورد خبرساز شدن یکی از دو 
قایق دراگون بوت اضافه کرد: در حال حاضر قایق های دراگون بوت مشابه 
قایقی که زیر آب فرو رفته، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. هر 
یک از قایق های دراگون بوت به اندازه یک اتوبوس است و گم شدن این 

قایق مثل ماجرای گم شدن دکل نفتی است!
برای جویا شــدن از وضعیت کنونی قایق دراگون بــوت زیر آب رفته با 
حمیدرضا غزنوی؛ رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان هم 

گفت وگوی جدیدی انجام دادیم.
تالش بی نتیجه برای پیدا کردن قایق غرق شده

وی اظهــار کرد: غواصانــی را برای پیدا کــردن این قایق بــه زیر آب 
فرستاده ایم و تعدادی هم برای جست وجوی قایق به محل فرستاده ایم 
اما شاخه های علف پشت سد در محل شــهربازی پل شهرستان خیلی 

زیاد است و متاسفانه هنوز نتوانسته ایم قایق را پیدا کنیم!
رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان افزود: حدود دو هفته 
گذشته موضوع قایق زیر آب رفته را با معاون شرکت آب منطقه ای که 
رییس امور ســدهای آب منطقه ای نیز هســت، مطرح کرده ایم و قول 
داده اند تیم جست وجوگری را برای پیدا کردن قایق به محل اعزام کنند.

حاال باید منتظر ماند و دید با ورود شرکت آب منطقه ای به این موضوع، 
این سرمایه ۲۰۰ میلیونی به هیئت قایقرانی استان اصفهان بازمی گردد 

یا خیر.

وقتی اختالفات مسئوالن ورزشی اصفهان مشکل ساز می شود؛

قایق ۲۰۰ میلیونی کجاست؟!

 ایمنا: رشته دراگون بوت که تا امسال زیر مجموعه فدراسیون انجمن های ورزشی بود، مدتی پیش با تصمیم مسئوالن وزارت ورزش و 
جوانان به فدراسیون قایقرانی بازگردانده شد تا از این پس، فعالیت های این رشته زیرنظر فدراسیون قایقرانی و در استان ها، زیر نظر 

هیئت های قایقرانی استانی انجام شود.

قایق ۲۰۰ میلیونی کجاست؟!

پیشنهاد سردبیر:
خبر روز

عذرخواهیگریزمان؛
بهخاطرانتشاریکعکس

آنتوان گریزمان، مهاجم اتلتیکو عکسی از خود 
در شبکه های اجتماعی 
منتشر کرده که در 
آن خود را به شکل 
ســیاه پوســت ها 
درآورده و لبــاس 
بسکتبال به تن کرده 
اســت. ایــن عکس با 
 واکنش تنــد کاربران شــبکه های اجتماعی

 روبه رو شد و بسیاری گریزمان را به نژادپرستی 
متهم کردند. او این تیپ عجیب را برای شرکت 
در یک میهمانی دهه هشتادی زده بود که در 
نهایت باعث شد تا از کاربران عذرخواهی کند.

گریزمان در توئیتر نوشت: »مردم، آرام باشید! 
من طرفدار هارلوم گلوبتروترز هستم. این تیپ 

برای یادبود است«.

عذرخواهی روز

گافجالبمورینیو
درکنفرانسخبری

ژوزه مورینیو، ســرمربی منچستریونایتد، گاف 
جالبــی در کنفرانس 
روز  مطبوعاتــی 

یکشنبه  خود داد.
تیم مورینیو موفق 
شد »وســت بروم« 
را شکست دهد و سه 
امتیاز مهم را کسب کند. با 
این حال، ســرمربی پرتغالی اشتباه جالبی طی 

مصاحبه مطبوعاتی خود داشت.
 »تونی پولیس« چندین سال هدایت وست بروم 
را برعهده داشت ولی چند هفته پیش از هدایت 
باگی ها کنار گذاشته شد. بعد از آن آلن پاردو، 
روی نیمکت وســت بروم نشســت و مورینیو 
در کنفرانس خبری روز یکشــنبه در این مورد 

اشتباه کرد. 
مورینیو گفت: فکر می کنم ما شایسته پیروزی 
بودیم، مــا بهترین تیم هســتیم. تونی پولیس 
یک متخصص است، تیم او بســیار قدرتمند و 

فیزیکی است.
مورینیو متوجه اشتباه خود شــد و پس از آن، 
با اصالح نام ، از آلن پاردو به عنوان ســرمربی 

رقیب نام برد.

اتفاق روز

  قاب روز

سنگتمامتماشاگرانفوتبالبرایقدس
روز یکشنبه در حاشیه دیدار دو تیم Galatasaray و Malatyaspor ترکیه، تماشاگران 
این دوتیم به نشــانه اعتراض به تصمیم جدید ترامپ، ماکت قدس شریف را در استادیوم 

به نمایش گذاشتند.

یعقوب کریمی در لیگ چهاردهم به عنوان یکی از ســتاره های 
فوتبال ایران با قراردادی قرضی از سپاهان به استقالل آمد. در دو 
سال اول شرایط برای او خوب پیش رفت، اما در چند سال اخیر او 
کمتر فرصت بازی کردن پیدا کرد تا در نهایت ترجیح داد به دوران 
حضورش در استقالل پایان دهد.کریمی  حاال باید به دنبال پیدا 

کردن تیم جدید برای خود باشد.

خداحافظییعقوبکریمیازاستقالل!
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در لیگ شانزدهم، لی اولیویرا و مهدی امینی برای قرار گرفتن در 
چارچوب دروازه سپاهان با یکدیگر در رقابت بودند، اما این رقابت 

باعث نشد تا رابطه آنها با یکدیگر خوب نباشد.
سنگربان ۲۱ ســاله ســپاهان که از جدایی هم پست برزیلی اش 
ناراحت است با انتشــار پیامی در صفحه شخصی خود از اولیویرا 

تشکر و برای او آرزوی موفقیت کرد.

نامه کمیته بین المللی المپیک به ایران حاوی نکاتی بود که می توان در انتخابات کمیته ملی المپیک 
از آن استفاده کرد.در روزهای اخیر و در آســتانه برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک برخی منابع 
از نامه ایران به مســئوالن کمیته بین المللی المپیک )IOC( مبنی بر برگزاری انتخابات با اساسنامه 
قدیمی و مصوب سال ۱39۲ خبر داده بودند. برخی معتقد بودند که مسئوالن IOC در پاسخ، ضمن 
موافقت، خواستار اعالم دلیل عدم تصویب اساســنامه جدید شده اند، اما سوال اینجاست که واقعیت 
چیست و IOC در نامه ارسالی خود به کمیته ملی المپیک ایران چه موضوعاتی را مورد تاکید قرار داده 
است؟یک مقام مسئول در کمیته ملی المپیک کشورمان در خصوص این نامه گفت: کمیته بین المللی 
المپیک در نامه خود اعالم کرده که انتخابات این کمیته می تواند با اساسنامه قبلی برگزار شود، اما آنها 
خواستار توضیح درخصوص دالیل عدم تصویب اساســنامه جدید نشدند بلکه از کمیته ملی المپیک 
ایران خواستند تا تغییرات مدنظر را نیز در زمان مقتضی به اطالع مقامات خود در ایران برسانیم.وی 
در ادامه افزود: بحث اساسنامه قدیم و جدید موضوع اشتباهی است که این روزها در رسانه ها مطرح 
می شود. کمیته ملی المپیک تنها یک اساسنامه دارد که برای بهبود شرایط در برخی از آیتم های آن 
تغییر ایجاد شده است. این تغییرات برای تایید و نظر اولیه به IOC ارسال شده و آنها نیز آن را تایید 

کردند. ما به آنها اعالم کردیم که این تغییرات را به اعضای مجمع اعالم خواهیم کرد.
این مقام مسئول یادآوری کرد: خوشبختانه مجلس شورای اســالمی هم نسبت به این موضوع هیچ 
اعتراضی ندارد و نماینده پارالمپیک هم در مجمع حضور خواهد داشــت. ما با امیدوار رضایی، معاون 
امور قوانین مجلس هم صحبت کردیم و او گفت که چون هنوز اساســنامه کمیته پارالمپیک قطعی 
نشده، همچنان اساسنامه قبلی پابرجاست. در اساســنامه قبلی هم نماینده پارالمپیک عضو مجمع 
خواهد بود و بر همین اساس در انتخابات پیش رو نماینده کمیته پارالمپیک به عنوان یکی از اعضای 

مجمع حاضر خواهد بود.

ابرازدلتنگیبرایرقیب

27
پشتپردهنامهIOCبهکمیتهملیالمپیکایران

کمک مالی دریافتی فدراسیون فوتبال؛ 
۴۴میلیاردتومان!

وبســایت اعتمادآنالین، طی گزارشــی از دریافت 
کمک مالی 44/۲ میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال 
خبر داده در حالی که در اخبار از خالی بودن خزانه 
فدراسیون شنیده می شود. نکته قابل توجه درباره 
این درآمــد 44/۲ میلیارد تومانی این اســت که 
مهم ترین فدراسیون ورزشی کشور به جز این موارد 
درآمدهای دیگر قابل توجهی هــم از قراردادهای 
تجاری و دریافت کمک از اشخاص ثالث و… داشته 
که میزان درآمدزایی سیستم را نسبت به این عدد تا 
حد بسیار زیادی افزایش می دهد.با این وجود نکته 
قابل توجه برای فدراسیون فوتبال با چنین درآمدی 
این اســت که چرا با توجه به ایــن فعل و انفعاالت 
مالی هنگفت، داوران لیگ برتر با پایان یافتن نیم 
فصل هنوز حتی یک ریال از دســتمزد قضاوت در 

مسابقات لیگ را دریافت نمی کنند. 
جالب اینجاســت که مدیران فدراسیون فوتبال به 
درخواســت داوران برای خریداری لباس آستین 
 بلند جهــت پوشــیدن در فصل ســرما جواب رد 

داده است.

در حاشیه

روز چهارشنبه برگزار می شود؛
اصفهانمیزباننشسترؤسای
هیئتهایدوومیدانیکشور

اصفهان روز چهارشنبه ۲9 آذر ماه و در نشستی 
مشترک میزبان رؤسای هیئت های دو و میدانی 

استان های سراسر کشور است.
در این نشســت مشــترک که با حضــور مجید 
کیهانی، رییس فدراســیون دو و میدانی و هاشم 
صیامی، دبیر این فدراسیون برگزار می شود، در 
مورد برنامه های عملیاتی چهار ساله دو و میدانی 
کشور بحث و تبادل نظر خواهد شد.بررسی طرح 
خرید تجهیــزات دو و میدانی با همکاری ادارات 
کل ورزش و جوانان استان های کشور، طرح ملی 
ساماندهی مربیان دو و میدانی، بررسی رویکرد 
 آموزشی فدراســیون و ارائه نظرات هیئت های 
 دو و میدانــی اســتان ها در مــورد مســابقات
 دو و میدانی از جمله محورهای این گردهمایی 
است. نشست رؤســای هیئت های دو و میدانی 
استان های کشــور ســاعت ۱۵ چهارشنبه ۲9 
آذرماه در سالن موزه سیتی سنتر اصفهان برگزار 

می شود.

توپ و تور

چراغسبزهافبک
منچستریونایتدبهاینترمیالن

هافبک ارمنســتانی شاطین ســرخ نسبت به 
پیوستن به تیم فوتبال 
اینتر عالقه نشــان 
اســت. داده 

آینــده »هنریک 
مخیتاریــان« در 
منچســتریونایتد در 
حالی که در هاله ای از ابهام 
است، روزنامه ایتالیایی »کوریره دلو اسپورت« 
مدعی شــد هنریــک مخیتاریان نســبت به 
پیوســتنش به تیم فوتبال اینتر، چراغ ســبز 
نشان داده است.بر اســاس این گزارش؛ اینتر 
سخت در تالش اســت تا این انتقال را عملی 
کند و حتی با مینو رایوال، مدیر برنامه های وی 
هم در ارتباط است. با این وجود هنوز مشخص 
نیست که آیا مخیتاریان به طور قرضی به اینتر 
ملحق خواهد شد یا اینکه با قراردادی رسمی 

راهی این تیم خواهد شد.

فوتبال جهان

لس آنجلس بسکتبال
لیکرز - 

گلدن استیت 
واریرز

ساعت 
7:10

 سایت
آنتن

استقالل فوتبال
خوزستان - 
تراکتورسازی 

تبریز

ساعت 
14:00

شبکه 
ورزش

پرسپولیس - فوتبال
صنعت نفت 

آبادان

ساعت 
16:20

شبکه 
سه

فوتبال
آرسنال - 

وستهام
ساعت 
23:15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

سه شنبه 
28 آذر

پیشخوان

سال ها درخشش مستمر در فوتبال ملی و باشگاهی هنوز 
برای پیوستن احســان حاج صفی به یک تیم یا لیگ درجه 
یک اروپایی کفایت نکرده اســت. کاپیتان سابق سپاهان 
پس از جام جهانی ۲۰۱4 برزیل به شــکل ناامیدکننده ای 
از بوندسلیگای ۲ ، ســر در آورد تا پس از تجربه تلخ سقوط 

با »اف اس فاو« فرانکفورت برای بازگشت به ایران مجاب شود.دومین انتقال اروپایی حاج صفی هم چنگی به دل 
نزد. تنها حسن پیوستن به پانیونیوس آن بود که کارلوس کی روش را از هافبک کلیدی تیمش راضی تر می کرد 
زیرا سرمربی تیم ملی همواره ترجیح می دهد تا ستاره های تیمش به جای لیگ برتر در اروپا بازی کنند ولو آنکه 
مقاصد آنها از دید فوتبالدوستان ایرانی چندان هم هیجان انگیز نباشد.طی هفته های اخیر شایعاتی نقل محافل 
رسانه ای شده است که اگر به واقعیت بپیوندد طلســم اروپایی حاج صفی را خواهد شکست. انتقال احتمالی به 
المپیاکوس می تواند همان اتفاق مهیجی باشد که دوستداران حاج صفی از مدت ها پیش انتظارش را می کشیدند.

با انتقال احتمالی به بهترین تیم یونان؛

طلسماروپایی
حاجصفیمیشکند؟

این روزها شــاید ســپاهان بیش از هر تیمی در نقل و 
انتقاالت خبر ساز شــده به این دلیل که این تیم نیاز به 
تقویت جدی دارد، ســپاهانی ها مذاکراتی جدی در دو 
خط دروازه بانی و هافبک با بازیکنان مختلفی داشته اند 
اما خبرهایی مبنی بر نهایی شــدن مذاکــرات با چند 

بازیکن به گوش می رسد.منوچهر نیکفر، رییس هیئت مدیره سپاهان درباره نهایی شدن مذاکرات با چند 
بازیکن اظهار داشت: مذاکرات با دو بازیکن نهایی شده، اما هنوز اطالع رسانی نشده است و به زودی نام این 
بازیکنان را اطالع رسانی می کنیم. وی درباره انتقال نهایی اخباری به سپاهان افزود: انتقال این بازیکن به 
سپاهان هنوز نهایی نشده است.رییس هیئت مدیره باشگاه سپاهان در پاسخ به این سوال که گفته می شود 
ربیع عطایا بازیکن تیم ذوب آهن به عنوان پلی میکر جذب شــده است، خاطرنشان کرد: این بازیکن در 

لیست ما نبوده و پلی میکر مدنظر ما بازیکن دیگری است.

رییس هیئت مدیره سپاهان:

»ربیععطایا«درلیست
زردپوشاننیست

قائدی را قرضی به تیم 
دیگری بدهید

 درخواســت برانکو: 
مهدی طارمی را نگه دارید

خــداداد: خانم ها هم 
آمدند کســی هم منقلب 

نشد!

پاســخ مالــک ریزه   
اســپوربه درخواســت 

اردوغان

  آلودگی هــوا نفس 
فوتبال را گرفت
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این اتوبوس ها دارای امکاناتی برای تردد راحت تر معلوالن و سالمندان، 
سیستم گرمایش و سرمایش مناسب، صندلی های راحت و همچنین 
سیستم صوتی مناســب، درنظر گرفتن محلی برای قرار دادن ویلچر 
معلوالن، کف کوتاه، مناسب با اســتانداردهای یورو4 و مناسب برای 
محیط زیست است که با تمام این ویژگی های مثبت، نواقصی هم دارد.

از جمله این نواقص می توان به ســقف کوتاه این اتوبــوس ها، تعداد 
صندلی های کم در قســمت آقایان، اختصاص محلــی بزرگ و بدون 
استفاده در قســمت جلوی اتوبوس، فاصله کم بین قسمت خانم ها و 
آقایان برای مواقعی که شلوغ است و مســافران مجبور به ایستادن در 
راهروی  اتوبوس هستند، اشــاره کرد. از نواقص دیگر، شیب زیاد کف 

اتوبوس در قسمت خانم ها و همچنین فاصله بین پله هاست که امکان 
تردد سالمندان و ایســتادن آنها در راهروی اتوبوس را مشکل می کند. 
در این خصوص معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با 
اشاره به اینکه اتوبوس های جدید، اتوبوس هایی با ارتفاع پایین است، 
اظهارداشت: اتوبوس های مذکور به جهت اینکه با قابلیت استفاده راحت 
اقشــار مختلف جامعه و تعداد بیشتر مســافران طراحی شده است، با 
اتوبوس های قبلی فرق دارد. علیرضا صلواتی تفاوت اتوبوس های جدید 
را تعداد پله های ورودی قســمت بانوان آن در مقایسه با اتوبوس های 
قبلی دانست و گفت: با اینکه فاصله بین پله ها با استانداردهای کشور 

سازنده مطابقت دارد، ولی با انتقاد زیاد شهروندان روبه رو شده است.
وی ادامه داد: با این حال تذکرات الزم به مدیران کارخانه مذکور داده 
شده و قرار اســت این ایراد در اتوبوس های بعدی مرتفع شود.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در مورد شیب زیاد کف اتوبوس 
نیز توضیح داد: شــرکت ســازنده این شــیب را جهت رعایت مباحث 

آیرودینامیک به این شکل طراحی کرده است. 
صلواتی با اعالم این خبر که تعداد 40 دســتگاه اتوبوس تا پایان سال 
جاری وارد ناوگان حمل ونقل می شــود، گفت: اتوبوس های بعدی نیز 
سال آینده اضافه می شود. وی گفت: این مدل ضمن اینکه جزو برندهای 
خوب دنیاست، دارای استانداردهای زیست محیطی یورو4 و 5 اروپا و 
طراحی است که کمتر در کشور دیده می شود؛ ولی ما به دنبال بهبود 

کیفیت آنها هستیم.
رعایت 90درصدی شهروندان در ورود به مسیرهای ویژه 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در پاسخ به این سوال که 
آیا آماری در خصوص میزان تخلفات رانندگان در مسیرهای مخصوص 
بی.آر.تی دارید، ادامه داد: شــهروندان اصفهانی شهروندان قانونمندی 

در حوزه عدم ورود به محدوده طرح ترافیک و مسیرهای ویژه هستند.
صلواتی با اشــاره به اینکه بین 80 تا90 درصد شهروندان این موضوع 
را رعایت می کنند، از اعمال قانــون تعداد محدودی که مرتکب تخلف 

می شوند خبرداد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان  از ارجاع ایرادات اتوبوس های جدید به شرکت سازنده خبر داد؛

کمی خوب، کمی بد، خیلی شیک!

یکی از وظایف مدیران شهری که در جهت افزایش کیفیت خدمات رسانی به  شهروندان کالن شهرهایی همچون اصفهان و تشویق آنها به استفاده 
از وسایل حمل و نقل عمومی انجام می شود، اختصاص اتوبوس هایی مطابق با آخرین تکنولوژی های روز دنیاست که به منظور خرید  ۱۳۷دستگاه 
آخرین مدل از این اتوبوس ها، در سال جاری قراردادی منعقد و تعداد ۱00 دستگاه آن تاکنون تحویل شد که در حال حاضر در خطوط مختلف 

اتوبوسرانی اصفهان مشغول خدمت رسانی هستند.

اعظم حاجی رضازاده

ایستگاه های نیمه تمام مترو تکمیل می شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

اخطار هواشناسی درخصوص 
شدت یافتن آلودگی هوا

کارشــناس اداره هواشناسی اســتان اصفهان 
درخصوص آخرین وضعیت آب و هوای استان 
اصفهان اظهار داشــت: جو نسبتا پایداری را تا 
پایان هفته برای اســتان اصفهــان پیش بینی 
می کنیم، بر این اساس هوا صاف تا کمی ابری 

بوده و گاهی وزش باد مالیم خواهیم داشت.
میترا سیدان افزود: در مناطق مرکزی از جمله 
کالن شهر اصفهان در روزهای سه شنبه )امروز(، 
چهارشنبه و پنجشنبه شــرایط برای انباشت 
آالینده های جوی مهیاست، اطالعیه ای در این 
زمینه صادر شــده و احتماال نسبت به شرایط 
ناســالم برای عموم مــردم اخطاریه هم صادر 

می کنیم.
کارشــناس اداره هواشناسی اســتان اصفهان 
عنوان کرد: سیستمی را از اواخر روز پنجشنبه 
و جمعه پیش بینی می کنیم که البته بیشتر در 
شمال و شــمال غرب فعال خواهد بود، برای 
شهر اصفهان تاثیر زیادی نخواهد داشت و شاید 

کمی به تهویه هوا کمک کند.
وی بیشینه دمای اصفهان را 15 و کمینه آن را 
منفی 2 درجه ســانتی گراد اعالم و اظهار کرد: 
گرم ترین شــهر اســتان آران و بیدگل بوده و 
سردترین نقطه با دمای منفی 9 درجه به بوئین 

میاندشت مربوط می شود.
ســیدان در رابطــه بــا وضعیــت بارندگی ها 
خاطرنشان کرد: میزان بارش های پاییز امسال 
نسبت به سال گذشــته 90 درصد کمتر شده 
است و این آمار نسبت به بلندمدت 94 درصد 

کاهش را نشان می دهد.

 اهدای هزاران جلد قرآن 
در طرح وقف مصحف شریف

اصفهانی ها امســال 22 هزار جلد قرآن کریم 
برای مساجد محروم استان وقف کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اســتان اصفهان گفت: طرح وقف 
مصحف شــریف از خرداد امسال تاکنون برای 
کمک به تامین و چاپ و نشــر قــرآن کریم با 
رویکرد ترویج فرهنگ این کتاب آسمانی اجرا 

شده است.
حجت االسالم حسن امیری، هدف از اجرای این 
طرح را ایجاد بستری مناسب برای تسهیل وقف 
و همچنین ایجاد امکان مشارکت عموم مردم 
در این امر مقدس بیان کــرد و افزود: مصحف 
شــریف با کمترین هزینــه و باالترین کیفیت 
همراه با وقف نامه ای مندرج در آن بین مردم 

توزیع می شود.
وی گفت: عالقه مندان به شرکت در این طرح 
می توانند با پرداخت 60 هزار ریال برای هرجلد 
آن را برای اســتفاده در یکی از مساجد، بقاع 

متبرکه و مدارس وقف کنند.

 بر گزاری همایش وحدت 
حوزه و دانشگاه در اصفهان

 دبیر علمی آموزش انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشگاه اصفهان با اشــاره به برگزاری همایش 
وحدت حوزه و دانشــگاه اظهار داشت: وحدت 
حوزه و دانشــگاه یکی از اهداف برجسته امام 

خمینی)ره( قبل و بعد از پیروزی انقالب بود.
زهرا مهدوی افزود: با توجه به آنکه دانشــگاه 
و حوزه علمیه معرف باالترین تفکر در جامعه 
ما محسوب می شــوند و در تربیت متفکران و 
مبلغان جامعه تاثیرگذار هستند، منظور از این 
وحدت، هماهنگی واتحاد ایــن دو گروه برای 

تدابیر امور ملت اسالمی است.
وی با بیان اینکــه یکــی از راهکارهای ایجاد 
وحدت، تبادل نظر و ایجاد گفت وگوهای سازنده 
در این زمینه است، تصریح کرد: کمیته علمی 
آموزش انجمن اســالمی دانشجویان دانشگاه 
اصفهان در این راســتا همایشی را برگزار کرد. 
دبیر علمی آموزش انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشــگاه اصفهان گفت: این برنامه به صورت 
میزگرد و با حضور اساتیدی از حوزه و دانشگاه 
همچون حجت االســالم هادی زاده، ابوالحسن 

فیاض و حسین مطیع برگزار  شد.

نایب رییس شورای شهر اصفهان:
ایستگاه های مترو برای تردد 
معلوالن مناسب سازی شود

نایب رییس شورای اســالمی شهر اصفهان اظهار 
کرد: از ابتدای احداث ایستگاه های مترو در شهر 
اصفهان، از معلوالن درخواســت شــد تا نظرات 
خود را در خصوص مناسب ســازی برای استفاده 
از مترو ارائه دهند.علیرضا نصــر اصفهانی افزود: 
از لبه سکوی ایســتگاه تا لبه واگن قطار شهری 
کمی فاصله وجود دارد کــه البته این فاصله مانع 
استفاده معلوالن از مترو نیست؛ اما این فاصله باید 
در خطوط و ایستگاه های در دست احداث اصالح 
شود.وی خاطرنشان کرد: فاصله سکوی ایستگاه  
تا ورودی قطار شهری در اصفهان نیازمند بررسی 
است چراکه در برخی موارد ممکن است اختالف 
سطح وجود داشته باشد که این امر مشکل ساز است 
و در برخی موارد دیگر هم فضای خالی بیش از حد 
معمول است و برای تردد معلوالن مانع محسوب 
می شود.نصر اصفهانی عنوان داشت: از زمانی که 
این اشــکال را در ایســتگاه های متروی اصفهان 
تشخیص دادند، مقرر شد در دیگر ایستگاه ها این 
مشکل برطرف شود تا معلوالن بتوانند به راحتی 
از مترو )که جــزو حقوق آنها به عنوان شــهروند 
محسوب می شود( استفاده کنند؛ ممکن است از 
قطعاتی برای روان سازی تردد معلوالن در ورودی 

واگن های قطار شهری نیز استفاده شود.

مشاور عالی شهردار اصفهان:
ایستگاه های نیمه تمام مترو 

تکمیل می شود
مشاور عالی شــهردار اصفهان اظهارکرد: در حال 
حاضر بخشی از خط یک مترو از ایستگاه پاسداران 
در خیابان امام خمینی)ره( تا میــدان آزادی در 
دسترس شهروندان است.جواد شــعرباف افزود: 
20 ایســتگاه در طول مســیر خط یک مترو قرار 
دارد که تاکنون 14 ایســتگاه شامل ایستگاه های 
پاسداران، بهارســتان، گلستان، شــهید مفتح، 
شهید علیخانی، جابر، کاوه، شهید چمران، شهید 
باهنر، شــهدا، تختی، سی و ســه پل، شریعتی و 
آزادی به بهره برداری رســیده است. مشاور عالی 
شــهردار اصفهان ادامه داد: 6 ایستگاه دیگر مترو 
شامل ایستگاه امام حسین)ع(، انقالب، دانشگاه، 
کارگر، کوی امام و دفاع مقدس نیز تا پایان ســال 
جاری در اختیار شهروندان قرار می گیرد. شعرباف 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی 
ایستگاه های دانشگاه، کارگر و دفاع مقدس، تکمیل 
و به سازمان قطار شهری به طور موقت تحویل داده 

شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان:
۱۷ هزار و ۷۹۳ نفر در حوادث 
ترافیکی اصفهان مصدوم شدند

مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان با اشاره 
به آمار هشت ماه مرگ و میر و مصدومان ناشی از 
حوادث ترافیکی استان اصفهان اظهار داشت: در 
این بازه زمانی بر اساس آخرین آمار به دست آمده 
۷4۳ نفر جان خود را از دست داده اند که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل که آمار فوتی های تصادفات 
۷9۳ نفر بوده است، با کاهش روبه رو هستیم. علی 
سلیمانی پوردرخصوص آمار مصدومان تصادفات 
اســتان اصفهان در هشت ماهه ســال جاری نیز 
اضافه کرد: در اســتان اصفهــان 1۷ هزار و ۷9۳ 
مصدوم ناشی از حوادث ترافیکی به مراکز پزشکی 
قانونی استان اصفهان ارجاع داده شدند. وی افزود: 
چهار هزار و ۷15 نفر از مصدومان تصادفات هشت 
ماهه امسال در استان اصفهان، زن و 1۳ هزار و ۷8 
نفر نیز مرد بوده اند. سلیمانی پور با اشاره به کاهش 
آمار مصدومین حوادث ترافیکی اســتان اصفهان 
در هشت ماه امسال نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته تصریح کرد: این آمار 0.8 درصد در سال 

جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

شــهردار اصفهان با محمد جــواد ظریف وزیر امور خارجــه دیدار و 
گفت وگو کرد.

قدرت ا... نوروزی گفت: در این دیدار در خصوص مسائل مختلف مرتبط 
با روابط بین الملل مدیریت شــهری اصفهان بحث شــده و توافقاتی 
درخصوص افزایــش تعامالت و همچنین ارائه راهــکار برای افزایش 

سرمایه گذاری و توسعه گردشگری در اصفهان صورت پذیرفت.
وی در ادامه افزود: همچنین مباحثی در جهــت همراهی و افزایش 
تعامالت دستگاه دیپلماسی کشــور با مدیریت شهری اصفهان برای 
ارتقای سطح گردشــگری جهانشــهر اصفهان مطرح شــد که این 
 موضوع در نهایت ارتقای گردشــگری در این شــهر زیبا را به همراه 

دارد.
وی ادامه داد: بررســی راهکارهای جذب ســرمایه گذاران خارجی و 
همراهی وزارت خارجه در این مسیر، از دیگر مباحث مطرح شده در 

دیدار با دکتر ظریف بود.
نوروزی بیان داشت: رونق گردشــگری در شهر اصفهان از محورهای 
مدیریت جدید شهری است که باید در این عرصه، ضمن فراهم کردن 

زیر ساخت ها در شهر، رایزنی های الزم را با دستگاه های متولی داشت 
که خوشبختانه تاکنون توانسته ایم در این مدت اقدامات مثبتی را به 

انجام رسانیم.
شهردار اصفهان همچنین به دیدار با محمد خزائي معاون وزیر و رییس 
کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز اشاره 

داشــت و گفت: در دیدار با معاون وزیر برای سرعت بخشی به متروی 
اصفهان و جذب سرمایه در این عرصه بحث و گفت وگو شد.

نوروزی ادامه داد: تسریع در فاینانس خط دوم متروي اصفهان و حمایت 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی در این زمینه، از دیگر 

موارد مذاکره و تفاهم در این جلسه بود.
شهردار اصفهان تاکید کرد: حمل و نقل عمومی از مسائل مهمی است 
که به افزایش گردشگر در شهر کمک خواهد کرد و تالش ما بر این است 
که با توســعه مترو در اصفهان، تحولی در زمینه حمل و نقل مردم در 

شهر ایجاد کنیم.
بررســی  گزینه های ممکن در مسیر تســریع در فرایندهای تامین 
منابع مالی پروژه مترو، تاکید بر افزایش همکاری جهت تســهیل در 
فرایندهای مربوط به تامین مالی پروژه خط دوم قطار شهری اصفهان 
و ارائه کمک های فنی در مسیر تامین مالی توسط کارشناسان سازمان 
سرمایه گذاری، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شهردار اصفهان با 
معاون وزیر و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی 

و فنی ایران بود.

در دیدار شهردار اصفهان با وزیر امور خارجه مطرح شد:
افزایش تعامالت شهرداری اصفهان با وزارت امور خارجه در خصوص جذب سرمایه گذاری 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر 48 درصد از جمعیت اســتان اصفهان میانسال 
هســتند، اظهار داشــت: این جمعیت به مرور زمان به 
۷درصد جمعیت باالی 65 ســال استان اصفهان اضافه 
می شود و این در حالی است که در گروه سنی کودک و 

نوجوان، شاهد کاهش چشمگیر جمعیت هستیم. حســین غفرانی کجانی افزود: از این رو در صورتی که 
در گروه سنی کودکان شاهد کاهش جمعیت باشیم، فاصله بین دو گروه سنی کودک ونوجوان و میانسال 
افزایش یافته و در نتیجه در آینده دچار بحران جمعیت خواهیم شد. مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 
با اشاره به اینکه در سال 2050 میالدی کشور ایران با روند فعلی جزو سه کشور عمده دارای سالمندان 
جهان خواهد بود، افزود: در حال حاضر ژاپن، آلمان، ایتالیا و برخی کشورهای عربی دارای چنین شرایطی 

هستند.

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
شهرداری اصفهان به منظور تشویق شهروندان ساکن در 
بافت فرسوده به ساخت و ساز، طرح تخفیف ۷0 درصدی 

تراکم ساختمانی را پیش بینی کرده است.
مهــدی زارعی افــزود: البته در صــورت پرداخت نقدی 

شهروندان از تخفیف بیشتری برخوردار می شوند که در این شــرایط در مجموع به حدود 80 درصد خواهد 
رسید.رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان ادامه داد: اکنون فرصت خوبی برای ساکنان بافت فرسوده 
 اســت تا در قالب تجمیع پالک های ریزدانه و استفاده از بسته های تشــویقی، به نوسازی منازل خود اقدام 

کنند.
زارعی به ارائه بسته تشویقی ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: عالوه بر تخفیف تراکم ساختمان در بافت فرسوده 

به تازگی شهرداری بسته تشویقی ساخت و ساز را برای تمامی شهروندان ارائه کرده است.

 مدیرکل ثبت احوال
 اصفهان:

ساختار سنی جمعیت 
رو به پیری است

تخفیف ۷0 درصدی در نوسازی 
محله ها؛

شهر لباس نو به تن 
می کند

مدیر هماهنگی امور معاونت های فرهنگی شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: یکی از اهداف ســازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری 
اصفهان، احیای هویت محله هاست؛ در همین راستا در هر منطقه 
و محله ای، خانه های فرهنگ یا فرهنگسراها احداث شده تا ضمن 
پاسخ به نیاز شــهروندان در زمینه های مختلف هنری و ورزشی، 
مسائل تخصصی تری مثل مهارت های زندگی را به عالقه مندان 
آموزش دهند.مهدی سلطان آقایی با بیان اینکه در شهر اصفهان 

بیش از 50 فرهنگسرا به شهروندان خدمات رسانی می کنند، افزود: 
تعدادی از این فرهنگسراها تخصصی بوده و زیر مجموعه سازمان 
فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان فعالیت می کنند، تعداد 40 
فرهنگسرا نیز در قالب فعالیت های عمومی در اختیار معاونت های 
فرهنگی، اجتماعی مناطق شهرداری هستند و به شهروندان ارائه 
خدمت می کنند.وی یکی از محورهای فعالیت فرهنگســراها را 
»آموزش« خواند و خاطرنشــان کرد: در حال حاضر کالس های 

مختلفی در این فرهنگســراها برگزار می شود که هدف اصلی این 
کالس ها ارتقای فرهنگ شهروندی است تا بتوانیم به شهر فرهنگی 
دست پیدا کنیم. وی با اشاره به اینکه اهم آموزش های منزل ویژه 
بانوان و انواع مهارت هایی که در انســجام پیوند خانواده و کیفیت 
زندگی موثر باشــد، ارائه می شــود، گفت: فرهنگسراها برحسب 
نیازهای منطقه، برگزاری همایش هایی درقالب آموزش مهارت های 

زندگی و فرزندپروری را در دستور کار خود قرار می دهند.

مدیر هماهنگی امور معاونت های فرهنگی شهرداری اصفهان:
ارتقای فرهنگ شهروندی، محور اصلی فعالیت فرهنگسراهاست

مدیرکل صندوق احیای سازمان میراث فرهنگی گفت: در یک طرح گسترده به 
دنبال شناسایی خانه های تاریخی بخش خصوصی در سراسر کشور هستیم؛ به 
گونه ای که هم اینک 500 خانه تاریخی در سراسر کشور به ویژه اصفهان آماده 

واگذاری به بخش خصوصی است.
پرهام جانفشان مدیرکل صندوق احیای بناها و اماکن تاریخی سازمان میراث 
فرهنگی، در سفر به اصفهان و در بازدید از خانه های تاریخی این شهر اظهار کرد: 
تالش داریم تا در حوزه احیا و مرمت خانه های تاریخی کشور انقالبی ایجاد کنیم 
که در وهله اول در یک طرح گسترده به دنبال شناسایی خانه های تاریخی بخش 
خصوصی در سراسر کشور هستیم به گونه ای که هم اینک 500 خانه تاریخی در 

سراسر کشور به ویژه اصفهان آماده واگذاری به بخش خصوصی است.
وی با اشاره به وجود چندین هزار خانه تاریخی در کشور و بالتکلیفی بسیاری 
از آنها افزود: در طرح جدید صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی 
و فرهنگی کشــور، با همکاری ادارات کل میراث فرهنگی استان ها، به دنبال 
شناسایی فرهیختگان و فعاالن میراث فرهنگی و اقتصادی در راستای تعریف 
شــرکت های جدید کارگزاری جهت شناســایی و برنامه ریــزی و همچنین 
هماهنگی ســرمایه گذاران جهت احیا و مرمت خانه های تاریخی در سراســر 

کشور هستیم.
مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: این 

کارگزاران پس از معرفی به صندوق احیا از سراسر کشور، آموزش های الزم را 
در حوزه مرمت و اقتصاد فراگرفته و پس از دریافت مجوزهای الزم، فعالیت های 

خود را در شهرهای تاریخی آغاز خواهند کرد.
جانفشان یادآور شد: تالش داریم تا در راستای نجات خانه های تاریخی از یکسو 
و توسعه فعالیت ها در حوزه مرمت و احیای این خانه های تاریخی با همکاری 
فرهیختگان و بخش خصوصی عالقه مند به فعالیت در حوزه میراث فرهنگی، 
بورس خانه های تاریخی کشور را از شهرهای تاریخی همچون اصفهان آغاز کرده 
و از این طریق به صورت رسمی با همکاری بخش خصوصی نهضتی را در حفاظت 

و بهره برداری از خانه های تاریخی ایجاد کنیم.

مدیرکل صندوق احیای سازمان میراث فرهنگی:
بورس احیای خانه های تاریخی از اصفهان آغاز می شود
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امام صادق  عليه  السالم :
پسران، نعمت اند و دختران خوبى. خداوند از نعمت ها سوال مى كند و به 

خوبى ها پاداش مى دهد. 
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در یک مکالمه شــتاب زده و ســخت، کنترل 
احساسات کار ساده ای نیســت. از همه اینها 
گذشــته، اختالف نظر می تواند به عنوان یک 
تهدید تلقی شود. شما می ترسید که دراین بین 
چیزی را واگذار کنید؛ برای مثال دیدگاه تان، 
روش تان برای انجام کاری و همچنین قدرت 
خود را. بنابراین در چنین شــرایطی بدن شما 
به واسطه سیســتم عصبی ســمپاتیک برای 
مبارزه آماده می شــود. این یک پاسخ طبیعی 
است. ضربان قلب و میزان تنفس شما افزایش 
می یابد، ماهیچه هایتان ســفت می شــوند و 
خون با فشــار بیشــتری در رگ ها به جریان 
می افتد و نوعی احســاس ناراحتی و بی قراری 
در شما به وجود می آید. هیچ کدام از این موارد 
نمی تواند شما را در شرایط درست ذهنی برای 
حل درگیری قرار دهد. اگر بدن شما به حالت 
»جدال یا گریز« درآید، ممکن است دسترسی 
به قســمتی از مغز که مســئول تفکر منطقی 
اســت را از دســت بدهید. گرفتن تصمیمات 
منطقی دقیقــا همان کاری اســت که هنگام 
یک مکالمه دشوار باید انجام دهید. در چنین 
شرایطی، نه تنها ممکن است توانایی تان برای 
تفکر منطقی را از دست بدهید، بلکه نشانه هایی 
از استرس نیز در شما ظاهر می شود؛ برای مثال، 
ممکن است صورتتان قرمز شود و سرعت حرف 
زدنتان باال برود و به خاطر نورون های آینه ای 
که باعث می شــوند احساســات را از شخص 
دیگری دریافت کنیم، همکار شما نیز ممکن 
است همین احســاس بی قراری و عصبانیت را 
از شــما دریافت کند و قبل از اینکه بخواهید، 
مکالمه به پایان راه خود می رســد و مناقشــه 

شدیدتر می شود.
کارهای زیادی وجود دارد که می توانید برای 
حفظ آرامش خود در طول یک مکالمه انجام 
دهید یا اگر برانگیخته شــده اید، خودتان را با 

این روش ها آرام کنید.
نفس بکشید

تکنیک های ذهنی ســاده می توانند بهترین 
دوست شما در شرایط دشوار باشند و هیچ کدام 
از این تکنیک ها ســاده تر و قابل دســترس تر 
از تنفس نیســت؛ بنابراین زمانی که احساس 
برانگیختگــی می کنیــد، ســعی کنید روی 

تنفس تان تمرکز کنید.

مهارت زندگی

 روش های کنترل احساسات 
در مکالمات سخت کاری

مست، حق شناس شد
 » ذوالنون مصری« گوید: وقتی، از شهر مصر بیرون آمدم تا ساعتی 
در صحرا ســیری کنم. بر کنار رودنیل راه می رفتــم و به آب نگاه 
می کردم. ناگاه عقربی دیدم که با ســرعت می آمــد. گفتم: به کجا 
خواهد رفت؟ چون به لب آب رسید قورباغه ای بر لب آب آمده بود؛ 
آن عقرب بر پشت او نشست و قورباغه شناکنان حرکت کرد. گفت: 
حتما ِسّری در این قضیه است. خود را بر آب زدم و به تعجیل از آب 
گذشتم و به کنار آن آمدم. دیدم قورباغه به خشکی رسید و عقرب 
از پشــت او به خشــکی آمد. به دنبالش می رفتم، تا به زیر درختی 
رسیدم؛ مردی را دیدم که در زیرسایه درخت خفته بود و ماری سیاه 
قصد او کرده بود که او را نیش بزند؛ که ناگاه عقرب بیامد و نیشی بر 
پشــت مار زد و او را هالک کرد. پس عقرب آمد به لب آب، بر پشت 
قورباغه  نشست و از این طرف به آن طرف آب رفت، من متحیر ماندم 
و گفتم: حتما  این مرد یکی از اولیای الهی است! خواستم پای او را 
ببوسم اما نگاه کردم دیدم جوانی مســت است. تعجبم بیشتر شد، 
صبر کردم تا جوان از خواب مســتی بیدارشــد. چون بیدار شد مرا 
کنار خود دید، متعجب شــد و گفت: ای مقتدای اهل زمانه، بر سر 
این گناهکار آمده ای و اکرام فرموده ای؟! گفتم: از این حرف ها نزن، 
نگاه به این مار کن. چون مار را دید، دست برسر خود زد و گفت: چه 
اتفاقی افتاده است؟ تمام قضیه عقرب و قورباغه 
و مار را نقل کردم؛ چون این لطف حق را 
درباره خودش بشنید و دید، روی 
به آســمان کرد و گفت: ای که 
لطف تو با مستان چنین است، 
با دوستان چگونه خواهد بود؟ 
پس در رود نیل غســلی کرد 
و روی به محل خــود نهاد و به 
مجاهدت مشــغول شــد و کارش 
به جایی رســید که بر هر بیماری دعا 

می خواند، شفا می یافت.

باغ 
کاغذی

رمان »عروسک کافکا« نوشته گرت اشنایدر با ترجمه محمد               
همتی، به تازگی توسط نشر نو به چاپ دوم رسیده است. چاپ 
نسخه اصلی این رمان در سال ۲۰۰۸ منتشر شده است.ترجمه 
پیش رو برای اولین بار در سال ۹۵ منتشر شد و حاال به چاپ 
دوم رســیده که یکی از عناوین مجموعــه »کتابخانه ادبیات 

داستانی معاصر« است که توسط این ناشر چاپ می شود.
گرت اشنایدر نویسنده آلمانی رمان »عروسک کافکا«، در این 
رمان تحســین برانگیز، مخاطب را با زندگی و زمانه فرانتس 

کافکا، نویسنده مشهور اهل چک، آشــنا می کند. او برای این 
رمانش، پایانی غافلگیرکننده تدارک دیده است.

طرح داســتان این رمان از این قرار اســت کــه کافکا، روزی 
هنگام قدم زدن در یک پارک، دختربچه گریانی را می بیند که 
عروسک خود را گم کرده است. به این ترتیب تصمیم می گیرد 
به دختربچه کمک کند. بنابراین نویسنده »مسخ«، »حکم«، 
»آمریکا« و... قلم به دســت می گیرد و دنیا را از چشــم یک 
عروسک می بیند؛ عروسکی که به سفری دور و دراز رفته است.

عروسک کافکا حق  و باطل

برای ســنجش رضایت کاربران، انبوهی از ماشــین های 
HappyOrNot با شــکلک های مختلف در فرودگاه ها و 
فضاهای عمومی در سراسر جهان نصب شدند تا شادترین 

فرودگاه های دنیا مشخص شوند.
ممکن است قبال از یکی از 25هزار پایانه رضایت مشتری 
HappyOrNot در فرودگاه ها اســتفاده کرده باشــید؛ 
با لمس کردن یکــی از دکمه های پاســخ آن، از یک رنگ 
ســبز جادویی تا قرمز خشــن، می توانیــد در آن ثبت نام 
کنید.اما آیا تا کنون بــه این فکر کرده اید که با فشــردن 
دکمه و رفتن به ســمت مقصد خود، اطالعات شــما کجا 
 می رود؟ HappyOrNot که در ســال 2۰۰۹ توســط

Heikki Väänänen و Ville Levaniemi در فنالند 
تاسیس شــده اســت، گزارش منحصربه فرد خود را که از 
تحلیل داده ها به دســت آورده بودند با CNN Travel به 

اشتراک گذاشت.
آنها نشان می دهند که فرودگاه ها با باالترین رضایت مشتری 

در سطح جهان، توسط درصد افرادی که دکمه های سبز یا 
سبز تیره را فشار می دهند، شــمرده می شوند؛ همچنین 
گزارش می دهد که خوشــحال ترین و ناخوشــایندترین 
روزها، هفته ها و ســال ها برای پرواز و همچنین بخشی از 
سفر فرودگاه که به احتمال زیاد باعث می شود ما دکمه قرمز 
خشن را فشار دهیم، کدام است؟ شادترین فرودگاه جهان 
با این ضرب المثل شروع می کند که »یک کتاب را با جلد 

خود قضاوت نکنید«. 
این گزارش بر مبنای بازخــورد ۱5۸میلیون نقطه داده از 
ترمینال Smiley HappyOrNot در ۱۶۰ فرودگاه از ۳۶ 
کشور است. HappyOrNot داده های جمع آوری شده بین 
نوامبر 2۰۱۶ تا نوامبر 2۰۱۷ را از فرودگاه هایی که بیش از 
۱2هزار دکمه فشرده در سال گذشته داشتند و در بیش از 
دو منطقه فرودگاه اطالعات دریافت کرده اند، مورد بررسی 
قرار می دهد؛ مثال در قســمت امنیت، تحویل چمدان ها، 

دستشویی ها و غیره.

شادترین فرودگاه  های دنیا  چگونه انتخاب می شوند؟!
دانستنی ها

حرف حساب

باید درد زندگی را تحمل کرد

تو دنبال خوشبختی پرسه مــی زنــی؛ با دیپلم، 
با مدرک، با پول،با شوهر... با این چیزها آدم 
خوشبخت نمیشود. باید درد زندگی را تحمل 

کرد تا از دور، خوشبختی به  آدم چشمک بزند.

»چشم هایش«
بزرگ علوی

جدول شماره 2309

افقی
۱- نوعی بیماری ویروسی - از ایستادن زیاد ایجاد 

می شود
2- نویسنده فرانسوی کتاب دیوار-اثری از بزرگ 

علوی
۳- سفید ترکی

4- اسرار- ابزار درو- قانونی
5- اثری از چارلز دیکنز- ساز تیره

۶- نوعی پارچه- قرن- خونبها- هیزم
۷- حواری خائن حضرت مسیح-خیابان-نوعی 

حشره
۸- لعنتی نصفه -ضمیر وزنی -ولگرد-نشان دادن

۹- اثر چربی -سکو-نام دیگر ماه
۱۰- درخت انگور-مادر ورزش ها-رشــته کوهی 

درخراسان
۱۱- دشت-عددی سه رقمی

۱2- یکی از حروف یونانی-یاری
۱۳- از حکیمان یونان باستان-دانایی-قله زاگرس

۱4- شــخصیتی کارتونی -خواهر-افشا -ایالتی 
در هند

۱5-اثری از تورگینف-گربه التین

عمودی
۱- کشور کانگورو - شب این گونه است

2- بوی رطوبت  - شیون  - پرچم - سیخ نانوایی
۳- معادله - آنی

4- پشته خاک معکوس - سیل زده به هم ریخته- 
یکی از حروف فارسی

5- باید خمیــر را داد- خداحافظــی- رود آرام- 
فرستادن

۶- میان کوه - جهت - هواپیمای تندرو
۷-ســرود اوســتایی- راهب بودایی- پایتخت 

بلغارستان
۸- جنس مونث- پایتخت آن خارطوم اســت- 

خوب نیست
۹- تکرارحرف- استفراغ- تصفیه

۱۰- مدرسه ای در قم - ماتم
۱۱- صوت تعجب - نوبت بازی -آچار به هم ریخته

۱2- دیلم- بیماری خطرناک بــا غلط امالیی و 
معکوس - یکی از حروف انگلیسی

۱۳- عالمت مفعولــی - پدر مرده - ســودمون 
به هم ریخته

۱4- شهری در شمال- درد آور
۱5- اثر صادق هدایت- پشیمانی
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سیره بزرگان

بانک قرض الحسنه مهر ایران با یک دهه فعالیت قرض الحسنه توانسته است در راستای کمک به اقشار ضعیف جامعه، ازدواج، اشتغال، 
مسکن، درمان و هم راستایی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مسئولیت های اجتماعی گام های موثری بردارد.

ابراهیم مشرف مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان اصفهان با اشاره به دهمین سالگرد فعالیت بانک، تاسیس این بانک را با هدف 
ترویج فرهنگ قرض الحسنه عنوان کرد و از سیاست های کلی بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای اقتصاد مقاومتی سخن راند. 

وی اظهار کرد: در حال حاضر این بانک دارای 5۳۰ شعبه فعال در ۳۰۸ شهرستان در سطح کشور و در استان اصفهان دارای ۳4 شعبه و 4 باجه است. 
همچنین، تعداد حساب های قرض الحسنه نزد این بانک به پنج میلیون حساب می رسد. وی گفت: بر اساس آخرین آمار، تعداد کل تسهیالت اعطایی 

از ابتدای تاسیس تا پایان نیمه نخست سال جاری به حدود سه میلیون فقره می رسد که ارزش این تسهیالت حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال است.
مشرف، نسبت مطالبات غیرجاری بانک قرض الحسنه مهر ایران را همواره یک درصد اعالم کرد و طرح های قابل پرداخت در این بانک را پیوند یکم و 

دوم مهر، طرح حمایتی،5۰ درصد وثیقه نقدی، میانگین حساب و اعتبار در حساب جاری عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: در بانک قرض الحسنه مهر ایران، مشــتریان می توانند بدون نیاز به حضور در شعبه و با ورود به سایت این بانک به صورت آنالین 
افتتاح حساب کرده یا جهت تکمیل تسهیالت خود از طریق سامانه تسهیالت آنالین اقدام کنند و جهت ارتباط با مشتریان شماره ۰2۱4۳22 در نظر 

گرفته شده است.
مشرف یادآور شد: بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای توسعه فرهنگ قرض الحسنه و همچنین رسیدن به اهداف عالیه بانک با انعقاد تفاهم نامه های 
حمایتی با نهادهایی نظیر وزارت بهداشت، بهزیستی، آبفا، پاالیشگاه، سازمان زندان ها، کمیته امداد امام خمینی)ره( و نیروهای مسلح و... نقش بسزایی 

را در تقویت و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر ایفا کرده است.
مدیر امور شعب قرض الحســنه مهر ایران گفت: ۹۳ هزار و ۹2۱ فقره تسهیالت فعال در اســتان اصفهان داریم که 2۶۰ میلیارد ریال مربوط به مانده 
تسهیالت ازدواج است و هزار و ۳۱۳ فقره تسهیالت در ۹ ماهه سال جاری پرداخت شده است. وی، سرمایه بانک را با مشارکت ۱۰ بانک به مبلغ ۱5هزار 

میلیارد ریال اعالم کرد. 
وی با بیان اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران متعلق به تمام اقشار جامعه است، تصریح کرد: خدمات رسانی مطلوب به مشتریان را شرط حیات و بقای 

بانک بزرگ و همیشه مردمی قرض الحسنه مهر ایران می دانیم.

 مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان اصفهان عنوان کرد:

پرداخت سه میلیون فقره تسهیالت از بدو تاسیس تاکنون
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