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استاندار می گوید شهرداری به دولت بدهکار است، رییس شورای شهر اما  در واکنش به سخنان مهرعلیزاده، مدعی است شهرداری درمجموع از دولت طلبکار است؛

چالش اثبات!
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 شوی اشتغال!
اصفهان در صدر دریافت تسهیالت طرح رونق تولید؛
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ائـتالف علیه ائـتالف

 خبرنگار صدا و سیما در سوریه در گفت و گو 
با »زاینده رود« از اتحاد علیه آمریکا می گوید؛
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کاهش ۱۰ درصدی تخصیص آب شرب در اصفهان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اعالم کرد:
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رکود عجیب صنایع دستی در میدان نقش جهان اصفهان
رییس اتحادیه صنایع دستی استان مطرح کرد:
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مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان خبر داد:

11
جمع آوری خودروهای فرسوده 

از سطح  شهر

حمایت از بیماران 
سرطانی در اصفهان
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 پیشرفت ۸۶ درصدی پروژه
 سالن اجتماعات گلستان شهدا
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 جشنواره تئاتر روح ا... 
مدال افتخار هنرمندان تئاتر 

استان اصفهان است

ریسک برترین مربی فوتبالی نصف جهان؛

منصور، باالخره مرد اول سپاهان شد
نمایش دور از انتظار طالیی پوشان نصف جهان مقابل تیم 
فوالد در ورزشگاه نقش جهان که منجر به سومین شکست 
 پی درپی این تیم شــد، مسئوالن باشگاه ســپاهان را مجاب کرد تا در
 کوتاه ترین زمان، به وضعیت نیمکت این تیم سروســامان بخشــیده و 

سرمربی جدید را انتخاب کنند...

  سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

   سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از غرفات با کاربری 
عمده فروشی میوه، سبزی و ماهی میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان را از طریق مزایده )با شرایط و مقررات مورد نظر 
سازمان در جهت بهره برداري( به اشخاص حقوقي یا حقیقي واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان مي توانند از تاریخ 
1396/11/01 تا پایان وقت اداري )ساعت 14:30( مورخه 1396/11/11 با ارائه اســناد و سوابق کاري مرتبط به دبیرخانه 
سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش 
کوچه احسان، پالک 5 و یا به قســمت اداری میدان مرکزی میوه و تره بار واقع در کیلومتر پنج جاده اصفهان- نایین، 
ساختمان اداری میدان مرکزی میوه و تره بار مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه نسبت به واریز مبلغ 700.000 ریال بابت 
هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانک شهر شعبه حکیم اقدام نموده 

و اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس 32683601-4
1- متقاضیان بایستي داراي پروانه کســب و یا هرگونه مجوز، تأییدیه و گواهینامه معتبر در زمینه کاربری مورد نظر را 
دارا باشند. )متقاضیان غرفات با کاربری میوه و سبزی می بایست گواهی تأیید صالحیت از اتحادیه صنف عمده فروشان 

میادین میوه و تره بار اصفهان را داشته باشند.(
2- ارائه سپرده شرکت در مزایده طي فیش بانکي الزامي است.

3- مدت قرارداد، درصورت رعایت کلیه قوانین و مقررات ســازمان، حداکثر در تاریخ 1397/09/30 خاتمه می یابد که 
در صورت رضایت از عملکرد بهره بردار و توافق کتبی طرفین براساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود.

4- مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت اداری )ساعت 13:30( مورخه 1396/11/12 مي باشد.
5- پاکت اسناد فنی مزایده در تاریخ 1396/11/14 توسط کمیسیون تشخیص صالحیت بهره برداران بازگشائی می گردد 
و پس از آن پاکت های الف و ب شــرکت کنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزایده، توسط کمیسیون عالی 

معامالت سازمان در تاریخ 1396/11/18 بازگشائی می گردد. 
6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.

7- هزینه انتشار آگهي به نسبت بر عهده برندگان مزایده است.

» آگهي مزایده «  )نوبت دوم( 
به منظور افزایش توجه به نقش مهم ازدواج درزندگی فردی واجتماعی افراد و نیز شناخت آسیب های اجتماعی پدیده طالق ، نخستین همایش ازدواج، طالق و 
جامعه سالم در دانشگاه آزاد اسالمی شاهین شهر برگزار می شــود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهین شهر، دکتر مسعود نصری، رییس 
این واحد دانشگاهی با اشاره به هدف برگزاری این همایش اظهار داشت: توجه به نقش مهم ازدواج درزندگی فردی واجتماعی افراد ، داشتن آگاهی ودانش کافی، 
مهم ترین الزمه انتخاب عقالیی وتصمیم گیری بخردانه است؛ درغیراین صورت ریسمان وحدت خانواده به ضعف وسستی می گراید وسرانجام گسسته می شود 
که در همین راستا و به جهت انجام یک حرکت علمی و فرهنگی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدشاهین  شهر اقدام به برگزاری همایش منطقه ای ازدواج، طالق وجامعه 

سالم در اسفندماه سال جاری می کند.
نصری، هدف اصلی این همایش را افزایش  دانش خانواده ها درجهت تحکیم بنیان خانواده وبالطبع تحکیم جامعه خواند و تصریح کرد: این همایش شامل سخنرانی های 
کلیدی، ارائه مقاالت ونشست های  علمی ، تخصصی و برگزاری جشنواره های آموزشی، پژوهشی وفرهنگی است که با برنامه ریزی منسجم در کمیته های علمی و 
اجرایی سعی بر آن داریم که در این همایش از همفکری و همراهی متخصصین و عالقه مندان استفاده کنیم تا با داوری مقاالت به آخرین یافته های علمی در زمینه 
ازدواج وطالق دست یابیم؛ بنا بر این گزارش دکتر نرگس عطریان، دبیراجرایی همایش نیز، با تاکید بر برگزاری همایش هایی از این دست در واحدهای آموزشی افزود:  
این همایش با اهدافی مانند  ارائه آموزش های اجتماعی ،اقتصادی وحقوقی جهت ترویج ازدواج وجلوگیری ازشیوع طالق درجامعه، ارائه الگوهای صحیح ازدواج 
و راهکارهای پیشگیری ازطالق، کوشش درراستای رشد و ارتقای فرهنگ عمومی درزمینه رخداد ازدواج های اصولی  وکاهش طالق و همسو کردن فعالیت های 
نخبگان آکادمیک با دستگاه های اجرایی برگزار می شود که سعی بر آن دارد تا افراد در سطوح مختلف جامعه، افزون بر آشنایی با چگونگی برقراری ارتباط سالم و 
دوسویه با نگاه به زیرساخت های تشکیل خانواده، شناخت مشکالت و معضالت زندگی های خانوادگی را بررسی کنند تا هرچه بیشتر نسبت به قوام و استواری نظام 
خانواده اقدام شود. عطریان ادامه داد: محورهای 13 گانه این همایش شامل  فرهنگ دینی ورشد عقالنیت درازدواج وطالق - ازدواج ، طالق ومدرنیته - رسانه ها و 
فضاهای مجازی درفرهنگ سازی خانواده  - چالش های اشتغال زوجین درخانواده - ازدواج، طالق ونظام حقوقی -  ازدواج ، طالق و نظام قضائی - نقش نظام آموزشی 
درخانواده سالم - ازدواج وحریم ها، طالق و پیامدها - راهکارهای ترغیب به ازدواج وپیشگیری ازطالق - نقش سازمان های مردم نهاد وموسسات خیریه درفرهنگ 
سازی ازدواج های اسالمی ایرانی - ازدواج ، طالق ، رفتارهای پرخطر و خرافه ها - آسیب شناسی طالق ازدیدگاه علوم روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد -  الگوهای 

صحیح ازدواج، شاخص های خانواده سالم ونقش آن درایجادجامعه سالم هستند که در طول برگزاری همایش بررسی خواهد شد.
وی  با اعالم این که 8 اسفندماه زمان برگزاری این همایش است، افزود: برای دریافت مقاالت این همایش یک روزه  تا پایان وقت اداری 20 بهمن ماه فرصت باقی 
است و نویسندگان و شرکت کنندگان  محترم می توانند با ورود به سایت دانشگاه شاهین شهر ، در سایت همایش ثبت نام کرده  و فایل مقاله های خود را در سایت 

دانشگاه و در پروفایل شخصی خود آپلود کنند.

به همت دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهین شهر صورت می گیرد؛
برگزاری نخستین همایش منطقه ای ازدواج، طالق و جامعه سالم
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به گفته کارشناسان مســائل سیاســی؛ منطقه ما عرصه تقابل و رقابت 
بزرگ استراتژیک آمریکا با روسیه، چین و حتی هند است که این تقابل 
 در عرصه های سیاســی، اقتصادی حوزه نفوذ می باشد؛ بنابراین می توان 

غرب آسیا را محل مناقشه قدرت های بزرگ و منطقه ای دانست. 
راهکارها و پیشنهادات بسیاری برای مقابله با آمریکا در رقابت های منطقه 
و خاورمیانه از سوی کارشناسان و مسئوالن ارائه می شود. سردار رحیم 
صفوی، فرمانده سابق کل سپاه و دستیار و مشاور ارشد فرمانده کل قوا نیز 

چند روز پیش پیشنهادی مبنی بر مقابله با آمریکا ارائه داد که مورد توجه 
کشورهای منطقه قرار گرفت.

سردار صفوی چهارشنبه هفته گذشته در گفت و گوی ویژه خبری اظهار 
کرد: »ایران با هوشمندی می تواند با تشــکیل یک ائتالف منطقه ای که 
عالوه بر روسیه و سوریه شامل پاکستان و عراق نیز باشد در مقابل ائتالف 
آمریکایی ها بایستد و همچنین وقتی نیروهایی مثل حشدالشعبی در عراق 
تشکیل شده، ما در این ائتالف می توانیم از پتانسیل ملت ها نیز برای تقابل 

با آمریکا استفاده کنیم.«
درباره این اظهار نظر شاهد واکنش های متفاوتی بودیم. »آلکسی چیپا« 
عضو کمیته امــور بین الملل در دومــای دولتی روســیه در گفت وگو با 
خبرگزاری »نووستی« تاکید کرد که پیشنهاد مطرح شده از سوی تهران 
برای ایجاد ائتالفی منطقه ای بین ایران و روسیه که با سیاست های آمریکا 

در سوریه مقابله کند، کامال منطقی است.
اما تنها چند روز پس از این اظهار نظر موافق روسی ها، لئونید اسلوتسکی، 
رییس کمیته امور بین الملل دومای روسیه با پیشنهاد سردار صفوی مبنی 
بر تشکیل ائتالف علیه آمریکا مخالفت کرد و گفت: »از نظر من، ما نباید 
هیچ ائتالف رسمی جدیدی ایجاد کنیم، در واقع اکنون به همراه ایران با 
تروریسم بین المللی در سوریه می جنگیم و در چارچوب فرآیند آستانه نیز 

با یکدیگر در تعامل هستیم«.  
حسن شمشادی، خبرنگار صدا و سیما در ســوریه در رابطه با پیشنهاد 
سردار صفوی به زاینده رود گفت: طبیعتا در عصر کنونی نقش ائتالف ها 
در مقابله با دشمنان هر کشور و منطقه ای مهم است و تشکیل ائتالف ها 

سابقه تاریخی دارد. 
وی با اشاره به قدرت آمریکا پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی از 
چند دهه قبل تا کنون افزود: بعد از فروپاشــی اتحادیه جماهیر شوروی، 
آمریکا خود را ابر قدرت دنیا می دانست؛ اما کشورهایی مثل ایران، روسیه)با 
شکل گیری قدرت مجدد( و چین در زمینه اقتصادی،  توانستند آمریکا 
را در مسائل مختلف به چالش بکشانند. شمشــادی با اشاره به پیشنهاد 
سردار صفوی گفت: تشکیل ائتالف علیه آمریکا یک طرح و ایده است که 
منافاتی با نظام و قانون اساسی ندارد و توسط یکی از مشاوران عالی ایران 
مطرح شده است، باید کشورها در برابر این پیشنهاد موضع رسمی خود 

را اعالم کنند.
وی با اشاره به موضع نمایندگان روس در برابر این ایده گفت: مواضع  مطرح 
شده از طرف روس ها موضع رسمی دولت روسیه نیست؛ چرا که وزیر امور 

خارجه یا رییس جمهور روسیه باید اعالم موضع کنند.
خبرنگار صدا و سیما در سوریه در پایان تاکید کرد: تشکیل ائتالف علیه 
آمریکا یک ایده جدید و به نوعی قدیمی اســت کــه باید منتظر واکنش 
 طرفین این ائتالف یعنی کشــورهای ســوریه، عراق، روسیه و پاکستان

 باشیم.

 6 میلیارد دالر
 برای آزادی »ولید بن طالل«

پس از کش و قوس های فراوان، برخی منابع خبری 
از موافقت ولید بن طالل برای دادن 6 میلیارد دالر 

به دربار آل سعود در ازای آزادیش خبر دادند.
خبرگزاری رویترز؛ در خبــری اختصاصی از قول 
»ولید بن طالل«، شاهزاده میلیاردر بازداشت شده 
عربستانی گزارش داده او ظرف روزهای آینده آزاد 
خواهد شد. وال استریت ژورنال نوشته او با پرداخت 
6 میلیارد دالر به مقام های سعودی موافقت کرده 

است. 

راز اصرار آمریکا بر گزینه های 
نظامی علیه کره شمالی

»متیس« در گفت وگو با همتای خود از کره جنوبی 
در هاوایی، گفت: دیپلماسی قرار است کیم جونگ 
اون، رهبر کره شمالی را به مسیر تعقل هدایت کند. 
وزیردفاع آمریکا که یک روز بعد از اظهارات وزیر 
خارجه کره جنوبی مبنی بر غیرقابل قبول بودن 
گزینه های نظامی علیه کره شمالی سخن می گفت 
تصریح کرد:گزینه های نظامی برای این هستند که 
اطمینان حاصل شود دیپلمات های آمریکایی از 

موضع قدرت مذاکره می کنند.

واکنش »نیکی هیلی« به خبر 
رابطه غیراخالقی اش با ترامپ

نماینده آمریکا در ســازمان ملل، گمانه زنی های 
مطرح شــده در فضای مجــازی دربــاره روابط 

غیراخالقی با رییس جمهور این کشور را رد کرد.
»نیکی هیلی«، نماینده آمریکا در ســازمان ملل 
متحد شایعات مطرح شــده درباره روابط خارج از 
چارچوب با »دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا 

را رد کرده است. 
به نوشته پولیتیکو؛ »هیلی«، این شایعات را »بسیار 
آزاردهنده« و »نفرت انگیز« خواند و گفت این اتفاق 

اغلب برای زنان قدرتمند می افتد.

تیراندازی در آمستردام هلند
رسانه های هلندی از وقوع یک تیراندازی در شهر 

»آمستردام«، در این کشور خبر داده اند. 
منابع خبری گفته اند چندیــن نفر در این حادثه 
زخمی شده اند و پلیس، منطقه را محاصره کرده 

است. 

 وحشت رژیم صهیونیستی
 از دقت موشک های حزب ا...

رژیم صهیونیستی از تقویت توانایی های موشکی 
حزب ا... ابراز نگرانی کرد.

به گزارش شــبکه المیادین؛ نگرانی اســراییل از 
تقویت توانایی های موشــکی حزب ا... در ســایه 
ارزیابی ناظران این رژیم در مورد دســتیابی این 
حزب به فنــاوری هدف قــرار دادن هر هدفی در 

فلسطین اشغالی با دقت باال، تشدید شده است.
بر این اســاس، توانایی های موشــکی حزب ا...، 
همچنان در صدر اولویت ها و نگرانی های مسئوالن 
و کارشناسان اسراییلی قرار دارد. نگرانی هایی که 
در دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل 
با دونالــد ترامپ، رییس جمهــور آمریکا به طور 
جدی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس 

مطرح شد.

خبرنگار صدا و سیما در سوریه در گفت و گو با »زاینده رود« از اتحاد علیه آمریکا می گوید

ائـتالف علیه ائـتالف

حسن شمشادی، خبرنگار صدا و سیما در سوریه در رابطه با پیشنهاد سردار صفوی مبنی بر تشکیل ائتالف مقابل آمریکا به زاینده رود گفت: 
تشکیل ائتالف علیه آمریکا ایده ای جدید ولی  به نوعی قدیمی است که باید منتظر واکنش طرفین این ائتالف یعنی کشورهای سوریه، عراق، 

روسیه و پاکستان باشیم.

دستیار رییس جمهور:
برای شنیدن صدای مردم 
برنامه ریزی خواهد شد  

دســتیار رییس جمهــور در امــور حقــوق 
شهروندی گفت: جایی مثل بوستان گفت وگو 
که اسم با مسمایی دارد یا پارک الله که مدنظر 
شورای شــهر اســت، می تواند محلی برای 

تجمعات آرام و اعتراضی مردم باشد.
در خالل ناآرامی های دی ماه، اکثر مسئوالن 
می گفتند مردم حق برپایی تجمعات اعتراضی 
دارند و بهتر است مکانی برای آن در نظر گرفته 
شود، اما بعد از آرام شدن فضا کسی پیگیر این 
موضوع نشد تا جایی که یکی از نمایندگان در 
مجلس گفت »ما فقط گفتار درمانی کردیم 
چون هیچ صدایی از مردم شــنیده نشــد«.

شهیندخت موالوردی، معاون رییس جمهور 
گفت: تا جایی که من در جریان هستم برای 
آنکه صدای مردم شــنیده شود، برنامه ریزی 
هایی در حال انجام است، از جمله آنکه مکان 
و ســازوکاری برای اینگونه تجمعات داشته 
باشیم تا ضمن عمل به قانون اساسی و منشور 
حقوق شهروندی، امنیت تجمع کنندگان نیز 

تامین شود. 

آخرین وضعیت پرونده 
متهمان اغتشاشات اخیر

رییس دادگاه انقالب تهران در پاســخ به این 
ســوال که با توجه به صدور کیفرخواســت 
برای ۵۴نفر از متهمان اغتشاشــات اخیر،آیا 
این پرونده ها به دادگاه ارســال شده، گفت: 
هنوز هیچ کدام از پرونده ها به دادگاه ارسال 

نشده است.
 حجت االســالم موســی غضنفرآبــادی در 
خصوص تعیین وقت برای این پرونده ها گفت: 
ممکن است برخی از این پرونده ها به دادگاه 
انقالب ارسال نشود و در دادگاه عمومی بررسی 
شود که این بســتگی به نظر بازپرس پرونده 
دارد. رییس دادگاه انقالب تهران در پاســخ 
به این سوال که آیا برای این پرونده ها شعبه 
ویژه ای تعیین خواهد شد،گفت:رســیدگی 
به پرونده سرشــاخه های این اغتشاشــات 
قطعا فوریت خواهد داشــت و در اولویت قرار 

می گیرد.

 کشف پیکر دومین شهید
 حادثه ناوشکن دماوند

پیکر تکاور شهید »امیر باصره« دومین شهید 
 حادثه برخورد ناو دماوند با موج شکن بعد از

 ۱6 روز جست وجو در دریا کشف شد.
ناوشــکن دماوند هنگام ورود به بندر به علت 
افزایش ســرعت باد و توفان شدید در دریای 
خزر، با موج شــکن برخورد جزئی داشــته 
است. به گزارش روابط عمومی منطقه چهارم 
دریایی ارتش؛کارشناسان نظامی گفته اند که 
آسیب های وارد ناچیز بوده و صدمه وارده در 

زمان کوتاهی برطرف خواهد شد.
 امیر ســرتیپ دوم شــاهین تقــی خانی، 
سخنگوی ارتش روز دوشــنبه ۲۵ دی ماه، 
اعالم کرد که متاسفانه در این حادثه دو نفر از 

خدمه دماوند نیز مفقود شده اند.

محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 سیاست خارجی

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با 
بیان اینکه روند دولت فرقی نکرده و مثل دولت یازدهم 
اســت، گفت:  وضعیت اقتصادی ما طوری است که از 
جیب می خوریم. سیدمصطفی هاشمی طبا در رابطه 
با تغییر شاکله دولت دوازدهم نسبت به یازدهم اظهار 
کرد: تغییر خاصی نکرده. روند هم همان روند است، 
برای اینکه نوع نگرش مجموعه دولت ما به کار، یک روند 
خیلی گذراست؛ یعنی کشور ما به یک حرکت پویاتر و 
برنامه مشخص تری نیاز دارد. در حقیقت در کشور ما 
یک اشکال بزرگ اســت که می خواهیم همه کارها را 
باهم انجام دهیم و همه چیز را برای همه مردم فراهم 
کنیم و چون در کارهای مختلف خرد خرد مجبور به کار 
هستیم؛ لذا استهالک زمانی بیشتر از رشد کار خواهد 

بود؛ بنابراین به نتیجه نخواهیم رسید.
وی در رابطه با سختی تحمل تحریم ها در حال حاضر 
و یا در ۱0 سال اخیر اظهار کرد: تحریم های اخیر خیلی 
بیشتر بود؛ ما حتی کشتی با پرچم ایران نمی توانستیم 
جایی بفرستیم، تمام این کشــورها ما را تحریم کرده 

بودند.

 روند دولت فرقی نکرده 
و همانند دوره قبل است

سیدمصطفی هاشمی طبا:

دیدگاه

کافه سیاست

ویژه

رهبرمعظم انقالب:
 دانشجو باید خود را آماده 
انتظارات زمان کنونی کند

حضــرت آیــت ا... خامنــه ای، رهبــر معظم 
انقالب اســالمی در پیامی به نشست اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا تاکید 
کردنــد: جوان دانشــجو باید زمــان کنونی و 

تحوالت آن را بشناسد و خود را آماده سازد.
متــن پیــام رهبــر انقــالب اســالمی کــه 
حجت االسالم اژه ای آن را در مرکز اسالمی امام 

علی)ع( در وین قرائت کرد، به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

جوانان عزیز دانشجو
زمان کنونی و تحوالت آن، انتظاراتی از جوانان 
را تعریف می کند که در دوران های گذشــته 
وجود نداشت یا شــناخته نبود. جوان دانشجو 
باید آن تحوالت و این انتظارات را به درســتی 
بشناســد و خود را آماده ســازد. انجمن های 
اسالمی و فضای دینی در آن، می تواند در این 
آمادگی، شما را یاری دهد. نقطه  اصلی آن است 
که کار را بــرای خدا و به شــوق انجام وظیفه 
بکنید. اگر این توفیق را یافتید هدایت الهی هم 

به کمک شما خواهد آمد ان شاءا... .
سعادت همه  شما را از خداوند متعال خواهانم.

سیدعلی خامنه ای
۱۳۹6 /۱۱ /۴

 دانشجو باید خود را آماده انتظارات زمان کنونی کند

پیشنهاد سردبیر:

محسن رضایی در خصوص حضور نیروهای 
آمریکایی در شــمال ســوریه و درگیری با 
ترکیه اظهار کرد: درگیری های منطقه ای، 
نتیجه ای برای هیچ کشــوری ندارد و بهتر 
اســت همه تالش کننــد صلح پایــدار به 
 وســیله ملت ها و دولت های مشروع برقرار 

شود.
 وی با بیان اینکه آمریکایی ها به دنبال تقویت 
کردها علیه ترکیه هســتند، اظهار داشت: 
ترکیه نیز به دنبال این است که برنامه آمریکا 
را به هم بزنــد، در حالی که این دو کشــور 
سابقه دوستی طوالنی دارند و امروز دعوا و 
درگیریشان به کشور ســوریه کشیده است 
و بدون شــک این درگیری هــا پیامدهای 
 خوبی بــرای هیچ یک از کشــورها نخواهد

 داشت.

 درگیری های منطقه ای 
نتیجه ای برای کشورها ندارد

غالمرضا انصاری
عضو حزب اتحاد ملت:

احزاب

وزیر اســبق دفاع متذکر شــد: حضور نامشــروع 
آمریکا در شمال ســوریه موجب اتفاقات اخیر در 
مرز سوریه شــده؛ البته ترکیه هم باید حواسش به 

حساسیت های موجود منطقه باشد.
ســردار احمد وحیدی، رییس دانشگاه عالی دفاع 
ملی  گفت: ما همواره از تمامیت ارضی ســوریه و 
مشروعیت نظامی دفاع کرده ایم و هیچ حرکتی که 
بدون هماهنگی دولت ســوریه انجام شود را تایید 

نمی کنیم.
 وی تاکیــد کــرد: نبایــد کاری کرد کــه موجب 
ســوء تفاهم و تشــدید نا امنی در ســوریه شده و 
شــرایط رو به صلح این کشــور را خدشه دار کند. 
خواسته ما این است که هر حرکتی در خاک سوریه 
 بایــد در چارچوب توافــق با دولت ســوریه انجام

 شود. 
حضور نامشروع آمریکا در شــمال سوریه و تالش 
برای دو تکه کردن جامعه سوریه و یک نوع تجزیه 
در این کشور، نقطه اصلی بروز چنین بحرانی شد و 

نقطه اصلی این مشکل آمریکاست.

ترکیه باید حواسش به 
 حساسیت های منطقه باشد

وزیر اسبق دفاع:

واکنش

غالمرضا انصــاری گفت وگوی تلویزیونی اخیر 
رییس جمهور با مــردم را حــاوی چند نکته 
دانســت و اظهار کرد: تاکید برحق شهروندی 
وپاسخگویی به نقدو انتقاد، طمأنینه وآرامش 
دربرابر سواالت پرسشگر، اعالم درآمدهای ارزی 
بیش ازهزینه های جاری وعمرانی درسال جاری 
از این نکات به شمار می رود.وی با تاکید بر اینکه 
دولت با گشایش فضا برای منتقدان، رسانه ها 
و احزاب باید پاسخگوی وعده هایی که به مردم 
داده است، باشد،گفت: این گفت وگو با شرایط و 
نیازهای روز جامعه بسیار متفاوت بود؛ چراکه به 
خیلی از چالش ها و خواسته های مردم و جوانان 
توجه نکــرد. رییس جمهور بایــد در وهله اول 
ارتباط خود و رسانه ها به ویژه رسانه های مکتوب 
را بیشتر کند. خبرنگاران رسانه ها، سخنگوهای 

دلسوزی برای مردم و دولت هستند. 

 دولت 
پاسخگوی مردم باشد

مواضع  مطرح شده 
از طرف روس ها 

موضع رسمی دولت 
روسیه نیست؛ چرا 

که وزیر امور خارجه 
یا رییس جمهور 

روسیه باید اعالم 
موضع کنند

پیشخوان

بین الملل

اســحاق جهانگیری،معاون اول رییس جمهور در نخستین مجمع 
استانی سمن های جوان کشور در شیراز سخنرانی کرد.

در ادامه  گزیده ای از صحبت های او  را می خوانید:
 دولت به تنهایی نمی تواند همه مشکالت را حل کند، خصوصا اگر 

مانع تراشی و ایجاد محدودیت هم انجام شود.
 نباید یکدیگر را طرد کنیم. باید بپذیریم که گفت وگوی ملی گره 

گشاست. 

 با نگرش ها و ساختارها نباید موجب مانع تراشی شد و نباید نسبت 
به نسل جوان نگرش منفی داشت.همین مانع تراشی ها ممکن است به 

اعتراض جوانان و حتی جامعه منجر شود.
 چرا در کشــوری که پشــتوانه های چنــد هزار ســاله تمدنی و 
ظرفیت های بی شمار دراختیار دارد، نســبت به آینده یأس وجود 

داشته باشد.
 جوانان عقبه دولت و نظام هستند؛ مگر می شود به این عقبه توجه 

نکرد؟ ما نمی گذاریم این عقبه نادیده گرفته شود.
 در ۱0 سال میزان اشتغال تولید شــده در کشور در حد صفر بود، 
سال 8۴ حدود ۲۲ میلیون و 600 هزار شغل داشتیم، سال ۹۱ هم 

همین تعداد بود.
 در اوایل کار دولت یازدهم تسهیالت ازدواج سه میلیون تومان بود. 
با صدها هزار نفر متقاضی در نوبت؛ امروز به ازای هر زوج ۱۲ میلیون 

تومان تسهیالت پرداخت می شود و تقریبا به روز هستیم.

معاون اول رییس جمهور:
جوانان عقبه دولت و نظام هستند

 دیــوان محاســبات 
تشویش اذهان کرده است!

انصاف نیوز: پرونده سعید طوسی که سال قبل به اتهام 
آزار جنسی شاگردان خود خبر ساز شده بود، از اتهامات 

خود تبرئه شد.
 سعید طوسی، قاری مشــهور گفت: رای تبرئه ام صادر 

شده و به وکیلم نیز ابالغ شده به زودی منتشر می شود. طوسی در پاسخ به ادعای زد و بند در این پرونده 
از ســوی محمود صادقی، نماینده  مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی گفت: »من این آقا را اصال 
نمی شناسم. قطعا ایشان هر کسی هست دروغ می گوید و ادعای بیخودی دارد و برای خودش حرف زده 
است. اگر ایشان مشکلی دارند با وکیلم، آقای حمید هروی تماس بگیرند تا توجیه شوند«محمود صادقی، 
نماینده اصالح طلب مجلس شورای اسالمی در واکنش به تبرئه طوســی در رشته توییتر نوشت: حکم 
مستشاران عاریتی شعبه ۵6 دادگاه تجدیدنظر کیفری اســتان تهران مبنی بر تبرئه مربی صوت و لحن 

قرآنی نشان می دهد دستگاه قضائی صدای اعتراض مردم را خوب شنیده است.

شرکای خارجی بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی که 
به اعدام محکوم و محکومیتش هم تایید شده، برای دور 
جدید مذاکرات با نمایندگان وزارت نفت و پرداخت بدهی 
زنجانی به تهران می آیند.»اصغر هندی« مسئول کمیته 

وصول مطالبات وزارت نفت درباره آخرین وضعیت تسویه بدهی بابک زنجانی اظهار کرد: قرار شده با شرکای 
خارجی زنجانی طی روزهای آینده در این خصوص مذاکره داشته باشیم.

این مقام مسئول در وزارت نفت توضیح داد: شرکای خارجی بابک زنجانی گفته اند حاضرند بدهی زنجانی را 
پرداخت کرده و اموال او را پس می گیرند. هندی یادآور شــد: در همین ارتباط، شرکای خارجی زنجانی طی 
روزهای آتی به تهران می آیند تا در این خصوص مذاکره شود.مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت درباره 
آخرین وضعیت فروش اموال توقیف شده بابک زنجانی نیز گفت: موفق به فروش بخش بسیار ناچیزی از اموال 

زنجانی شده ایم و عمده اموال وی فروش نرفته و روی دست مان مانده است.

 سعید طوسی
 تبرئه شد

مراِم شرکای خارجی 
بابک زنجانی!

حذف موانع میان مردم 
و مسئوالن

کردها در منگنه ترکیه 
و روسیه

 بی نرده با مردم

 ترامپ »هو« شد

 پایان نرده های آهنی

 واسطه بازی جانسون 
برای دستکاری برجام

حمید   وکیلی
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وزارت صنعت  از ذوب آهن حمایت می کند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخـبار

خرید تضمینی ۶۰ هزار تن 
سیب و پرتقال برای شب عید

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: 
۴۰ هزار تن پرتقال و ۲۰ هزار تن ســیب از محل 
تولید داخل به صورت تضمینی خریداری شــده 

که تا ۱۵ بهمن کار انتقال آنها نیز انجام می شود.
علی اوسط هاشــمی از ذخیره سازی دو محصول 
برای شــب عید خبر داد و گفت: خرید 6۰ هزار 
تن سیب و پرتقال آغاز شــده که ۴۰ هزار تن آن 
پرتقال اســت که نزدیک به 3۰ هزار تن از محل 
پرتقال تامســون شــمال و ۱۰ هزار و 3۰۰ تن 
پرتقال والنسیاست که تا ۱۵ بهمن خرید و انتقال 
آنها انجام می شود. وی اضافه کرد: همچنین ۲۰ 
هزار تن ســیب از محل داخل خریداری می شود 
که تاکنون ۱9 هــزار و ۲۲۲ تــن آن خریداری 

شده است. 

شرط وزیر نیرو 
برای جیره بندی نکردن آب

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه قطعا با حمایت و درک و 
دریافتی که مردم از خودشان نشان داده اند و نشان 
خواهند داد، در ســال آینده در هیچ نقطه کشور 
جیره بندی آب نخواهیم داشت، ادامه داد:مردم 
الگوی مصرف را رعایت می کننــد و با رعایت و 
 به شرط الگوی مصرف، مشــکل جدی از حیث 
جیره بندی نخواهیم داشت.رضا اردکانیان  با اشاره 
به اینکه براساس برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو 
موظف است ساالنه هزار مگاوات ظرفیت نیروهای 
تجدیدپذیر را توسعه دهد، گفت: اجرایی کردن 
این اقدام به صورت جــدی در برنامه وزارت نیرو 
وجود دارد؛ البته انرژی خورشیدی تنها یک انرژی 
پاک و یک انرژی اشتغال زا نیست، بلکه به عنوان 
 یک معیشــت جایگزین در دشت های خشک و 
 بی آب کشــور موجــب حفظ جمعیت ســاکن

 می شود.

بازار

هدفون

کاهش زمان دریافت مجوزهای 
سرمایه گذاری در اصفهان

استاندار اصفهان پیرامون لزوم کاهش بروکراسی  
اداری در استان اصفهان اظهار داشت: استانداری 
اصفهان برای پیگیری این مسئله در ابعاد مختلف 
ورود داشــته اســت، یکی از ابعادی که در حال 
حاضر پیگیــر آن هســتیم مســئله مجوزها و 

سرمایه گذاری در استان است.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه خوشبختانه در 
حال انجام طراحی پنجره واحدی برای این منظور 
هستیم و به زودی به بهره برداری می رسد، گفت: 
این پنجره واحد جایگزیــن روند مهلت ۱۵ روزه 

برای اخذ مجوزها می شود.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکــه در حال حاضر 
معاونان بنــده و ادارات مرتبــط در حال کنترل 
هســتند که هیچ مجوزی نباید بیشتر از ۱۵ روز 
طول بکشــد، خاطرنشــان کرد: ولی اگر همین 
مدت زمانی که اعالم  شده را بخواهیم قبول بکنیم 
به طور مثال اگر بــرای ۱۰ مجوز ۱۵ روز بخواهد 
زمان صرف شود ۱۵۰ روز به طول می انجامد که 
به نظر زیاد اســت. وی گفت: بــه همین منظور 
مکانیسمی طراحی شده تا بر اساس آن مکانیسم 
مجوزها همه در یک مدت خیلی کوتاه به صورت 

یک جا صادر شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
 وزارت صنعت

 از ذوب آهن حمایت می کند
معــاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: 
مشــکالت ذوب آهن به طور کامل حل نشــده 
 است و همچنان از این شــرکت که در حال گذار 

به شرایط مطلوب است، حمایت می کنیم.
مهدی کرباسیان در بازدید از این شرکت صنعتی 
افزود: از طرف وزیر صنعت، معــدن و تجارت و 
مســئوالن این وزارتخانه، قول همکاری کامل با 
ذوب آهــن را می دهم و وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت هم هر هفته پیگیر شــرایط این شرکت 

است.
وی با بیان اینکه از هم پاشــیدگی زنجیره فوالد 
یکی از معضالت این صنعت اســت که تا حدود 
بســیاری رفع شــده، افزود : ذوب آهن اصفهان 
از ایــن زنجیره جدا مانــده و باید این مشــکل 
 حل شــود تا در تامین مواد اولیه آن گشــایش 

حاصل شود.

  اجرای طرح فروش 
موتورسیکلت برقی از  نیمه بهمن
 طرح فــروش ویژه موتورســیکلت هــای برقی

 نیمه دوم بهمن در اصفهان اجرا می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، 
هدف از اجــرای این طرح را حرکت به ســمت 
تولید وســایل نقلیه برقی برای کاهش آلودگی 
هوا دانســت و گفت: بر اساس برنامه ریزی، طرح 
فروش موتورسیکلت های برقی با ارائه تسهیالت 
ویژه با مشارکت ۱۰ عرضه کننده مهم موتورهای 
برقی، اسکوتر برقی و دوچرخه برقی اجرا می شود.

علیرضا صلواتی افزود: نخســتین ایستگاه شارژ 
موتورسیکلت های برقی در شهر اصفهان طراحی 

و تولید شده و به زودی رونمایی می شود.
وی گفت: قرار است ایستگاه های شارژ موتورهای 
برقی در نقاط مرکزی شهر و در کنار ایستگاه های 
دوچرخه احداث شود تا شهروندان دغدغه ای در 

خصوص شارژ نداشته باشند.
معاون حمل ونقل وترافیک شــهرداری اصفهان 
قیمت هر دستگاه موتورســیکلت برقی را حدود 
3۰ میلیون ریــال به بــاال بیان کــرد و افزود: 
موتورســیکلت برقی طراحی شده در هر مرحله 
شارژ قادر اســت مســافتی حدود ۵۰ کیلومتر 

طی کند.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
در جلســه مدیریت بحران آب با هدف سازگاری با 
تبعات خشکسالی که باحضور مدیران و بهره برداران 
شهرهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 
تشکیل شــد، اظهار کرد: براســاس اعالم شورای 
مدیریت آب اســتان به دلیل عدم بارندگی مناسب 
در ســال آبی جاری تخصیص آب شرب حدود ۱۰ 
درصد کاهش یافته اســت پس می طلبد مدیران با 
تدبیر و برنامه ریزی، آب شرب مشترکان را به صورت 
پایدار در سطح استان تامین کنند. در حقیقت گذر 
از بحران کم آبی با اعمال مدیریت مصرف آب انجام 
می گیرد. هاشم امینی افزود: براساس اعالم شرکت 
آب منطقه ای و سازمان هواشناسی استان در سال 
آبی جاری میانگین بارندگی در اســتان نســبت به 
میانگین بلندمدت کاهش قابل توجهی داشــته و 
میزان بارندگی در سرشــاخه های زاینده رود هم با 

کاهش مواجه بوده است.
وی گفت: درسال جاری مقرر شد با استفاده از ظرفیت 
رسانه ها، هنرمندان، آموزش و پرورش و فعالیت اکیپ 

مروجین مردم به مصرف بهینــه آب بیش از پیش 
ترغیب شوند تا میزان سرانه مصرف آب در اصفهان از 
۱۵۴ لیتر در شبانه روز کاهش یابد؛ همچنین میزان 
الگوی مصرف از ۲۰ مترمکعب در ماه باید به مراتب 
کاهش یابد که در این راستا نصب تجهیزات و لوازم 
کاهنده مصرف به صــورت پایلوت در برخی از نقاط 
شهر انجام می گیرد؛ چرا که استفاده از این تجهیزات 

کاهش 3۰ درصدی مصرف آب را به همراه دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اعالم کرد:

کاهش ۱۰ درصدی تخصیص آب شرب در اصفهان
مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی اصفهان 
گفت: با جریمــه کــردن واحدهــای تولیدی در 
شهرک های صنعتی، آلودگی محیط زیست برطرف 
نمی شود و باید به این واحدها کمک کرد تا بتوانند 

آالیندگی خود را به حداقل برسانند. 
محمدجواد بگی اظهار کرد: اجرای سیســتم های 
کاهش آالیندگی بــرای صنایع، بســیار پر هزینه 
است و با توجه به چالش های موجود در بخش های 
تولیدی و صنعتی کشــور، باید حمایت ویژه ای از 
صنایع جهت ارتقای ســطح فعالیت های زیســت 

محیطی خود شود.
وی با اشاره به رویکرد حفظ محیط زیست و کاهش 
آالیندگی ها در شــرکت شــهرک هــای صنعتی 
اصفهان، افزود: تاکنــون ۱۷ تصفیه خانه فاضالب 
با ظرفیت بیــش از ۱۲ هزار متر مکعــب در روز به 
منظور جلوگیری از ورود پســاب هــای صنعتی به 
محیط زیســت و همچنین تامین آب مــورد نیاز 
فضای سبز شــهرک ها و نواحی صنعتی این استان 
احداث شده است. مدیر عامل شرکت شهرک های 

صنعتی استان اصفهان توســعه نیروگاه های تولید 
انرژی های نو مانند انرژی های خورشیدی و بادی را 
نیز از دیگر برنامه های این شرکت به منظور کاهش 
آالیندگی های صنعت عنوان کرد و گفت: به همین 
منظــور مطالعات و امکان ســنجی های اختصاص 
 شــهرک های صنعتی بــدون تقاضای اســتان به

 شهرک های تولید انرژی های نو و تجدید پذیر در 
حال انجام است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:

واحدهای صنعتی برای کاهش آالیندگی نیاز به حمایت دارند

رییس صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: افزایش قیمت دالر تاثیر چندانی بر قیمت لوازم خانگی در بازارهای 
اصفهان نداشت و به دلیل کسادی بازار، فروشی صورت نگرفت تا به دنبال آن تغییر قیمت دالر نمایان شود. اکبر 
محمدی افزود: در حال حاضر بازار لوازم خانگی با رکود همراه شده است و به دلیل کساد بودن بازار کسب و کار، سطح 
فروش فعاالن صنف لوازم خانگی کاهش یافته است. وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر کیفیت این محصوالت 
نسبت به موردهای مشابه خارجی در سطح قابل قبولی است که انتظار می رود در آینده نیز کیفیت این محصوالت 

ارتقا یابد.

ثبات قیمت لوازم خانگی 
در بازار اصفهان

 رییس صنف فروشندگان 
لوازم خانگی مطرح کرد:

اف
صن

ا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،451،000
تومان

731،000نیم سکه
تومان

438،000ربع سکه
تومان

290،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

144،244
تومان

      قیمت سکه و طال

HD 180 هدفون سنهايزر مدل

 99,000
تومان

X2 هدفون بي سيم نيا مدل

 35,000
تومان

هدفون موتوروال مدل 
Moto Pulse Max

84,400
تومان

بزرگ ترین بنای چوبی 
جهان در اسپانیا

عکس روز

واکنشآبفا

رییس کمیســیون تشــکل های اتاق بازرگانی اصفهان 
از خرید یک دســتگاه ایکس ریل توســط اتاق بازرگانی 
 بــرای راه انــدازی کارگو ترمینــال اصفهــان خبر داد

و گفت: کارگوترمینال می تواند نقش موثری در افزایش 
صادرات و واردات اســتان و منطقه مرکزی کشور داشته 

باشد.محسن پورسینا به موفقیت شــورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان اشاره کرد و 
گفت: این شورا می تواند مجالی مناسب برای طرح مسائل و مشکالت تشــکل های اقتصادی در حوزه های 

مختلف باشد.
وی با اشاره به انجام صادرات و واردات برخی از واحدهای تولیدی اســتان اصفهان در سایر استان ها، تاکید 
کرد: به دلیل سخت گیری سازمان های دولتی در استان، اغلب صادرات و واردات واحدهای تولیدی در سایر 

استان ها انجام می گیرد.  

خرید دستگاه ایکس 
ریل برای راه اندازی 
کارگو ترمینال اصفهان

قائم مقام وزیر در امور تولید و معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از تحقق اشتغال ۲۵۰ هزار نفری در بخش اصناف 

تا پایان دی ماه امسال در کشور خبر داد.
 رضــا رحمانی اعــالم کرد: امســال اشــتغال ۴۵۰ هــزار نفر را 
هدف گذاری کردیم؛ به طوری که بــرای ۲۰۰ هزار نفر در بخش 
صنعت و ۲۵۰ هزار نفر در اصناف فرصت شغلی ایجاد شود که این 

هدف در بخش اصناف تا دی ماه محقق شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت که در جلســه 
گردهمایی منتخبان اصناف شهرستان های برخوار و شاهین شهر 
و میمه ســخن می گفت، افزود: امســال ۲ طرح اختصاصی ویژه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کردیــم که یکی از آنها بحث 
استاد شاگردی است که در این طرح با ایجاد ۲۰۰ هزار شغل، دولت 
هزینه حق بیمه اشتغال های جدید را تا یک سال پرداخت می کند.
رحمانی ادامه داد: برنامه دوم این وزارتخانه، طرح کارورزی است 

که اشــتغال ۲۰۰ هزار نفری در آن دیده شده که دولت بخشی از 
حقوق آنها را متعهد شده است.

وی مهم تریــن دغدغه دولت را ایجاد اشــتغال خوانــد و گفت: 
امیدواریم با اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی مانند بسته حمایتی 
دولت، نوسازی تجهیزات، پرداخت تسهیالت و بهبود محیط کسب 
و کار در ســال آینده تفاوت محسوسی در ایجاد شغل با سال های 

گذشته شاهد باشیم.

قائم مقام وزیر در امور تولید و معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت:
تحقق اشتغال 25۰ هزار نفری در بخش اصناف کشور

رییس اتــاق اصناف اصفهان گفت: قرار اســت تا پایان 
بهمن، جرایم غیرعمد مالیاتی بخشــیده شود؛ اما باید 
اقداماتــی صورت گیرد تــا از این پــس مؤدیان توجه 
بیشتری به خوداظهارنامه های مالیاتی خود در راستای 

تحقق عدالت اجتماعی داشته باشند.
رسول جهانگیری با اشــاره به پیگیری های اتاق اصناف به منظور بخشــودگی جرایم مالیاتی غیر عمد 
مؤدیان، اظهار کرد: با توجه به شــرایط اقتصادی که در جامعه حاکم اســت، باید به موضوع بخشودگی 
مالیات ها توجه شود.وی با اشاره به مذاکرات انجام شده در این باره در شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی، افزود: با توجه به مذاکرات انجام شده و قوانین، این اجازه وجود دارد که در صورت پرداخت اصل 
مالیات، ۱۰۰ درصد جرایم مالیات مؤدیان بدون توجه به مبالغ آن بخشوده شود؛ البته شرایط خاصی نیز 

وجود دارد که از آنها بی اطالع هستم.

بخشودگی جرایم 
 مالیاتی اصناف
 تا پایان بهمن ماه

ســال گذشــته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت 
تســهیالتی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۲۴ هزار 
واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دســتور کار قرار گرفت و در سال 
جاری نیــز این طرح به عنــوان مکمل طرح قبلــی در جهت پرداخت 

تسهیالت به 3۰ هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است.
طرح رونق تولید با اختصاص تســهیالت بانکی به واحدهای صنعتی و 
کشاورزی در حالی طی سال 96 ادامه پیدا کرد که واحدهای صنفی نیز 
مشمول دریافت تسهیالت شدند. این روند باعث شد که این طرح بیش 
از پیش امید بخش به نظر برســد. هدف کلی طرح رونق تولید، افزایش 

۱۰ درصدی اشتغال و محصوالت تولیدی در واحدهای صنعتی کوچک 
و متوسط ثبت نام کننده در سامانه بهین یاب است .

در طرحی که قرار شــد با عنوان رونق تولید اقتصادی در ســال جاری 
مدنظر قرار گیرد، ۲۰ هزار میلیارد تومــان اعتبار برای پرداخت به ۱۰ 
هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز ۱۰ هزار میلیارد 
تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوســط و بزرگ به منظور 

نوسازی و بهسازی تعریف شده است.
سیاست گذار پولی کشور در راستای »استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال 
فعلی،  ایجاد اشــتغال جدید و افزایش رشــد اقتصادی کشور« راهبرد 

وام دهی سال 96 را در دستور قرار داده است. براساس دستورالعمل جدید 
وام دهی در سال جاری تســهیالت پیش بینی شده مشمول بنگاه هایی 
می شود که از سوی کارگروه استانی مشروط به احراز توجیه فنی،  مالی 

و اقتصادی مناسب فعالیت توسعه بانک معرفی شوند. 
همچنین دریافت تســهیالت براساس دســتورالعمل پیش بینی شده 
مشمول محصوالتی می شود که در بازار فروش قابل قبول باشند و منجر 
به انباشته شــدن محصوالت در انبار نشوند. از ســوی دیگر تسهیالت 
مذکور مشــمول بنگاه هایی می شــود که تولید آنها بــه دلیل کمبود 
نقدینگی متوقف شده باشــد یا فعالیت آنها به کمتر از ظرفیت اسمی 
رسیده باشد.تا پایان دی ماه سال جاری، ۴۱ هزار و 66۸ بنگاه تولیدی 
کوچک و متوسط در قالب طرح رونق تولید ثبت نام کرده اند که از این 
تعداد ۲۰ هزار ۵۵۱ واحد به بانک معرفی شده و مبلغی حدود ۱۵ هزار 
میلیارد و ۱6۰ میلیون تومان برای آنها در نظر گرفته شده  است. عالوه 
بر این به ۱6 هزار و ۱۰۱ واحد تولیدی مبلغی معادل ۱۱ هزار میلیارد و 
۷۷۵ میلیون تومان پرداخت شده است.در این بین ۱۴۸۲ واحد تولیدی 
استان اصفهان رقمی معادل ۱۲۸۱ میلیارد تومان دریافت کرده اند که 
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند و این مهم با توجه به اینکه 
 اســتان اصفهان دارای بیشــترین تعداد واحد صنعتی در کشور است

 امری بدیعی به نظر می رسد .
در کنار تمام خصوصیات طرح رونق تولید؛ اما معاون خانه صنعت، معدن 
و تجارت ایران چندی پیش با صحه گذاری بر اینکه تســهیالت بانکی 
اندکی به واحدهای صنعتی در طرح رونق تولید تعلق گرفته است، طرح 
رونق تولید را در عمل موفق ندانست و اعالم کرد که در این رابطه تنها 
شعارهای مختلفی داده می شود و باید بدانیم که دسترسی راحتی برای 

واحدهای تولیدی جهت دریافت تسهیالت وجود ندارد.
بیژن پناهی زاده همچنین با تاکید بر اینکه دولت می خواهد به صورت 
مصنوعی امید را در بین واحدهای تولیدی زنده نگهدارد، خاطرنشان کرد 
که متاسفانه در عمل، دسترسی به منابع بانکی ارزان قیمت وجود ندارد 
وبا وجود شعارهای مختلفی که در این رابطه داده می شود دسترسی به 

دریافت تسهیالت برای واحدهای تولیدی راحت نیست.

اصفهان در صدر دریافت تسهیالت طرح رونق تولید؛

 شوی اشتغال!
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دبیر انجمن موزه داران اصفهان خبرداد:
تمدیدقرارداد موزه تاریخی 

طبیعی به مدت ۲۰ سال 
دبیر انجمن مــوزه داران اصفهان بــا بیان اینکه 
ســاختمان این بنا متعلق به شهرداری است که 
پس از قرارداد موقت به بخــش خصوصی برای 
برپایی موزه تحویل شــده، افزود: از ۲۰ ســال 
پیش تاکنون قرارداد مکان این موزه تمدید شده 
اســت و ما در پی آن هســتیم که با رایزنی های 
الزم با توجه به غنــای مجموعه بحث جابه جایی 
 را شاهد نباشــیم و موزه را در این محل ماندگار 

کنیم.
عباس نکویی با تاکید بــر اینکه به احتمال قوی 
جلسه با مســئوالن نهادهای مختلف، شهرداری 
و شــورای شــهر، در اســتانداری اصفهان و با 
حضور آقای مهرعلیزاده و پیگیری ایشان برگزار 
می شود، ابراز داشت: اگر شــهرداری ردیفی به 
بحث بازسازی این موزه اختصاص دهد، به عنوان 
یکی از نخســتین موزه های خصوصی اصفهان 

بازخورد خوبی را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه این موزه برای نخســتین بار در 
سال ۷۶ افتتاح شده است، گفت: دکتر جعفریان 
به عنوان پدر زمین شناســی ایران، متولی این 
موزه بودند و هر سال به غنای اشیای آن افزوده 

شده است.
نکویی بیان داشــت: بر این اســاس باید بر این 
نکته تاکید کنم که جابه جایی اشــیا، هم از نظر 
احتمال از میان رفتــن بخش هایی از مجموعه و 
 هم ارزش قدمت مکانی موزه، خســارت آفرین

 است.

استاندار اصفهان:
 اندیشه امام خمینی)ره(

دوای درد همه دوران هاست

استاندار اصفهان اظهار کرد: امام خمینی)ره( 
پایه گذار نهضتی بزرگ در عصر حاضر است و 
باور ایشان تا جایی پیش رفت که در سال ۵۷ 

جوانان را تکیه گاه انقالبی بزرگ ساخت.
محســن مهرعلیزاده با اشــاره بــه برگزاری 
جشــنواره نمایشنامه نویســی و تئاتر روح ا... 
افزود: این اقدام خوب و مبتکرانه در راســتای 
توســعه تئاتــر در قالــب جشــنواره تئاتر و 

نمایش نامه نویسی برگزار شده است.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه حتی امروز 
نیز اندیشــه امام خمینی)ره( می تواند دوای 
درد همه دوران ها باشد، عنوان کرد: مراجعه به 
اندیشه امام)ره( درس هایی به ما می آموزد که 

جوانان امروز تشنه آن هستند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
خبرداد:

کریدورهای میدان امام )ره( 
بازسازی می شوند

مدیــر کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان اصفهان گفت: تاکنون 
تخصیــص بودجه هــا در حــدود 34 درصد و 
پیش بینی ها برای پایگاه های جهانی و ملی نیز 
در بودجه های ملی خوب بوده اســت؛ اما هنوز 
تخصیص نیافته که دلیل آن نیز این اســت که 
باتوجه به ماهیت پروژه های میراثی، کارها خیلی 
مطابق با اسناد خزانه پیش نمی رود؛ به همین 
دلیل برای پروژه های ملی با ســازمان برنامه و 
بودجــه هماهنگی صورت گرفته تــا بودجه ها 

تبدیل به نقد شود و سپس تخصیص یابد.
فریدون اللهیاری گفت: مهم ترین پروژه ســال 
139۷ میدان امام)ره( و مرمت گنبد مســجد 
امام)ره( است؛ همچنین برنامه ریزی کرده ایم که 
طبقه دوم میدان شامل همه کریدورها و غرفه ها 
بازسازی و ظاهرشــان اصالح و نهایی شود. وی 
در ادامه با شــرح پروژه های مرمتی میدان امام 
)ره( در سال 9۷، بیان کرد: برای سر در قیصریه 
نیز برنامه ریزی کرده ایم قســمتی که در ضلع 
شمال شــرق میدان از بین رفته بود احیا شود؛ 
همچنین در گام های بعدی نیــز اگر اعتبارات 
جوابگو باشد طرح هایی برای ورودی خیابان های 
سپه و هاتف درنظر گرفته ایم که در اولویت دوم 
برای اجراست. اللهیاری ابراز داشت: یکی دیگر از 
برنامه ها، مسجد شیخ لطف ا... است که در حال 
طراحی برای ســاماندهی پشــت مسجد شیخ 
لطف ا... هستیم تا اســتحکام بنا و گنبد مسجد 

تضمین شود.

 محمد کلباسی 
»او« را روانه بازار کرد

مجموعه داســتان تازه »محمد کلباسی« با نام 
»او«، از ســوی نشر چشــمه در 144 صفحه با 
شمارگان ۷۰۰ نســخه و قیمت 13 هزار تومان 
راهی بازار کتاب شد. در نوشته پشت جلد کتاب 
می خوانیم: محمد کلباسی یکی از نویسندگان 
کهنه کار ادبیاِت ایران است و از شناخته شده ترین 
چهره های جریان داستان نویســی موســوم به 
ُجنگ اصفهان. کلباســی که در سال 13۵۸ با 
انتشار مجموعه داستان »سرباز کوچک« خوش 
درخشید، کنار هوشنگ گلشیری و ابوالحسن 

نجفی، از بانیان ُجنگ اصفهان بود.

حجت االسالم عباس کمساری  تصریح کرد: سعی ما طی سه سال گذشته 
نیز بر آن بود که از ظرفیت ها در حوزه های مختلف شعر، هنرهای تجسمی، 
داستان و فیلم کوتاه در این خصوص استفاده کنیم؛ چرا که اجرای رودررو و 
مستقیم با مردم بخصوص در نمایش، تاثیر بسزایی در پذیرش اندیشه ها  دارد.

 وی هدف از برگزاری جشــنواره تئاتر روح ا... را ترویج اندیشــه و گفتار 
امام)ره( با زبان تاثیرگذار هنر دانست و اظهار داشت: این جشنواره بعد از 
ارســال فراخوان، مورد اقبال جامعه هنری استان قرار گرفت و حدود ۸۶ 

اثر در حوزه تئاتر در دو بخش خیابانی و صحنه ای برای ما ارسال و 13۸ 
متن نمایش دریافت شد.مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( 
استان اصفهان از ایرج قادری، کریم اکبری مبارکه و استاد محمود فرهنگ 
به عنوان داوران این جشنواره  نام برد و از برگزاری ورک شاپی در حاشیه 
جشــنواره خبرداد. وی با اشاره به استقبال  چشــمگیر شهروندان از این 
جشنواره در دو سالن مجموعه فرشــچیان و تاالر هنر، اظهار داشت: این 
استقبال از نمایش های صحنه ای و خیابانی به صورتی بود که به دلیل عدم 

گنجایش سالن های مذکور، از پذیرش عالقه مندان شرمنده شدیم. حجت 
االسالم  کمساری گفت: در مراسم اختتامیه که با حضور مسئوالن استانی 
برگزار شد، شــاهد دو اتفاق مهم از جمله گزیده ای از تمام نمایش هایی 
بودیم که در باب گفتمان حضرت امام)ره( و در قالب یک کلیپ نمایشی 
در معرض دید حاضرین قرار گرفت.  وی اتفاق دیگر را برگزاری نمایشگاه 
تصویری و عکس از گروه های مختلف و هنرمندان در حاشیه این جشنواره 
عنوان کرد و از ادامه آن به مدت ده روز در سالن همایش های اتاق بازرگانی 
خبرداد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر معرفی برترین های نمایش در این 
جشنواره  با بیان اینکه در بخش نمایش نمی توانم از اثری نام ببرم گفت: 
تقریبا همه نمایش ها مورد اقبال بود؛ چراکه تفاوت فاحشی نداشت. مدیر 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( استان اصفهان، همچنین در 
پاسخ به این سوال که بعد از اتمام  جشنواره روح ا... نمایش ها اکران می شود 
یا خیر، با اشاره به اینکه در این خصوص با مدیران استان از جمله استاندار 
و در مراسم اختتامیه جشنواره روح ا... گفت و گویی داشتیم، اظهار داشت: 
3۰ اثر نمایشی شامل 1۵ نمایش در بخش تئاتر صحنه ای و 1۵ اثر در بخش 
تئاتر خیابانی داریم. این آثار عالوه بر اینکه از جهت محتوا با اندیشه های 
امام)ره( و انقالب مرتبط بوده، با ارزش های نظام هماهنگ است و از نظر 

تکنیک نیز مورد تایید هیئت داوری واقع شده است.
وی از اعالم آمادگی برای اجرای این نمایش ها طی یک ســال خبرداد و 
افزود: محقق شدن این امر نیاز به همت مدیران فرهنگی و هنری استان 
دارد؛ چرا که انجام این کار بزرگ از عهده یک نهاد و دستگاه بر نمی آید. 
در این خصوص از جامعه خبری و رســانه های مختلف خواستاریم که ما 
را در این امر کمک کنند تا شاهد نمایش این تئاترها در روزهای مختلف 
سال باشیم. این مقام مسئول در خصوص بازتاب برگزاری این جشنواره 
در اصفهان گفت: این جشــنواره پیامدهای خوبی داشت؛ از جمله اینکه 
اولین جشــنواره با موضوع امام)ره( در اصفهان کلید خورد که این اتفاق 
مبارک توسط هنرمندان اصفهان ثبت می شود و مدال افتخاری برای هنر 

و هنرمندان تئاتر استان اصفهان است.

مدیر موسسه تنظیم و نشرآثار  امام خمینی)ره( استان اصفهان:

جشنواره تئاتر روح ا... مدال افتخار هنرمندان تئاتر استان اصفهان است 

مدیر موسسه تنظیم و نشرآثار  امام خمینی)ره( استان اصفهان د رپاسخ به این سوال که ایده جشنواره تئاتر روح ا... از کجا مطرح شد، گفت: 
تولیت امام )ره(، همواره بر این امر تاکید داشتند که از زبان هنر، اندیشه و گفتمان امام)ره( را ترویج کنید؛ چرا که اگر این اندیشه ها در قالب هنر 

جای بگیرد، هم مخاطب بیشتری را جذب می کند و هم ماندگاری و مانایی بیشتری خواهد داشت.

چهره ها

با مسئوالن

تازه های نشر

جشنواره تئاتر روح ا...، مدال افتخار هنرمندان 
تئاتر استان اصفهان است

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

مدیر امور ســینمایی اســتان اصفهان گفت: در 
جشنواره فیلم فجر در اصفهان، فیلم هایی از سودای 
سیمرغ 1 و منتخبی از فیلم های بسته سیمرغ ۲ به 

نمایش در می آید.

مصطفی حسینی، اظهار داشت: در جشنواره فیلم 
فجر اصفهان، فیلم هایی از ســودای سیمرغ یک و 
اکران فیلم »به وقت شــام« از ابراهمی حاتمی کیا 
قطعی شده است. وی افزود: با رایزنی های درحال 

انجــام امیدواریم منتخبــی از فیلم های بســته 
ســیمرغ دو نیز در اصفهان اکران شود. مدیر امور 
سینمایی استان اصفهان در ارتباط با سینماهایی 
که فیلم های جشــنواره فجر در آن به نمایش در 
می آید، تاکید کرد: ســینما سپاهان و فلسطین به 
منظور اکران فیلم های ســی و ششمین جشنواره 
فیلم های فجر در اصفهان تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: به احتمال قوی هشتمین جشنواره 
فجر در اصفهان از روز 1۲ بهمن ماه آغاز می شود اما 

زمان دقیق آن امروز اعالم خواهد شد.
حسینی تاکید کرد: در بسته یک سودای سیمرغ 
فیلم های مصــادره، عرق ســرد، امپراطور جهنم، 
ســرو زیر آب، تنگه ابوقریب، التاری و اتاق تاریک 

وجود دارد. 

مدیر امور سینمایی استان اصفهان:
 اکران فیلم »به وقت شام« قطعی شد

سریالی درباره مجاهدت های اقوام بختیاری ساخته می شود
سریال ۲۶ قسمتی »علیمردان خان« به نویسندگی و کارگردانی سعید سلطانی و تهیه کنندگی علی 

آشتیانی پور، این روزها مرحله تحقیق و نگارش را سپری می کند.
این سریال که به پیشنهاد ســیمای اســتان ها و چهار محال و بختیاری تولید خواهد شد، به همراه 
گروهی از نویســندگان در حال نگارش اســت. داســتان این ســریال تاریخی مربــوط به زندگی 
علیمردان خان بختیاری و در حقیقت روایت بخشی از تاریخ کشور است که در بستر اتفاق هایی که 
برای زندگی علیمردان خان بختیاری می افتد به تصویر کشــیده می شــود. علیمردان خان، آزادی 

خواهی بوده که بین سال های 13۰۸تا 1313مقابل دیکتاتوری رضا خان قد علم کرد. 
در این ســریال بخش مهمی از تاریخ بختیاری ها و مجاهدت هایی که در آن دوره و در قوم بختیاری 

اتفاق افتاده به تصویر کشیده خواهد شد.
هنوز لوکیشن های این سریال مشخص نیســت، اما با توجه به شرایط داستان، بخش هایی در چهار 

محال و بختیاری و تهران مقابل دوربین خواهد رفت.
بنابر این گزارش بعد از ساخت سریال »سرزمین کهن« و حذف این سریال از آنتن،  هیئت بازبینی 
محتوایی ســریال و گروهی از هم وطنان بختیاری، طی نامه ای از مسئولین و سازندگان تلویزیونی 

درخواست کردند تا به ساخت سریالی برای ارج نهادن به مقام لرهای بختیاری اقدام کنند.
همچنین قرار است مجموعه فاخر »علیمردان خان« از یکی از شبکه های سراسری پخش شود.

بهاره جان، لباس عروس خیلی بهت 
میاد!

آزاده نامداری، مجری سابق، احتماال بدون اینکه بداند 
بهاره رهنما مدت هاســت ازدواج مجدد کرده اســت 
عکسی از وی با لباس عروس در اینستاگرامش منتشر 
کرد و نوشت: بهاره جان، لباس عروس خیلی بهت میاد!

؟؟؟؟

مجموعه مستند »روزگار رضاخاني« به کارگرداني مهدي فارسي و تهیه کنندگي محسن یزدي دهه فجر از تلویزیون پخش مي شود. مراحل ساخت این  مستند به پایان 
رسیده و  در قالب 1۶ قسمت 3۰ دقیقه اي به زودي از شبکه هاي سیما پخش مي شود.

این مستند به موضوعات مختلفي پرداخته است؛ سقوط قاجار، کودتاي رضاشاه و تشکیل پهلوي، تاج گذاري رضا شاه، تحوالت اجتماعي، سیاسي و فرهنگي مثل ایجاد 
شبکه راه آهن، تاسیس دانشگاه تهران، ماجراي قانون کشف حجاب، قیام گوهرشاد، مسائل شــخصي و خصوصي دربار پهلوي و ... بخشي از وقایعي است که »روزگار 
رضاخاني« به آن پرداخته است. »روزگار رضاخاني« به سفارش مرکز مستند سوره حوزه هنري و بسیج صداوسیما ساخته شده است. پیش از این و در ایام دهه فجر سال 

گذشته مستند سریالی »در برابر طوفان« به کارگردانی مهدی نقویان از رسانه ملی پخش شده بود.

پخش مستند »روزگار 
رضاخاني« ازشبکه هاي 

سیما

تند
س
م

حضور اکبر عبدی در فیلمی اکشن و پلیسی 
مراحل فنی فیلم »تارات« به کارگردانــی »پدرام بهرامی فر« به پایان رســید. فیلم 
»تارات« محصول مشترک ایران، ترکیه و کاناداست که بعد از حضور اکبر عبدی در این 
فیلم و فیلم برداری سکانس های مربوط به حضور این بازیگر، فیلم برداری بخش های 
اکشن این فیلم اکشن-پلیسی انجام شــد و شــاران بهرامی فر از جمله ورزشکاران 

ورزش های رزمی ایران نیز جلوی دوربین رفت.
»تارات« بــه کارگردانی پدرام بنابر این گزارش، مراحل فنی تولید فیلم 

رسیده اســت.»تارات« بهرامی فــر در حال حاضر بــه پایان 
و درمورد یک باند قاچاق فیلمی با مضمون اکشن-پلیسی 
ایران می شوند و پلیس بین المللی عتیقه است که وارد 

ن  ا یــر آنان را ردیابی کرده و ا
ماجراهایی اکشــن و 
دیدنی را به دنبال می آورد.

نیمــا  عبــدی،  اکبــر 
 ، هی خ شــا هر شا
شــاران بهرامی فر و 
آمادنا شلمن، از جمله 
بازیگران ایــن فیلم 

هستند.

اجــرای نمایــش »ایلیــا و اتاق رویدادهای فرهنگی
سحرآمیز«

این نمایش از 1۲ بهمن ماه ساعت18، 

اجرای خود را در فرهنگسرای کوثر 

فیلم پل خواب را در سینما سپاهان 
ببیند

این فیلم در دو سانس 1۲:45 و 16:45،در 

سالن چارسوق سینما سپاهان میزبان 

عالقه مندان است.

اعظم حاجی رضازاده
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 تولید داروی گران قیمت درمان سرطان 
میسر می شود

فناورانهپیشنهاد سردبیر:

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران کشور خبر داد:

بیش از هزار اختراع برای 
ثبت بین المللی ارائه شد

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
کشور، با بیان اینکه تاکنون یکهزار و ۱۰۸ اختراع 
برای ثبت بیــن المللی به صنــدوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران کشــور ارائه شده است، 
افزود: از حدود یک سوم این تعداد که برای ثبت 
از سوی این صندوق مصوب شــده، تعداد ۶۹ 
اختراع تاکنون در کشور آمریکا ثبت پتنت شده، 
۳۱ درصد از این تعداد، تجاری سازی و مابقی نیز 

فایل شده است.
نصرت اله ضرغام، ضمن اعالم آمادگی صندوق 
حمایت از پژوهشــگران و فناوران کشور برای 
تقبل هزینه ثبت اختراعات بین المللی مبتکران 
و ایده پردازان کشور، دلیل این حمایت را میزان 
ارزش دارایی هــای فکری در دنیــا ذکر کرد و 
گفت: اگر کشوری از دارایی های فکری بهره مند 
 GDP باشد می تواند ضمن اشتغال زایی، میزان
یا همان تولید ناخالص داخلی خود را تحت تاثیر 

قرار داده و آن را افزایش دهد.
ضرغام با بیان اینکه اکنون کشور آمریکا دارای 
باالترین دارایی های فکری در دنیاست و با این 
قابلیت از توان ایجاد ۴۰ میلیون شغل برخوردار 
 GDP شده است، افزود: حدود ۳۴ درصد رشد
این کشــور مدیون دارایی های فکری اســت؛ 
بنابراین ما نیز به منظــور حمایت از مخترعین 
کشورمان، حمایت از اختراعات را در دستور کار 
قرار داده ایم.  ضرغام در پاسخ به اینکه آیا صندوق 
حمایت از پژوهشــگران و فنــاوران برای ثبت 
اختراع در ایران نیز کارگزار دارد یا خیر، گفت: 
در ایران نیز شرکت داریم اما اگر شرکت ایرانی 
بخواهد در آمریکا ثبت اختراع کند، بایســتی 

بخشی از کار را به شرکت آمریکایی بسپارد.
وی اضافــه کرد: چرا که الیحه ثبــت اختراع را 
شرکت آمریکایی طبق قانون این کشور بایستی 
تهیه کند و ما کمک کرده ایم شرکت های داخلی 
نیز پا بگیرند؛ اما موظف هستند بخشی از کار را 

به شرکت های آمریکایی بدهند.

وزیر ارتباطات:
فرستادن پیامک تبلیغاتی 

ممنوع شد
 وزیــر ارتباطات گفت: اپراتورهــا اگر بخواهند 
پیامک های تبلیغاتی برای مشتریان ارسال کنند 
باید بسته های تشویقی به آنها پیشنهاد دهند و با 

اذن مشتری پیامک ها را بفرستند.
محمد جــواد آذری جهرمی در حاشــیه دیدار 
با استاندار خراســان رضوی در مشهد افزود: با 
تنظیم مقررات برای پیامک های تبلیغاتی، این 
پیامک ها به ۲ دســته کلی و ۶ زیر مجموعه با 
مقررات مخصوص به خود تقسیم شد و در این 
قوانین، اپراتورها تکالیفــی دارند و به صاحبان 
محتوا هم اجازه می دهند کســب و کار مشروع 
خود را داشته باشــند. وی گفت: طی یک سال 
گذشته حجم بســیاری از فعالیت ها در بخش 
توسعه روستایی انجام شده و خدمات ارتباطی 
هزار و ۳۰۰ روســتای استان خراسان رضوی تا 

پایان امسال به بهره برداری می رسد.
جهرمی تصریح کرد: ۵۰۰ روستای این استان 
طی دهه فجر و ۹۰۰ روستا تا پایان سال جاری 
به ۲ شبکه اپراتور همراه دسترسی کامل خواهند 
داشــت. وی افزود: بعد از تهران دومین پارک  
فناوری در مشهد افتتاح می شــود که در کنار 
پارک علم و فناوری دانشگاه مشهد، به تکمیل 

زنجیره اشتغال جوانان کمک می کند.

نسل جدید شاسی بلند در 
جاده های عمومی آشکار شد

به تازگی نسل جدید و چشــمگیر شاسی بلند 
تویوتــا RAV4 در جاده های عمومی آشــکار 

شده است.
 البته این نســخه استتار شــده بوده و به نوعی 
باید تصاویر آشکار شده را جاسوسی دانست، نه 
رسمی؛ از این رو نمی توان طراحی کامل و بدون 

استتاری را مشاهده کرد.
چراغ هــای جلو برخالف مــدل فعلی بزرگ تر 
شــدند و جلوپنجره نیز عریض به نظر می رسد 

و در این قسمت هم تغییراتی ایجاد کرده است.
تویوتا RAV4 دارای ســقف مســطحی بوده و 
چراغ های عقب آن نیز به شــکل افقی درآمده 
و به نظر می رسد شرکت تویوتا عناصر طراحی 
کانسپت  FT-AC را برای این شاسی بلند درنظر 

گرفته است. 
برخی قســمت های مدل ناهموار بــوده و می 
 توان آن را یک مدل پرتوان و آف-رود به شــمار 

آورد.
 نســل جدید این شاســی بلند روی پلتفورم 
TGNA تویوتا جای می گیرد که نوعی پلتفورم 
 Camry, ماژوالر اســت و محصوالتی چــون

C-HR و پریوس از آن بهره می برند. 

سامســونگ بــه زودی و در تاریخ ۲۵ فوریــه، از دو 
پرچم دار جدیدش گلکسی S9 و S9 پالس رونمایی 
می کند؛ با این  وجود هنوز هم بازار تصاویر لو رفته داغ 
اســت. رندرها، قاب S9 پالس را در دو رنگ نمایش 
می دهند که تنالیته خاکســتری و نقره ای دارد. پنل 
جلویی گلکسی S9 پالس شبیه به گلکسی S8 پالس 
است ولی در پشت این گوشی هوشمند تفاوت هایی 
 S9 دیده می شود. محل قرار گرفتن سنسور اثرانگشت

پالس با S8 پالس متفاوت است.
دوربین S9 پالس از بسیاری جهات از S8 پالس برتر 
خواهد بود؛ چرا که سریع تر و هوشــمندتر است و از 
 S9 دریچه دیافراگمی بازتر بهره می برد. اسپیکرهای
پالس اســتریو بوده و از پردازنده سریع تری استفاده 
می کند. فیلم برداری اسلوموشــن این گوشی، دیگر 
موردی است که توجه ها را به خود جلب کرده است؛ 

!۱۰۸۰P ۴۸۰ فریم در ثانیه باکیفیت

اخبار

اطالعات شخصی خود را 
مدیریت کنید 

تا به حــال از ارســال اطالعات شــخصی خود 
 در وینــدوز ۱۰، هنگامــی کــه یــک گزارش 
diagnostic )گزارش هایی جهت حل مشکل 
سیســتم( به مایکروسافت فرســتاده می شود، 
مطلع شــده اید؟ بهتر اســت بدانید که شرکت 
Redmond-based نرم افــزاری کاربردی به 
نام Diagnostic Data Viewer در فروشگاه 
ویندوز عرضه کرده اســت که مــی تواند تمامی 
اطالعات موجود یک رکــورد diagnostic را به 
شما نشان دهد. گزارش شده اســت که نرم افزار

Diagnostic Data Viewer در پاســخ بــه 
شکایت اداره حفاظت اطالعات هلند توسعه یافته 
است. این اداره ادعا کرده است که مایکروسافت به 
کاربران درخصوص داده های جمع آوری شــده 

اطالعی نمی دهد.
با توجه به موضوعات ذکر شــده، ما این نرم افزار 
را اجرا کردیم و برایمان روشــن شد که گزارشی 
ارسالی به مایکروسافت، شامل لیستی از تمام نرم 
افزارهای نصب شده در سیســتم و آمار استفاده 
شما از آنهاست. عالوه بر این، اطالعات نه چندان 
حســاس دیگری مانند نامی که به کامپیوترتان 
اختصاص داده اید، مدل و شماره سریال آن، و بیلد 

ویندوز ۱۰ در حال اجرا نیز ارسال می شود.
شــنیده ها حاکی از آن اســت که مایکروسافت 
تصمیم دارد در آپدیت های بعدی امکان کنترل 
 و حــذف اطالعات شــخصی در گــزارش های 

diagnostic را به کاربران بدهد.
شما چه فکر می کنید؟ آیا مایکروسافت اطالعات 
شخصی زیادی را از سیستم شما به سرورهای خود 

انتقال می دهد؟

چگونه یک نور لیزری کوچک 
موجب سقوط هواپیما شد؟

براســاس گزارش اداره تحقیقاتی فدرال ایاالت 
متحده، پرتو نور ساطع شده از یک اشاره گر لیزری 
دستی که یک هواپیما را از زمین مورد هدف قرار 
دهد، می تواند مســیری معادل بیش از یک مایل 

را بپیماید.
خلبانانی که حمالت لیــزری را از کابین خلبان 
تجربه کرده اند، آن را همانند ســاطع شدن نوری 
)مانند فلــش دوربین( در تاریکی شــب توصیف 

کرده اند. 
اشــاره گر لیزری معمولــی مانند نوع اســتفاده 
شــده توسط ســتاره شناســان آماتور به منظور 
مشــخص کردن صورت فلکی یا نمونه هایی که 
اساتید دانشــگاهی طی یک ســخنرانی از آن ها 
اســتفاده می کنند، خروجی حدود ۵ میلی وات 
دارد که به ســختی می تــوان باور کرد بــه اندازه 
 کافی قدرت پایین آوردن یک هواپیما را داشــته 

باشد.
 بر خالف یک المپ رشته ای که برای روشن شدن 
یک فضای بزرگ طراحی شــده است، نور ساطع 
شده از یک اشــاره گر لیزری، به صورت یک پرتو 
 متمرکز شده بســیار باریک اســت که به کندی

 حرکت می کند.
اداره هواپیمایی فدرال دریافت که یک اشــاره گر 
لیزری استاندارد ۵ میلی وات سبز می تواند باعث 
سوختگی شبکیه در فاصله ۵۰ فوت )۱۵ متر(، و 
نور فالش، موجب کوری از فاصله ای معادل تقریبا 
یک چهارم مایل )۳۵۰ متر( شــود. یک نشانگر 
لیزری ۵ میلی وات، در فاصله ۲ مایل )۳ کیلومتر( 
می تواند موجب ایجاد اختالل در دید خلبان شود 

و آن را مجبور به فرود هواپیما کند.
در اواخر ســال ۲۰۱۳، هیچ حادثه هواپیمایی به 
اشاره گر لیزری نسبت داده نشده است؛ با این حال 
احتمال وقوع این آسیب وجود دارد. از آنجایی که 
به احتمال زیاد تشعشــع لیزری بیشتر در هنگام 
برخاستن یا فرود آمدن اتفاق می افتد، زمانی که 
یک هواپیمــا نزدیک به زمین باشــد، حتی یک 

حواس پرتی کوچک نیز خطرناک است.
 خلبانان بســیاری به دلیل بروز این حادثه دچار 
مشکل شده اند و برخی از آنها در چند مورد شدید، 
به طور ناگهانی، نابینا یا به دلیل سوختگی شبکیه 

بستری شده اند.
در ایاالت متحده، تاباندن پرتو لیــزر به هواپیما 
و به صورت آگاهانه جرم محســوب می شــود و 
مجرمان متخلــف، به زندان محکوم می شــوند. 
FBI با همکاری FAA از ســال ۲۰۰۵، به منظور 
پیگیری و برخورد با چنین اقداماتی مشغول به کار 
بوده است و به ازای دریافت اطالعاتی که منجر به 
دستگیری کسانی شود که قصد هدف قرار دادن 
هواپیما با لیزر را دارند، پاداش هایی بالغ بر ۱۰هزار 

دالر در نظر گرفته شده است.

علی امیری با بیان اینکه سم عقرب کشنده است، اما برای درمان بسیاری 
از بیماری ها کاربرد دارد، افزود: در کشــورهای پیشرفته درمان بیماری 
بخصوص سرطان با زهر عقرب تایید شده است؛ به گونه ای که وقتی زهر 
عقرب با بدن موجود زنده تماس پیدا کنــد، موجب افزایش گلبول های 
سفید تا سه برابر در بدن موجود می شود که روند درمان را تسهیل می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ســم عقرب در دنیا بــا هزینه باال تولید 

می شــود، ادامه داد: در این مرکز، پرورش عقــرب را مدنظر قرار دادیم؛ 
زیرا این دارو به دلیل اینکه هزینه باالیــی دارد و صرفه اقتصادی ندارد، 
وارد بازار نشده اســت. عالوه بر اینکه کشورهای پیشرفته معموال عقرب 
ندارند؛ از این رو این تیم تحقیقاتی تصمیم گرفــت با پرورش عقرب در 
محیط آزمایشگاه، به تولید بیشتر این زهر دسترسی پیدا کند. مدیر مرکز 
رشد ساخت تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد خاطرنشان کرد: در 

این مرکز با شبیه سازی مکانی مناسب برای رشد عقرب اقدام شده است؛ 
به صورتی که به محیط زیست آســیب جدی نرسانیم و بتوان با پرورش 
عقرب های بیشتر تولید زهر را افزایش داد. درحال حاضر تعداد ۲۰۰ جفت 
عقرب از محیط برداشت می شود که درنظر داریم با پرورش این گونه در 

محیط آزمایشگاه، تعداد آنها را افزایش دهیم.
امیری ادامه داد: به دلیل اینکه تنها ســالی دوبار می توان زهر عقرب را 
گرفت، در بحث تغذیه و تامین آن راهکارهایی ارائه شد تا بتوان روند تولید 
سم را افزایش داد. با پرورش عقرب های بیشتر می توان سم بیشتری، تولید 

و از لحاظ اقتصادی به کاهش هزینه کمک کرد.
وی با تاکید بر اینکه زهر عقرب در درمان بیماری هایی همچون سرطان، 
ام اس، آرتروز و بســیاری از بیماری ها نقش دارد، گفت: عقرب از معدود 
جانورانی اســت که ضد رادیو اکتیو بوده و بمب اتم روی آن تاثیر منفی 

ندارد. زهر این حیوان نیز در درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد.
مدیر مرکز رشد ســاخت تجهیزات پزشــکی دانشــگاه آزاد نجف آباد 
خاطرنشــان کرد: این عقرب، بومی نجف آباد اســت؛ درنتیجه پس از 
انجام آزمایش های خاص، غلظت ســم و فاکتورهای متفاوت در درمان 
بیماری های مختلف بررسی شد تا بتوانیم تولید سم را بیشتر کنیم؛ بدین 
منظور شش نوع عقرب را بررسی کردیم و پس از بررسی شرایط اکولوژیک 
رشد عقرب با شبیه سازی این محیط در آزمایشگاه، امکان رشد این گونه 
از جانوران میسر شده است. امیری با تاکید بر اینکه تولید این سم در کشور 
بسیار کم است، اظهار کرد: در حال حاضر در داخل تنها می توانیم مصرف 
سرم برای زهر گزیدگی را تامین کنیم؛ اما در نظر داریم در این مرکز این 
میزان را باال ببریم و موجب کاهش هزینه این روش درمانی باشــیم. وی 
درباره هزینه تولید زهر گفت: هر گرم زهر از ۸ تا ۷۰ هزار دالر قیمت دارد 
و زهری که مرکز رشد نجف آباد در راستای تولید آن است، ۱۵ تا ۲۰ هزار 

دالر قیمت دارد.

در مرکز رشد دانشگاه آزاد نجف آباد؛

تولید داروی گران قیمت درمان سرطان میسر می شود

محققان مرکز رشد ساخت تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد، موفق به پرورش عقرب و تولید داروی گران قیمت درمان سرطان 
شدند.مدیر مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: این دانشجویان با ایده تولید زهر عقرب 
برای درمان بیماری ها به مرکز رشد دانشگاه نجف آباد مراجعه کردند. بعد از تایید این ایده، مکانی برای دانشجویان فراهم شد تا به پرورش و 

تولید عقرب بپردازند.

پژوهشگاه ملی فضای مجازی وابسته به مرکز ملی فضای مجازی، 
براساس فعالیت روزانه  کاربران ایرانی، آماری از میزان استفاده  افراد 
از تلگرام را منتشر کرده است؛ بر این اساس مشخص شده که تا روز 
دوم بهمن ماه سال جاری بیش از ۷۵۴ هزار و ۵۱۶ کانال فارسی در 

این شبکه پیام رسان ثبت شده است.
بــرآورد فعالیت کاربران ایرانــی در این پیام رســان طی روزهای 
اخیر از افزایش بیش از ۱۰ هزار کانال در بــازه  زمانی ۲۴ دی ماه 

تا دوم بهمــن ماه حکایــت دارد؛ به نحوی که شــمار کانال های 
ایجاد شــده در تلگرام، از ۷۴۳ هــزار کانال در اواخــر دی ماه به 
۷۵۴ هزار کانال رسیده اســت که از این تعداد، ۲۶۴ هزار و ۳۴۷ 
کانال به روزرســانی می شــوند.درهمین حال بررســی ها نشان 
می دهد که در طول ۲۴ ساعت، به طور متوسط بیش از ۳ میلیون 
و ۷۵هزار و ۲۲۷ مطلب در این شــبکه  اجتماعی منتشر می شود 
که بیشترین آمار مربوط به ساعت ۲۲ شــب با بیش از ۲۸۵ هزار 

مطلب اســت؛ کمترین مطالب نیز )۱۴ هــزار و ۹۵۷ مطلب( در 
ســاعت ۴ صبح منتشر می شــود. از ســوی دیگر متوسط تعداد 
مطلب بر کانــال در یک روز ۱۱.۶۳ مطلب اســت و به این ترتیب 
 به طور متوســط روزانه در هر کانال حدود ۱۱.۵ مطلب منتشــر 
می شود. تعداد کل بازدید کانال های فارسی تلگرام نیز در روز دوم 
بهمن ماه ۲میلیارد و ۲۸۵ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۴۳۹ بازدید برآورد 

شده است.   

ثبت ۷۵۰ هزار کانال فارسی در تلگرام

گوگل نسخه جدیدی از مرورگر کروم، آگهی های تبلیغاتی را برای همیشه حذف کرد. وب سایت هایی که ناگهان 
آگهی های تبلیغاتی تمام صفحه نشان می دهند و این تبلیغات بسته نمی شوند، به اعتراض بسیاری از کاربران 
 Chrome ۶۴ منجر شده است. درهمین راستا گوگل اعالم کرده در هفته جاری  نسخه جدیدی از کروم به نام
عرضه می کند که این مشکل را برطرف کرده است.کاربران می توانند با کلیک راست روی هرگونه تب ناخوشایند، 
گزینه mute site را انتخاب کنند. همچنین این آپدیت مشکل آگهی های تبلیغاتی را که در فضای وب به طور 

مداوم نمایش داده می شوند، به طور کامل حل می کند.

 آگهی های تبلیغاتی 
از کروم حذف می شوند

خبر

شرکت آمازون سرانجام خرید مردم از فروشگاه آمازون گو 
را ممکن می کند؛ فروشگاهی که خرید از آن تنها با نصب 
برنامه تلفن همراه ممکن است. شــرکت آمازون از مدتی 
قبل یک فروشــگاه فیزیکی در مرکز شهر سیاتل تاسیس 
کرده بود که تنها برای کارمندان این شرکت امکان استفاده 

داشت. افراد برای خرید از این فروشگاه باید از حساب کاربری خود در آمازون استفاده کرده و برنامه آمازون گو 
را هم روی گوشی نصب می کردند. سپس در زمان ورود به فروشگاه گوشی را در برابر دستگاه فعال کننده برنامه 
مذکور  قرار داده و فرآیند خرید را آغاز می کردند. در این فروشگاه پس از قراردادن کاالی مورد عالقه در سبد 
خرید، هزینه آن به طور مستقیم از طریق کارت اعتباری متصل به برنامه آمازون گو کسر می شود و اگر فرد آن 
کاال را سر جای خود قرار دهد هزینه به کارت اعتباری بازمی گردد؛ لذا در این فروشگاه خبری از صف های طویل 

انتظار در برابر صندوق برای پرداخت هزینه نیست.

خرید در فروشگاه 
آمازون فقط با قدم 
زدن انجام می شود

پس از قرارداد ۱.۲ میلیارد دالری اپــل با کوالکام برای 
حفظ حق اســتفاده انحصاری از مودم هــای LTE این 
شــرکت، کوالکام از یک قــرارداد ۲ میلیــارد دالری با 

تولیدکنندگان چینی گوشی های هوشمند خبر داد.
کمپانی های لنوو، شیائومی، اوپو و ویوو قراردادی به ارزش 

۲ میلیارد دالر را برای خرید قطعات ظرف ۳ سال آینده با کوالکام امضا کردند. به گفته شرکت آمریکایی، این 
یک قرارداد تعهدآور نیست؛ بدان معنا که هر یک از طرفین در هر زمانی می توانند از مذاکرات خارج شوند. 
بیانیه رسمی اشاره ای به پردازنده های موبایلی کوالکام ندارد؛ بلکه دربردارنده اجزای RFFE است که با هدف 
توانمندسازی تولیدکنندگان اسمارت فون ها برای ساخت دســتگاه های موبایلی پیچیده در مقیاس های 
بزرگ تر طراحی شده اند. راهکارهای پلتفورم RFFE کوالکام، امکان عرضه هندست هایی با مصرف بهینه تر 

انرژی را برای تولیدکنندگان اسمارت فون فراهم می کند.    

خرید ۲ میلیارد دالری 
قطعات کوالکام 
ازسوی چینی ها

اگر از دنبال کنندگان بازی های اندرویدی باشــید، بدون شک شــخصیت محبوب این روزهای دنیای 
بازی های اسمارت فون ها را می شناسید. استیکمن نام این شخصیت است؛ شخصیتی که آنقدر این روزها 

محبوب شده که توسعه دهندگان گوناگون، بازی های فراوانی را با آن طراحی کرده اند.
Stickman Revenge 3 سومین بازی از سری بازی های Stickman Revenge یا انتقام استیکمن 

است که به صورت اختصاصی برای سیستم عامل اندروید عرضه شده است.
در بازی Stickman Revenge 3 ، استیکمن به یک نینجای واقعی تبدیل می شود! به این معنی که 
یک شخصیت کامال آموزش دیده و آماده مبارزه اســت و در این راه تنها به فرمان ها و کنترل های شما 

نیاز دارد تا بتواند در زمان مناسب از روش های مناسب استفاده کند و انتقام خود را از دشمنانش بگیرد.
طراحی گرافیک و گیم پلی این بازی بسیار خوب انجام شده است و کنترلرهای بازی به خوبی این کار را 

انجام می دهند.
بازی Stickman Revenge 3 تاکنون روی نزدیک به پنج میلیون دســتگاه اندرویدی دانلود و نصب 

شده است.

زی
با

بازی انتقام استیکمن برای اندروید
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فقدان سند مالکیت
11/179 چون اصغر ابراهیمی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 1375 صادره نایین 
با تسلیم 4 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 
109 اصفهان رسیده مدعی شده که اسناد مالکیت ششدانگ پالک 10354/330 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 518761 در صفحه 164 و دفتر 174 امالک ذیل 
ثبت 30546 به )میزان سه دانگ( و به شــماره چاپی 418751/75 در صفحه 469 دفتر 
41 ذیل ثبت 4929 )میزان سه دانگ(  به نام نامبرده فوق ســابقه  ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و طبق گواهی دفتر امالک در رهن نبوده و طی شــماره هــای 923982 مورخ 
92/12/27 شعبه 12 دادیاری دادسرای اصفهان طی شماره 118/95 مورخ 1395/6/4 
شعبه 10 اجرای احکام خانواده و طی شماره 3203/89 مورخ 1389/6/2 شعبه دوم اجرای 
احکام حل اختالف ششدانگ پالک دارای ســه فقره بازداشتی است و 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: 34634 شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )272 کلمه، 

3 کادر(
مزایده

11 شــماره صورتمجلــس: 9609003623300230 شــماره پرونــده:  /174
9509983623100533  شماره بایگانی شعبه: 960049 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 960049 مدنی که 
به موجب آن ورثه مرحوم محمد زارعی محکومند به پرداخت مبلغ 617/060/367 ریال به 
عنوان مهریه در حق محکوم لها خانم اعظم کریمی حسن آبادی فرزند رضا با توجه به اینکه 
محکوم علیهم طوعًا درصدد اجرای مفاد اجرائیــه برنیامده اند فلذا ماترک مرحوم محمد 
زارعی را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: تمامی 12/01 سهم مشاع از 
28/5 سهم مشاع از 1200 سهم ششدانگ پالک ثبتی 52 اصلی خوش آباد موغار بخش 
17، تمامی 28/5 سهم شامل: یک قطعه زمین باغی تحت کاشت درختان انجیر  وانار و 10 
قطعه زمین تحت کاشت یونجه – شنبلیله- جو و قسمتهایی از آن بایر و قدرالسهمی از یک 
حلقه چاه شش اینچ به انضمام عرصه دامداری فاقد اعیانی به مساحت عرصه 314/60 متر 
مربع دارای اشتراک آب- خانه مسکونی و انباری به مساحت عرصه 182 مترمربع دارای 
قدمت باالی 30 سال با مصالح بنایی و اشتراک آب و برق و گاز جمعا ارزیابی شده توسط 
کارشناس رسمی به مبلغ 1/463/900/000 ریال، با توجه به موارد مذکور تمامی 12/01 
سهم مشاع مورد مزایده به مبلغ 617/060/367 ریال اعالم می گردد. متقاضیان خرید می 
توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده امالکی 
را که آگهی شده مالحظه نمایند. امالک فوق به شــخصی واگذار می گردد که باالترین 
پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به 
قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و 
در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط می گردد، تاریخ مزایده: 1396/12/05، روز شنبه ساعت 9 صبح، مکان مزایده: واحد 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان، م الف: 433  اجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان اردستان  )327 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/175 در خصوص پرونده کالسه 96/426 ش 1 خواهان سید احمد معینی فرزند سید 
حسن به نشانی اردستان اداره ثبت احوال آقای کبریایی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا 
شادمان به نشانی مجهول المکان تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 96/12/21 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در پشت دادگستری اردستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نماید 
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الــف: 437  شــعبه اول شــورای حــل اختــالف اردســتان  )111 کلمــه، 

1 کادر(
احضار متهم

9610463624700016 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /176
9609983624700047 شماره بایگانی شعبه: 960062 نظر به اینکه در پرونده کالسه 
960062 بازپرسی متهم آقای حسین صفوی فرزند عباسقلی به شماره ملی 5459176182 
به اتهام حمل 63/500 کیلوگرم استیک انیدرید )پیش ساز ساخت هروئین( از طرف این 
دادسرا تحت تعقیب می باشــد با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده بدین وسیله در 
اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی درشعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردستان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس ازموعد مقرر اقدام قانونی معمول 
خواهد شــد. م الف: 436  شعبه اول بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

اردستان  )115 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9610463624700015 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /177
9509983624700385 شماره بایگانی شعبه: 950428 نظر به اینکه در پرونده کالسه 
950428 شعبه اول بازپرسی دادسرای اردستان متهم مهرداد سیدی رضوانی فرزند محمد 
به شــماره ملی 1828960081 به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان جمعا 
326/500/126 ریال از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد با توجه به مجهول المکان 
بودن نامبرده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به ایشان 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی درشعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اردستان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس ازموعد 
مقرر اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 435  شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب شهرستان اردستان  )120 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/166 شــماره: 96/2027033901-96/11/2 چون   آقای حسین چیگونیان فرزند 
اکبر نسبت به ششدانگ با تسلیم  2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شــده و به تایید دفتر 72 اصفهان رســیده مدعی شده که ســند مالکیت تمامت 
ششــدانگ پالک 15234/798 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 087901 
در صفحه 326 دفتر 591  به نام نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طبق 
گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و طبق سند 84906-96/6/1 دفتر 129 
اصفهان نزد بانک مهر اقتصاد در رهن و وثیقه نمی باشــد. به علت نامعلوم سند مالکیت 
مفقود گردیده است و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت 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 تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 م الف: 34625 شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )224 کلمه، 

3 کادر(
افراز

11/165 شــماره: 960720671519445-96/11/4 بر اســاس تقاضای خانم مهری 
شیخی خوزانی فرزند حسن مبنی بر افراز مالکیت خود از پالک 115/265 واقع در خمینی 
شهر بخش چهارده ثبت اصفهان، چون متقاضی مزبور اعالم داشته قادر به اعالم نشانی 
آقای حسن آقا پرنده فرزند محمد علی یا ورثه احتمالی ایشان و آقای رحیم فخاری فرزند 

احمد یا ورثه احتمالی ایشان به عنوان مالک مشاعی نمی باشد لذا بدینوسیله به نامبردگان 
یاوراث احتمالیشان ابالغ می گرد مورخ 96/12/5 ساعت 9 نماینده ثبت و نقشه بردار ثبت 
در محل وقوع ملک حاضر بوده و عدم حضور شما مانع رسیدگی نخواهد بود لذا مراتب فقط 
 یک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود تا ذینفع جهت پیگیری های مربوطه اقدام نماید. 
م الف: 6630 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  )129 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/163  مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1773/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ســاعت 5/45 بعد از ظهر روز سه شنبه 
مورخه 1397/2/18، مشخصات خواهان: سید کریم حسینی رنانی فرزند سید عباس به 
نشانی خمینی شهرخ امام شمالی ک شهیدان شمس پ 20، مشخصات خوانده: 1- مجید 
سلطان رضایی فرزند محمد حسین 2- امیررضا امرلیایی فرزند سعید 3- زهرا قلعه فرزند 
نوروز، خواسته و بهای آن:  حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو 
سواری آزرا  به شماره انتظامی 847 ق 149 ایران 53 به مبلغ 1/000/000 ریال به احتساب 
مطلق خســارات قانونی، دالیل خواهان: 1- کپی مصدق مبایعه نامه وکالت و بیمه نامه 
خودرو 2- کپی مطلق وکالتنامه، 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 اســت 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: 6626 شعبه هشتم 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )228 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/161 شماره صادره : 1396/42/460389-1396/11/4  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 432 فرعی مجزا  شده از 4786  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام نوریجان احمدی فرزند عیدی و آقای براتعلی 
عباسی امیرآبادی فرزند رمضان در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 96/11/30 ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد. م الف: 34576 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100361710901 ابالغنامــه:  شــماره   11 /145
9609980361701078 شماره بایگانی شــعبه: 961208  خواهان آقای بهرام کاظمی 
دادخواستی به طرفیت  خواندگان عباس  جوادی مارچینی و زهرا جوادی پارچینی و گوهر 
جوادی پارچینی و علی شفیعی و علی فرهنگ به خواسته اثبات وقوع بیع و تنفیذ قرارداد 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214  ارجاع و به کالسه 
961208 ح/ 28  ثبت گردیده که در جریان دادرسی وقت رسیدگی  به تاریخ   1396/12/16 
ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک 
هفته پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و در تاریخ و زمان فوق در شعبه حاضر گردند. بدیهی است در 
صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم گیری خواهد شد. م الف:33570 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351011355 ابالغنامــه:  شــماره   11 /146
9609980351000957 شماره بایگانی شــعبه: 961176  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  آقای علیرضا محمود زاده شابگدار فرزند نایبعلی ، خواهان  اشکان 
صفدار فرزند ابراهیم دادخواستی به طرفیت  خواندگان علیرضا محمودزاده فرزند نایبعلی و 
احسان نجفی علی فرزند علی و احمد جزینی درچه فرزند محمد به خواسته اعسار از هزینه 
 دادرسی و تامین خواسته و مطالبه وجه چک و خســارات دادرسی مطرح که به این شعبه
 ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 212(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351000957 شعبه 10 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/12/21 
ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده علیرضا محمود زاده شابگدار فرزند نایبعلی و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده علیرضا 
محمودزاده شابگدار فرزند نایبعلی 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:33555 شعبه 10 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)202 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/180 چون صغری نصیرهرندی فرزند مهدی  نســبت به  ششدانگ با تسلیم 2 برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود و به تایید دفتر 173 اصفهان رسیده مدعی است 
که سند مالکیت تمامت ششدانگ آپارتمان پالک 15190/36862 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که در صفحه 101 دفتر 407 به نام عفت رضا سفیده فرزند علی به شماره 071795 
چاپی سابقه  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طی سند 11247 مورخ 89/4/9 دفترخانه 173 
اصفهان به متقاضی انتقال و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشــده 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 مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 34751 هادی زاده رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان  )225 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610460370200031 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /189
9609980360200054 شماره بایگانی شعبه: 960267  نظر به اینکه آقای نادر موالیی 
طالخونچه فرزند جعفر شکایتی علیه آقای بهزاد مبارکه اصفهانی فرزند محمد مبنی بر ایراد 
ضرب و جرح عمدی منتهی به پرداخت بیش از نصف دیه در این دادگاه مطرح نموده که 
پرونده آن به کالسه 960267 در این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز 1396/12/21 
ساعت 8/30 صبح تعیین شده است نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب 
 ماده 394 قانون آیین دادرســی کیفری مراتــب دو نوبت و به فا صلــه ده روز در یکی از

  روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشــر می گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت رســیدگی در وقت مقرر حاضر شــود و در صورت عــدم حضور احضاریه 
ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضــی را اتخاذ خواهد نمــود. م الف:34754 
 شــعبه ســوم کیفری یک اســتان اصفهان ) 18 کیفری اســتان ســابق( )150 کلمه، 

2 کادر(

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139603902004000297 آگهــی:  شــماره   11 /95
139404002004000369 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9400891  ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم جنوبی پالک بیست هزار و بیست فرعی از 68 
اصلی به مساحت 123/55 مترمربع که از این مقدار 8/96 مترمربع آن پیش روی در سمت 
غرب بر روی فضای کوچه می باشد که جزء مساحت کل محاسبه گردیده است بانضمام 
ششــدانگ اعیانی یک باب انباری قطعه 2 فرعی واقع در طبقه همکف به مساحت 2/5 
مترمربع با حق العبور از پارکینگ شماره 2 و بانضمام ششدانگ اعیانی یک واحد پارکینگ 
مسقف شماره 8 فرعی واقع در طبقه همکف به مســاحت 12/5 مترمربع با قدرالسهم از 
عرضه مشاعی پالک 2044 با قدرالسهم از مشاعات که عبارتند از حیاط و راه پله و آسانسور 
و محوطه مشاعی پارکینگ ها و درز انقطاع و البی مشاعی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور خ شهید افشاری کوی شهید منصور اسدی 
مجتمع مسکونی رائول طبقه 4 واحد 7 )واحد جنوبی( کدپستی شماره 8196683196 که 
اسناد مالکیت آن در صفحات 395 و 398 و 401 دفتر 950 امالک ذیل ثبت شماره های 
174798 و 174800 و 174802 با شماره های چاپی 013427 الی 013429 سری الف 
89/32 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل در 5 قسمت که قسمت دوم غربی و چهارم 
شرقی است اول به طول 4/85  متر دیوار اشتراکی با آپارتمان پالک 20019 فرعی به طول 
0/60 متر دیوار اشتراکی با آپارتمان پالک 20019 فرعی سوم به طول 1/49 متر درب و 
دیواریست به راه پله آسانســور چهارم به طول 1/35 متر دیواریست به آسانسور پنجم به 
طول 5/22 متر دیواریست به آسانسور و راه پله شرقًا به طول 5/65 متر دیواریست به درز 
انقطاع جنوبًا دردو قسمت که قسمت اول به حالت پخ است. به طول 1/85 متر دیواریست 
به فضای حیاط مشاعی و قسمت دوم در نه قسمت که قسمت های دوم ششم شرقی است 
و چهارم و ششــم غربی است اول به طول 0/86 متر دیواریســت دوم به طول 0/10 متر 
دیواریست سوم به طول 3/11 متر پنجره ها و دیواریست چهارم به طول 2 متر دیواریست 
پنجم به طول 2/60 متر پنجره ها و دیواریســت ششم بطول 0/10 متر دیواریست هفتم 
به طول 2/01 متر و 0/8 متر دیواریســت به فضای حیاط مشاعی و 0/80 متر دیواریست 
به فضای حیاط مشاعی و 0/80 متر دیواریست به فضای گذر عمومی غربًا در 5 قسمت، 
قسمت دوم جنوبی است و چهارم شمالی است به طول 3/69 متر پنجره ها دیواریست دوم 
به طول 0/10 متر دیواریست ســوم به طول 2 متر پنجره ها و دیواریست چهارم به طول 
0/10 متر دیواریست پنجم به طول 5/36 متر پنجره ها و دیواریست به فضای گذر عمومی 
حدود انباری شمااًل به طول 2/28 متر دیوار اشتراکی با انباری شماره 3 شرقاً به طول 1/10 
متر درب و دیواریســت به راهرو انباری جنوبًا به طول 2/28 متر دیوار اشتراکی با انباریها 
غربا بطول 1/10 متر دیواریست به کوچه ســوم حدود پارکینگ شماال به طول 2/5 متر 
به طول 5 متر خط مستقیم  خط مستقیم مفروض است به فضای مشاعی پارکینگ شرقا ً
مفروض است به فضای مشــاعی پارکینگ جنوبًا به طول 2/5 متر خط مستقیم مفروض 
است به حیاط مشاعی غرباً به طول 5 متر دیواریست به کوچه و طبق نظر کارشناس رسمی 
یک واحد آپارتمان مسکونی دارای 123/55 متر مربع مساحت )طبق سند( به صورت سه 
خوابه در مجموعه 10 واحدی که در 5 طبقه روی پیلوت با اسکلت بتنی، سقف تیرچه بلوک، 
کف سرامیک، دیوارها گچ  و رنگ آمیزی شده، درب و پنجره های خارجی فلزی با شیشه، 
دربهای داخلی چوبی، سیســتم گرمایش پکیج و رادیاتور و سرمایش کولرآبی،سرویس 
های بهداشتی کاشیکاری شده ، با اشتراکات آب و برق و گاز بانضمام 2/5 متر مربع انباری 
شماره 2 فرعی و همچنین ششدانگ پارکینگ مسقف شماره 8 فرعی به مساحت 12/5 
مترمربع هر دو طبقه همکف، با قدرالسهم از عرصه و ســایر مشاعات و مشترکات طبق 
قانون تملک آپارتمانها می باشد و ملکی میزان 29/92 سهم مشاع از ششدانگ ملکی خانم 
شهرزاد محمدی کرناچی  و میزان 21/04 ســهم مشاع ملکی نسترن کالت پور و میزان 
21/04سهم مشــاع ملکی محمد مهدی کالت پور که طبق سند رهنی شماره 124065 
و متمم رهنی 124067 مورخ 90/11/25 و اصالحیــه 124219-90/12/10 تنظیمی 
دفترخانه 99 اصفهان در رهن بانک ملی ایران ) شعبه فلکه ارتش( واقع می باشد و طبق 
اعالم بانک ملک فوق فاقد بیمه نامه می باشــد و ازساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 
1396/11/25 در اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان ) طبقه سوم( واقع در خیابان هشت 
بهشت شــرقی- چهار راه اول- ابتدای خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده 
از مبلغ پایه 2/250/000/000 ریال) دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال( شروع و 

به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.  الزم به ذکر 
اســت 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 باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری 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 آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1396/11/8 درج و منتشر می گردد و 
در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد 
رســمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالک ســپرده نماید.  م الف:34347 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)963 کلمه، 10 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106793802792 ابالغنامــه:  شــماره   11 /147
9609986793801376 شماره بایگانی شــعبه: 961379  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به  خانم شهربانو رضائی فرزند برات علی،  خواهان آقای امید سرتیپ 
زاده دادخواستی به طرفیت خوانده خانم شــهربانو رضائی به خواسته مطالبه  مطرح که 
به این شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793801376 شعبه 8 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1396/12/22 ساعت 10/30 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 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: 33560 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )170 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353006859 ابالغنامــه:  شــماره   11 /148
9609980365500908 شماره بایگانی شعبه: 961290  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به 
آقای یوسف مجیدی فرزند کاظم، شاکی خانم نفیســه عباسی شکایتی علیه متهم آقای 
یوسف مجیدی به اتهام ترک انفاق مطرح به این شعبه) اصفهان خیابان شریعتی حد فاصل 
بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس مجتمع قضایی شــهید بهشتی (   ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 961290 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 104 جزایی سابق( 
مجتمع شهید بهشتی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/12/23 ساعت 8 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن متهم  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  تا متهم ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 33551 شعبه 104 
 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 104 جزایی ســابق( مجتمع شهید بهشتی )159 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100361710847 ابالغنامــه:  شــماره   11 /149
9609980361700912 شماره بایگانی شــعبه: 961023  خواهان آقای محسن نجفی  
دادخواســتی به طرفیت  خوانده  خانم زهرا طاهری به خواسته اعسار از پرداخت محکوم 
به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28  
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2  اتاق شماره 214  ارجاع 
و به کالسه 961023 ح/ 28  ثبت گردیده که در جریان دادرسی وقت رسیدگی به تاریخ 
1396/12/26 ساعت 10 تعیین گردیده است لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 

در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ  نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در تاریخ و زمان 
فوق  جهت رسیدگی حاضر گردند. بدیهی است در صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم 
گیری خواهد شد. م الف:33568 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)192 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351310354 ابالغنامــه:  شــماره   11 /150
9609980351300570 شماره بایگانی شــعبه: 960652  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  آقای مجتبی باقری خواهان  آقای عزیز حبیبی فرد فرزند خداداد با 
وکالت آقای مجتبی اسدیان دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای مجتبی باقری به خواسته 
مطالبه وجه و خســارات دادرسی و مطالبه خســارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ) 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 206(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351300570 شعبه 13 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/05 و 
ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:33559 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351310358 ابالغنامــه:  شــماره   11 /151
9609980351300987 شماره بایگانی شــعبه: 961131  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  آقای احمد ترقیان خوابجانی فرزند مرتضی، خواهان خانم اعظم 
شاه زیدی فرزند محمود  دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای احمد ترقیان خوابجانی فرزند 
مرتضی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو ســواری پراید 111 مدل 1394 به شماره 
انتظامی ایران 13-635 ن 43  مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206(  ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609980351300987 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/05 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 کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 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:33557 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)186 کلمه، 2 کادر(
اجرای قرار تحریر ترکه

11/153 شماره: 960781 به موجب درخواســت غالمحسین طغیانی به طرفیت مهری 
قاسمی – محمدرضا ناظمی- آزیتا- مهســا- فریبا- ناهید- پروین ناظمی قرار تحریر 
ترکه مرحوم منوچهر ناظمی طی شماره 9609976794501251 در شورای حل اختالف 
اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ساعت 5/30 عصر مورخ 97/1/18 تعیین گردیده است 
لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی 
بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان 
اصفهان با آدرس خ سجاد خ حاج رحیم ارباب حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجرای 
قرار نخواهد بود. م الف:33610 شعبه 15  مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352209060 ابالغنامــه:  شــماره   11 /154
9509980352200781 شــماره بایگانی شــعبه: 950800  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای رضا صادق فرزند منوچهر، خواهان آقای محمد قاسمی  
دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای رضا صادق به خواسته استرداد مال  مطرح که به این 

شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 354(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509980352200781 شعبه 
22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/05 
و ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 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 رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:33549 شعبه 22 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794501725 ابالغنامــه:  شــماره   11 /152
9609986794500601 شماره بایگانی شــعبه: 960601  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواســت و ضمائم به خانم پریســا چهار محالی فرزند بهمن، خواهان دادخواستی به 
طرفیت  خوانده خانم پریسا چهارمحالی و بهمن چهارمحالی به خواسته مطالبه مطرح که 
به این شعبه ) اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب 
ساختمان صبا پالک 57(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794500601 شعبه 
15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/01/18 ساعت 16 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. توجه: پس 
از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ 
به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت 
به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه 
جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به 
یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد 
قضائی مراجعه نمایید.  م الف: 33600 شــعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)مجتمع شماره یک( )251 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794102288 ابالغنامــه:  شــماره   11 /144
9609986794101382 شماره بایگانی شــعبه: 961385  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم، خواهان آقای مرتضی رجائی دادخواستی به طرفیت خوانده آقایان 
علیرضا رنجکش و بهنام رضایی به خواســته  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه 
شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 961385 شــعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/12/14 ساعت 9/30 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: 33558 شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )164 کلمه، 2 کادر( 

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری سمند مدل 91 به رنگ سفید 
به شــماره پالک ایران 43- 781 ل 25 و شماره موتور 
147h0001777 شماره شاســی NAACJ1JC3CF به نام 
حســین حق شــناس آدرمنابادی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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مفاد آراء
10/413 آگهی ابالغ مفــاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیــف 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 بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود . 
1- راي شماره 139660302027007620 مورخ 1396/06/28 زهرا مبیني نژاد فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 150 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290964874 در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13105 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 92/44 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139660302027007625 مــورخ 1396/06/28 علیرضا احمدي فرزند 
محمدرضا  بشماره شناســنامه 24224 صادره از بجنورد بشــماره ملي 0680235264 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
13105 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 92/44 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

3- راي شــماره 139660302027008397 مورخ 1396/07/20  رســول رستمي شاپور 
آبادي  فرزند رحیم بشماره شناسنامه 69495 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281792004 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شماره 139660302027008873 مورخ 1396/08/02 عزت برهاني راراني  فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291658807 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6035 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 190/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5- راي شماره 139660302027008990 مورخ 1396/08/06  فاطمه کفان فرزند فضل اله 
بشماره شناسنامه 29656 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282224093 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 146 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 195/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
6- راي شماره 139660302027009286 مورخ 1396/08/14  علي بگدلي فرزند فالمرز 
بشماره شناسنامه 867  صادره از اصفهان بشماره ملي 1289355282 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 61/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سلمه شاه علی رامشه.
7- راي شــماره 139660302027009488 مورخ 1396/08/24 مهدي کردآبادي  فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 16942 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283870819 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
10089 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/49 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاجی اسماعیل کردگاری.
8- راي شــماره 139660302027009491 مورخ 1396/08/24 عباس کرد آبادي  فرزند 
رضا  بشماره شناسنامه 16943 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283870800 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
10089 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/49 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاجی اسماعیل کردگاری.
9- راي شماره 139660302027009541 مورخ 1396/08/25 زهره دانشمند خوراسگاني 
فرزند محمد  بشــماره شناســنامه 84 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291332952 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5024 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 151/33 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139660302027009834 مورخ 1396/09/09 مجیــد جلیلی فرزند 
محمدعلي بشماره شناســنامه 1576 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288069448 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 194/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

بانو ملیحه دهخدا فرزند آقا صادق.
11- راي شماره 139660302027009920 مورخ 1396/09/11 محمد هراتیان فرزند اسد 
اله بشماره شناسنامه 1569 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286610011 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139660302027009923 مورخ 1396/09/11 زهرا هاشم زاده فرزند 
محمد تقي بشماره شناسنامه 183 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287907075 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شماره 139660302027009933 مورخ 1396/09/11  نفیسه زکي زاده  فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 100  صادره از اصفهان بشماره ملي 1290979324 در یکدانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 845/5 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
14- راي شماره 139660302027009936 مورخ 1396/09/11 سید اصغر مهمان دوست 
اصفهاني فرزند رسول بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1272189627 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 845/5 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139660302027009939 مورخ 1396/09/11 ســید حسین مهمان 
دوست اصفهاني فرزند سید اصغر بشماره شناسنامه 60451 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281700010 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 845/5 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
16- راي شماره 139660302027009942 مورخ 1396/09/11  سید رضا مهماندوست 
اصفهاني به قیمومیت اکبر زکی زاده فرند حسن طی قیم نامه شماره 347/85 مورخ 91/1/16  
فرزند رسول بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1274227232 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 845/5 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17- راي شماره 139660302027009947 مورخ 1396/09/12  امیر رضا سقارئیس االیتام  
فرزند محمد کریم بشماره شناسنامه 3057 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283617331 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9602 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 193/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
18- راي شماره 139660302027010016 مورخ 1396/09/13 عباس عابدیني پزوه  فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1918 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291628908 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 7 فرعي از اصلي 11549 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/07 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
19- راي شماره 139660302027010083 مورخ 1396/09/14 مهدي حائریان اردکانی 
فرزند حسن بشــماره شناســنامه 753 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287818617 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 168 فرعي از اصلي 
12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی فروغی.
20- راي شــماره 139660302027010090 مــورخ 1396/09/15 فتح اله محمد رحیم 
نیا فرزند مهدی بشماره شناســنامه 584 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285313011 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 3126 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/5 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

21- راي شــماره 139660302027010093 مورخ 1396/09/15  سید سروش هاشمي 
فرزند فرضعلی بشــماره شناسنامه 69 صادره از شیراز بشــماره ملي 2296814621 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1157 
فرعي از اصلي 34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 141/23 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027010096 مورخ 1396/09/15 امیر مهري فرزند احمدرضا 

بشماره شناسنامه 2184 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290556199 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1157 فرعي از اصلي 
34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 141/23 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
23- راي شماره 139660302027010103 مورخ 1396/09/15 ناصر صبور فرزند مصطفي 
بشماره شناسنامه 959 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287647243 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12197 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 104/01 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مانده علی واعظ شهرستانی .
24- راي شماره 139660302027010104 مورخ 1396/09/15 محترم کاظمي اسفه فرزند 
خیراله بشماره شناسنامه 19 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199519561 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12197 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 104/01 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مانده علی واعظ شهرستانی .
25- راي شماره 139660302027010124 مورخ 1396/09/15 عبدالصمد اقاجاني کرد 
ابادي فرزند حیدر علي بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291231811 در 
ششدانگ یکباب کارگاه بافندگی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10146 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي به حاج حسین انوری.
26- راي شــماره 139660302027010132 مورخ 1396/09/16 مجید عباســي محمد 
آبادي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 64035 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281065889 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9333 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 183/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید احمد حسینی خوراسگانی فرزند سید حسین.
27- راي شــماره 139660302027010255 مــورخ 1396/09/20 رضــا نوذري فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270373341 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 128/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139660302027010268 مورخ 1396/09/20  اسماعیل اخالقي بوزاني  
فرزند علي بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291307214 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 300/11 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139660302027010334 مورخ 1396/09/22 دولت جمهوری اسالمی 
ایران به نمایندگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی اصفهان ضمنا هرگونه فروش ، واگذاری و تغییر بهره برداری بعدی منوط 
به تصویب هیات وزیران خواهد بود  به شناســه ملي 14000188533 در ششدانگ یکباب 
مجتمع خوابگاهی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 10443/39  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
30- راي شــماره 139660302027010337 مــورخ 1396/09/22 مهدي قادري زفره 
فرزند محمدباقر  بشماره شناسنامه 5543  صادره از اصفهان بشماره ملي 1282838652 در 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11515 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 123/45 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شــماره 139660302027010338 مورخ 1396/09/22 احترام ایزدي وصفي 
فرزند علي  بشماره شناسنامه 10  صادره از شهرضا بشماره ملي 1199535117 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/6 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حسن احمدی .
32- راي شــماره 139660302027010340 مورخ 1396/09/22 محمــود فاندر فرزند 
نصراهلل بشماره شناسنامه 341  صادره از چالوس بشماره ملي 4839482209  در ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور با ســاختمان متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 342/64  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
33- راي شــماره 139660302027010341 مورخ 1396/09/22 پري سادات طباطبائي 
پور فرزند حسین بشماره شناسنامه 497  صادره از اصفهان بشماره ملي 1283626381  در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 124/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139660302027010343 مــورخ 1396/09/23 قربانعلي قاســمي 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 109 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291281495 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 
فرعي از اصلي 6489 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 243/43  مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
35- راي شماره 139660302027010366 مورخ 1396/09/23  علیرضا ترابي زیارتگاهي 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 15 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199549398 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شماره 139660302027010367 مورخ 1396/09/23  مریم ترابي زیارتگاهي 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 6 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199606499 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
37- راي شماره 139660302027010368 مورخ 1396/09/23 عباس موذني فرزند کریم 
بشماره شناسنامه 1820 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286587743 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1593 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 87 /260  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سعید ضیائی .
38- راي شماره 139660302027010369 مورخ 1396/09/23 محسن کیاني ابري فرزند 
علی بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291341501 در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12879 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 724 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
39- راي شــماره 139660302027010370 مورخ 1396/09/23  محمدرضا چنگانیان  
فرزند مراد بشــماره شناســنامه 8514 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283786915 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
6392 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 176/25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

40- راي شــماره 139660302027010371 مورخ 1396/09/23 آسیه صالحي هزاردره 
فرزند مصطفی بشماره شناســنامه 1351 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287296300 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 162 فرعي از اصلي 
12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/36  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رقیه فروغی ابری.
41- راي شــماره 139660302027010372 مــورخ 1396/09/23 حمید ضیائي فرزند 
حسینعلی بشماره شناسنامه 44 صادره از مبارکه بشماره ملي 5419629232 در ششدانگ 
یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 181/99 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي خانم آغا ایروانی .
42- راي شــماره 139660302027010373 مورخ 1396/09/23 فاطمه هاشمي فرزند 
قربانعلی بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291234683 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7929 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 260/53 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
43- راي شماره 139660302027010374 مورخ 1396/09/23 اقدس رنجبر فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291324585 در شش دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 156 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمد فروغی ابری .
44- راي شماره 139660302027010375 مورخ 1396/09/23 ناصر خلفی خیادانی  فرزند 
یداله بشماره شناســنامه 1041 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283915014 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 175/42  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
45- راي شماره 139660302027010379 مورخ 1396/09/23 بهزاد ایزدي فرزند ابراهیم 

بشماره شناسنامه 407 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199000183 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 390/45  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
46- راي شــماره 139660302027010380 مــورخ 1396/09/23 حســنعلي برکــت 
خوراســگاني فرزند مهدی بشــماره شناســنامه 10797 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283809842 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 
 فرعي از اصلي 9585 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 333/5 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی حاجی هادیان .
47- راي شماره 139660302027010383 مورخ 1396/09/23 حسنعلي جوکارسمسوري 
فرزند امیر بشماره شناسنامه 75 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291261362 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 205/29  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
48- راي شــماره 139660302027010385 مــورخ 1396/09/25 بهنام طاهري فرزند 
علی بشماره شناســنامه 237 صادره از مسجد سلیمان بشــماره ملي 1971361062 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 62 و 63 
فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 370 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139660302027010386 مورخ 1396/09/25 ســهیال فروغي ابري 
فرزند کریم بشماره شناســنامه 1930 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286815355 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 62 و 63 
فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 370 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
50- راي شماره 139660302027010389 مورخ 1396/09/25 مرتضي یزداني باغملکي 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 1 صادره از مبارکه بشــماره ملي 5419317613 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 62 و 63 فرعي 
از اصلي 10354 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 370 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
51- راي شماره 139660302027010390 مورخ 1396/09/25 عباس ترابي پوده فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1958 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288367538 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 10385 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 118/07  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

به آیت اله زمین پرداز هونجانی فرزند عبدالعلی.
52- راي شماره 139660302027010413 مورخ 1396/09/25 اکرم کریمي فرزند جعفر  
بشماره شناسنامه 1250 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283988100 در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 15202 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت281/79  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي جعفر کریمی .
53- راي شماره 139660302027010420 مورخ 1396/09/25 اشرف کریمي فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 979 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283985391 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 15202 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت281/79  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي جعفر کریمی .
54- راي شماره 139660302027010437 مورخ 1396/09/26 محترم اکبري بابوکاني 
فرزند حبیب اله بشماره شناســنامه 1051 صادره از شهرضا بشماره ملي 1198536561 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت189/69  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
55- راي شــماره 139660302027010440 مــورخ 1396/09/26 حکمت ربیعي فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 276 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283924684 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت145/47  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمدعلی 

و محمد باقر و محمد تقی و حسین و بانو عطیه خانم و فاطمه خانم شهرت همگی کتابی.
56- راي شــماره 139660302027010545 مورخ 1396/09/28 اسداله ربیعي بابوکاني 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 12 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199536350 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12035 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 85/65  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مانده علی واعظ شهرستانی.
57- راي شماره 139660302027010546 مورخ 1396/09/28 آیت اله ربیعي بابوکاني 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 30 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199548170 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12035 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 85/65  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مانده علی واعظ شهرستانی.
58- راي شماره 139660302027010554 مورخ 1396/09/28 احمدرضا حیدري رامشه 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 870 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1289294208 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10103 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 161/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس کریمی کردآبادی.
59- راي شماره 139660302027010561 مورخ 1396/09/28 رسول کردآبادي فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291317562 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 134/56 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالرحیم کردگاری کردآبادی فرزند اسماعیل.
60- راي شــماره 139660302027010564 مورخ 1396/09/28 سمیه هراتي اردستاني 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 2380 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288275331 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10388و10389 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت198/57  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
61- راي شماره 139660302027010591 مورخ 1396/09/29 عفت فروتن فرزند حمزه 
علی بشماره شناســنامه 1561 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287669204 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 12193 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 133/63 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
62- راي شماره 139660302027010592 مورخ 1396/09/29 عباس حاجي علي زاده 
کردآبادي فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291271422 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 15202 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/45 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
63- راي شــماره 139660302027010593 مورخ 1396/09/29 شــرکت ساختمانی و 
راه سازی کشور آراء سهامی خاص به شــماره ثبت 713 و شناسه ملي 10260129781 در 
ششدانگ یکباب یک قطعه زمین کشاورزی و ســاختمان متصله احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 106 و 10 فرعي از اصلي 15316 و 68 واقع در بخش 5 و 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 88876/02  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي دولت 

جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن.
64- راي شــماره 139660302027010625 مورخ 1396/09/30 سید مهدي موسویان 
نجف آبادي فرزند ســید حسین بشــماره شناســنامه 151 صادره از نجف آباد بشماره ملي 
1090897065 در ششدانگ یکباب ساختمان  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 
فرعي از اصلي 6443 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت346/26  مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
65- راي شــماره 139660302027010626 مورخ 1396/09/30 محمدرضا ســلماني 
آذرخوارانــي فرزند رضاقلی بشــماره شناســنامه 566 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1286360765 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب حانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت155/34  مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي یداله زارعی.
66- راي شــماره 139660302027010628 مورخ 1396/09/30 طاهره آقادادي فرزند 
رجبعلی بشماره شناسنامه 54798 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281644961 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب حانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت155/34  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي یداله زارعی.
67- راي شــماره 139660302027010629 مورخ 1396/09/30 رضا ناصري اصفهاني 

فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 50627 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281603341 
در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2656 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت264/34  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
68- راي شماره 139660302027010631 مورخ 1396/09/30  زهرا عشاقی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 1044 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287730507 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2656 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت264/34  مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
69- راي شماره 139660302027010641 مورخ 1396/10/01  سعید تاجي فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 61634 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281713368 در ششدانگ یکباب 
مرغداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 38 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت20600/27  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
70- راي شــماره 139660302027010642 مــورخ 1396/10/01 علیرضــا مرتضوي 
خوراسگاني فرزند اکبر بشماره شناسنامه 314 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291451323 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک ردیف 259  از 
اصلي 7897 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت158/65  مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ورثه اکبر مرتضوی.
71- راي شــماره 139660302027010644 مورخ 1396/10/01  فریدون توکلي فرزند 
رضا بشماره شناســنامه 394 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285626435 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 99/31 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي جعفر 

داوودی فرزند رضا .
72- راي شــماره 139660302027010665 مورخ 1396/10/02 رســول یزدي ارزناني 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 20 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291388796 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 120/35 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي یداله 

یزدی فرزند حسن بشناسنامه 45.
73- راي شماره 139660302027010673 مورخ 1396/10/02 ناصر زارعی خیادانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291437071 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 7929 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 221/47 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

رسمی عبدالحسین حاجیان خیادانی که به شاهکارنیا .
74- راي شماره 139660302027010676 مورخ 1396/10/02 محمود زارعی خیادانی 
فرزند عبدالعلی بشماره شناســنامه 295 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291396411 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 7929 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 289 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي عبدالحسین حاجیان خیادانی که به شاهکارنیا .
75- راي شــماره 139660302027010763 مورخ 1396/10/04 علــی اتحادی ابری 
فرزند مراد علي بشماره شناسنامه 1411 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283643022 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12444 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 195/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسن اتحادی و قدیرعلی اتحادی.
76- راي شماره 139660302027010850 مورخ 1396/10/06 عباس جوادي خوراسگاني 
فرزند عبدالصمد بشماره شناســنامه 112 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291287523 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7202 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 135/17 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
77- راي شــماره 139660302027010900 مورخ 1396/10/07 احمد فدوي نیسیاني 
فرزند قدرت بشماره شناسنامه 56 صادره از اردستان بشماره ملي 1189806398 در ششدانگ 
یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 158/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

معصومه کشاورز هفدانی فرزند غالمحسین.
78- راي شماره 139660302027010957 مورخ 1396/10/10 اکبر فروغي ابري فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 11 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291434471 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12581 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 127/76 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

تاج الملوک بنکدار .
79- راي شماره 139660302027010980 مورخ 1396/10/10 مهدي زارعي پور  فرزند 
قربانعلی بشماره شناسنامه 1632 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288919689 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 11548 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/49 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي قربانعلی زارعی فرزند محمد .
80- راي شــماره 139660302027010988 مورخ 1396/10/10  عبدالکریم زارعي پور  
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 240 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291134281 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 11548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 140/91 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي قربانعلی زارعی فرزند محمد .
81- راي شماره 139660302027010995 مورخ 1396/10/10 قاسم قدیري پور فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 12730 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283829207 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 127/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین 

دوقلی پزوه و عباس و حسن زمانی .
82- راي شماره 139660302027011079 مورخ 1396/10/13 حبیب حدادی زفره فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 76 صادره از اصفهان بشــماره ملي 5659534805 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک - فرعي از اصلي 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 144 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

آقای عبدالرحیم کشاورز هفتانی.
83- راي شماره 139660302027011083 مورخ 1396/10/13 اصغر قضاوي خوراسگاني 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 168 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291395148 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9562 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 112/1 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اکبر و محمد 

و محمود نعمت بخش فرزندان رضا .
84- راي شماره 139660302027011001 مورخ 1396/10/11 مرتضی نیرومند فرزند فرج 
اله بشماره شناسنامه 21 صادره از نائین بشماره ملي 1249452406 در چهار دانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5929 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 307/80  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
85- راي شــماره 139660302027011002 مورخ 1396/10/11 سرور حدادیان نائیني 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 16 صادره از اردستان بشماره ملي 1189316641 در دو دانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5929 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 307/80  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
86- راي اصالحی شماره 139660302027010915  مورخ 1396/10/09 حسین مشهدي 
خوراسگاني فرزند حسن بشماره شناسنامه 25 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291406621 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6179 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت179/67  مترمربع. خریداري طي سند رسمي صحیح می باشد 
 که در رای شــماره 139460302027027684 مورخ1394/11/17  به اشــتباه ثبت شده

 بود.
87- راي اصالحی شماره 139660302027010966 مورخ 1396/10/10  آیت اهلل شیرواني 
فیل آبادي فرزند نادعلي بشماره شناسنامه 70 صادره از فارسان بشماره ملي 4679576669 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 20/82 مترمربع. خریداري طي سند رسمي صحیح می باشد 
 که در رای شــماره 139660302027004994 مورخ 1396/05/03 به اشــتباه ثبت شده

 بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/8

م الف: 32691 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
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رییس جمعیت هالل احمر نطنز:
۳ کوهنورد گرفتار شده در 

ارتفاعات کرکس نجات یافتند 
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان نطنز گفت: 
سه کوهنورد گرفتار شده در ارتفاعات کرکس نطنز 
توســط امدادگران پایگاه امداد و نجات کوهستان 

جمعیت هالل احمر این شهر نجات یافتند.
اصغر سلطانی اظهار داشت: گزارشی دریافت کردیم 
مبنی  بر اینکه ســه کوهنورد که قصــد صعود به 
ارتفاعات کرکس نطنز را داشته اند در جبهه شمالی 

کرکس گرفتار شده اند.
وی تصریح کرد: بالفاصله پس از دریافت گزارش و 
هماهنگی های الزم، یک تیــم از امدادگران پایگاه 
امداد و نجات کوهستان کرکس نطنز با تجهیزات 

کامل به کمک کوهنوردان شتافتند.
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان نطنز افزود: 
عملیات نجات سه کوهنورد تا ساعت ۱۷:۴۰ ادامه 
داشت و در نهایت کوهنوردان که در جبهه شمالی 
کوهستان کرکس در باال دست روستای اوره گرفتار 
شــده بودند، با کمک امدادگران صحیح و سالم به 

پایین انتقال یافتند.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط نامساعد 
جوی و کوهســتان، کوهنوردان بدون هماهنگی با 
هیئت کوهنوردی شهرستان، از صعود به ارتفاعات 
کرکس خودداری کنند تا از بروز هرگونه سانحه ای 

جلوگیری شود.

دستگیری دو متخلف شکار و صید 
در پناهگاه حیات وحش موته

دو متخلف شکار وصید قبل از اقدام به شکار توسط 
محیط بانان پناهگاه حیات وحش موته دستگیر و به 

مراجع قضائی معرفی شدند.
به گزارش پارما، مرتضی جمشیدیان، فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان، در این باره 
گفت: محیط بانان پناهگاه حیات وحش موته حین 
گشت و کنترل دراین منطقه موفق شدند دو متخلف 
را قبل از اقدام به شــروع شــکار و هنگام نورکشي 

دستگیر کنند.
وی افزود: از متخلفان یک قبضه اسلحه تک لول که 
روی آن یک صدا خفه کن دست سازنصب شده بود، 
سه تیر فشنگ چهارپاره، سه تیر ساچمه و یک قبضه 

چاقو به همراه سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

حکم قطعی قضائی برای رفع 
تصرف اراضی ملی کرکس

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نطنز گفت: حکم قطعی قضائــی برای رفع تصرف 
۷/۲هکتــار از اراضی ملی منطقه حفاظت شــده 

کرکس نطنز صادر شد.
به گزارش پارمــا از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان نطنز،  مهدی صادقی گفت: برای متصدی 
یک واحد معدنی که اقدام به تصرف و تخریب اراضي 
ملي منطقه حفاظت شده کرکس کرده بود، حکم 

قطعي قضائي صادر شد. 
وی افــزود: دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان به 
استناد مواد ۶۶ ، ۶۷ ، ۸۳ و ۸۶ قانون مجازات اسالمی 
متصدی واحد را به حبس تعزیری به مدت چهار ماه 
و رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق و جزای 
نقدي به مبلغ ســي میلیون ریال به حق صندوق 

دولت محکوم کرد. 

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان: 

عزم مدیریت استان در اجرای 
برنامه جامع کنترل کیفی هوا

دکتر سید رحمان دانیالی مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان، در یک پیام محیط زیستي 
از عزم مدیریت کالن استان در اجراي برنامه جامع 

کنترل کیفي هوا خبر داد.
 ســید رحمــان دانیالــی در ایــن پیــام آورده

 است:
خوشبختانه هفته گذشته در شــورای هماهنگی 
مدیریت بحران استان که به ریاست جناب آقای دکتر 
محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان با حضورمدیران 
استان تشکیل شد، موضوع آلودگي هوا و عملکرد ۲۷ 
دستگاه و نهاد دولتی وغیر دولتی در زمینه اجرای 
وظایف محوله به آنان در برنامه جامع کنترل کیفی 

هواي اصفهان مورد بررسي قرارگرفت.
آنچه در این میان حائز اهمیت بیشــتر است، ورود 
بسیار مقتدرانه و حرکت آفرین مقام ارشد اجرایی 
اســتان در ســرعت بخشــیدن به انجام تعهدات 
باقي مانده دســتگاه ها و نهادهاي عضــو کارگروه 
کاهش آلودگي هوا بود که تضمین کننده موفقیت 
کامل برنامــه جامع کنترل کیفي هــواي اصفهان 

خواهد بود.

فرونشســت زمین به عنوان یــک زلزله خاموش در اصفهان مشــاهده 
می شــود و این شــهر وضعیت خطرناکی از این نظر دارد؛ به طوری که 
کاهش نزوالت جوی، قطــع آب رودخانــه زاینده رود و افت ســطح 
 آب زیرزمینــی در دشــت اصفهان، به این پدیده ســرعت بخشــیده 
است. محمدرضا افالکی کارشناس ارشد زمین شناسی در گفت وگو با 
زاینده رود با بیان اینکه فرونشســت زمین در اصفهان امری نیست که 
طی یکی دو روز یا حتی چند ماه تبدیل به مسئله جدی برای ساکنین 

این شهر شود، ادامه داد: بسیاری از اتفاقات و حوادث و غفلت ها دست 
به دســت هم دادند تا این چراغ خطر امروز روشن شــود و اگر باز هم 
جدی گرفته نشــود، به گفته کارشناســان حوزه زمین شناسی، راهی 
جز تخلیه شهر از ســاکنین باقی نخواهد ماند و با توجه به خشکسالی 
منطقه اصفهان، وقوع فرونشســت زمین امری اجتناب ناپذیر اســت؛ 
بنابراین باید پیــش از وقوع آن در شــهر اصفهان، مطالعــات پایه ای 
 در این خصوص انجام شــود و دو موضوع ســطح آب هــای زیرزمینی 

 و مباحــث زمیــن شناســی بیشــتردر ایــن مطالعــات مــد نظر 
قرار گیرد.

وی اضافه می کند: با توجه به اینکه زمین اصفهان از رسوبات رسی تشکیل 
شده است، با کاهش سطح ایستایی آب، رسوبات به یکباره پوک خواهد 
شد و مهم ترین دالیل نگرانی و ضرورت توجه به فرونشست زمین در شهر 
اصفهان، کاهش سطح آب های زیرزمینی و بارگذاری های ساختمانی در 

نقاط مختلف شهر است.
آبان ماه امسال نیز مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در نشست 
کارگروه مخاطرات زلزله، با اشاره به گزارشی پیرامون فرونشست اراضی 
جنوب فرودگاه شهید بهشتی، اعالم کرد که نشست و فرونشست زمین، 
حاصل مصرف بیش از حد آب های زیرزمینی بوده و به نوعی یک زلزله 

خاموش است.
حجت ا... غالمی گفت: همچنین با در نظر گرفتن این نکته که بسیاری 
از تاسیسات شــهری زیرزمینی همچون مترو و شبکه فاضالب شهری، 
در حال اجراست، هرگونه تغییر و جابه جایی ناشی از فرونشست زمین 

می تواند درعملکرد آنها مشکل ساز باشد. 
متاســفانه در ســال های اخیــر در 
برخــی از مناطق اصفهــان از جمله در 
شمال این شهر شــکاف هایی مشاهده 
شــده که احتمال ارتباط آنها با پدیده 
فرونشســت زمین وجــود دارد.بدون 
شــک جریان نداشــتن آب در زاینده 
رود در کنار مســائلی چون آب شــرب 
۵ میلیون نفــر از جمعیت ســاکن در 
حوضه زاینده رود، یزد، کاشــان، نایین 
و اردســتان، ۶۸ درصد تولیــد فوالد و 
آهن کشور، ۸.۵ درصد تولید برق و ۲۶ 
درصد تولید فرآورده های نفتی کشــور 
که می تواند بیانگر بحرانــی تمام عیار 
در تمامــی ابعاد اجتماعــی، اقتصادی، 
فرهنگی، زیســت محیطی و سیاســی 
باشــد، بزرگ ترین آســیب را به قلب 

 بافت هــای زمین وارد مــی کند تــا دیگــر توانایی حیات نداشــته
 باشد.

در جدیدترین اخبار منتشر شده در زمینه فرونشست و کاهش آب های زیر زمینی، آمده است که زنگ خطر برای استان های کرمان ، 
فارس و اصفهان در زمینه فرونشست زمین به صدا در آمده است.

مهم ترین 
دالیل نگرانی و 

ضرورت توجه به 
فرونشست زمین 
در شهر اصفهان، 

کاهش سطح 
آب های زیرزمینی 

و بارگذاری های 
ساختمانی در 

نقاط مختلف شهر 
است

عکس  روز 

عزم مدیریت استان در اجرای برنامه جامع 
کنترل کیفی هوا

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: 
با اعالم گزارش معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی اســتان مبنی بر فروش دارو در داروخانه 
بدون حضور مســئول فنی، پرونده این داروخانه 
متخلف به شعبه رســیدگی به تخلفات بهداشتی 

و درمانی تعزیرات حکومتی استان فرستاده شد.
غالمرضــا صالحی افــزود: با حکم رییس شــعبه 
رســیدگی کننده، این داروخانه تا معرفی مسئول 

فنی واجد صالحیت تعطیل شد.
وی گفت: شــکایات متعددی از ایــن داروخانه با 

عناوین فــروش دارو بدون حضور مســئول فنی، 
فروش داروی تاریخ گذشــته، گران فروشــی دارو 
و فروش داروی تقلبــی و قاچاق صورت گرفته که 
بنابر آن، پرونده این داروخانه به شــعبه رسیدگی 
به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی 
استان ارجاع شد. غالمرضا صالحی افزود: با احراز 
تخلف، عالوه بر صدور حکم جریمه ریالی و نصب 

پالکارد بــه عنوان گران فروشــی بر ســر در این 
داروخانه و قطع سهمیه دارویی، حکم بر تعطیلی 
داروخانه تا معرفی مســئول فنی واجد صالحیت 
صادر شــد. مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان 
اصفهان گفت: در این حکم، متصدی داروخانه، به 
جبران خسارت و بازگرداندن مبالغ اضافی دریافتی 

از شاکیان نیز محکوم شد.

تعطیلی داروخانه متخلف در اصفهان

در آغاز ورود به فصل سرما، زنگ خطری مبنی بر ورود 
ویروســی به نام آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به گوش 
می رسید؛ ویروسی که از ابتدا عنوان شده بود ارمغان مهاجرت پرندگانی 
است که هر ساله به سوی کشــور ما می آیند؛ این درحالی است که این 
اعالم خطر از ســوی مســئوالن چندان جدی گرفته نشــد و هر بار به 
بهانه های مختلف سعی در عادی سازی شرایط و کم اهمیت جلوه دادن 

این موضوع کردند.
از سوی دیگر با توجه به شرایط موجود در مرغداری ها و کشتارگاه های 
اصفهان که حدود نیمی از آنها دارای شــرایط بهداشتی الزم نیستند، 
پیش بینی می شــد که در روزهای آینده با روند صعودی انتشــار این 

ویروس در کشور و استان روبه رو باشیم.
اگر چه تاکنون موردی مبنی بر انتقال این ویروس از پرندگان به مردم، 
از سوی مسئوالن بهداشتی کشور گزارش نشده است، بدون شک انتشار 
آن در میان پرندگان و بخصوص در مرغداری ها، سهم زیادی در نوسانات 

قیمتی مرغ داشته است.
در حالی که مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان می گوید:  اصفهان 
دارای تراکم بســیار زیاد طیور اســت و این جمعیت روی یک گسل به 

اســم »آنفلوآنزای فوق حاد پرنــدگان« قرار دارد که می تواند بســیار 
تخریب کننده باشد، سرپرست معاونت ســالمت اداره کل دامپزشکی 
ا ستان اصفهان اظهار داشــت: بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، 

مخصوص پرندگان است و تا به حال در هیچ نقطه جهان موردی گزارش 
نشده است مبنی بر اینکه یک انسان به این بیماری مبتال شده باشد.

در شرایطی که می توان از انتقال بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 
میان انسان ها تاحدودی نفس راحتی کشید، این روزها شاهد اوج گیری 

دوباره ویروس آنفلوآنزای فصلی هستیم. به گفته رییس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، در حالی که آنفلوآنزای پرندگان 
تاکنون ابتالی انسانی نداشته است، آنفلوآنزای فصلی کماکان در کشور 
فعال است و توصیه می شود تمام افرادی که در معرض ابتال به آنفلوآنزا 
هستند و جزو گروه های پرخطر محسوب می شوند، واکسن تزریق کنند.

محمدمهدی گویا در ادامه تصریح می کند: در هفته گذشته تعدادی از 
مبتالیان به آنفللوآنزای فصلی در کشور در بیمارستان ها بستری شدند 

که بیشتر آنها در گروه سنی باالی ۵۵ سال بودند.
اما مســئول بیماری های واگیر مراکز بهداشت اســتان اصفهان گفت: 
۱۰درصد از مردم اســتان اصفهان با بیماری آنفلوآنزا درگیر هســتند؛ 

ضمن اینکه هنوز زمان برای تزریق واکسن آنفلوآنزا وجود دارد.
رضا فدایی در خصوص مرگ و میر ناشی از ابتال به آنفلوآنزا در اصفهان 
اظهار کرد: ما مرگ و میر ناشی از آنفلوآنزا در اصفهان را انکار نمی کنیم 

اما آمار دقیقی هم از این مرگ و میرها نداریم.
باید توجه داشــت که اگر چه این ویروس در میان تعداد زیادی منتشر 
شده اســت، با اندکی مراقبت و رعایت بهداشت در کاهش انتقال آن به 

سایر اعضای جامعه می توان سهم چشمگیری داشت.

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به انسان سرایت نمی کند؛ 

مراقب آنفلوآنزای فصلی باشید

با همت خّیران استان انجام شد؛
حمایت از بیماران سرطانی در اصفهان

نوزاد 4 ماهه؛ دومین قربانی 
سرمازدگی در منطقه کرمانشاه

مدیرعامل انجمن خیریه فانوس اصفهان گفت: بیش از ۴۰۰بیمار سرطانی تحت پوشش خیریه هستند که سن آنها بین  ۱ تا۱۶سال است.
نم نبات با بیان اینکه بیش از ۲۵۰نفر خّیر با این انجمن همکاری می کنند، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده در آینده سایر بیماران خاص می توانند تحت 

پوشش این مرکز قرارگیرند.
وی گفت: بیماران در این انجمن از لحاظ روحی و معنوی با گذراندن دوره های مختلف حمایت می شوند. 

این انجمن از سال 9۰ با مجوز رسمی استانداری فعالیت خودرا آغاز کرده است.

خیریه

توجه به مراقبت اجتماعی 
دانش آموزان یک ضرورت است

نازیال انصاری پور

مدرسه را خانه دوم و البته عده ای آن را خانه اول 
کودکان و نوجوانان می دانند. مدرسه همان محل 
تعلیم و تربیتی اســت که نام آموزش و پرورش 
بر آن خودنمایــی می کند تا به آمــوزش و البته 
پرورش نسل آینده ســاز جامعه بپردازد؛ اگرچه 
نرخ سن بزه به ســنین نوجوانی رسیده و هستند 
پسرکان نوجوانی که با نگاه های دزدکی در حالی 
که پشت لب سبز نکرده اند، سیگاری الی انگشتان 
خود گذاشــته و با هر پُک به همساالن خود فخر 
می فروشند؛ هرچند که همین پاتوق های دوستانه، 
زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر 
خواهد شــد. کودکان و نوجوانــان در همه ملت 
ها، سرمایه ای بس ارزشمند حتی باالتر از نفت، 
گاز و طال هستند و هدایت این گروه از جامعه نه 
فقط ضامن سالمت جوامع بلکه زمینه ساز رشد 
اقتصادی و علمی آنها خواهد شد؛ به همین دلیل 
دولت ها تمام توان و سرمایه خود را برای بازآفرینی 
خالقیت، اندیشــه و دانش نسل آینده ساز کشور 
صرف می کنند. نظام مراقبت اجتماعی از دانش 
آموزان، با رویکرد توانمندسازی مدرسه محور و 
هدف مراقبت اجتماعی از این قشــر با سه محور 
مدرسه، خانواده و محله ایجاد شده است. در همین 
رابطه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگســتری اصفهان، نظام مراقبت اجتماعی از 
دانش آموزان را مجموعه ای نظام یافته از خدمات 
و برنامه ها دانست که شامل غربالگری، آموزش، 
توانمندســازی و حمایت های روانی اجتماعی به 
منظور مراقبت دانش آمــوزان در برابر رفتار های 
پرخطر، آســیب های اجتماعی و جرایم از طریق 

مداخله به موقع و موثر است.
محمدرضا قنبری، نقش نظام مراقبت اجتماعی 
از دانش آموزان را مانند نقش محافظتی در برابر 
آســیب های اجتماعی عنوان کرد و افزود:تامین 
و ارتقای مراقبت های اجتماعــی از دانش آموزان 
مدارس با رویکرد توانمندســازی مدرسه محور، 
همچنین استقرار نظام جامع مراقبت اجتماعی 
برای دانش آموزان با ســه هدف مدرسه، خانواده 
و محله محور ایجاد شده است.این مقام مسئول، 
مشارکت بین بخشــی مبتنی بر سبک زندگی 
اسالمی- ایرانی و گسترش آموزش های رشدمدار 
در حوزه پیشگیری از رفتارهای پرخطر، آسیب های 
اجتماعی و بزهکاری را از اهداف طرح نظام مراقبت 
اجتماعی دانش آموزان خواند و اذعان کرد: مدرسه 
به عنوان یک نهاد آموزشی، نقش غیر قابل انکاری 
در پیشگیری رشد مدار، پرورش، رشد شخصیت 
کودک و مداخلــه زودرس در کاهش رفتارهای 
بزهکارانه دارد. به گفته وی، نقش مدرسه در شکل 
گیری شخصیت کودک انکارناپذیر است و مراقبت 
اجتماعی از دانش آموزان، از بروز رفتار بزهکارانه 
و مزمن شــدن آن در حال و آینده جلوگیری می 
کند. معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری، شناســایی نوجوانان در معرض بزه 
و ارتکاب جرم و مداخله به هنگام را از مهم ترین 
ویژگی های طرح نماد خواند و خاطر نشان کرد: 
استقرار نظام پایدار، ارائه خدمت و حمایت از دانش 
آموزان نیازمند کــه از چرخه دریافت خدمات به 
هر بهانه ای باز مانده اند، از جمله اهداف شاخص 
این طرح اســت. قنبری، پیشــگیری زودرس و 
مداخله روان شناختی در فرآیند رشد کودکان را 
مانع بروز رفتارهای پرخطر دانســت که احتمال 
پذیرش آن در کودکان وجود دارد و نظام مراقبت 
اجتماعی از دانش آموزان بدون جدا سازی آنها از 
محیط مدرسه، با ایجاد توانمندسازی و همکاری 
دستگاه های مرتبط بین بخشی با محوریت مدرسه 
و استقرار نظامی برای سالمت اجتماعی نسل آینده 
کشور به وجود می آید. وی، ایجاد نظام شناسایی 
دانش آموزان آسیب پذیر و آسیب دیده از طریق 
چک لیست های علمی، طراحی و توسعه مداخالت 
موثر حمایتی بــرای آنها را از اهــداف طرح نظام 
مراقبت اجتماعی خواند و اضافه کرد: استقرار نظام 
ارجاع مناسب، ارائه خدمات، حمایت  دانش آموزان 
و ظرفیت سازی جهت افزایش عوامل محافظت 
کننده، نکات مهمی است که در اجرای طرح نماد 

استفاده می شود.

یادداشت

هشدار

فرماندار اصفهان گفت: در استان و به ویژه شهر اصفهان، 
خیران مدرسه ســاز از دولت پیشی می گیرند و اگر کمک 
خیران در ساختن مدارس نبود مســلما نمی توانستیم با 

بودجه های دولتی چنین کارهایی انجام دهیم.
احمد رضوانی با اشاره به کمبود بودجه آموزش و پرورش 

استان اصفهان اظهار داشت: آموزش و پرورش بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه مانند وزارتخانه ای است که برای 
آینده کشور سرمایه گذاری می کند. به همین سبب در آخرین جلسه شورای آموزش و پرورش استان مصوب 
شد که مشکالت این دستگاه در یک نامه به اســتاندار و نمایندگان مجلس ارسال شود تا در فصل بررسی و 
تصویب بودجه سال آینده، به این موارد دقت نظر بیشتری داشته باشند. وی تصریح کرد: در استان و به ویژه 
شهر اصفهان خیران مدرسه ســاز از دولت پیشــی می گیرند و این به عنوان یک اصل ثابت شده است که اگر 

کمک ها و مساعدت های خیران نباشد، با مشکالت بسیاری مواجه می شویم.

خیران مدرسه ساز 
در ساخت مدارس از 
دولت پیشی گرفته اند

مســئول واحد فراهــم آوری اعضــای پیونــد مرکز 
آموزشــی درمانی الزهرا)س( اصفهان گفت: در اقدامی 
خداپســندانه کبد و کلیه های جوان ۲۰ ساله اصفهانی 
که دچار مرگ مغزی شــده بود، به بیمــاران نیازمند 

عضو اهدا شد.
مریم خلیفه سلطانی اظهار کرد: حمیده شمس ۲۰ساله ساکن اصفهان که بر اثر خونریزی مغزی دچار 

مرگ مغزی شده بود، در بیمارستان دکتر غرضی اصفهان بستری می شود. 
با رضایت کامل خانواده، وی از بیمارســتان دکتر غرضی اصفهان به مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( 
اصفهان انتقال یافت و پس از طی مراحل مربوط به تایید مرگ مغزی، تحت عمل جراحی برداشت اعضا 

قرار گرفت و عمر دوباره ای به سه بیمار نیازمند پیوند عضو بخشید.
وی افزود: این چهل و پنجمین مورد اهدای عضو در سال جاری اصفهان بوده است.

اهدای اعضای بدن 
جوان اصفهانی به ۳ 
بیمار نیازمند

فاطمه کاویانی

زنگ خطر برای اصفهان به صدا در آمد؛

در شرف نشست
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مفاد آراء
11/82 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 2 ماه و نسبت 
به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
1. رای شماره 139460302008004768 –  94/04/24-  امیرعباس شهریاري فرزند 
امیرعلي سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 149 فرعی از 100 

اصلی فیض آباد به مساحت ششدانگ 166/55 مترمربع.
2. رای شماره 139460302008004769 –24 /94/04 –  مریم شهریاري  فرزند عسکر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 149 فرعی از 100 اصلی فیض 

آباد به مساحت ششدانگ 166/55 مترمربع.
3. رای شماره 139560302008006428 – 95/10/26-  کبري آقاخاني بیژني فرزند 
محمد ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1719 فرعــی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 92/84 مترمربع.
4. رای شــماره 139560302008006960 –  95/11/17-  صولت فخار فرزند ولي اله 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 46 فرعی از 69 اصلی امالک شاهرضا به مساحت 

156 مترمربع.
5. رای شماره 139660302008001078 –  96/02/26-  حبیب اله بهرامي  فرزند یداله 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 182 فرعی از 100 اصلی فیض آباد به مساحت 

593/49 مترمربع.
6. رای شــماره 139660302008001468 – 96/03/18-  مجتبــي براهیمي  فرزند 
حسینعلي ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 136 و816  فرعی از 23 اصلی سودآباد 

به مساحت 25/81 مترمربع .
7. رای شــماره 139660302008002711 – 96/05/18-  امیرحســین محمــدي 
جانبازلو فرزند غفار ششــدانگ یکباب خانــه مفروزی از پالک 1 فرعــی از 100 اصلی 
فیض آباد به مســاحت 250/65 مترمربع درازاء تمامت 251 ســهم مشــاع از84000 
 ســهم ششــدانگ انتقال عادي مع الواســطه ازطرف محمدرضامدني احــدي ازورثه 

حسام مدني .
8. رای شــماره 139660302008002892 – 96/05/28-  علیرضاشــیرپور فرزنــد 
غالمحسین 114 ســهم وهشتاد- صدم ســهم مشاع از297 سهم ششــدانگ یکباب 
 خانه مفروزی از پالک 2027  فرعی از 21 اصلی رشــکنه  به مســاحت ششدانگ 297 

مترمربع.
9. رای شــماره 139660302008002893 – 96/05/28-  فاطمــه آزادي فرزنــد 
یداله 182 ســهم وبیســت – صدم سهم مشــاع از297 سهم ششــدانگ یکباب خانه 
 مفروزی از پــالک 2027 فرعی از 21 اصلی رشــکنه به مســاحت ششــدانگ  297 

مترمربع.
10. رای شماره 139660302008003460 – 96/07/01-  لهراسب غفاري فرزند محمد 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 589 فرعی از 100 اصلي فیض آبادمســاحت  

142/50 مترمربع.
11. رای شــماره 139660302008003655 – 96/07/12-  احمدرضاکریمي فرزند 
امیرحمزه ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1761 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 202  مترمربع.
12. رای شماره 139660302008003970 – 96/07/29 -  مهدي حاجي کرمي دهاقاني 
فرزند عبدالرسول ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1724 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 202  مترمربع.
13. رای شماره 139660302008004262 – 96/08/11-  اعظم کارگر فرزندفتح اله 

ششدانگ:
الف( قسمتي ازیکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 754 فرعی از 3 اصلی موغان به 
مساحت 150  مترمربع که به انضمام قســمتي ازپالک 756 جمعًا تشکیل یک باب خانه 

نیمه تمام راداده است.
ب( قســمتي ازیکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 756 فرعی از 3 اصلی موغان به 
مساحت 120  مترمربع که به انضمام قســمتي ازپالک 754 جمعًا تشکیل یک باب خانه 

نیمه تمام راداده است.
14. رای شــماره 139660302008004263 – 96/08/11-  مرتضی قاســمي فرزند 
محمدطاهرششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1315  فرعی از 50 اصلی اله آباد به 

مساحت 123/35 مترمربع.
15. رای شــماره 139660302008004365 – 96/08/16-  حمیــده رحمتي فرزند 
عبدالرضا ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1892 و 8742 ) که قباًل1387/2 بوده(  

فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 95/55 مترمربع.
16. رای شــماره 139660302008004369 – 96/08/16-  محمدجلــي  فرزنــد 
عبدالعلي ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانــه مفروزی از پــالک 1892 و 
 8742 ) کــه قبــاًل1387/2 بــوده(  فرعــی از 1 اصلــی ابنیــه به مســاحت 95/55 

مترمربع.
17. رای شماره 139660302008004396 – 96/08/17-  سیدصفرموسوي خوفرزند 
فضل اله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 33 . 2  فرعی از 4 اصلی برزوک آباد به 

مساحت 85/10 مترمربع.
18. رای شــماره 139660302008004493 – 96/08/21 -  اسماعیل نوروزي فرزند 
حسینعلي ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام دوطبقه مفروزی از پالک 252  فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد  به مساحت 196/81 مترمربع .
19. رای شــماره 139660302008004495 – 96/08/21-  الــه گرامــي فرزند رضا 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام دوطبقه مفروزی از پالک 252  فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد به مساحت 196/81 مترمربع.
20. رای شماره 139660302008004627 – 96/08/27-  مریم کاجي فرزند محمدعلي 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1171  فرعی از 3 اصلی موغان به مســاحت 

72/16 مترمربع.
21. رای شماره 139660302008004634 – 96/08/27-  اشرف مللي فرزند حسن سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مفروزی از پالک 47 فرعی از 51 اصلی فودان 

به مساحت ششدانگ 150/25 مترمربع.
22. رای شماره 139660302008004635 – 96/08/27-  هانیه گرامي فرزند رحمت 
اله سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان مفروزی از پالک 47 فرعی از 51 اصلی 

فودان به مساحت ششدانگ 150/25 مترمربع.
23. رای شــماره 139660302008004637 – 96/08/27-  علي آقاسي  فرزند عباس 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 269 فرعی از 106 اصلی ارش آباد به مساحت 

110/44 مترمربع.
24. رای شــماره 139660302008004710 – 96/08/30-  فخرالدین عبدالي  فرزند 
خداداد ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 233 فرعی از 100 اصلی فیض آباد به 

مساحت 142/50 مترمربع.

25. رای شماره 139660302008004712 – 96/09/01-  حمیدآقائي فرزند بیرام علي 
ششدانگ یکباب مغازه با طبقه نیمه تمام فوقانی آن مفروزی از پالک 2747  فرعی از 2 

اصلی فضل آبادبه مساحت 159/07 مترمربع.
26. رای شماره 139660302008004921 – 96/09/14-  محمدحسن درویشي فرزند 
حبیب اله  ششدانگ یک قطعه زمین محصورباســاختمان هاي احداثي درآن مفروزي از 
پالک 506  فرعی از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت 748/17 مترمربع درازاء 750 سهم 
مشاع از 116765 ســهم ششــدانگ پالک 506. 100 انتقال عادي ازطرف سیدکاظم 

موسوي .
27. رای شــماره 139660302008004922 – 96/09/14-  محمد رضاکافي شهرضا 
فرزند محمدعلي ششدانگ یکباب انبارنیمه تمام مفروزی از پالک 1039 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 68/77 مترمربع.
28. رای شماره 139660302008004923 – 96/09/14-  حیدرعلي ممیز فرزند علي 
ششدانگ یک قطعه زمین محصورباساختمان احداثي درآن مفروزی از پالک 47  فرعی 
از 51 اصلی فودان به مساحت 188/60 مترمربع درازاء 185 سهم ویک – دوم سهم مشاع 
از410 سهم سه دانگ ازششــدانگ پالک 47. 51 که میزان 32 سهم ویک – دوم سهم 

مشاع آن انتقال عادي ازطرف اشرف مللي مي باشد.
29. رای شماره 139660302008002924 – 96/09/14-  نوري جان سلطاني فرزند 
حیدرعلي ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 231 )که قباًل 12 اصلي باقیمانده بوده(  اصلی 
مزرعه کامرانیه به مســاحت 131/15 مترمربع درازاء 130 ســهم مشاع از25. 318701 
سهم ششدانگ پالک 231  اصلي)که قباًل 12 اصلي باقیمانده بوده( انتقال عادي ازطرف 

غالمرضا نادري دره شوري .
30. رای شماره 139660302008004925 – 96/09/14-  محمدآریان فر فرزند سیف 
اله ششدانگ قسمتي ازیکباب خانه مفروزی از پالک 1904  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  
به مساحت 16/13 مترمربعکه به انضمام ششــدانگ پالک هاي 15883 و 1537 جمعًا 
تشکیل یک باب خانه راداده اســت درازاء 13 سهم مشاع از2000 سهم ششدانگ پالک 

1904 . 2 انتقال عادي ازطرف خالق اسماعیلي .
31. رای شــماره 139660302008004926 – 96/09/14-  غالمرضاســعیدي 
مســینه فرزند عباس ششــدانگ یکباب خانه دوطبقــه مفروزی از پــالک 68  اصلی 
ســید آباد  به مســاحت 191/50 مترمربع درازاء یکصدونودویک – دوهزاروششــصدم 
 حبه مشــاع از72 حبه ششــدانگ پــالک 68 اصلــي انتقال عــادي ازطــرف ورثه 

سیدحسام مدني .
32. رای شــماره 139660302008004969 – 96/09/16-  حامدپورغــالم  فرزنــد 

عبدالحسین پنج دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قســمتی از یکباب مغازه مفــروزی از پالک 1326 )که به شــماره 13535 تبدیل 
شده( فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت  39/27 مترمربع که به انضمام قسمتی از 
 پالک 1327 )که به شماره 13371 تبدیل شــده( فرعي جمعا تشکیل یک باب مغازه را 

داده است.
ب( قســمتی از یکباب مغازه مفروزی از پالک 1327 )که به شماره 13371 تبدیل شده( 
فرعی از 2 اصلی فضــل آباد  به مســاحت  101/78 مترمربع که به انضمام قســمتی از 
 پالک 1326 )که به شماره 13535 تبدیل شــده( فرعي جمعا تشکیل یک باب مغازه را 

داده است.
33. رای شماره 139660302008004970 – 96/09/16-  زهراالسادات مهدوي فرزند 

سیدفضل اله یک دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قســمتی از یکباب مغازه مفــروزی از پالک 1326 )که به شــماره 13535 تبدیل 
شده( فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت  39/27 مترمربع که به انضمام قسمتی از 
 پالک 1327 )که به شماره 13371 تبدیل شــده( فرعي جمعا تشکیل یک باب مغازه را 

داده است.
ب( قســمتی از یکباب مغازه مفروزی از پالک 1327 )که به شماره 13371 تبدیل شده( 
فرعی از 2 اصلی فضــل آباد  به مســاحت  101/78 مترمربع که به انضمام قســمتی از 
 پالک 1326 )که به شماره 13535 تبدیل شــده( فرعي جمعا تشکیل یک باب مغازه را 

داده است.
34. رای شــماره 139660302008004986 – 96/09/16-  صادق تاکي فرزند علي 

حسین ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 2897/2 )که به شماره 7088 تبدیل شده( 
فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 79/45 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 

2767. 1 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 2767 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مســاحت 
ششــدانگ 125/20 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 2897/2 )که به شــماره 
7088 تبدیل شــده( فرعی جمعا تشــکیل یک باب خانه را داده اســت درازاء تمامت 5. 
 7 حبه مشــاع از72 حبه ششــدانگ پالک 2767. 1 انتقال عادي مع الواســطه ازطرف 

فردوس فرزانه .
35. رای شماره 139660302008004993 – 96/9/18-  علیرضاقدیري شاهرضائي 
فرزند ناصرسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 1/ 554 
)که به شــماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مساحت ششدانگ 

29/40 مترمربع.
36. رای شماره 139660302008004994 – 96/09/18-  صدیقه صالحیان شهرضا  
فرزند قلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 1/ 554 
)که به شــماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مساحت ششدانگ 

29/40 مترمربع.
37. رای شماره 139660302008005005 – 96/09/18-  علیرضاقدیري شاهرضائي 
 فرزند ناصر ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک

 1/ 554 )که به شــماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مســاحت 
ششدانگ 43/25 مترمربع.

38. رای شــماره 139660302008005006 – 96/09/18-  صدیقــه صالحیــان 
 شهرضافرزند قلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک

 1/ 554 )که به شــماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مســاحت 
ششدانگ 43/25 مترمربع.

39. رای شــماره 139660302008005007 – 96/09/18-  صدیقــه صالحیــان 
 شهرضافرزند قلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک

 1/ 554 )که به شــماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مســاحت 
ششدانگ 72 مترمربع.

40. رای شماره 139660302008005011 – 96/09/18-  علیرضاقدیري شاهرضائي 
فرزند ناصر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 1/ 554 
)که به شماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مساحت ششدانگ 72 

مترمربع
41. رای شماره 139660302008005012 – 96/09/18-  علیرضاقدیري شاهرضائي 
 فرزند ناصر ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک

 1/ 554 )که به شــماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مســاحت 
ششدانگ 17/30 مترمربع

42. رای شماره 139660302008005013 – 96/09/18-  صدیقه صالحیان شهرضا 
فرزند قلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 1/ 554 
)که به شــماره 1077 تبدیل شــده(  فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مساحت ششدانگ 

17/30 مترمربع.
43. رای شــماره 139660302008005052 – 96/09/22-  بهجــت بورهــان 
فرزند محمد علی  ششــدانگ یکباب خانه نیمــه تمام مفروزی از پــالک 174/5 )که 
 به شــماره 15696 تبدیل شــده (  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت  148/70 

مترمربع.
44. رای شماره 139660302008005065 – 96/09/25-  فاطمه براهیمي فرزند علي 
اصغر  ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 617 فرعی  از 50 اصلی اله آباد  

به مساحت  223/53 مترمربع.
45. رای شماره 139660302008005073 – 96/09/25-  فرشته براهیمي فرزند مسیح 
اله ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 617 فرعی  از 50 اصلی اله آباد  به 

مساحت  282/8 مترمربع.
46. رای شــماره 139660302008005083 – 96/09/25-  جنــت ســهائي  
فرزند عبدالرســول 3 ســهم ویکصدوپنجاه وهفت– دویســت وپنجاهم ســهم مشاع 
از66 ســهم ونودوسه – دویســت وپنجاهم ســهم  ششــدانگ یک باب خانه قدیمي 
 مفروزی از پالک 306  فرعــی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت ششــدانگ 503/4 

مترمربع.
47. رای شــماره 139660302008005088 – 96/09/25-  مولودســبزواري  فرزند 
رضاقلي 5. 7 سهم مشاع از66 سهم ونودوسه – دویست وپنجاهم سهم  ششدانگ یک 
باب خانه قدیمي مفروزی از پالک 306  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

503/4 مترمربع.
48. رای شــماره 139660302008005091 – 96/09/25-  سیدمرتضي مدني فرزند 
سیدمحمود 19 ســهم ویکصدوپنجاه وهفت - دویست وپنجاهم سهم  مشاع از66 سهم 
ونودوسه – دویست وپنجاهم سهم  ششدانگ یک باب خانه قدیمي مفروزی از پالک 306  
فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 503/4 مترمربع که مقدار8 سهم مشاع 
آن صلح مشروط عمري مي باشدباقیدبه این که حق فسخ واستفاده ازمنافع مادام الحیات 

متعلق به مصالح حمیده سهایي مي باشد.
49. رای شــماره 139660302008005099 – 96/09/25-  حســن ســهائي 
فرزند عبدالرســول 35ســهم ویکصدوپنجاه وهفت– دویســت وپنجاهم سهم  مشاع 
از66 ســهم ونودوسه – دویســت وپنجاهم ســهم  ششــدانگ یک باب خانه قدیمي 
 مفروزی از پالک 306  فرعــی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت ششــدانگ 503/4 

مترمربع
50. رای شــماره 139660302008005104 – 96/09/25-  مسعودرضائي فرزند علی 
ششدانگ یکباب مغازه وفوقاني احداثي مفروزی از پالک 364  فرعی  از 1 اصلی ابنیه به 

مساحت 126 مترمربع.
51. رای شــماره 139660302008005106 – 96/9/26-  حجت اله میرشــکارمقدم 
شهرضا  فرزند نعمت اله  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 35  فرعی  از 23 اصلی 

سودآباد  به مساحت 228/50 مترمربع.
52. رای شماره 139660302008005135 – 96/9/26-  فهیمه باقي فرزند عبدالعلي سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1357  فرعی  از 23 اصلی سودآباد  

به مساحت ششدانگ 197/37 مترمربع.
53. رای شماره 139660302008005140 – 96/9/26-  امیریونسي فرزند علیرضاسه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1357  فرعی  از 23 اصلی سودآباد  

به مساحت ششدانگ 197/37 مترمربع.
54. رای شماره 139660302008005158 – 96/9/26-  جمیله سودائي شهرضافرزند 
الیاس ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 13924  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت 73/51 مترمربع.
55. رای شــماره 139660302008005213 – 96/09/29-  حمیدرضامحمدرضائي 

فرزند شکراله ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالکهاي 275 و 10560  فرعی از 2 اصلی فضل 
آباد به مساحت 142/68 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک هاي 276 و 10562 جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالکهاي 276 و 10562  فرعی از 2 اصلی فضل آباد 
به مساحت 10/99 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک هاي 275 و 10560 فرعي از2 

اصلي فضل آبادجمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
56. رای شماره 139660302008005264 – 96/09/30-  اعظم السادات حجازي فرزند 
نوراله ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 4442  فرعی از 1 اصلي ابنیه  به مساحت 
5/21 مترمربع باحق العبورازراهرواختصاصي 4605. 1 درازاء تمامت ششــدانگ پالک 

4442. 1 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف اویس توانا.
57. رای شماره 139660302008005254 – 96/09/30-  جمال خراجي فرزند کمال 
چهاردانگ مشاع ششدانگ قســمتي ازیک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1347 
فرعی از 23 اصلی سودآباد  به مساحت 209/11 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 

904. 23 جمعا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است.
58. رای شماره 139660302008005255 – 96/09/30-  رویاخراجي فرزند عبدالعلي 
دودانگ مشاع ششدانگ قسمتي ازیک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1347 فرعی 
از 23 اصلی سودآباد  به مساحت 209/11 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 904. 23 

جمعا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است.
59. رای شــماره 139660302008005402 – 96/10/06-  احمدرضاحبــادي فرزند 
ابوالقاسم ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 2395 فرعی از 2 اصلي فضل آباد  به 

مساحت 21/26 مترمربع.
60. رای شماره 139660302008005648 – 96/10/21-  علیرضا پیروي فرزند ولي 
اله سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 168 فرعی از 23 

اصلی سود آباد  به مساحت ششدانگ 195/26 مترمربع.
61. رای شــماره 139660302008005685 – 96/10/21-  معصومه دشتبان فرزند 
غالمرضا سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 168 فرعی 

از 23 اصلی سود آباد  به مساحت ششدانگ 195/26 مترمربع.
62. رای شماره 139660302008005736 – 96/10/25-  عفت میرباقري فرزند نصراله 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1653 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت 

208/28 مترمربع.
63. رای شماره 139660302008005783 – 96/10/28-  رحمان علیان فرزند رمضان 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 5506 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 100 

مترمربع.
بند ب(

1. رای شــماره 139660302008002558 – 96/05/14-  لیالانصاریپورفرزندخلیل 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی  از پالک 199  فرعی از 1  اصلی ابنیه  به مساحت 115/65 
مترمربع که در آگهی اولیه نام محل وقوع ملک اشــتباه قید گردیده اینک تجدید آگهی 

می شود.
2.رای شــماره 139560302008005593 – 95/10/1-  محمدقدیمي شهرضا فرزند 
غالمرضاششدانگ قسمتي ازیکباب خانه به مساحت 41 مترمربع مفروزي ازپالک 1677 
که به شماره 13862 تبدیل شده و 7252 و 7253 فرعي از2 اصلي فضل آبادکه به انضمام 
ششدانگ پالک 293 تشکیل یک باب خانه راداده است که در آگهی اولیه  پالک فرعی 

اشتباه قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
96-  وراي اصالحــي  /04 3. رای شــماره 139660302008002137 – 24/
139660302008005607 – 96/10/16 – اقدس موسي زاد فرزند اسمعیل سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 276  فرعی از 100 اصلی فیض 
آباد به مساحت ششــدانگ  111/90 مترمربع که در آگهی اولیه  نام خانوادگي اشتباه قید 

گردیده بودو اینک تجدید آگهی می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/11/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/23
 م الــف: 955 ســید اســداله موســوی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک

 شهرضا

مفاد آراء
10/446 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد 
تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهی  و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم 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 شــماره 139660302021000168 مورخ 96/10/13- خانم فاطمه مختاریان 
پور زواره فرزند عباس به شــماره ملی 1189568497 ششــدانگ یکباب خانه در حال 
ساخت، احداثی بر روی قســمتی از پالک 2247 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 200/70 متر مربع خریداری رسمی از آقای 

جواد رضاپور.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/10/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/08

م الف:414 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
مزايده اموال غيرمنقول

11/6 اجراي احکام حقوقي شــعبه ششــم اصفهــان در نظر دارد جلســه مزایده اي در 
خصوص پرونده اجرایي کالسه 960745 ج/ 6 له نوروزعلي باقري و علیه داوود سلیماني 
 مبني بر مطالبــه مبلغ 384/505/000 ریــال بابت محکوم به و هزینــه هاي اجرایي و
 حــق االجــراي دولتــي در تاریــخ 1396/12/3 ســاعت 8/5 صبــح در محــل 
اجــراي احــکام دادگســتري اصفهــان طبقــه زیرزمین اتــاق 15 جهــت فروش 
امــوال توقیفــي کــه توســط کارشــناس رســمي دادگســتري بــه شــرح ذیل 
 ارزیابــي شــده و نظریــه وي مصــون از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگزار 
مي نماید. طالبین خرید مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــاني اصفهان 
خیابان فردوســي مقابل بازار موبایل موبایل اوســتا نزد حافظ اموال فرهاد کوهستاني 
مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
 بانک ملي در وجه اجراي احکام حقوقي در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده

 باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس ازپرداخت تمام بهاي 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاي اجرایي برعهده محکوم علیه مي باشد. لیست اموال 
مورد مزایده: 1- کامپیوتر سامسونگ باماني نوز اچ پي و نوت بوک لنووا و پرینتر مستعمل 
 اچ پي هر کدام یک دســتگاه 17/000/000 ریال، 2- گوشــي موبایل نوکیا معمولي نو

) 216-3( دو عدد 4/300/000 ریال 3- ایپیکر چمداني مســتعمل  و اســپیکر قرمز نو 
هر کــدام 600/000 ریال 4- گارد محافــظ موبایل نو در مارکهــاي مختلف 200 عدد 
10/000/000 ریال 5- پــاور بانک نو در مارکهاي )روکیپیــس و جویرون و آیوکیج( 4 
 عدد 1/600/000 ریال 6- هندزفري نــو در مارکهاي )ریمکس و کودي و مجیک موت 
و غیره جبرا( 14 عدد 1/400/000 ریال7- هدفون نو در مارکهاي آویو و فولدینگ و مونستر 
3 عدد 1/200/000 ریال 8- برچسب نو صفحه موبایل گالس در مارکهاي مختلف 100 
عدد 2/000/000 ریال 9- گوشــي موبایل نــو موتوک- لنووا زوک- ایســوز موتو اي 
4- نوکیا 5- آیفون 7 هر کدام یک عدد جمعًا 53/000/000 ریال 10- گوشي موبایل نو 
موتوروال جي 5- ایسوز الیو- ایسوززن فون 3 هر کدام 2 عدد جمعا 6 عدد 41/000/000 
 ریال، جمع کل یکصد و چهل و یک میلیــون و یکصد هزار ریال معادل چهارده میلیون و 
صد و ده هزار تومان 141/100/000 ریال  مي باشــد. م الف: 32284 اجراي احکام 

شعبه 6 حقوقي دادگستري اصفهان )369 کلمه، 4 کادر(
مزايده اموال منقول

11/7 اجراي احکام حقوقي شعبه 20 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
پرونده اجرایي کالسه 960264 ج / 2 له عبدالرســول نوربهشت و علیه رحمت اله نوري 
و مینا مختاري مبني بر مطالبه مبلغ 12/987/420 ریــال بابت محکوم به و هزینه هاي 
اجرایي و حق االجراي دولتي در تاریخ 96/12/3 ساعت 11 صبح در محل اجراي احکام 
دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفي که به شرح مندرج 
در نظریه کارشناسي که ذیال درج گردیده اســت که توسط کارشناس رسمي دادگستري 
ارزیابي شــده و نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین 
خرید مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــاني اصفهان چهار باغ مجتمع 
 تجاري چهارباغ ط دوم شرقي نزد حافظ اموال بهنام نور بهشت مراجعه و از اموال بازدید

 و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملي در وجه 
اجراي احکام حقوقي در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس ازپرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت و 
هزینه هاي اجرایي برعهده محکوم علیه مي باشد. لیست اموال مورد مزایده: 1- چاپگر 
لیزري سه کاره برند اچ پي مدل 1102- تعداد یک عدد- قیمت واحد 2/500/000 ریال 
2- تلفن رومیزي برند پاناســونیک مجهز به کالرآي دي مــدل c11mx تعداد دو عدد 
قیمت واحد 550/000 ریال 3- تلفن رومیزي برند پاناســونیک بدون کالر آي دي مدل 
 tssoomx تعداد یک عدد قیمت 500/000 ریال 4- تلفن رومیزي برند میکروتل دو خط 
تعداد یک عــدد قیمت واحــد 300/000 ریال 5- بخــاري برقي هالوژني برند ارشــیا 
پایــه دار و مجهز به فن یک عــدد قیمت واحــد 1/100/000 ریــال 6- بخاري برقي 
رومیزي برند ارشــیا چهار المپ فن دار تعــداد یک عدد قیمت واحــد 700/000 ریال 
 7- بخــاري گازي برند آدونیــس مدل 9000 تعــداد یک عدد مبلــغ 500/000 ریال، 
 م الف: 32230 اجراي احکام شــعبه 20 حقوقي دادگســتري اصفهان )313 کلمه، 

3 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

11/181 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 1 فرعی از 9631  اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای محمدرضا ربیعی بابوکانی فرزند 
یحیی در جریان ثبت است و رای شماره 13960302027007565 مورخ 1396/6/27 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک 
 مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکــه تحدید حدود اولیه پــالک اصلی فوق 
قانونی نبوده است اینک بنا به دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/6 روز یک شــنبه ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 
در غیر این صورت متقاضی ثبت و یــا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تســلیم نماید ســپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  
 م الف:34620 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)265 کلمه، 

3 کادر(



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2343 | یکشنبه 8 بهمن 1396 | 10 جمادی االولی 1439

انتقاد حاج رضایی از طارمی
امیر حــاج رضایی، جدیدتریــن منتقد مهدی 
او  اســت.  طارمــی 
از  بخشــی  در 
گفت وگویــش بــا 
خبرگزاری تسنیم 
درباره صحبت های 
چنــد روز قبل طارمی 
گفته است:»فوتبال دنیا االن 
به شــکلی شــده که همه به دنبال پول بیشتر 
هستند و فوتبال هم حرفه ای اســت؛ اما از راه 
صحیح، نه ازطریــق دروغ، فریب کاری و جعل 
تاریخ قرارداد. این بازیکن هــر چقدر در زمین 
مسابقه خوب بازی می کند، همان قدر هم باید 
به شخصیت بیرون از زمینش تاسف خورد؛ هم 
برای او و هم کسانی که در این راه کمکش کردند. 
نه تنها خود طارمی، بلکه برخی افراد دیگری هم 

بودند که او را در این راه کمک کردند.

 فرم خوب قلعه نویی در بازگشت
 به لیگ قهرمانان

پیشنهاد سردبیر:
انتقاد روز

پشت پرده حذف مصاحبه 
پندار علیه پرسپولیس

بعد از مصاحبه مهدی طارمــی با برنامه نود بود 
که پندار توفیقی، معاون 
باشگاه اســتقالل، 
بیانیه ای منتشــر 
کرد؛ بیانیه ای که 
خیلــی زود از روی 
سایت باشگاه استقالل 
حذف شد. سایت نامه نیوز 
روایتی از این ماجرا دارد: »در روزهایی که برانکو 
علیه جباروف موضع گیری کرده بود، افتخاری 
با گرشاسبی تماس گرفت و از مدیر پرسپولیس 
خواست تا دیگر به عوامل باشگاهش اجازه اظهار 
نظر در مورد تیم رقیب داده نشود. بعد از مصاحبه 
توفیقی، افتخاری که نمی خواست بهانه دست 
تیم رقیب بدهد، بالفاصله از مسئوالن رسانه ای 
استقالل خواست این مصاحبه را از روی خروجی 

سایت باشگاه حذف کنند!

روایت روز

 طعنه کی روش
 به رقبای تیم ملی

کارلوس کی روش که بی ســروصدا بــه ایران 
بــدون  برگشــته، 
اینکه اشــاره ای به 
تصمیــم جدیــد 
خود کنــد، درباره 
دشواری های بازی 
بــا اســپانیا و پرتغال 
حرف هــای جالبــی زده 
و به طعنه، لقب »نانوا« را بــه رقیبان تیم ملی 
نسبت داده و گفته است: »برای دیدار با اسپانیا 
و پرتغال، با بهترین تمهیــدات و تاکتیک ها به 
روسیه می رویم. در  سال ٢٠١١ که به ایران آمدم 
خیلی سخت کار کردم تا گریه را به شادی تبدیل 
کنم؛ االن کاری که پیش رو داریم مانند فتح قله 
اورست است. ما به یک »سوپر راهکار« احتیاج 
داریم؛ چون می خواهیم به دور دوم صعود کنیم. 
مگر چند بار پیش می آید که چنین فرصتی را 
تجربه کنیم؟ حتی در بازی های دوســتانه هم 
نمی شود. ما در جام جهانی با نانواها بازی نداریم؛ 
بنابراین به خاطر بهترین هواداران دنیا بهترین 

نمایش را داشته باشیم.«

طعنه روز

  قاب روز

تصویر شهید مدافع حرم روی پیراهن سیدجالل حسینی
 عکس شهید محمد معافی، شهید مدافع حرم میاندورودی

بر تن سید جالل حسینی، کاپیتان پرسپولیس

کاپیتان سرخ پوشان درخصوص بازی های آینده این تیم در لیگ 
صحبت کرد. سیدجالل حسینی بعد از پیروزی سرخ پوشان مقابل 
پیکان، درخصوص بازی های آینده این تیم و شرایط پرسپولیس 
گفت: تا چند ماه پیش می گفتند پرسپولیس راحت می برد؛ اما در 
چند بازی گذشته مشخص شد شرایط فرق کرده است. استرس 

پرسپولیس بیشتر شده و با این شرایط خودزنی می کنیم.

اظهارنظر عجیب کاپیتان پرسپولیس 

04
رامین رضائیان در اوســتنده نیمکت نشین شده و شرایط خوبی 
ندارد. این بازیکن قطعا با آمادگی باالی وریا غفوری، مدافع راست 
استقالل، باید خواب بازی مقابل کریس رونالدو را ببیند. منتقدان 
رامین می گویند عاقبت بازیکنی که بــه جای تمرکز در فوتبال، 
دنبال المبورگینی سواری و انتشار ویدئو باشد، همین می شود. 

البته رضائیان در اروپا روی ظاهرش هم خیلی کار کرده است.

 رقابت های گرند اســلم برای اولین بار با ابتکار فدراسیون جهانی، با پرداخت جوایز قابل توجه دالری و 
حضور مردان طالیی در مسابقات معتبر یکسال اخیر در چهار مرحله، به میزبانی چین در شهر »ووشی« 
برگزار شد. در پایان این رقابت ها تیم کشــورمان با هفت نماینده در دو بخش مردان و زنان، تنها موفق 
به کسب یک نشان برنز توسط سجاد مردانی شد. ناهید کیانی، میرهاشم حسینی و تاحدودی ابراهیم 
صفری از این رقابت ها نمره قبولی گرفتند؛ ولی ســایر نمایندگان کشورمان نه در کسب مدال که روی 
»شی هاپ چانگ« هم عملکرد قابل قبولی نداشتند. درحالی که این مسابقات در چین جریان داشت، 
رییس فدراسیون از بررســی نتایج تیم ملی خبر داد و گفت: »از شــورای فنی فدراسیون خواسته ایم 
عملکرد فنی تیم ملی تکواندو در سال ۹۶ را با حضور مهدی بی باک، سرمربی تیم ملی، مورد بررسی قرار 
دهد. پس از آن، کمیته فنی با توجه به گزارش شورا برای هدایت تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان 
و بازی های آسیایی تصمیم گیری خواهد کرد«. نکته اصلی همین جاســت که اساسا اعضای شورای 
 فنی که می بایست در این مورد عملکرد تیم ملی را بررســی کنند، با چه شرایطی پای سخنان مهدی 
بی باک خواهند نشست؟ باید عنوان کنیم که شورایی می تواند تاثیرگذار و بدون جانبداری عملکردی را 
بررسی کند که در کنار کارشناس بودن، بی طرف و منصفانه به نقد تیم ملی بپردازد. از سوی دیگر مگر 
مهدی بی باک به تنهایی مقصر نتایج تیم ملی است که بازهم مثل گذشته می خواهیم کادر فنی تیم ملی 
را قربانی کنیم؟ رییس سازمان تیم های ملی که رزومه و تخصصی در این کار نداشته، چرا مورد انتقاد قرار 
نمی گیرد؟ آیا پوالدگر به جای سوال از سرمربی تیم ملی، از رییس این سازمان سوال کرده که چه اتفاقی 
در تیم ملی افتاده است؟ آن زمان که با تغییر کادر فنی می شد از زیربار فشار نتایج ضعیف شانه خالی کرد، 
گذشته است و مطالبات خانواده تکواندو فراتر از این هاست!در شرایط فعلی تغییر مهدی بی باک چاره کار 

نیست و باید ساختار تیم ملی اصالح شود.

عاقبت بازیکنی که دنبال المبورگینی سواری است!

27
برکناری بی باک چاره کار نیست؛

به فکر راه دیگری باشید

شجریان و ساالر عقیلی 
خوانندگان تیم ملی

خواننده های ســرود تیم ملی برای جام جهانی 
٢٠١۸ روسیه مشخص شدند. فدراسیون فوتبال، 
اسامی ٢ خواننده مطرح کشورمان را برای اجرای 
سرود تیم ملی در راه جام جهانی ٢٠١۸ روسیه 

مشخص کرد. 
پس از پنجمین صعود تیم ملی فوتبال کشورمان 
به جام جهانی، مســئوالن فدراســیون تصمیم 
گرفتند تا با همکاری وزارت ارشاد، سرود و آهنگ 
زیبایی را برای تیم ملی در نظــر بگیرند و حتی 
گزینه هایی مانند ساالر عقیلی، همایون شجریان، 
علیرضا قربانی، محمد معتمدی و حامد همایون، 
جزو خوانندگان این ســرود مخصوص تیم ملی 
معرفی شدند؛ اما در پایان، عقیلی و شجریان برای 

اجرای سرود تیم ملی انتخاب شدند. 

این سرود با صدای دو خواننده کشورمان اجرا می 
شود و کار انتخاب ترانه، آهنگ و تنظیم این قطعه 
هم از سوی مرکز ملی موسیقی صورت می گیرد 
که در این زمینه با ارکســتر ســمفونیک تهران 
و ارکســتر ملی توافق شده اســت. گفتنی است 
در مراســم بدرقه تیم ملی که ١٠ خرداد برگزار 
می شود، از این ســرود هم رونمایی خواهد شد؛ 
البته احتمال دارد در اســفندماه از این سرود در 

کنسرت ها رونمایی شود.

در حاشیه

منچستر؛ پردرآمدترین باشگاه 
جهان در سال ۲۰۱۷

باشــگاه منچســتریونایتد برای اولین بار در 
پنج سال اخیر به صدر 
لیست با ارزش ترین 
ی  ه ها شــگا با
جهــان فوتبــال 
یه  نشــر . سید ر
 » بــس ر فو « معتبر
 ۸۶ ارزش یونایتــد را ٢/
میلیارد پوند برآورد کرده اســت. منچستر که 
امســال قهرمان لیگ اروپا شد توانست با رتبه 
باالتری از دو غول اسپانیایی یعنی رئال مادرید 
و بارسلونا، در صدر پردرآمدترین باشگاه های 
جهان قرار گیرد.پس از شیاطین سرخ، بارسلونا 
با ارزش ۸٢/٢ میلیارد پونــد در رتبه دوم قرار 
دارد. رئال مادرید که در ســال های گذشــته 
ارزشمندترین باشــگاه جهان بوده، امسال با 
ارزش ۷۷/٢ میلیــارد پوندی، به رتبه ســوم 

سقوط کرده است. 

فوتبال جهان

پیشخوان

 تبریک به قهرمان!

ذوب آهن اصفهان بــا بهترین فرم ممکن بــرای دیدار با 
نماینده هند در لیگ قهرمانان آسیا آماده می شود.

امیر قلعه نویی فصل گذشــته در این مســابقات حضور 
نداشت تا حاال بعد از یکسال دوری از این تورنمنت، این بار 
با ذوب آهن در این مسابقات حاضر شود. سرمربی پیشین 

تیم ملی ایران، با تیم های استقالل، سپاهان و تراکتورســازی، حضور در لیگ قهرمانان را تجربه کرده بود و 
حاال با چهارمین تیم در این مسابقات در شرایطی حاضر می شود که به یک برد در دیدار با آیزاول برای حضور 
در مرحله گروهی نیاز دارد.آخرین حضور قلعه نویی در لیگ قهرمانان به دو فصل گذشته باز می گردد که او 
توانست با تراکتورسازی به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند؛ اما در این مرحله برابر النصر امارات حذف شد 

و حاال امیدوار است تا در بازگشت دوباره به سطح اول قاره، تجربه ای درخشان را ثبت کند.

فرم خوب قلعه نویی 
 در بازگشت
 به لیگ قهرمانان

سرمربی پارس جنوبی جم، به اظهارات رضا غیاثی درباره 
داوری دیدار تیمش با استقالل واکنش نشان داد.مهدی 
تارتار در رابطه با اظهارات رضا غیاثی، مشــاور کمیته 
داوران فدراسیون فوتبال و حمایت او از داور بازی این 
تیم با اســتقالل، گفت: این داوری های پراشتباه باعث 

می شود مدیریت یک باشگاه، اقدام به تغییرات ســرمربی یک تیم کند. داور بازی ما با استقالل پراشتباه 
ظاهر شد اما به جای عذر خواهی می آیند و از او حمایت کورکورانه می کنند. آنها بیایند و صادقانه بگویند 
داورشان اشتباه کرده است. وی افزود: دقیقه ٢٠ بازی یک بازیکن ما را اخراج می کنند. در صحنه پنالتی 
هم بازیکن اســتقالل بیرون محوطه جریمه پاهایش با هم برخورد کرد و به زمین خورد؛ اما داور پنالتی 
گرفت. به هر حال در زمین حریف ١٠ نفره، آن هم در شرایطی که یک گل از استقالل عقب افتادیم، جبران 

نتیجه کمی سخت بود. وقتی هم چهار گل می خوریم، داور می آید و یک پنالتی الکی برای ما می گیرد.

ادامه حمالت  سرمربی 
 تیم پارس جنوبی 
به داوری

بسکتبال
دیترویت - 

ساعت اوکالهاما
01:30

سایت 
آنتن

بانک والیبال
سرمایه - 

شمس
ساعت
16:00

شبکه 
ورزش

چلسی - فوتبال
ساعتنیوکسل

17:00

شبکه 
سه

فوتبال
ایران - 
اوکراین

ساعت
18:15

شبکه 
ورزش

کاردیف - فوتبال
منچستر 

سیتی
ساعت
19:30

شبکه 
ورزش

بارسلونا - فوتبال
ساعتآالوس

23:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

یکشنبه 
8 بهمن

 آتش بازی یاران شفر 
در آزادی

 علی پور بــا پیکان از 
روی طارمی رد شد؛ آقای 

به این گلی

خط آتش مرگبار

شعبده بازی با شفر

تیم سپاهان که با توجه به بازگشــت امیدوار کننده کرانچار به اصفهان 
و کسب ١3 امتیاز از ۶ دیدار انتهایی لیگ شانزدهم، رویای قهرمانی در 
هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر را در ســر می پروراند، نتوانست 
عملکرد خوبی از خود در این مسابقات به جا بگذارد؛ تا جایی که در پایان 
نیم فصل اول این دوره از رقابت ها با کسب ١5 امتیاز، یکی از ضعیف ترین 
نتایج سپاهان در تاریخ لیگ برتر را رقم زد. نتایج ضعیف این تیم باوجود 
تغییرات صورت گرفته در ترکیب این تیم، در نیم فصل دوم نیز تکرار شد؛ 
تا اینکه در هفته بیســتم به دنبال شکست سپاهان در مقابل تیم پایین 
جدولی سپیدرود رشت، استاندار اصفهان به میدان آمد و با ارسال نامه ای 

به مدیر عامل فوالد مبارکه، خواستار تغییر مدیریت در این تیم شد. 
اعضای هیئت مدیره باشگاه ســپاهان پس از استعفای محسن طاهری 
برسر جدایی کرانچار نیز به توافق رسیدند و به پایان همکاری این مربی 
کروات با تیم سپاهان حکم دادند و کریم قنبری را که به عنوان دستیار 
کرانچار در این تیم فعالیت می کرد، به عنوان ســرمربی موقت این تیم 
انتخاب کردند؛ اما قنبری هم نتوانست به شــرایط این تیم سروسامان 
بخشد تا جایی که زرد پوشان با یک نمایش  ضعیف، بازی را در ورزشگاه 

نقش جهان به تیم فوالد خوزستان واگذار کردند.
به دنبال شکست زردپوشــان، کمیته فنی این تیم صبح دیروز تشکیل 
جلسه داد و اعضای این کمیته پس از بررسی گزینه های مختلف بر سر 
منصور ابراهیم زاده به تفاهیم رسیدند و کمک مربی سال های دور این 

تیم، سکان هدایت تیم بحران زده سپاهان را بر عهده گرفت. 
ابراهیم زاده که سابقه بازی در تیم ســپاهان را در کارنامه خویش می 
بیند، در دو مقطع زمانی به عنوان کمک مربی در سپاهان فعالیت کرده 
اســت. او در فصل ۸٢-۸١ با عنوان دســتیاری فرهاد کاظمی به مقام 
قهرمانی لیگ برتر و در فصل ۸۶-۸5 به عنوان دستیاری لوکا بوناچیج با 
زرد پوشان به مقام نایب قهرمانی باشگاه های آسیا دست یافت. رسیدن 
به مقام نایب قهرمانی قاره کهن برای ابراهیم زاده، بار دیگر با سبزپوشان 

اصفهانی این بار در کســوت سرمربی 
تکرار شد؛ تا جایی که به عنوان یکی از 

بهترین مربی های ایرانی مطرح شد که 
توانســته بود عمکرد خوبی در بازی های 

آسیایی داشــته باشــد و در ۶٠ درصد از این 
بازی ها به پیروزی دست یابد. 

منصور ابراهیم زاده که این روزها در ایران به ســر 
نمی برد، در حالی قرار است از روز سه شنبه هدایت 
زرد پوشــان را بر عهده بگیرد که در چند سال اخیر 
همیشــه به عنوان یکی از گزینه های سرمربی گری 
سپاهان مطرح  می شد و  این طور به نظر می رسید که 
خود او نیز تمایل زیادی به این مسئله دارد؛ ولی این 
اتفاق تا کنون رخ نداد تا اینکه با قرار گیری سپاهان 
به عنوان یکی از کاندیداهای سقوط به دسته یک، 
سران باشگاه سپاهان به سرمربی گری ابراهیم زاده 

حکم دهند.
 اگرچه با توجه به شــرایط بحرانی سپاهان راه بسیار 

سختی پیش روی ابراهیم زاده قراردارد و انتخاب او کمی دیر 
انجام شده است، عملکرد موفق او در ذوب آهن که این تیم 
را تا مقام نایب قهرمانی باشگاه های آســیا نیز باال برد، این 
نوید را به  هواداران سپاهان  می دهد که او بتواند زردپوشان 
را که اکنون فاصله دو امتیازی تا منطقه سقوط دارند، از این 

بحران نجات دهد.
هواداران ســپاهان امیدوارند بحران ســپاهان با شکســت 

پرسپولیس در هفته بیست و دوم پایان یابد و این تیم بتواند در 
فاصله ۹ هفته به پایان رقابت هــای لیگ برتر، به اوضاع خویش 

سروسامان دهد.

ریسک برترین مربی فوتبالی نصف جهان؛

منصـور، باالخره مـرد اول سـپـاهـان شد

نمایش دور از انتظار طالیی پوشان نصف جهان مقابل تیم 
فوالد در ورزشگاه نقش جهان که منجر به سومین شکست 
پی درپی این تیم شد، مسئوالن باشگاه سپاهان را مجاب کرد تا در 
کوتاه ترین زمان، به وضعیت نیمکت این تیم سروسامان بخشیده 

و سرمربی جدید این تیم را انتخاب کنند.

 سمیه مصور 
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وی با بیان اینکه امکان کاشت باالترین تنوع گل ها در فصل بهار وجود دارد، 
اظهارکرد: در فضای شهری باغچه های گل به دو دسته تقسیم می شود، دسته 
اول باغچه های دائمی است که در سال یک مرتبه داخل آنها کاشت گل انجام 
می شود، چندین سال گل ها در باغچه ها می ماند و حتی با مراقبت صحیح تا 

۱۰ سال ماندگاری خواهد داشت و دسته دوم مربوط به گل هایی است که از 
یک تا پنج ماه دوام دارد.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: گل ها در باغچه های شــهر به تناسب هر فصل تغییر 
می کند و در آنها گل های متنوع کاشته می شود، اما گل هایی که در باغچه های 

دائمی کاشته می شــوند به طور معمول نیاز آبی کمی دارند و باعث کاهش 
هزینه ها و صرفه جویی در مصرف آب می شود.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان به خاطر ایجاد تنوع و زیباسازی مناظر 
شهری، در سال گذشته اقدام به نصب تعدادی محفظه شیشه ای در مراکز 
پرتردد شــهر کرده اســت، گفت: در این محفظه های شیشه ای گونه های 
کاکتوس که گیاهانی جذاب، با نیاز آبی کم و دارای تنوع باالیی هستند و البته 
نیاز به نگهداری های خاص دارند، کاشته شده است. این اقدام مورد استقبال 
شهروندان قرار گرفت؛ البته به دالیل فنی ادامه پیدا نکرد، اما سازمان پارک ها 
در نظر دارد امسال نیز در برنامه کاشــت بهاره با ایجاد المان ها و طرح های 

جدید به استقبال از بهار و مسافران نوروزی برود.
مرتضایی نژاد به آمار گل ها و گیاهان کاشــته شــده در فضاهای سبز شهر 
اصفهان اشاره و تصریح کرد: آمار گل ها و گیاهان کاشته شده در سطح شهر 
اصفهان ۸۲۴ هزار و ۸۴۹ مترمربع شامل گل فصل، توده کاری و رز است. از 
این آمار متراژ باغچه گل فصلی ۱۳۵ هزار و ۱۳۷ مترمربع، گل دائم ۲۶۹ هزار 
و ۱۳۴ مترمربع و توده کاری یا همان باغچه هایی که داخل آن درختچه های 
زینتی و گل دار مثل زرشک و یاس زرد کاشته می شود، ۱۸۸ هزار و ۲۸۴ متر 

مربع و گل رز ۲۳۲ هزار و ۲۹۴ مترمربع است.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: به طور 
میانگین تعداد دو هزار و ۷۹ نفر باغبان در طول یک سال از گل ها و گیاهان 
کاشته شده سطح شهر اصفهان مراقبت می کنند؛ البته آمار کارگران پیمانی 

که از گل ها و گیاهان نگهداری می کنند، جداست.
وی با بیان اینکه هزینه حفظ و نگهداری باغچه های گل شهر اصفهان ساالنه 
بیش از ۴۹ میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال است، اظهارکرد: برای ایام نوروز بیشتر 
گل های فصلی تعویض و در المان های شهر، تغییرات جدیدی ایجاد خواهد 
شد. در آستانه نوروز امسال نیز باغچه گل فصل شهر اصفهان پر می شود که 
تعداد متوســط گل مورد نیاز برای آنها دو میلیون و ۷۰۲ هزار و ۷۴۰ کوزه 
گل است.به گزارش ایمنا؛ رشد سریع شهرنشینی و افزایش مشکالت زیست 
محیطی، اهمیت فضاهای سبز و پارک های محلی را دو چندان کرده است. 
فضاهای سبز در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در محالت تاثیر بسزایی 
دارند از این رو انتظار اســت با وجود این همه آالیندگی، مدیریت شهری، 
احداث و توسعه فضاهای سبز شهری را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان درباره کارهای انجام شده توسط این سازمان به ایمنا گفت: کاشت باغچه های 
فضای سبز با هدف زیباسازی فضای شهری و ایجاد نشاط بین شهروندان طی چهار مرحله در سال انجام می شود. در فصل پاییز باغچه های 
 سطح شهر با گل های داوودی، کلم زینتی و بنفشه ها پر می شود، مرحله بعد در اسفند ماه برای استقبال از بهار و مسافران نوروزی با گل های
 شب بو، الله، سنبل و زنبق کاشت انجام می شود، در اردیبهشت ماه با گل های بهاره به استقبال بهار می رویم و در تابستان با گل هایی مثل اطلسی، 

حنایی، جعفری باغچه های شهر را پر از گل می کنیم.

جمع آوری خودروهای فرسوده از سطح شهر
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

آیت ا...اراکی؛ سخنران 
مراسم گرامیداشت ۱۲ بهمن

مراسم گرامیداشــت آغاز دهه مبارک فجر و 
سالروز ورود حضرت امام )ره( به میهن اسالمی 

در اصفهان برگزار می شود.
این مراسم ۱۲ بهمن ماه، ســاعت ۹ صبح در 
گلستان شــهدای اصفهان با سخنرانی آیت ا... 
محســن اراکی رییس مجمع تقریب مذاهب 
اسالمی و عضو مجلس خبرگان رهبری انجام 
می شود.مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر 
امسال با شعار »ســربلندی ملت ایران در پرتو 
جمهوری اسالمی، اقتدار همه جانبه و  اقتصاد 

مقاومتی« برگزار می شود.

رییس ستاد تفسیر قرآن اصفهان: 
بسیاری از طالب، فرزندان علمی 

»آیت ا... عبودیت« هستند 
رییس ستاد تفســیر قرآن اصفهان در مراسم 
بزرگداشــت آیت ا... عبودیت و حجت االسالم 
استاد  فاضل که در مدرســه علمیه صدر بازار 
اصفهان برگزار شــد، اظهار کــرد: عالمی  که 
می خواهد نفس و سلوکش برای جامعه اثرگذار 
باشــد،باید زاهد و خیرخواه باشد.عضو شورای 
مرکزی ائمه جماعات اصفهان با بیان اینکه اگر 
عالمی چنین شد، خداوند دل ها را به سمت آن 
عالم می برد، عنوان کرد: حضور پرشــور مردم 
در مراسم  تشییع بزرگان  دینی یکی از نتایج 

این زهد است.
حجت االسالم والمسلمین سید حسین بهشتی 
نژاد، تصریح کرد: وجــود عالمان بزرگی  چون 
آیت ا... مظاهــری، آیت ا... ناصــری و آیت ا... 
عبودیت و دیگر اســاتید اخالق چشم و چراغ 
حوزه علمیه هســتند؛ لذا توجه به خاســتگاه  
تربیتی این عالمان  حائز اهمیت است.رییس 
ســتاد تفســیر قرآن اصفهان عنوان کرد: این 
عالمان بریده از دنیا بودند و تدریس وتحصیل 
 حــوزوی را بــه خود  واجــب می دانســتند.
 مدیر کل اسبق تبلیغات اسالمی اصفهان افزود:

 آیت ا... عبودیــت، در امر تربیــت فرزند نیز 
شــاخص هســتند که از آن مرحــوم، حجت 
 االسالم رسول عبودیت، استاد برجسته فلسفه

 موسســه امام خمینی )ره(  اســت. بحق باید 
گفت بســیاری از طالب حوزه علمیه اصفهان  
 فرزنــدان علمی آیــت ا...عبودیت به شــمار 

می روند.

 مدیر پروژه سالن اجتماعات
 گلستان شهدا خبر داد:

پیشرفت ۸۶ درصدی پروژه 
سالن اجتماعات گلستان شهدا

مدیر پروژه ســالن اجتماعات گلستان شهدا 
اظهارکرد: احداث سالن جدید گلستان شهدا 
 ســال ها به دلیل اختالف نظــر در جانمایی، 
با وجود پیگیری مسئوالن اجرایی متوقف بود؛ 
اما در سال ۹۵ با تغییر جانمایی سالن در جنوب 
شــرقی مجموعه و موافقت دستگاه ها، کلنگ 

پروژه به زمین زده شد.
میثــم امینی بــا بیان اینکــه این پــروژه در 
فضایــی بــه مســاحت ۱۰ هــزار مترمربع 
احداث می شــود، افزود: تاکنون احداث سالن 
اجتماعات، پارکینگ و رواق های پیرامونی آن 
۸۶ درصد پیشرفت داشــته است و در صورت 
 تحقق بودجه، ســال آینده این پروژه تکمیل

 می شود.
مدیر پروژه ســالن اجتماعات گلستان شهدا 
اضافــه کــرد: پارکینگ این طرح به وســعت 
۳۵۰۰ مترمربع ظرفیت پــارک ۱۵۰ خودرو 
را داردکه پیش بینی می شــود ترافیک معابر 
اطراف گلستان شــهدا با احداث این پارکینگ 

کاهش یابد.
امینــی با بیان اینکــه بودجه مناســبی برای 
بخش های مختلف پروژه از ســوی شهرداری 
اصفهان، بنیاد شهید و استانداری پیش بینی 
شده اســت، گفت: طراحی و ســاخت سالن 
اجتماعات گلستان شــهدا، ترکیبی از فضای 
مدرن و سنتی است و با امکانات روز دنیا احداث 

می شود.

استاندار می گوید شهرداری به دولت بدهکار 
است، رییس شورای شهر اما  در واکنش به 

سخنان مهرعلیزاده، مدعی است شهرداری 
درمجموع از دولت طلبکار است؛

چالش اثبات!
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص 
اظهارنظر اســتاندار در رابطه با بدهی شهرداری 
اصفهان به دولت اظهار کرد: اشاره استاندار اصفهان 
در رابطه با بدهی شــهرداری ها به دولت راجع به 
مجموع شهرداری های ۱۰۷ شهر استان اصفهان و 
به طور عام بوده و شهرداری اصفهان در مجموع از 

دولت طلبکار است.
فتح ا... معین با بیان اینکه تعهــدات دولت برای 
مترو به عنوان کمک به شــهرداری ها تلقی شده 
است، افزود: در ماده ۵ قانون حمایت از سامانه های 
حمل و نقل ریلی شــهری و حومه آمده است که 
دولت می توانــد حداکثر تا ســقف ۵۰ درصد از 
هزینه  مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های 
حمل و نقل ریلی درون شــهری با اولویت تامین 
لوازم و تجهیزات از محــل منابع درآمد عمومی را 
به شهرداری ها کمک کند؛ اما در این قانون الزامی 
نیاورده شده است.رییس شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه این اعتبار برای شــهرداری 
اصفهان کمتر از این میزان اختصاص یافته است، 
گفت: دولت تعهد داده تا هزینه  ســرمایه گذاری 
ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری 
را پرداخــت کند؛ همچنین شــهرداری اصفهان 
مطالبات مالی دیگری از سایر قسمت های دولتی از 
جمله پروانه های صادره ای که قرار بوده تهاتر شود 

اما هنوز انجام نشده، دارد.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان:

 طرح بازآفرینی در ۳۳ محله
 شهر اصفهان اجرا می شود

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: دولت بر اســاس قانون برنامه 
ششــم مصوب مجلس شورای اســالمی، برنامه 
ویژه ای برای احیای بافت های فرســوده شهری 
با عنوان »طرح های بازآفرینی شــهری« دارد، در 
این راستا مقرر شده از ســال ۹۷ اقدام مشترکی 
در محله هایی که طرح آنها به تایید ستاد استانی 
بازآفرینی رسیده، توســط مجموعه دستگاه های 
دولتی که وظایفی در ارائــه خدمات دارند، انجام 
شــود. حســین جعفری با بیان اینکه پیش بینی 
شده در برنامه پنج ساله ششــم، طرح بازآفرینی 
در ۳۳ محله شهر اصفهان اجرا شود، افزود: امسال 
طرح احیای محله های همت آباد و زینبیه آغاز و 
برنامه ریزی ها برای احیای بافت فرسوده مناطق 
دیگر نیز انجام شده اســت. وی خاطرنشان کرد: 
دولت به ازای هر واحد آپارتمانی که ایجاد شود، ۵۰ 
میلیون تومان وام پرداخت می کند که سود این وام 

کمتر از ۱۰ درصد در قانون پیش بینی شده است.

مدیرکل حج و زیارت استان  خبر داد:
آغاز پیش ثبت نام اعزام نوروزی 

عتبات از ۱۲ تا ۲۲ بهمن
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه ســهمیه نوروزی اعزام زائران اصفهانی به 
عتبات عالیات هنوز تعیین نشده است، اظهارکرد: 
پیش ثبت نام اعزام زائران به عتبات عالیات از ۱۲ تا 
۲۲ بهمن انجام می شــود.غالمعلی زاهدی افزود: 
قرعه کشی اعزام زائران در روز ۲۵ بهمن انجام شده 
و پس از اعالم نتایج ظرفیــت اصفهان برای اعزام 

نوروزی به عتبات عالیات مشخص خواهد شد.
مدیرکل حج و زیــارت اصفهان در خصوص اعزام 
زائران به سرزمین وحی نیز گفت: مرحله تکمیل 
اطالعات زائران متقاضی تشرف به حج ۹۷ از روز 
چهارشنبه چهارم بهمن ماه آغاز شده و هموطنانی 
که فیش واریزی ودیعه تشرف به حج را تا تاریخ ۳۰ 
آبان ۱۳۸۵ در اختیار دارند، می توانند با مراجعه 
 http://reserve.haj.ir به سامانه اینترنتی

اطالعات اولیه خود را کامل کنند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: آمارها نشان می دهد بیشترین 
تماس های مــردم با اداره ارتباطــات مردمی ۱۳۷ 
شهرداری اصفهان در ارتباط با خودروهای فرسوده 
است که در ســطح خیابان ها، معابر یا کوچه ها رها 
شده و باعث ســد معبر و بروز مشکالت اجتماعی 
می شود. حسن محمدحسینی ادامه داد: شهرداری 
با صدور اخطاریه به مالک خودرو اعالم می کند که 
خودروی فرســوده را از محل متوقف شده منتقل 
کند، چنانچه مالک به اخطار داده شده توجه نکرد، 
شــهرداری بر اســاس مجوزهای قضائی نسبت به 
انتقال خودرو به پارکینگ های مشخص سطح شهر 
اقدام می کند و در صورت مراجعه مالک خودرو، پس 
از احراز مالکیت با اخذ تعهد رعایت برخی مقررات، 

خودرو تحویل داده می شود.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در ۹ ماهه ســال جاری یک 

هزار و ۴۹۱ اخطار به مالکان خودروهای فرســوده 
شهر اصفهان داده شده اســت، تصریح کرد: از این 
تعداد، ۶۴۵ خودرو پس از اخطار به مالکان از محل 
جمع آوری و ۱۸۰ خودرو به دلیل اعتنانکردن مالکان 

به اخطارهای داده شده، توسط شهرداری مناطق به 
پارکینگ های مشخص منتقل شد.

وی به ســاختمان های ناایمن و نیمه تمام در معابر 
شهر اشاره و تصریح کرد: بر اساس بند۱۴ ماده ۵۵ 

قانون شهرداری ها، برای ســاختمان ها یا بناهای 
ناایمن که مشکالتی را برای شــهر ایجاد می کند، 
با رعایــت ضوابط و مقررات، اخطارهایی از ســوی 
شهرداری به مالکان ارائه می شود، در صورت توجه 
نکردن مالک یا مالکان در مدت زمان تعیین شده، 
شهرداری نسبت به رفع خطر ساختمان نا ایمن اقدام 
می کند. محمد حسینی گفت: حفظ جان شهروندان 
برای شهرداری بسیار اهمیت دارد، از این رو با توجه 
به مشکالتی که ساختمان های نیمه کاره رها شده 
و ناایمن برای مردم ایجاد می کند، اگر اتفاقی برای 
عابران پیاده بیفتد، مالکان ساختمان باید جوابگو 
باشــند. وی با اعالم اینکه در ۹ ماهه ســال جاری 
برای ساختمان های ناایمن شهر اصفهان ۷۶۱ فقره 
پرونده تشکیل شده است، اظهارکرد: از این تعداد 
۴۵۷ مورد توســط مالک یا مالکان رفع خطر انجام 
و ۲۴۵ مورد نیز توســط شهرداری مناطق ۱۵ گانه 

اعمال قانون شده است.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

جمع آوری خودروهای فرسوده از سطح شهر

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به شکایت های 
پی در پی شهروندان به سدمعبر و ترافیک خیابان های 
مرکزی شــهر از جمله خیابان های ولیعصر و جهاد به 
دلیل وجود مغازه های عمده فروشی خشکبار، شهرداری 

اصفهان تصمیم گرفت تا محل جدیدی در شرق اصفهان برای انتقال این مغازه ها احداث کند.
اصغر کشاورز با بیان اینکه این پروژه در زمینی به مساحت حدود ۱۴هکتار طراحی شده است، افزود: این 
پروژه در ۷ ردیف و در هر ردیف نیز  ۱۵ واحد احداث می شــود.مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: تاکنون ردیف یک تا سه بازار خوار بار و خشکبار ۷۰ درصد 
پیشرفت داشته و قرار است تا پایان ســال جاری تکمیل شــود، ردیف چهار و پنج پروژه نیز ۴۵ درصد 

پیشرفت داشته و ردیف های شش و هفت برای سال آینده اجرایی خواهد شد.

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد اســتان 
اصفهان با بیان اینکه کمیته امداد بــه  منظور توانمندی 
خانواده های تحت حمایت خدمات متفاوتی ارائه می دهد، 
اظهار کــرد: یکی از اقدامــات امداد در ایــن زمینه ارائه 
تسهیالت معافیت سربازی به  منظور کمک به امرارمعاش 

خانوارهای مددجو است.جالل یزدانی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبات مجلس شورای اسالمی در ۹ ماهه 
امسال ۴۵۶ نفر از فرزندان مددجو از تسهیالت معافیت ســربازی بهره مند شدند، افزود: ۱۵۷ نفر از خدمت 
سربازی معاف و ۲۹۹ نفر نیز به نزدیک ترین مکان خدمتی محل سکونت خود منتقل شدند.معاون حمایت و 
سالمت خانواده کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه یکی از خدمات این نهاد حمایت از همسر و فرزندان 
سربازان نیازمند است، گفت: این موضوع مشروط به نداشتن درآمد و تایید نیازمندی آنها از سوی کمیته امداد 

است و از این طریق حمایت از خانوار تا پایان دوره خدمت سربازی سرپرست ادامه خواهد داشت.

با احداث بازار خشکبار در شرق 
اصفهان؛

ترافیک خیابان های جهاد 
و ولیعصر کاهش می یابد

معاون کمیته امداد استان اصفهان 
خبر داد:

معافیت ۱57 مددجوی 
کمیته امداد از سربازی

کارشــناس برنامه ریزی شــهری اظهارکرد: برای تحقق انســان 
محوری در توســعه شــهری باید نگاه همه جانبه داشته و نقش 
ویژه ای برای عابران پیاده در حمل و نقل شهری در نظر بگیریم، در 
سال های گذشته اقدامات خوبی در خصوص رعایت حریم خطوط 
عابران پیاده در اصفهان صورت گرفته  است. احمد امین پور عنوان 
کرد: البته در کشورهای پیشرفته ارزش خاصی برای عابران پیاده 
قائل هستند به همین دلیل رانندگان پنج تا ده متر از خطوط عابر 

پیاده فاصله می گیرند تا عابران بــا آرامش خاطر در عرض خیابان 
حرکت کنند. وی با بیان اینکه همه شهروندان باید بدانند که عابران 
پیاده همیشه بر سواره ها اولویت دارند، اضافه کرد: در رسانه های 
جمعی و تبلیغات شهری باید فرهنگ تقدم پیاده بر سواره و پارک 

نکردن خودروها در پیاده روهای شهر در بین مردم نهادینه شود.
این استاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه شهرهایی به عنوان شهر 
سالم معرفی شده که مناسب سازی پیاده روها را به عنوان یکی از 

جاذبه های گردشگری در دســتور کار خود قرار داده اند، گفت: در 
شهرهایی مثل ونیز با وجود داشتن بافت های تاریخی و کوچه هایی 
با عرض یک متر، مناسب ســازی پیاده روها به خوبی انجام شده 
اســت.  وی با تاکید بر اینکه برای مناسب سازی پیاده روها باید به 
نوع بافت شــهری توجه کرد، افزود: اگر بتوان زمینه  پیاده روی در 
شهر را گسترش دهیم، می توانیم عالوه بر ثروت آفرینی برای شهر 
از طریق جذب توریست، در جهت کاهش آلودگی هوا گام برداریم.

استاد دانشگاه اصفهان مطرح کرد:
توجه به نوع بافت شهری در مناسب سازی پیاده روها

رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان اظهار کرد: فروش صنایع دستی 
ایرانی به دلیل شرایط اقتصادی فعلی کشور نسبت به سال گذشته کاهش 
یافته است. عباس شیردل تصریح کرد: رکود اقتصادی این روزها خود را در 
کاهش صادرات و فروش نشان می دهد. این مشکالت باید در مسائل کالن 

کشوری حل شود و مسئوالن برای بهبود آن فکری کنند.
رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان اضافه کرد: زمانی که وضعیت 
گردشگری کشــور و وضعیت مالی جامعه بهبود یابد مردم قطعا خریدهای 
بهتری خواهند داشت و به همین دلیل وضعیت فروش صنایع دستی نیز رو 

به افزایش می رود، از طرف دیگر وقتی یک خانوار وضعیت معیشتی مناسبی 
داشته باشد قطعا عالقه خواهد داشت از صنایع دستی به عنوان لوازم فاخر 
استفاده کند و شــرایط اقتصای خانواده هنرمندان صنایع دستی نیز بهتر 

می شود.
خروج صنایع دستی از سبد خانوار

شیردل اظهار کرد: آنجا که رکود در تمام بخش ها احساس می شود و صنایع 
دستی در سبد خرید خانوارها وجود ندارد واقعا از دست هنرمند کاری ساخته 

نیست؛ چراکه به سبب این رکود مسافرت ها کاهش می یابد.

وی به برخی تورلیدرنماها و تورلیدرهایی که به واسطه گرفتن کمیسیون های 
زیاد به فرهنگ گردشگری آسیب زدند اشاره کرد و گفت: این قبیل اتفاقات 
صنایع دســتی را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیــل امروز برخی از 
توریســت ها در صفحات اجتماعی خود اعالم کرده انــد از اصفهان خرید 
نکنید. باید از مســئوالن میراث فرهنگی و گردشــگری پرسید که چگونه 
 می توان در مقابل تورلیدرهای متخلف ایســتاد تا دوباره شاهد این شرایط

 نباشیم؟
رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان تاکید کرد: رکود عجیبی بر بازار 

صنایع دستی میدان نقش جهان حاکم شده است و فروش برخی مغازه ها 
کاهش چشمگیر داشته اســت. ۴۰۰ مغازه در الیه های اصلی و بازار میدان 
نقش جهان قرار دارند و ۱۵۰ مغازه نیز در بازار قیصریه هســتند که همگی 

دچار رکود عجیب شده اند.
شیردل گفت: بیمه هنرمندان و مشکالت مالی تولیدکنندگان و فروشندگان 
معضل فعلی صنایع دستی است که باید این مشــکالت بهبود پیدا کند. از 
طرف دیگر باید هنرمندان استفاده از تجارت الکترونیک را بیاموزند و برای 

فروش بهتر از این بستر نیز بهره ببرند.

رییس اتحادیه صنایع دستی استان  مطرح کرد:
رکود عجیب صنایع دستی در میدان نقش جهان اصفهان

برنامه ریزی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری برای کاشت بهاره؛ 

اصفهان با المان های جدید به استقبال نوروز می رود
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پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله  :
 کودکان را دوست بداريد و هرگاه به آنان وعده داديد، به آن وفا کنید، 

زيرا آنها، روزى دهنده خود را کسی غیر از شما نمی دانند.
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در زمان هــای گذشــته معمــوال آدم ها در 
همان شــهری که به دنیا می آمدنــد تا آخر 
عمر می ماندند، چه آن شــهر بزرگ بود و چه 
کوچک آنها به همان کسب و کارهای محلی رو 
می آوردند و همین شــرایط را تا آخر داشتند؛ 
اما امروز خیلی ها به دالیل شغلی، خانوادگی 
و... به شهرهای دیگری می روند، رفتن به شهر 
جدید کمی سخت است مخصوصا در ماه ها و 
روزهای اول، چون عادت کردن به شهر جدید 
 کمی زمان بر اســت. در ادامه به نکاتی اشاره

 می کنیم که به کمک آنها می توانید به راحتی 
به شهر جدید عادت کنید.

لباس ها و وسایل خود را از چمدان و 
جعبه دربیاورید

مهم ترین کاری که در رفتن به شهر جدید باید 
انجام دهید این اســت که خیلی سریع وسایل 
را از بســته بندی و چمــدان دربیاورید. حتی 
اگر فقط با یک چمدان به شهر جدید رسیدید 
مدتی وقت بگذارید، وسایلتان را از چمدان در 
بیاورید و برای آنها جــای جدیدی پیدا کنید. 
اینکه تا مدت ها جعبه ها و چمدان را در گوشه 
اتاق ببینید حسی به شما دست می دهد، انگار 
که اینجا متعلق به شــما نیست و در این شهر 

غریبه هستید.
مثل توریست ها باشید

یک استراتژی که خیلی ها برای عادت کردن 
به شــهر جدید انجام می دهند این است که 
مثل توریست ها می شوند. با این همه وبالگ 
گردشگری که منتشر شده پیدا کردن جاهای 
توریستی شهر اصال کار سختی نیست. با دیدن 
جاذبه های دیدنی شــهر و آشــنایی بیشتر با 

اینجا، حس غربت کم کم از بین می رود.
قدم بزنید

حتی اگر باید برای رســیدن بــه مقصد حتما 
از ماشین اســتفاده کنید باز هم سعی کنید تا 
جایی که می توانید قدم بزنید. برای شــناخت 
بهتر شــهر هیچ راهی بهتر از قدم زدن نیست 
چون وقت هایــی که پیاده می روید نســبت 
به وقتی که در ماشــین هســتید به چیزهای 
 بیشــتری توجه می کنید. پیــاده روی باعث 
می شود تا آرامش شــهر جدید را کامال حس 

کنید و با شهر آشناتر شوید.

مهارت زندگی

 چگونه به شهر جدید 
عادت کنیم؟

مادر حاتم 
مادر حاتم طایی به نام»عتبه دختر عفیف« زنی بخشنده بود و تمام 
اموال خود را به مستحقان می داد. وقتی برادران او  از کارش مطلع 
شــدند، او را از تصرف دارایی خود بازداشتند و گفتند: اموال را تلف 

و اسراف می کنی.
 در مدت یک سال او را چیزی ندادند، چون یک سال بگذشت گفتند: 
او از نداری رنج بسیار دیده، حاال بعد از این ممنوعیت در خرج کردن 
اموال معتدل و زیاده روی نمی کند.یک رمه شتر را به او دادند تا از 
آن استفاده ببرد. در همان وقت زنی از هوازن که قبیله ای بزرگ بود، 
به خدمت مادر حاتم آمده و طبق گذشــته از او اطعام و اکرام طلب 
 کرد. مادر حاتم همه آن رمه شتر را به او بخشید و گفت: در این مدت

  یک سال رنج بی مالی کشــیدم با خود عهد کردم هرچه به دست 
 آورم آن را بــه صدقــه بــه ســائالن و مســتحقان و محرومــان 

عطا کنم.
در تاریکی شب

 معلی بن خنیس گفت: شبی امام صادق علیه السالم از خانه به قصد 
رفتن به ظله بنی ساعده، بیرون شــدند.آن شب بارانی بود، من نیز 
دنبال آن حضرت بیرون آمدم که ناگاه چیزی از دست امام  به زمین 
افتاد و فرمود:» خداوندا آنچه افتاد به من برگردان« من نزدیک رفتم 
و سالم کردم و فرمود: معلی! گفتم: بلی فدایت شوم. فرمود: دست به 
زمین بکش و هر چه به دستت بیاید جمع کن و به من بده . من دست 
بر زمین کشیدم دیدم نان است که بر زمین ریخته شده است پس 
جمع کردم و آن را به آن حضرت می دادم که کیســه ای از نان شد. 
عرض کردم: فدایت شوم بگذارکیسه نان را به دوش بگیرم و بیاورم؟ 
فرمود: نه من اولی تر به برداشتن آن هستم و لکن تو را اجازه می دهم 
که همراهم بیایی ، گفت: پس با امام به ظله بنی ســاعده رسیدیم و 
در آنجا گروهی از فقرا در خواب بودند. امام در زیر لباس آنان یک یا 
دو عدد نان می گذاشت تا نان ها تمام شد و بر گشتیم. گفتم فدایت 
شوم این گروه شیعه هستند. فرمود: اگر شیعه بودند خورش آنها را 

حتی نمکشان را می دادم.

باغ 
کاغذی

کتاب »تاب طناب دار« نوشــته مهدی پناهیان؛ رمانی است               
عاشقانه و جذاب بر پایه اتفاقات واقعی در سال 1388. داستانی 
مملو از گره و اتفاقــات گیرا که مخاطــب را گاهی در فضایی 
سیاسی و گاهی در فضایی دور از سیاست و درگیر با احساساتی 
نهفته در قلب شــخصیت ها پیش می برد.»تــاب طناب دار« 
رمانی است با ســه شخصیت اصلی؛ شــخصیت هایی متضاد 
در فکر و عقیده و در جناح بندی سیاســی که هر کدام از آنها 
روایتی خاص خود را دارند. روایت هایی که هرکدام نشــان از 

حرف ها و درد دل های بخشی از جامعه در ابعاد گوناگون دارد. 
از جوان دانشجویی که درگیر به ثمر نشاندن تالش های خود و 
دوستانش در ستاد سبز دانشجویی است تا شخصیت دیگری که 
داستان ورودش به ماجرایی خطرناک را روایت می کند.»بهزاد 
میکروفون را از روی اسپیکر برداشت و شروع کرد به خواندن آمار 
نظرسنجی ها. ستاد از هر ساعتی شلوغ تر بود و دم غروب، بیرون 
ســتاد و داخل مغازه پر بود از آدم...« رمان »تاب طناب دار« را 

انتشارات عهد مانا در 550 صفحه منتشر کرده است.

تاب طناب دار  صدقه

وقتـی از نوسـتالژی حرف مـی زنیم یعنـی مـرور خاطرات 
خاص گذشـته که دیگـر تکرار نمـی شـوند. در ادامه برخی 

از  نوسـتالژی های دوست داشـتنی آورده شـده است.  
نوار کاست

یکی از وسـایل انتقال موسـیقی، نوار کاسـت بوده است که 
به سـرعت در جوامع مختلف بـه دلیل ارزان بـودن و کارایی 
مناسـب همه گیـر شـد.برای بزرگسـاالن وسـیله ای بـرای 
گوش دادن به موسـیقی به حسـاب می آمد و برای کودکان 
هم وسـیله ای بـرای بـازی! بـه خاطـر طراحـی جالبی که 
نوارهـای کاسـت داشـتند، همـواره موردتوجـه کـودکان 
هـم قـرار می گرفتنـد و سـاخت دومینـو و برج سـازی 
 بـا نـوار از خاطـرات بسـیاری از متولـدان دهـه 60 اسـت.

در زمان پخـش هر مشـکلی که در جمع شـدن نـوار پیش 
می آمد تنهـا با یـک خـودکار به عنوان آچـار قابل رفـع بود.

نوارهـای کاسـت بـرای بسـیاری از افـراد کـه به موسـیقی 
عالقه داشـتند ابـزاری ارزان بود.گـوش دادن بـه قصه های 

شـب و موسـیقی های جورواجـور بـا صـدای چرخـش 
موتورهـای مکانیکی دسـتگاه  های پخش کوچـک و بزرگ 

بخشـی از خاطـرات فراموش نشـدنی اسـت.
تلفن های نوستالژیک

اگـر متولد دهـه 60 باشـید قطعـا صـدای زنـگ تلفن های 
نارنجـی کـه شـماره گیرهای چرخـان داشـت را به خوبـی 
به یـاد خواهیـد داشـت.این تلفن ها با طرح و شـکل سـاده 
به سـرعت به درون خانه هـا راه پیدا کردند و شـماره گرفتن 
با آنهـا و انتظار بـرای چرخـش صفحه شـماره گیرش حس 
جالبـی بـود کـه ایـن روزهـا داشـتن ایـن تجربـه باوجـود 

صفحـات لمسـی تلفن هـا عجیـب بـه نظر می رسـد.
چرخـش شـماره گیر البتـه دردسـرهای خـودش را هـم 
داشـت و باکمی بیشـتر چرخاندن شـماره دیگـری گرفته 
می شـد.این تلفن ها هیچ نـوع حافظه و صفحه نمایشـگری 
نداشـتند و در اوج سـادگی میلیون ها خبر خـوب و بد را در 

سـطح کشـور برای مدت هـا انتقـال دادند.

نوستالژی های دوست داشتنی فراموش شده!
دانستنی ها

حرف حساب

برای مردم تغییر نکن
برای این مردم، هرگز خودت را تغییر مده.چون 
اینان هرروز تو را به یک شکل می خواهند. شکل 
تصورات غلطشان که فکر می کنند تنها حقیقت 

درست جهان است!
»سرزمین گوجه های سبز«
هرتا مولر

 سبزیجات غول پیکر 
پدیده ای خارق العاده در آالسکا

نمایشگاه کشــاورزی ایالتی آالسکا که هر ســال در پالمر برپا می شود، 
چیزی نیست که به بازدید از آن عادت داشته باشید. در اینجا کشاورزان 
دره ماتانوسکا-سوسیتنا سبزیجات عظیم الجثه ای را به نمایش می گذارند 
که از آن جمله می توان به کلم 138 پوندی، طالبی 65 پوندی و بروکلی 
35 پوندی اشــاره کرد؛ تازه آنچه عنوان شــد تنها تعدادی از غول هایی 
هســتند که در ســال های اخیر از خاک آالسکا رشــد یافته اند. کیتی 
لیسکا، مدیر اجرایی این نمایشــگاه می گوید: »برخی از این سبزیجات 
آنقدر بزرگ هســتند که در نگاه اول متوجه نمی شــوید چه هستند! « 
 در آالسکا فصل رشد بسیار کوتاه و به طور متوســط در حدود 105 روز

 است. سرعت باالی فنوســنتز باعث شیرین تر شدن این محصوالت می 
شود.

 فصل رشد خارق العاده 
و ابعــاد غــول پیکر 
سبزیجات این منطقه، 
به یک برنــد تجاری 
برای آن تبدیل شــده 

است.

جدول شماره 2343

 افقی
1- من و تــو - جاهل و بي خرد - مرد ســالخورده 

و فرتوت
2- نامه ها - کشوري آفریقایي و همسایه با نیجریه، 

چاد و گابن - رمق پایاني
3- هوشیار - تخت پادشاهي - تمات

4- نوعي چوب دستي - سنگیني و متانت - اساس 
انتخابات را تشکیل مي دهد

5- برجستگي الستیک - آزرده و دردمند - آبگرم 
سرعین در این استان واقع است

6- لوازم التحریر - اندیشه و خاطر 
7- امید است که به نیکي یاد شود - آیینه - به خاک 

سپردن میت - تصدیق آلماني
8- مخلوقات و آفریده شــدگان - در دل افکندن 

امري از جانب خداوند - رختشوي
9- ماه کارگــران - صداي نازک و بلند- ســیراب 

کردن - نوعي باال پوش
10- سازمان جاسوسي آمریکا - رماني نوشته جک 

لندن آمریکایي
11- ســگ آبي - ظرفي براي جوشــاندن آب - 

همسفر سوزن
12- ضمیر اشــاره - نوعي پارچه نخي - قیماق و 

سر شیر 
13- مرصع - چرب زبان و شیاد - در را به چار چوب 

متصل مي کند
14- تازه - شهري در استان خراسان رضوي - عهد 

و پیمان
15- نابود کردن - پول سابق فرانسه - روستا.

عمودی
1- کتابي شامل داستان ها و حکایت هایي به زبان 
حیوانات که توسط سعد الدین وراویني به فارسي 

دري ترجمه شد - از توابع لرستان
2- غمگین و افسرده - شاخه تازه درخت - خارج

3-  دستور و فرمان - ضمیر محترمانه - از ظروف 

آشپز خانه
4- سعادتمند و کامروا - شریف و بلند مرتبه - ظاهر 

ساختن عیوب یا محاسن کالم
5- زائو ترسان - نشان و مدال - قانون تموچین - دو 

یار هم قد
6- تهوع - نقشه کشیدن

7- انعکاس صوت - الغري - بي بهرگي
8- حقه و کلک - تهمت زدن - همیشه سر در گم!

9- دهان پرندگان - مرکز اســتان مرکزي - ضلع 
مقابل به زاویه نود درجه

10- از ملزومات درس هندســه - خطیب بزرگ و 
نامي یونان 

11- از اقمار ســیاره مشتري - پشــت سر هم - 
وســیله اي براي جابه جایي اجسام ســنگین - از 

خواهران برونته
12- نغمه طرب انگیز موســیقي - فریاد - کباب 

سبخي
13- سیاه رگ - باغ زیباي شیراز - شانه و کتف

14- طعام و خوراک - از نام هاي آفریدگار مهربان 
- پارچه نرم و لطیف 

 15- باهــوش - عنــوان شــهر تهــران در زمان 
قاجار.
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 رانندگی
در اعماق آب های دریای نروژ!

رانندگی در اعماق آب های دریای نــروژ! ترافیک در خیابان ها، به قدری 
زیاد است که تبدیل به معضلی عظیم شــده است. حل ترافیک شهری، 
راه های متعددی دارد که یکی از آنها، استفاده از وسایل نقلیه عمومی است 
و دیگری، تعبیه کردن مســیرهای متعدد برای حرکت خودروها که بار 
ترافیکی روی مسیر اصلی را کاهش دهد.از این رو، نروژ پروژه ای در دست 
دارد تا مسیری در زیر دریا بسازد؛ اما آیا این کار، امکان پذیر خواهد بود؟ 
ســاحل نروژ، در عین زیبایی، با بیش از هزار آبدره تقاطع دارد. فیوردها، 
شــاخابه هایی از دریا هستند که در خشکی پیشــروی کرده باشند. این 

آبدره ها، حرکت در مسیر ساحلی کشور را دشوار می کنند. 
وزارت راه های عمومی نروژ پیشنهادی ارائه کرده است تا تردد خودروها 
و وسایل نقلیه را آسان 
کند. برنامــه ای برای 
ســاخت بزرگ ترین 
تونل زیرآبی شناور که 
توانایی فــرو رفتن در 
اعماق دریــای نروژ را 

دارد. 

  قاب روز

 شهری رویایی در شرق هلند

سیره بزرگان
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