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فرماندار عزل شــد. آن قدر زنده ماندیم تا ببینیم در این کشور، 
برخورد قاطع و انقالبی با یک برخورد خودســرانه و غیراخالقی 
صورت می گیرد. برخورد با مقام مســئولی کــه باید نماد صبر 
و مردمــداری و بافرهنگی باشــد؛ اما در جریــان بازدید از یک 
کارخانه بازیافت، با عکاس یا فیلمبرداری که به دعوت شورا  برای 
تصویربرداری و عکاسی به جلسه آمده، چنان برخورد زننده ای 

می کند که همه شوکه می شوند. 
انتشــار فیلم برخورد فرماندار گلپایگان با عکاس، بازتاب زیادی 
در شبکه های مجازی و رسانه ها داشت. »بگیر بشین تا خودت 
و دوربینت رو از اینجا ننداختم بیرون؛ اینقدر می زنمت!« اینها را 

آقای فرماندار به خبرنگار می گوید! 
فیلم منتشر می شود و واکنش ها آغاز می شود. استاندار، فرماندار 
را شــبانه احضار می کند و توضیح می خواهد. قبل از همه، این 
مهرعلیزاده است که با یک توئیت از خبرنگاران عذرخواهی کرده 

و قول پیگیری و برخورد با فرماندار را می دهد. 
مدیر کل سیاسی وزارت کشــور هم وارد ماجرا شــده و درباره 
برخورد نامناســب فرماندار گلپایگان در گفت و گو با رســانه ها 
می گوید: بنده این موضوع را با استاندار اصفهان مطرح کردم تا 
جزئیات این اتفاق را مورد بررسی قرار دهد و متناسب با آنچه رخ 
داده تصمیم گیری شود. این برخورد فرماندار با یک خبرنگار به 

هیچ وجه قابل قبول نیست.
یک روز بعد، درحالی که فیلم مذکور همچنان دســت به دست 
می چرخد و اعتراضات و واکنش ها باال گرفته است، گفت و گویی 

از فرماندار گلپایگان منتشر می شود که حاوی توضیحاتی است 
که به نظر می رســد حکم »عذر بدتر از گناه« را دارد. فراست در 
این مصاحبه، دلیل برخورد نامناسب خود را »پوشش نامناسب« 
خودش در جریــان دیدار از کارخانــه بازیافت عنــوان کرده و 
می گوید چون شــال و کاله داشته و پوشــش مناسبی نداشته، 
 از خبرنگار خواســته بود عکس نگیرد؛ اما او کارخودش را کرده

 است! 
فرماندار عذرخواهی هم کرد اما برای عذرخواهی کمی دیر شده 
بود. کمی بعد و در حالی که ســایت های خبری، تصویر فرماندار 
در همان جلسه با همان شال و کاله را منتشر کردند، خبر رسید 
که اســتاندار اصفهان، فرماندار گلپایگان را برکنار کرده اســت. 
مهرعلیزاده که گویا از توضیحات فرماندار قانع نشده بود و البته 
شاهد واکنش های بسیار منفی نسبت به این موضوع بود، حکم 
به برکناری فراســت داد تا نشان دهد با کسی شــوخی ندارد و 
اولتیماتوم هایی که از ابتدای حضورش در اســتان به مدیران و 
مسئوالن اســتانی داده، کامال جدی است. مهرعلیزاده قول داده 
بود که پیگیر حقوق مردم باشد و از روز گذشته که خبر برکناری 
فرماندار به گوش رسید، بالفاصله کمپین هایی با موضوع تشکر و 

حمایت از استاندار اصفهان در فضای مجازی به راه افتاد. 
این روزها خیلی ها عذرخواهی می کنند. شبکه استانی یزد بابت 
سخنان عجیب و غریب کارشــناس مذهبی در یک برنامه زنده 
عذرخواهی کرد. وزیر راه عذرخواهی کرد. اســتاندار بابت رفتار 
فرماندار خود عذرخواهی کرد. فرهنگ خوبی است. کاش در میان 
همه مســئوالن ما جا بیفتد. هم عذرخواهی کردن و هم استعفا 

دادن و کناررفتن و کنارگذاشتن! 

»استاندار«  فرماندار خاطی را برکنار کرد؛

# متشکریم

سمیه پارسادوست

»استاندار«  فرماندار خاطی را برکنار کرد؛

# متشکریم
1

آنتی پرسپولیسی ها!
                   پرسپولیس _ سپاهان ؛ نبرد برای قهرمانی و بقا؛

10

»میثمی« غریبانه رفت و غریب ماند
به یاد رفیق و یار مصطفی ردانی پور که در کربالی 5 آسمانی شد؛

9

ارسال250کانکسازاصفهانبهمناطقزلزلهزده
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان مطرح کرد:

8

افتتاح207پروژهبااعتبارهزارو448میلیاردتوماندردههفجر
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

3
 ارشد نظامی  آجا در اصفهان 
یزد و چهار محال و بختیاری:

11 نیروهای مسلح در ساختن 
پروژه های عمرانی مشارکت دارند

تخلفات شهری از اصفهان 
برچیده می شود

11

سینماساحل؛درپیچوخم
تعییننهایینقشهها

4

مرگزودرس1500اصفهانی
بهخاطرآلودگیهوا

8

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری:

3

موتور سیکلت های برقی به نصف جهان آمدند؛

خداحافظی با سرعت!
باالخره موتور سیکلت های برقی به اصفهان آمدند. چند 
سالی می شــود که بحث ورود موتورسیکلت های برقی 
به ترافیک کالن شهرها، به گوش می رسد؛ موتورهایی که با سرو صدا 
و تبلیغات زیاد و بیان ویژگی های بی شــمار برای آنها، قرار بود ناجی 

بسیاری از مشکالت همچون آلودگی هوا و اقتصاد خانواده و...

سالروزبازگشتامامخمینی)ره(بهایرانوآغازدههفجرگرامیباد
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 حمله ارتش سوریه
 به کاروان نظامی ترکیه

توپخانه ارتش سوریه و هم پیمانانش، کاروان نظامی 
ترکیه را که وارد جنوب غرب حلب در »تله العیس« 
شده بود، هدف حمله قرار دادند تا هشداری سخت 
به اشغالگران ترک دهند که بدون اجازه وارد منطقه 
مهم و راهبردی العیس نشوند. فعاالن شبکه های 
مجازی، تصاویری را منتشر کردند که نشان می دهد 
کاروان نظامی ترکیه به همراه تجهیزات و نیروهایی 
از هیئت تحریر الشام در حال ورود به خاک سوریه 
هستند و تالش می کنند پشت ارتفاعات تله العیس 
مشرف بر مناطق وابسته به ارتش سوریه و نیروهای 
حامی آن در حومه جنوبی حلب مســتقر شــوند. 
کاروان نظامی ترکیه متشکل از شماری تجهیزات و 
خودروهای زرهی بود که وارد خاک سوریه شده و در 

حال استقرار در پشت تله العیس بودند.

بیانیه پایانی کنفرانس سوچی 
منتشر شد

رســانه های خبــری بخش هایی از بیانیــه پایانی 
کنفرانس گفت وگوی ملی ســوریه در ســوچی را 
منتشر کردند. به گزارش رای الیوم، شرکت کنندگان 
در کنفرانس گفت وگوی ملی سوریه در سوچی بر سر 
تشکیل کمیته قانون اساسی با مشارکت نمایندگان 
دولت و معارضان ســوری با هدف انجام اصالحات 
قانون اساسی، به توافق رســیدند.در بیانیه پایانی 
کنفرانس سوچی آمده است: بر سر تشکیل کمیته  
قانون اساسی با مشارکت هیئت نمایندگان دولت 
ســوریه و هیئت معارضان با هدف انجام اصالحات 
 قانون اساســی که به حل و فصل سیاســی بحران
 زیر نظر سازمان ملل و بر اســاس قطعنامه 2254 

شورای امنیت کمک می کند، به توافق رسیدیم.

 کشته و زخمی شدن
 26 مزدور سعودی در یمن

نیروهای ارتش و کمیته هــای مردمی یمن محل 
تجمع مزدوران سعودی در جبهه کرش در لحج را 
هدف بمباران توپخانه ای قرار دادند که بر اثر آن 6 

تن از مزدوران کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند.
یک منبع نظامی در گفت وگو با شبکه خبری العالم 
گفت: محل تجمع مزدوران سعودی با چند گلوله 
خمپاره هدف قرار گرفت که بر اثر آن 6 تن کشته و 
20 نفر دیگر زخمی شدند.از سوی دیگر در حمالت 
ارتش و کمیته های مردمی یمــن در جبهه البقع، 
ذیاب القبلی سرکرده مزدور زخمی شد و شماری 

دیگر از مزدوران سعودی کشته شدند.

پوتین: ارتش ما از مجهزترین 
ارتش های جهان است

رییس جمهور روســیه تاکید کرد که اســتفاده از 
سالح های روسیه در سوریه ثایت کرد ارتش روسیه 

یکی از مجهزترین ارتش های جهان است.
والدیمیر پوتین در کنفرانسی درباره نتایج عملیات 
در سوریه گفت: استفاده از سالحمان در سوریه کامال 
ثابت کرد که ارتش روسیه یکی از ارتش های اصلی 
جهان از حیث داشــتن تجهیزات است. روسیه در 

نهادهای مسلح خود بی نظیر است.
پوتین از نمایشگاهی که مرکز ملی اداره دفاع )وابسته 
به وزارت دفاع( درباره دستاوردهای عملیات مبارزه 
با تروریسم روسیه در سوریه ایجاد کرده بود، بازدید 

کرد.

حضور رهبر انقالب در مرقد 
امام راحل و گلزار شهدا

در آستانه دهه فجر و سالروز ورود شکوهمند 
امام خمینی)ره( به ایران اســالمی، حضرت 
آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
در اولین ســاعات صبح دیروز در مرقد مطهر 
امام راحل حضــور یافتند و با اقامــه نماز و 
 قرائت فاتحه به مقام شامخ آن عزیز سفرکرده 

ادای احترام کردند. 
رهبر انقالب اســالمی ســپس با حضور در 
مرقد شهدای هفتم تیر و دولت، یاد شهیدان 
بهشتی، رجایی، باهنر و دیگر شهیدان بزرگوار 

را گرامی داشتند.
ایشــان همچنین در گلزار شــهدای انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس و شهیدان مدافع حرم 
و حریم اهل بیت علیهم السالم با قرائت دعا و 
فاتحه، علو درجات مجاهدان در راه خدا را از 

درگاه الهی مسألت کردند.

کنایه  ظریف به ترامپ و 
مشتریان آمریکا در منطقه

»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران 
در توئیتر خود به اظهــارات »دونالد ترامپ« 
رییس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسالمی 

و توافق هسته ای، واکنش نشان داد.
ظریف در صفحه توئیتر خود نوشت:»ترامپ 
دوباره جهل خود نسبت به ایران و منطقه را 
اثبات کرد. همه می دانند موضع او چیست و 

مشخص است که با ایرانیان نیست.«
وی با کنایــه بــه پادشــاهی های عربی در 
منطقه، افزود: »شاید مشتریان »پاکدامن و 
دموکراتیک وار انتخاب شده« او در منطقه )از 
این موضع( شاد شوند  ولی نه کسانی که هدف 
رأس استبداد و سالح های آنها هستند، مانند 

کودکان یمن.«

 پاسخ وزارت خارجه ایران 
به ادعاهای رییس سیا

ســخنگوی وزارت خارجه، اظهارات رییس 
ســازمان ســیا را اظهاراتی نابجا، ناموجه و 
نمونه آشکار سیاســت های مداخله جویانه 
و نامشــروع ایاالت متحده آمریکا ارزیابی و 
بیان داشت: تکرار این گونه سخنان سخیف، 
صرفا به منظور ایجاد تفرقه میان کشــورها 
و ملت هــای مســلمان منطقــه و نشــانگر 
 اســتمرار زیاده خواهی های آن کشور تلقی 

می شود.
بهرام قاســمی افزود: برخالف آنچه این مقام 
آمریکایی قصد القــای آن را دارد، این حضور 
مداخله گرایانه و بی ثبــات کننده آمریکا در 
منطقه و پیرامون مرزهای ایران اســت که نه 
تنها منافع تمامی کشورهای منطقه را تهدید 
می کند، بلکه مانعی جدی بر سر راه نزدیک 
شدن این کشورها به یکدیگر و پایان دادن به 
برخی اختالفات و بحران های موجود از طریق 

گفت وگو و دیپلماسی است.

بهانه جدید سناتورهای 
آمریکایی برای تحریم ایران

دو تن از اعضای ســنای آمریکا طرحی ارائه 
کرده اند که بر اســاس آن قرار است به بهانه 
ناپدید شدن »باب لوینســون«، تحریم های 

جدیدی علیه ایران اعمال شود.
این طرح که از سوی ســناتور »بیل نلسون« 
و »مارکو روبیو« ارائه شــد، در پی آن است 
که تحریم های جدید را علیــه افراد مرتبط 
به آنچه به »گروگان گرفتــن آمریکایی ها و 
 ظلم به مردم ایران« نامیده شده است، اعمال 

شود.
شایان ذکر اســت؛ باب لوینســون که یک 
پیمانکار سازمان ســیا بوده است، چند سال 
پیش برای انجام ماموریتی به جنوب ایران سفر 
کرده بود، اما مدت کمی پس از آن ناپدید شد 

و هیچ خبری از سرنوشت او نیست.

امیر عبداللهیان
دستیار رییس مجلس در امور بین الملل:

 سیاست خارجی

رییس مجلس گفت: قرار نیست الیحه بودجه، دو سه 
روزه جمع شود؛ بخشی از آن بررسی می شود و مابقی 

به بعد از تعطیالت موکول می شود.
محمدرضا صباغیان، نماینده مردم مهریز و بافق در 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز گذشته 
و در جریان بررسی کلیات الیحه بودجه در تذکری 
اظهار داشت: ما داریم راهی را ترسیم می کنیم که 
دولت قرار است یک سال در آن مسیر حرکت کند؛ 
لذا قانون بودجه ای که داریم می نویسیم باید دقیق 

و متناسب باشد.
وی افزود: اگر قرار باشد در سه شیفت و دو سه روزه 
بودجه را بررســی کنیم و ببندیم این کار عجله ای 

خواهد بود و تاثیرات سوئی خواهد داشت.
علی الریجانی، رییس مجلس شــورای اسالمی در 
پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: قرار نیست 
بودجه دو سه روزه جمع شــود؛ فعال بررسی آن را 
 ادامه می دهیم و بقیه کار به بعد از تعطیالت موکول 

می شود.

 قرار نیست الیحه بودجه 
دو سه روزه بررسی شود

رییس مجلس شورای اسالمی: 

واکنش

کافه سیاست

عکس  روز 

 یک معترض فلسطینی 
 در حال سوزاندن پرچم 
اسراییل و انگلیس در غزه

اصالح طلبان دچار اعتماد به نفس کاذب شده اند

پیشنهاد سردبیر:

حســین امیرعبداللهیان در تشریح وضعیت 
فعلی برجــام گفت که آمریــکا به تعهداتش 
ذیل این توافق بین المللی عمل نکرده اســت 
و »ایاالت متحده، اجرای برجــام را به خاطر 
محقق شدن منافع منطقه ای خود می خواهد 
که این به معنای به گــروگان گرفتن توافق 
است.« دستیار رییس مجلس شورای اسالمی 
در ادامه ارزیابی رفتار اروپایی ها در قبال برجام، 
حساب روسیه را از دیگر کشورهای این قاره 
جدا کــرد و گفت که با دیدن تــالش  فراوان 
مســکو برای انعقاد برجــام و تضمین منافع 
ایران در اجرای این توافق، اروپایی ها هم حاال 
می توانند بــا توجه به نارضایتی از سیاســت 
»دونالد ترامپ«، گام های مســتقل در مسیر 

اجرای برجام بردارند.

اروپا و آمریکا راهبرد 
مشترکی در قبال برجام دارند

نصرا... پژمان فر
نماینده مردم مشهد:

پارلمان

صــادق زیبــاکالم، اســتاد دانشــگاه و تحلیلگر 
مســائل سیاســی اظهار کرد: عارف و بسیاری از 
 اصالح طلبان دچار یــک اعتماد بــه نفس کاذب 

شده اند. 
آنها چنان از انتخابات ســال 98 صحبت می کنند 
که انگار تنها مســئله مهــم آنها انتخابــات و رد 
صالحیت هاست. انگار ایشان در کره ماه یا سوئیس 
زندگی می کنند. اصال متوجه این نیســتند که از 
اعتماد عمومی نسبت به اصالح طلبان و فراکسیون 

امید کاسته شده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه عملکرد 
آقای روحانی و  عملکرد فراکســیون امید عملکرد 
قابل توجهی نبوده اســت، ادامه می دهد: شرایط 
برای 98 متفاوت تر از 94 است. چه آقای عارف و چه 
سایر شخصیت های اصالح طلب به جای آنکه نگران 
عملکرد شورای نگهبان باشند باید نگران اعتماد از 
دســت رفته اصالح طلبان باشند و باید سعی کنند 

آب رفته به جوی را بازگردانند.

 اصالح طلبان دچار
  اعتماد به نفس کاذب شده اند

فعال سیاسی اصالح طلب:

دیدگاه

نماینده مردم مشهد گفت: یک برف حداکثر 
۳0 ســانتی متری این همه مشــکل پدید 
 آورد؛ اگــر یک متر برف می آمــد آقایان چه 

می کردند؟
 حجت االســالم نصرا... پژمان فر در پاسخ به 
این ســوال که در حال حاضر مردم مجلس 
را مقصر می دانند که چــرا پیش تر و باتوجه 
به اتفاقات گذشــته، پای استیضاح آخوندی 
محکم نایستاد گفت: مجلس مقصر است که با 

این مسئله جدی برخورد نکرد. 
وی افزود: اما امروز رییس جمهور به جای طرح 
بحث های حاشیه ای بهتر است به مشکالت 
جاری کشور بپردازد. آقای روحانی باید پاسخ 
دهد چرا به هر بخشی که مراجعه می کنیم آن 

بخش از کار مانده است.

نمایندگان بابت عدم 
استیضاح آخوندی مقصرند

پیشخوان

بین الملل

حجت االسالم حســن روحانی پس از تجدید میثاق با آرمان های 
امام راحل عنوان کرد: ملت ما هرگــز از این دو اصل بر نمی گردد. 
آنها که تصور می کنند قدرت استکباری در اختیار دارند و شورای 
امنیت سازمان ملل را فرامی خوانند باید به خوبی درک کنند ملت 
ایران هرگز از یادگار امام)ره( و جمهوریت و اسالمیت برنمی گردد. 

بازگشت به عقب از محاالت است.
در ادامه گزیده ای از سخنان رییس جمهور را می خوانید :

 هیچ کسی از نور به ظلمت گذشته بر نمی گردد. امام)ره( به ما یاد 
داد بقای حکومت و سرزندگی آن با نظر مردم و رای مردم است.

  این مردم هســتند که حاکمیت ملی را به دست آوردند و آن را 
حفظ می کنند.هیچ قدرتی نمی تواند مسیر ملت را عوض کند. 

 راه اصلی مردم ساالری انتخابات است. مردم از طریق انتخابات و 
پای صندوق رای اعالم نظر می کنند. 

 جمهوری اسالمی تاکنون ۱2 انتخابات ریاست جمهوری و ۱0 

انتخابات مجلس و 5 انتخابات شوراها و 5 انتخابات خبرگان را پشت 
سر گذاشته و به خوبی می داند سرنوشتش با قواعد مردم ساالری 

پای صندوق آرا تعیین می شود. 
 حضور و مشارکت دائمی مردم و تعاون و یاری مردم به یکدیگر و 

اعتراض و نقد حق مردم است. 
 کســی نمی تواند ملت ایران را از بیان ابراز نظر و نقد و اعتراض 
بازدارد گوش همه مسئوالن باید در برابر مطالبات مردم شنوا باشد.

روحانی در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام راحل:
بازگشت به عقب از محاالت است

 آمریکا به دنبال انتقال 
داعش به افغانستان است

 اهداف آمریکا از انتقال 
داعش به افغانستان

رهبر انقالب: می خواهند 
منطقه روی خوش نبیند

 عراقچی: هدف اصلی 
رفع تحریم نبود

اصالح طلبی رادیکال

ن  یــا ا لگر صو ا
میانه رو»پل« گفت و گوی 

ملی شوند

پوتیــن: تحریم های 
آمریکا »پارس ســگ« 

است

وزیر نفت با تاکید بر اینکه تنها صندوق بازنشســتگی 
سرپای کشور صندوق بازنشستگی صنعت نفت است، 
افزود: در وزارت نفت سن شناسنامه مالک بازنشستگی 

است نه میزان زمان خدمت.
وی با بیان اینکه در سال جاری نسبت به سال گذشته 

80 میلیون مترمکعب تولید گاز اضافه شده است، ادامه داد: در حال حاضر میزان تولید گاز 750 میلیون 
مترمکعب شده است که چند خط مهم همانند خط دامغان به ساری و خوزستان به کرمانشاه افتتاح شده 

که این سبب افزایش تولید گاز شده است.
وزیر نفت درخصوص فردی که از بخش اکتشافات وزارت نفت دزدی کرده است، افزود: این فرد حسابدار 
بوده و از سال 88 اقدام به این کار می کرده است و خود را مانند فردی ندار و نیازمند جلوه می داده است به 

گونه ای که از همکارانش مبالغی را قرض می کرده و قرض برخی از آنها را نیز پس نداده است.

»محمدامین قانعی راد«، استاد جامعه شناسی و از چهره های 
نزدیک به اصالح طلبان به تازگی در سخنانی طی یک نشست 
تخصصی که ســایت جماران آنها را بازنشــر داد، با اشاره به 
اغتشاشات اخیر در کشور گفته است:» امروز ما به وضعیتی 
رســیده ایم که یک وزیر با افتخار می گوید که من با ماشین 

پورشه خود به مجلس رفته ام. اینکه می گویند رژه اشرافیت معنایش همین است؛یعنی دیده و نمایشی شده است. 
این موضوع فهمیده می شود که ارزش نابرابری تغییر کرده و انسان ها نه تنها ترسی از نشان دادن ثروت خود ندارند 
بلکه آن را به نمایش می گذارند. در حالی که ما قبل از انقالب چنین چیزی نداشتیم؛ اما در حال حاضر ثروتمندان 
ما تالش می کنند تا جایی که می توانند این ثروت خود را به نمایش بگذارند. باید دید که این تمایل فرهنگی از کجا 
سر درآورده است؟«پیامد این موضوع تراکم نفرت اجتماعی است و انرژی پنهانی را ذخیره می کند که در شرایط 

خاص منفجر می شود.

مظلوم نمایی دزد 
 وزارت نفت
 از زبان زنگنه

سهم پورشه سواری 
وزیر بهداشت در 
اغتشاشات تهران

ایران؛ صحنه نمایش بزرگ ترین استقبال تاریخ؛

امام آمد

بازگشت امام خمینی )ره( به ایران در تاریخ  ۱2 بهمن سال ۱۳۵۷ پس از ۱۴ سال تبعید، یکی از وقایع مهم تاریخ ایران است. استقبال از امام)ره( 
در این روز با جمعیتی قریب به ۳ میلیون نفر انجام گرفت تا مردمی که تمام دوران مبارزاتی خود را از طریق بیانیه و صداهای ضبط شده او سپری 

کرده بودند، روزی فراموش نشدنی را رقم بزنند؛ در ادامه  مطالبی خواندنی  در رابطه با این واقعه بزرگ را می خوانید:

حمید وکیلی

مخالفت امام)ره( با چراغانی کردن فرودگاه

به نقل از حجت االســالم اسماعیل فردوســی پور، یکی از یاران 
امام)ره(:»روزی از کمیته استقبال از تهران به پاریس زنگ زدند. 
من مسئول دفتر و تلفن امام بودم. تلفن کننده، شهید مظلوم دکتر 
بهشتی بود که می گفت:»  برای ورود امام برنامه هایی تنظیم شده 
و به ایشان بگویید که فرودگاه را فرش و چراغانی می کنیم، فاصله 
فرودگاه تا بهشت زهرا را با هلی کوپتر می رویم و...« وقتی خدمت امام 
مطالب را گفتم، پس از استماع دقیق که عادت همیشگی ایشان بود 
که سخن طرف مقابل را به دقت گوش کنند و آنگاه جواب بدهند، 
با همان قاطعیت و صراحت خاص خود فرمودند: برو به آقایان بگو 
مگر می خواهند کورش را وارد ایران کنند! ابدا این کارها الزم نیست. 
یک طلبه از ایران خارج شده و همان طلبه به ایران بازمی گردد. من 

می خواهم در میان امتم باشم، ولو پایمال شوم.«

شعاری که پس از ورود امام)ره( فرودگاه را به لرزه در آورد

شاهدان لحظه ورود امام)ره( می گویند: با ورود حضرت امام به سالن فرودگاه، فریاد »ا... اکبر« سالن 
فرودگاه را به لرزه در آورد. استقبال کنندگان با خواندن سرود »خمینی ای امام«، اشک های مشتاقان را 
بر گونه هایشان جاری کردند. حضرت امام طی بیاناتی در فرودگاه تهران فرمودند: من از عواطف طبقات 

مختلف ملت تشکر می کنم. عواطف ملت ایران به دوش من بار گرانی است که نمی توانم جبران کنم.

حضور خط های مختلف در کمیته استقبال از امام)ره(

 به نقل از اسدا... بادامچیان، عضو ستاد مرکزی کمیته استقبال: »کمیته استقبال 
برای استقبال از ورود امام شکل گرفت.شــهید آیت ا... مطهری، شهید آیت ا...

دکتر مفتح، شهید آیت ا... فضل ا... محالتی، هاشــم صباغیان از اعضای کمیته 
استقبال بودند.« شهید محالتی در این باره گفته بود: »خط های مختلفی در آنجا 
بود. هرکس در این جریان در فکر دوســتان و یاران خود بود. به هر صورت ما با 
مشکالت زیادی در کمیته استقبال مواجه بودیم. بسیاری از برادرها بودند که با 

هم هماهنگ نبودند و خط فکری شان خیلی با هم نمی خواند. «

محل استقرار امام )ره(

به نقل از محسن رفیق دوست :» اولین مطلبی که در کمیته استقبال مطرح 
شد این بود که امام)ره( کجا ساکن شوند. ایشان از پاریس پیغام داده بودند 
که در پایین شهر تهران و در مکانی که متعلق به شخص خاصی نباشد، برای 
من محلی را تهیه کنید. مدرسه رفاه که بعد از تبعید امام در همان سال ها، با 
اجازه حضرت امام از محل وجوهات شرعیه ساخته شده بود، توسط عده ای 
از برادران که اکثرا هم در کمیته استقبال بودند من جمله شهید رجایی که در 
مدرسه رفاه هم ایشان سمت داشتند؛ مدنظر قرار گرفت. آن وقت که مدرسه 
رفاه مطرح شد مورد تصویب آقایان شورای انقالب قرار گرفت و به پاریس هم 
اطالع دادند، مورد پسند امام قرار گرفت. مدرسه رفاه به عنوان محل ستاد 

کمیته استقبال انتخاب  شد.«

سخنران مراسم استقبال از امام)ره(
به نقل از اسدا... بادامچیان، عضو کمیته 
استقبال: مسئله دیگر برنامه استقبال از 
امام این بود که چه کسانی صحبت کنند. 
در این ماجرا ، اعضای نهضت آزادی مطرح 

کردند فرزند یک شهید در فرودگاه مقابل امام سخنرانی کند؛ اما وقتی که اعضای  روحانیت و موتلفه متوجه می شوند 
که نهضت آزادی به دنبال آن هستند   فرزند یکی از مجاهدین سخنرانی کند با آن مخالفت می کنند و مطرح می کنند 
که یک دانشجو صحبت کند که نماد قشر فرهیخته باشد. در نهایت سه نفر دانشجو از جمله پسر آقای مطهری و دو 

نفر  دیگر برای سخنرانی آمدند.
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افتتاح 207 پروژه با اعتبار هزار و 448 میلیارد 
تومان در دهه فجر

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخـبار

 کلیات الیحه بودجه ۹۷ 
تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با ۱۸۲ رای، 
با کلیات بودجه ۹۷ کل کشــور موافقت کردند. 
نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس 
شورای اسالمی در جریان رســیدگی به کلیات 
الیحه بودجه ســال ۹۷ کل کشــور، کلیات این 
الیحه را با ۱۸۲ رای موافــق، ۷۳ رای مخالف و ۶ 
رای ممتنع از مجمــوع ۲۶۲ نماینده حاضر، در 

مجلس به تصویب رساندند.
گفتنی است الیحه بودجه ســال ۹۷ کل کشور 

مشتمل بر یک ماده واحده و ۲۲ تبصره است. 
بررسی کلیات الیحه بودجه سال ۹۷ کل کشور از 
صبح روز گذشته در مجلس شورای اسالمی آغاز 
شد و ۳ نماینده موافق و ۳ نماینده مخالف در مورد 
آن ســخنرانی کردند.  محمد باقر نوبخت رییس 
سازمان برنامه و بودجه نیز در دفاع از کلیات الیحه 
بودجه سال ۹۷ کل کشور در جلسه علنی صبح 

دیروز مجلس نکاتی را مطرح کرد.

با ابالغ بخشنامه از سوی معاون اول؛
ثبت سفارش واردات از ۴ کشور 

»بدون انتقال ارز« ممنوع شد
اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با 
ابالغ بخشنامه ای، انجام ثبت سفارش بدون انتقال 
ارز برای واردات از کشــورهای چین، هند، کره و 
ترکیه را ممنوع اعالم کرد. متن این بخشــنامه 
بدین شرح است:»بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایــرانـ  وزارت امور اقتصــادی و دارایی؛ وزارت 
صنعت، معدن و تجارتـ  وزارت جهاد کشاورزی 
ـ وزارت اطالعات؛ ثبت ســفارش بــدون انتقال 
ارز برای واردات از کشــورهای چین، هند، کره و 
ترکیه ممنوع اســت. از تاریخ ابالغ این بخشنامه 
کلیه وارد کنندگان موظفند کاالهای وارداتی از 
کشورهای مذکور را صرفا  از طریق سیستم بانکی 

با رعایت مقررات مربوط وارد نمایند.«

بازار

اتوبخار

آغاز طرح »بیمه مستقل زلزله 
برای واحدهای مسکونی« 

معاون فنی بیمه ایــران، از آغاز اجرای طرح »بیمه 
مستقل زلزله واحدهای مسکونی« برای نخستین 
بار به مناسبت ایام فرخنده دهه فجر انقالب اسالمی 
خبر داد.این طرح در فاز نخست و به صورت آزمایشی 
در ۳ استان اصفهان، کرمان و یزد از ۱۲ بهمن ماه، 
ســالروز ورود حضرت امام خمینی)ره( به میهن، 
عملیاتی می شــود. زاهدنیا با اشــاره به زلزله  خیز 
بودن ایران و وقوع چند حادثه زلزله در نقاط مختلف 
کشــور در ماه های اخیر اظهار کرد: به منظور رفع 
نگرانی های آحاد مردم عزیز ایران، بیمه نامه زلزله 
به صورت مستقل و برای تحت پوشش قرار گرفتن 
واحدهای مسکونی هم میهنان، در مرحله نخست 
و به صورت آزمایشی در ۳ اســتان اصفهان، کرمان 
و یزد، از ۱۲ بهمن عملیاتی شده و به زودی و با اخذ 
مجوز بیمه مرکزی، به ســایر استان های کشور نیز 

تعمیم داده می شود.

پاک روها به اصفهان می آیند
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: 
نمایشگاه وسایل پاک رو شــامل دوچرخه پدالی، 
دوچرخه و موتورهای برقی و خودروهای برقی بهار 
سال آینده برگزار و این وسایل به مردم عرضه خواهد 
شد.علیرضا صلواتی با بیان اینکه نخستین نمایشگاه 
پاک روها بهار سال آینده در اصفهان برگزار می شود، 
گفت: در این نمایشــگاه انواع وسایل پاک رو شامل 
دوچرخه، موتورهای برقــی و خودروهای برقی به 
نمایش گذاشته می شــود و این پاک روها به مردم 
عرضه خواهد شد. این نمایشــگاه می تواند زمینه 
اســتفاده از پاک روها را در اصفهــان فراهم کند.

وی اظهار کــرد: از اواخر بهمن مــاه طرح فروش با 
تســهیالت موتورهای برقی را با ۱۰ عرضه کننده 
بزرگ در سطح استان و کشــور آغاز خواهیم کرد 
وطرح »بفرمایید موتور برقی« در دســتور کار قرار 

خواهد گرفت.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
بخش خصوصی، عامل موفقیت 

اقتصادی کره جنوبی است 
مدیرگروه پژوهشی آفریقا و خاورمیانه و عضو اتاق 
فکر دولت کره جنوبی در نشستی که با نائب ریس 
اتاق بازرگانی اصفهان داشت ، گفت: علت موفقیت 
کره در توسعه اقتصادی این است که تولید کنندگان 
کره باید کاالیی تولید کنند کــه قابلیت صادرات 
داشته باشد. هیونگ لی اظهار داشت: کشور کره از 
سال ۱۹۶۰ برنامه توسعه اقتصادی خود را آغاز کرد 
و در ابتدا تالش کردیم از صادرات محصوالت سبک 
به توسعه اقتصادی دست یابیم و از آن پس، تمرکز 
خود را روی صادرات محصوالت ســنگین صنعتی 

قرار دادیم.

مدیر کل راه وشهرسازی استان اصفهان
بهره برداری از ۹۴ کیلومتر پروژه 

راهسازی 
مدیر کل راه وشهرســازی اســتان اصفهان گفت: 
همزمان با سی و نهمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، ۹۴ کیلومتر پروژه راهسازی، هزار و ۲۷۷ 
واحد مســکن مهر و اجرای ۱۰ عملیــات عمران 
و بهســازی شــهری در مجموع با اعتباری بیش از 
۱۵۰۰میلیارد ریال در استان اصفهان به بهره برداری 
خواهد رســید.حجت اله غالمی با اعالم این خبر، 
اظهار کرد: به مناســبت دهه فجر انقالب اسالمی 
بیش از هزار و ۲۰۰ واحد مسکن مهر استان اصفهان، 
افتتاح و به متقاضیان تحویل می شود.وی گفت: از 
این تعداد، ۷۱۵ واحد آن مربوط به شهرهای باالی 
۲۵ هزار نفر،  ۷۸ واحد مربوط به شهرهای زیر ۲۵ 
هزار نفر و ۴۸۴ واحد مربوط به شهر فوالد شهر است 

که آماده تحویل به متقاضیان است.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، از افتتاح ۲۰۷ پروژه 
کشاورزی در ایام دهه فجر در استان خبر داد که برای ۳۶ پروژه شاخص 

بیش از یک میلیارد تومان هزینه شده است. 
مهرداد مرادمند با بیان اینکه کشــاورزی از بخش های اقتصادی مهم 
استان است، از سرآمد بودن اصفهان در تولید محصوالت متنوع دامی، 
باغی و زراعی خبر داد و افزود: حدود ۵۶۸ هکتار اراضی اســتان قابل 
کشاورزی بوده و محدودیت اصلی، کمبود آب و خشکسالی های متوالی 
است. وی با اشــاره به اینکه اصفهان با ۳ درصد از اراضی کشاورزی در 
سطح کشور، ۶ درصد تولیدات کشــاورزی کشور را در اختیار دارد، آن 
را نشانه بهره وری منابع آب و خاک دانســت. مرادمند با اشاره به رتبه 
های برتر اصفهان در تولید شــیر، مرغ و تخم مرغ، عســل، محصوالت 
گلخانه ای، پیاز و جو آبــی، روند کاهش آب مصرفی کشــاورزی را از 
۶/۵ میلیارد مترمکعــب به حدود ۴/۴ اعالم و تصریــح کرد: فعال نمی 
توان امیدی به بازگشایی زاینده رود داشــت. قائم مقام سازمان جهاد 
کشاورزی از برنامه هایی برای بهره وری بیشتر از داشته ها خبر داد که 
شامل حفظ  و احیای بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک متناسب با 
منابع بیولوژیک، گسترش روش های نوین آبیاری و تکمیل شبکه های 

آبیاری زهکشی مثل بازسازی قنوات، توسعه کشت های گلخانه ای در 
منابع متناسب با شرایط اقلیمی و زیست محیطی، گسترش روش های 
غیرشــیمیایی و کنترل مصرف آفت کش ها، توسعه روش های تولید و 
بهره وری برای صرفه جویی در آب و حفظ کاربری اراضی کشاورزی در 
حریم شهرها هستند. وی گفت: ۲۰۶ پروژه با اعتبار هزار و ۴۴۸میلیارد 
تومان در دهه فجر به بهره برداری می رســد که ۹۱۶ فرصت شــغلی 

ایجاد می کند و چهار هزار و ۶۳۰ نفــر از آنها بهره مند می گردند که از 
این تعداد، ۶۸ پروژه در امور آب و خاک، ۴۱ پــروژه در تولیدات دام و 
آبزیان، ۳۷ پروژه مربوط به منابع طبیعــی و آبخیزداری، ۳۲ پروژه در 
امور باغبانی و زراعی، ۱۷ پروژه عشایر و ۱۱ پروژه در صنایع کشاورزی 
هستند. همچنین ۵۰ درصد از اعتبارات، سرمایه گذاری شخصی است. 

وی مجموعه سرمایه گذاری از فجر ۹۵ تا فجر ۹۶  را ۷۹۶ میلیارد تومان 
اعالم کرد و بیان داشت: شهرســتان تیران و کرون با ۲۹ پروژه و اعتبار 
۱۴/۵میلیارد تومان و سپس اصفهان با ۱۱ پروژه و ۳۲/۸میلیارد تومان 
در رتبه های اول و دوم قرار دارند. مرادمند بر تقویت تولید و توسعه کشت 
در فضاهای گلخانه ای به دلیل کاهش مصرف آب، افزایش بهره وری با 
محیط کنترل شده و تولید محصوالت با نیاز آبی کم تاکید کرد و افزود: 
توسعه کشــت پســته، زعفران و گل محمدی و انواع گیاهان دارویی، 
جایگزین خوبی برای تغییر الگوی کشت بوده اند؛ لذا ۲۰۸ هکتار اراضی 
به گل محمدی، ۱۵۰ هکتار به انواع گیاهان دارویی، ۱۸۰ هکتار زعفران 
و ۵۰۰ هکتار به کشت پسته اختصاص یافته است. وی ازتولید بیش از 
دو میلیون و ۲۵۰ هزار اصله نهال آماده توزیع توســط بخش خصوصی 

خبر داد. 
در ادامه، امیرحســین افیونی، معاون بهبود تولیدات دامی، با اشــاره 
به جایگاه برتر اصفهــان در تولید مرغ و بوقلمون و شــیر، به صادرات 
این محصوالت اشــاره کرد و سیاست سازمان کشــاورزی را بر مبنای 
توســعه کیفی  و افزایش بهره وری در محصوالت دامی اعالم کرد. وی 
از معدوم سازی ۲۱ میلیون قطعه پرنده در کشور و ۹۰۰ هزار قطعه در 
اســتان اصفهان از ابتدای مهرماه خبر داد که در این راستا، ۳۰ درصد 

ظرفیت مرغ تخم گذار کشور معدوم شده اند. 

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبرداد:

افتتاح 20۷ پروژه با اعتبار هزار و ۴۴8 میلیارد تومان در دهه فجر

مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ساالنه ۷۶۰ تن سبزیجات و صیفی جات تازه و خشک در 
شهرستان اصفهان بسته بندی می شود. منصور قماشی بیان داشت: مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان در زمینه صدور پروانه بهره برداری، به بررســی و تایید طرح تولید ورمی 
کمپوست به ظرفیت ۲۵۰ تن در سال در شهرستان اصفهان اقدام کرده است. قماشی بیان داشت: معرفی ۱۵ 
طرح صنایع تبدیلی جهت استفاده از تسهیالت سرمایه ثابت و در گردش از محل اعتبارات بنگاه های کوچک 

و متوسط و جذب ۱۹۳ هزار میلیون ریال برای پنج طرح، از این جمله است.

 بسته بندی ساالنه ۷۶0 تن 
سبزیجات در اصفهان 

مدیر صنایع تبدیلی جهاد 
کشاورزی اصفهان خبرداد: خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،492،500
تومان

731،000نیم سکه
تومان

437،000ربع سکه
تومان

291،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

144،350
تومان

      قیمت سکه و طال

FV3910 اتوبخار تفال مدل

 193,000
تومان

اتوبخار فيليپس مدل 
GC1433/30

 125,000
تومان

اتو بخار براون مدل 340

 230,000
تومان

اشتغال زنان در سر پل ذهاب

عکس روز

جهاد کشاورزی

فرماندار اصفهان گفت: باید اطالع رســانی به مردم برای 
آگاهی از وضعیت آب بیشتر شود تا در تامین آب شرب و 

کشاورزی دچار مشکل نشویم.
احمد رضوانی در جلسه کارگروه امنیت غذایی و مقابله با 
آنفلوآنزای پرندگان، با ابراز خشــنودی از برگزاری مداوم 

جلســات کارگروه غذایی، اظهار کرد: برگزاری این جلسات در کالنشــهر اصفهان احساس می شود؛ اما باید 
گفت در مسائل بهداشتی و هرآنچه به سالمت مردم مربوط است از هیچ نکته ای چشم پوشی نخواهیم کرد.

وی بر اهمیت ســالمت مردم تاکید کرد و افزود: بیماری آنفلوآنزای پرندگان، بیماری خطرناکی اســت که 
همه گیر شدن آن هزینه زیادی برای استان ایجاد می کند؛ اما در مقابله دســتگاه ها با آنفلوآنزای پرندگان، 
سالمت مردم در اولویت قرار دارد. فرماندار اصفهان ادامه داد: اپیدمی آنفلوآنزای پرندگان اگرچه موضوع مهمی 

است اما مشکل چندانی در اصفهان ایجاد نکرده و شایع نشده است.

ضرورت آگاه سازی 
بیشتر مردم از وضعیت 
آب شرب

نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: اگر شرکت راه 
آهن به تولیدکننده خارجی اوراق می دهد می تواند با ذوب آهن 
نیز این گونه رفتار کند، اما زمانی که بــه خارجی ها حتی چهار 
ماه زودتــر از تحویل کاال، پول نقد می دهــد دلیلی وجود ندارد 
که تولیدکننده داخلی به ازای ریل، اوراق مشارکت تحویل دهد.

سیدناصر موســوی الرگانی با انتقاد به اینکه توان تولید ریل در 
ذوب آهن فراهم است؛ ولی واردات آن به کشور ادامه دارد، اظهار 

کرد: متاسفانه با سیاست های نادرســت واردات، اکنون در حال 
اشتغال زایی برای کشورهای چین، هند و ... هستیم و متاسفانه ارز 
را که پشتوانه کشومان است، از این طریق از ایران خارج می کنیم.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه امروز تــوان تولید هر آنچه تصور 
می کنیم، در کشور وجود دارد، افزود: متاسفانه کشور از نخبگان، 
صنعتگران و ... حمایت نمی کند؛ در حالی که حمایت از نخبه ای 
که نیاز کشور را طراحی و تولید کرده، از واردات انبوه کاال بسیار 

راحت تر است، اما هنوز به فکر واردات به ایران هستیم و تا زمانی 
که چنین رویه ای در کشور وجود داشته باشد، نمی توان به رتبه 

نخست اقتصادی منطقه در چشم انداز ۱۴۰۴ دست یابیم.
وی تصریح کرد: متاسفانه عده ای در کشــور به دنبال سفرهای 
خارجی برای گرفتن پورســانت های خارجــی و به جیب زدن 
تیلیاردهــا تومان پــول از طریق واردات به کشــور هســتند و 

درخصوص واردات ریل نیز این موضوع صدق می کند.

گالیه های نماینده مجلس از برخورد متناقض شرکت راه آهن؛
با ذوب آهن هم مثل خارجی ها رفتار کنید 

معاون مســافری راه آهن، از آغاز پیــش فروش بلیت 
قطارهای نوروزی از ۱۵ بهمــن خبر داد و گفت:  قیمت 

بلیت برای ایام پیک نوروز ۹۷ افزایش نمی یابد.
میرحسن موســوی اظهار کرد: برای پیک نوروز سال 
۹۷ بالغ بر ۴هزار و ۸۴۰ قطار خدمات رسانی می کنند؛ 

همچنین ایجاد یک میلیون و ۸۷۳ هزار صندلی برای نوروز ۹۷ تدارک دیده شده که نسبت به نوروز ۹۶ 
۱۳.۶درصد رشد داشته است.

موسوی  تاکید کرد:  قیمت بلیت قطارهای نوروزی تغییر نخواهد کرد و افزایش نمی یابد.
 معاون مســافری راه آهن تصریح کرد: پیش فروش قطارهــای نوروزی برای ۲۰ روز)از ۲۵ اســفند تا 
۱۵فروردین ۹۷( از ۱۵ بهمن ســاعت ۸ صبــح از طریق اینترنت و مراکز مجاز فــروش بلیت های قطار 

به صورت همزمان آغاز می شود.

پیش فروش بلیت 
قطارهای نوروزی 
بدون افزایش قیمت

باالخره موتورهای ســیکلت برقی به اصفهان آمدند. چند سالی می شود 
که بحث ورود موتورسیکلت های برقی به ترافیک کالن شهرها، به گوش 
می رسد؛ موتورهایی که با ســرو صدا و تبلیغات زیاد و بیان ویژگی های 

بی شــمار برای آنها، قرار بود ناجی بسیاری از مشکالت همچون آلودگی 
هوا و اقتصاد خانواده و کاهش مصرف سوخت های فسیلی باشد. مطالعات 
نشان مي دهد که  عامل اصلي ۶۰ تا ۷۰ درصد آالیندگي هواي شهرها، 

وسایل نقلیه اســت و مطالعات دقیق تر ثابت کرده که موتور سیکلت 
ها در بین وسایل نقلیه، متهم شماره یک هســتند و شش تا هشت 
برابر خودروها در آلودگــي هوا نقش دارند. این عمــده ترین دلیلی 

بود که موتورسیکلت های برقی را درمقایســه با نوع سوخت فسیلی آن 
برتری می داد. در حالی که عنوان می شــود قرار است بر اساس مصوبات 
هیئت دولت، موتورسیکلت های برقی را در یک برنامه پنج ساله جایگزین 
موتورسیکلت های بنزینی کنند، اما ســازمان ها و موسسات دولتی باید 
در جریان جایگزینی محصوالت جدید، خرید موتور ســیکلت های برقی 
را مدنظر قرار دهند و به صورت پلکانی تولید موتورســیکلت های بنزینی 
کاهش و مدل های های برقی  افزایش یابد این طرح همچون تمتم طرح های 
جدیدی که ابالغ و اجرایی می شــود مخالفان و موافقان زیادی را با خود 
همراه کرده است از یک سو مدیریت شهری برای تبلیغ و ایجاد انگیزه در 
میان شهروندان و در راستای استقبال از این طرح ارائه وام های کم بهره و 
تدوین سیاست های محدود کننده را در دستور کار خود قرار داد اما واقعیت 
جامعه و عدم استقبال چندان نســبت به این وسیله نقلیه نشان می دهد 
این سیاست ها تا به امروز نتوانســته تاثیری در موتور سواران برای خرید 

موتورهای برقی بگذارد .
با توجه به تمام این موضوع ها اگر در نظر بگیریم به طور کلی سه 

گروه از موتورسیکلت استفاده می کنند گروه اول برای تفریح اقدام به خرید 
موتور می کنند، گروه دوم کارمند، بازاری یا کشــاورز هستند که از آن به 
عنوان وسیله نقلیه برای رفت و آمد به محل کار استفاده می کنند و در نهایت 
برای برخی از مردم موتورسیکلت نان آور منزل شان است. بنابراین می شود 

بخشی از این مخاطبان را به استفاده از موتورهای برقی ترغیب کرد.
اما از سوی دیگر مخالفان این طرح در چند گروه تقسیم می شوند برخی 
از تولیدکنندگان موتورسیکلت تولید موتورهای برقی را طرحی شکست 

خورده مــی دانند آنهــا دلیل 
ادعای خود را ســرعت و شتاب 

بیشتر موتورســیلکت های بنزینی 
و استهالک کمتر آنها می دانند از سوی 

دیگر قیمت های چند برابری این وسایل نقلیه نسبت به موتور 
سیکلت های بنزینی می تواند از دالیلی باشد که مانع استقبال از 

این طرح خواهد شد.
به هر حال با تمام فراز و فرود هــای موجود باالخره علیرضا صلواتی می 
گوید: موتور دانش بنیانی که حدود یک ســال قبل با مشارکت معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری رونمایی شــد، به تولید انبوه رسیده 
اســت و اواخر بهمن ماه عرضه می شــود که ظاهری شیک و مورد پسند 
جوانان و جذابیت های بســیاری دارد. محل های شــارژ ایــن موتورها 
را در ۱۰ نقطــه از میادین اصلی شــهر در کنار ایســتگاه های دوچرخه 
 پیش بینی کرده ایم که به مــرور زمان به ۵۰ محــل افزایش پیدا خواهد 

کرد.

موتور سیکلت های برقی به نصف جهان آمدند؛

خداحافظی با سرعت
فاطمه جبلی

فرزانه افسرطه
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مدیر فرهنگسرای کوثر خبر داد:
 برپایی نمایشگاه »نقش نگار« 

از امروز
مدیر فرهنگســرای کوثر گفت: آثار اســتاد رضا 
بدرالســماء در قالب نمایشــگاه »نقش نگار« از  

امروز در معرض دید عموم قرار می گیرد.
حمیدرضــا مکارمی افــزود: این نمایشــگاه تا 
30بهمن ماه ادامــه خواهد داشــت و هر روز از 
ســاعت 9 الی 18 پذیرای عالقه منــدان به هنر 

نگارگری است.
مدیر فرهنگســرای کوثر افزود: مراسم افتتاحیه 
نمایش عروسکی شــاد و موزیکال »ایلیا و اتاق 
سحرآمیز« با حضور اکبر کشانی پیشکسوت تئاتر 
و جمعی از مسئوالن و هنرمندان، همراه با تجلیل 
از فعالیت های ارزشــمند این هنرمند در عرصه 

نمایش نواخته می شود.
مکارمی عنوان کرد: »ایلیا« داستان پسربچه ای 
دبستانی است که به اشــیای پیرامون خود مثل 
اســباب بازی ها و لوازم التحریر و... بی توجه است 
و بی نظمی ها و رفتارهای خشن او سبب می شود 
اشیای اتاقش در اندازه های چندین برابری خود 

زنده شده و به مقابله با او برآیند.
مدیر فرهنگسرای کوثر بیان داشت: عالقه مندان 
جهــت رزرو بلیت و کســب اطالعات بیشــتر 
می توانند به فرهنگســرای کوثر واقع در خیابان 
جی، خیابان مســجد علی مراجعه و یا با شماره 

تلفن 35212475 تماس حاصل کنند.

به قلم هوشنگ جمشیدیان؛
 نمایشنامه»عزیز آقا« 

به چاپ رسید
نمایشنامه»عزیز آقا« به قلم هوشنگ جمشیدیان 
از سوی بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 

مقدس اصفهان به چاپ رسید.
هوشنگ جمشــیدیان، رییس انجمن هنرهای 
نمایشی اصفهان اظهار کرد: داســتان عزیز آقا، 
وانمایه ای واقعی از فعالیت تخریبچیان لشــکر 
مقدس امام حسین)ع( اســت؛ کسانی که هنوز 
هم مشغول خنثی کردن مین ها هستند و جنگ 
برای آنها تمام نشده است. آنچه برای نوشتن این 
نمایشنامه در نظر داشتم، روایت جلوه ای واقعی از 

زندگی تخریبچی ها بود.
نویسنده این کتاب با اشاره به داستان کتاب خود 
گفت: هنوز در شلمچه و سوسنگرد و... خبرهایی 
از انفجار مین و شهادت پاره های تنمان به گوش 
می رسد و عزیز آقا با هدف بازتاب دادن این وقایع 
تلخ ادامه دار نوشته شده است. او نمادی از همه 
تخریبچی هاســت. پدرش کوه بُر بوده و به سبب 
آشــنایی با این حرفه در واحد تخریــب به کار 
گرفته می شــود. پس از اتمام جنگ نیز عزیزآقا 
به کار خود ادامه می دهد و پاکســازی منطقه را 

رها نمی کند.
گفتنی است نمایشنامه هایی مثل تپه شهدا، قلم 
جنگ، به خاطر زندگی، یاد هفتم، آهو و کما، در 
سال های گذشته از این نویســنده روی صحنه 

رفته است.

»ساعت5 عصر« را در شبکه 
نمایش خانگی ببینید

فیلم سینمایی »ســاعت 5 عصر« ساخته مهران 
مدیری از روز گذشــته در شبکه نمایش خانگی 

توزیع شد.
این فیلم که در دوران تولید و اکرانش با حواشی 
مختلفی همراه بود، نه در جشــنواره فجر، نه در 
اکران نوروزی و نه در اکران عیــد فطر، بلکه در 
یکی از هفته های معمولی تابستان امسال، پس از 
برگزاری اکران خصوصی اش با حضور چهره های 
سرشناســی همچون محمدباقر نوبخت و عادل 

فردوسی پور به روی پرده سینماها رفت.
نقش اصلی ایــن فیلم همچون بســیاری از آثار 
تلویزیونی مهران مدیری، بــه بازیگر محبوبش 

»سیامک انصاری« تعلق دارد.

 رییس حوزه هنری استان اصفهان 
خبر داد:

 مجوز تخریب 
در دست مالک سینما ایران

رییس حوزه هنری اســتان اصفهــان طی دو 
مصاحبه، از تعییــن تکلیف ســینما ایران تا 
برنامه های جشــنواره فیلم فجــر در اصفهان 

خبر داد.
مهدی احمدی فر با اشــاره بــه پیگیری هایی 
که برای جلوگیری از تخریب ســینما ایران به 
عمل آمده اســت، اظهارکرد: چندی پیش با 
ارســال نامه و ارائه مدارک و مستندات توسط 
وکیل ســینما به مقامات دســتگاه قضائی، از 
آنها درخواســت کردیم که تخریب ساختمان 

را متوقف کنند.
به گفته وی، مقام قضائی نیز در پاســخ به این 
درخواست و بر اســاس مجوزهای ارائه شده، 
ادامه تخریب را بالمانع عنــوان کرد و در حال 
حاضر نیز مالک ســینما در حــال تخریب آن 

است.
اجــرای ۶ تئاتر صحنــه ای و ۱۰ نمایش 

خیابانی به مناسبت دهه فجر
رییس حوزه هنری اســتان اصفهان در بخشی 
دیگر از صحبت های خود، با بیان اینکه از 17 
تا 20 بهمن ماه ۶ تئاتر صحنه ای و 10 نمایش 
خیابانی با حمایت حــوزه هنری اصفهان  اجرا 
می شود، ابراز داشت: نمایشگاه عکس انقالب 
اسالمی با همکاری بنیاد حفظ آثار و ارزش های 
دفاع مقدس، از 12 تا 22 بهمن ماه در گالری 

سعدی برگزار می شود.

معاون بنیاد شهید استان خبرداد:
برگزاری جشنواره سرود 
شاهد و ایثارگر در استان

معاون فرهنگی و آموزشــی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان اظهار کرد: در آستانه 
سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی و دهه مبارک فجر، سومین جشنواره 
استانی سرود شاهد و ایثارگر ویژه خانواده های 

معظم شهدا و ایثارگران برگزار می شود.
ســید علی قریشــی افزود: با اشــاره به اینکه 
عالقه مندان می توانند تا 5 اســفند ماه ســال 
جاری با مراجعه به ادارات بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران شهرســتان های استان اصفهان، در 
این جشنواره ثبت نام کنند گفت: آثار برگزیده 
برای شــرکت در مرحله پایانی جشــنواره در 
تاریخ 15 اسفند اعالم می شــود و همچنین 
مراســم اختتامیه و تجلیل از گروه ها و نفرات 
برتر به مناسبت 22 اســفند ماه مصادف با روز 

بزرگداشت شهدا برگزار خواهد شد.

علیرضا قربانی، تیتراژ فیلم 
»چهارراه استانبول« را خواند

علیرضا قربانــی خواننده موســیقی ایرانی، در 
آخرین ساخته مصطفی کیایی همکاری داشته 
و تیتراژ فیلم ســینمایی »چهارراه استانبول« 
را خوانده اســت. وی که در جشنواره فیلم فجر 
نیز حضور داشته است، خواننده آلبوم »فروغ«  
و تیتراژ فیلم سینمایی »چهارراه استانبول« به 
کارگردانی مصطفی کیایی است.  شعر تیتراژ این 
فیلم، سروده »مسعود کالنتری« است و غالمرضا 
صادقی هم ملودی ســامان صمیمی و علیرضا 

قربانی برای این قطعه را تنظیم کرده است.
ساخت موســیقی این فیلم هم توسط »آرمان 
موسی پور« به پایان رسیده و هفته آینده اولین 
پخش چهارراه استانبول در جشنواره فیلم فجر 
خواهد بود. جدیدترین ساخته مصطفی کیایی، 
اولین روایت سینمایی از فاجعه ریزش ساختمان 
پالسکو واقع در چهارراه استانبول تهران است که 
زمستان سال گذشته رخ داد و در آن جمعی از 

آتش نشانان و کسبه پالسکو جان باختند.

کتاب »مکتب در فرایند 
نواندیشی« به چاپ دوم رسید

کتاب »مکتب در فرایند نواندیشی« که اثری 
در نقد دیدگاه های محســن کدیــور در حوزه 
شیعه شناسی اســت،  در 29۶ صفحه، با قطع 
رقعی، تیراژ یک هزار نســخه و قیمت 15هزار 

تومان به چاپ دوم رسید.
کتاب »مکتب در فرآیند نواندیشــی« در سه 
بخش و سه پیوست تدوین و نگاشته شده است: 
»نواندیشــی در حوزه امامت«، »نواندیشی در 
حوزه فقاهت« و »نواندیشــی در حوزه مکاتب 
و فرق«. »معمای اســتحاله« و »نواندیشــی 
سکوالر« و »الهیات دگراندیشی« نیز عناوین 

سه پیوست کتاب هستند.

 با مسئوالن

دنیای موسیقی

تازه های نشر

سینما ساحل؛ در پیچ و خم تعیین نهایی نقشه ها

پیشنهاد سردبیر:

نمایشگاه 

نمایشنامه

شبکه خانگی

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: 
کاوش های باستان شناســی در دستکندهای 
زیرزمینــی سفیدشــهر، با پیگیــری اداره کل 
میراث فرهنگی استان و اخذ مجوزهای الزم به 

سرپرستی زهرا ساروخانی آغاز شد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان، فریدون الهیاری با اعالم این 
خبر گفت: با توجه به بررســی های نخســتین 
و مصاحبه بــا ســالمندان منطقــه، کاوش از 
ســرداب خانه تاریخی بقال آغاز شد. وی ادامه 
داد: بر اســاس مطالعات اولیه مردم شناسی در 
سفید شــهر)همزمان با کاوش ها(، وسعت این 
دســتکندها حداقل نیمی از زیر بافت تاریخی 
شــهر را تشــکیل می دهد. همچنین به دلیل 
اینکه دسترسی به این اثر که به شهر زیرزمینی 

معروف اســت، از تاریخ دهم بهمــن ماه محقق 
شده، چگونگی، گســترش و تعیین قدمت آن 
نیاز به ادامه کاوش ها و مطالعات و بررسی های 

میدانی دارد.
الهیاری ادامه داد: شــهر زیرزمینی سفیدشهر، 
دومین شهر زیرزمینی بعد از نوش آباد در شمال 

منطقه اصفهان خواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبرداد:

آغاز کاوش های باستان شناسی در دستکندهای زیرزمینی سفیدشهر

دفاع مقدسمیراث فرهنگی

شهرام حقیقت دوست صفحه 
اجتماعــی خــود را بــا ســلفی 
دونفره به روز کرد: او نوشــت: 
»معکوس، پوالد کیمیایي عزیز، 

کارگردان ، رفیق ...«

احسان علیخانی،مجری برنامه ماه 
عسل، اینســتاگرامش را با خبر 
درگذشت عمو موســی،به روز 
کرد. وی نوشــت:بعد اون همه 
سال سختی ،داشت حالش خوب 
میشد اما رفت، خدا رحمتش کنه

النــاز شاکردوســت که در 
بیمارســتان بســتری است، با 
انتشــار عکســی از مالقات 
مهــران  مدیــری، بازیگــر 
ســینما، صفحــه اجتماعــی 

خود را به روز کرد.

سلفی شهرام 
حقیقت دوست با همکارش

 عمو موسای 
ماه عسل درگذشت

مهران مدیری به دیدن 
خانم سوپراستار رفت

صحنه نمایش اصفهان این هفته میزبان 5 تئاتر است که اجرای 2 نمایش 
آن همین هفته آغاز می شــود. صحنه های تئاتر اصفهان با نزدیک شدن 
به آغاز به کار جشــنواره فیلم فجر در حال کم رنگ شــدن حضور اهالی 
تئاتر اســت. این هفته نیز با اتمام برخی نمایش های روی صحنه و آغاز 
تعداد کمتــری نمایش رو به رو هســتیم؛ نکته جالب توجه این اســت 
که در تئاترهای این هفته اصفهان، 2 ســالنی که کمتر به نمایش تئاتر 
می پرداختند نیز میزبان گروه های نمایش هســتند؛ اما همچنان تعداد 
تئاترهای روی صحنه کم است. تئاتر »هیچکس رو محکم بغل نکن« به 
کارگردانی محمدجواد سجادی از 27 دی به روی صحنه رفته است و تا 
20 بهمن هر شب ساعت 17:30 اجرا می شود. این نمایش را می توان در 
تاالر هنر واقع در میدان الله تماشا کرد. آمفی تئاتر هنرستان هنرهای زیبا 
نمایشی به کارگردانی مجید کاشی فروشان به اسم »شایعات 2018« را به 
روی صحنه می برد. این تئاتر کمدی که از 20 دی اجرا داشته است تا 14 
بهمن  اجرا دارد، ساعات اجرای این نمایش وابسته به روز آن در سانس های 

17:30، 19:30 و 20 متفاوت است. آمفی تئاتر هنرستان هنرهای زیبا در 
خیابان مطهری قرار دارد. بازیگران تئاتر »شایعات 2018« به نویسندگی 
نیل ســایمون را رادنوش مقدم، شهاب غزالی، ســعید یاردوستی، الهام 

رضایی، هادی مسعودی، مهسا آقادادی، عادل یوسفی، اسماعیل سلمانی 
و آرام یوسفی نیا تشکیل می دهند. زنگ افتتاح تئاتر »مثل سوسوی فانوس 
آویخته« با حضور هوشنگ حریرچیان در روز چهارشنبه 11 بهمن ماه در 
آموزشگاه آدمک واقع در خیابان فیض، خیابان ارباب، نبش کوچه 5 نواخته 
می شود؛ کارگردان این تئاتر، پویان عطایی اســت که آن را تا 30 بهمن 

ساعت 19 هر شب به روی صحنه می برد.
اسماعیل موحدی تئاتر »دام« را طراحی و کارگردانی می کند که آن را از 
10 بهمن به روی صحنه برد و تا 30 بهمن اجرا خواهد داشت، این نمایش 
به نویسندگی تادئوش روژه ویچ، هر شب ساعت 18:45 در تاالر هنر واقع 

در میدان الله برگزار می شود.
نمایش موزیکال »ســیندرال و منیژه« به کارگردانــی فرانک کیانی از 
امروز شــروع به اجرا می کند و تا 29 بهمن روی صحنه اجرا خواهد ماند. 
این نمایش هر شب ساعت 19 در هنر ســرای خورشید مقابل چشمان 

تماشاگران قرار می گیرد.

 مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس بیان کرد:

جزئیات نوزدهمین جشنواره تئاتر استانی بسیج

نوزدهمین دوره جشنواره تئاتر استانی بسیج، از 
17 تا 19 بهمن ماه در سالن سوره حوزه هنری 

برگزار می شود.
دبیر این جشــنواره اظهار کرد: جشنواره تئاتر 
استانی بســیج که فراخوان خود را از مرداد ماه 
ســال جاری منتشــر کرده بود، در نهایت پس 
از بررســی ۶8 طــرح رســیده، هفدهمین اثر 
 موفق بــه راهیابی به بخش بازبینی جشــنواره 

شد.
جواد ایزددوســت ادامه داد: این جشــنواره با 
همکاری سازمان بســیج هنرمندان اصفهان و 
بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
در بخش اصلی نمایش صحنــه ای، خیابانی و 

نمایشنامه نویسی برگزار می شود. 
مدیر بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 

مقدس، ضمن اعالم اســامی هیئت بازبین این 
جشنواره گفت: بازبینی آثار راه یافته به جشنواره 
امروز و فردا توسط هوشنگ جمشیدیان، احمد 
شــاهین فر و مریم معالیی انجام می شــود و 
از 17تــا19 بهمــن ماه نیز در ســالن ســوره 
 حوزه هنــری، شــاهد برپایی این جشــنواره 

هستیم.

هفته تئاتری اصفهان با پنج اجرا

مردم هنردوســت اصفهان نیز که از عالقه مندان به حوزه هنر و سینما 
هستند، پس از سال ها انتظار، از ســال گذشته شاهد دیدن سالن های 
ســینمایی مجهز در شهر شــدند. این بازسازی ها از ســینما قدس با 
حمایت، نظارت و مشارکت موسسه سینما شهر، پس از گذشت 2۶ سال 

بازسازی اساسی شد.

این سینما که پیشتر با یک سالن فعال بود، پس از طی مراحل مختلف 
بازسازی و بهسازی، با دو سالن نمایش مجزا و ظرفیت کلی 900 صندلی 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
از جمله اقدام هایــی که با حمایت این موسســه وابســته به معاونت 
ســینمایی در این ســینما انجام خواهد گرفت، می تــوان به اصالح و 

بازسازی نمای ورودی، نصب دو تابلوی اکران فلکسی، نصب در شیشه ای 
و برقی برای ورودی اصلی، زیباسازی گیشــه فروش بلیت، نورپردازی 
سالن انتظار، ساخت دو بوفه جدید و مدرن و دکوراسیون سقف سالن 

انتظار اشاره کرد.
در بازسازی جدید این سالن سینمایی، کارهایی چون تعویض و نصب 
پرده اکران، بازسازی اساســی نمازخانه، خرید و نصب سیستم صوتی 
آنالوگ در سالن شماره دو و دالبی سراوند دیجیتال در سالن شماره یک، 
احداث آپاراتخانه، نصب تابلوی راهنمای تماشاگران و... انجام شده است.

روند نوســازی ســینماهای دیار نصف جهــان در ایســتگاه دوم به 
سینمای چهارباغ رســید. این فضای ســینمایی، محصول بازسازی و 
استحکام بخشی و توســعه پیکره سینما خانواده اســت که »پردیس 

سینمایی چهارباغ« نام گرفت.
این سینما دارای 4 ســالن مجزا به نام های شــیخ بهایی، چهلستون، 
چهارســوق و نقش جهان و مجهز به مدرن ترین سیستم های صوتی و 

تصویری است که در مدت شش ماه بازسازی و تجهیز شد.
در طبقه نخست آن یک سالن سینمایی با 430 صندلی و در طبقه دوم 
2 سالن ســینمایی با ظرفیت 130 صندلی و یک سالن با ظرفیت 80 
صندلی و فضای کتابخانه و نمازخانه وجود دارد و به سیســتم اطفای 

حریق مجهز است.
مدیر حوزه هنری اصفهان، اوایل مهرماه ســال جاری از آغاز بازسازی 

سینما ساحل اصفهان خبرداد.
سید مصطفی حسینی افزود: این سینما پس از بازسازی، به چهار سالن 
نمایش و یک کافه سینما با ظرفیت کلی 900 صندلی و با تمام امکانات 

سینماهای مدرن و استاندارد دنیا مجهز خواهد شد.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان تاکید کرد: هزینه نهایی 
بازسازی این سینما حدود پنج میلیارد و 200 میلیون تومان برآورد شده 
و نهادهایی مانند شهرداری و برخی شرکت های خصوصی قرار است با 
موسسه بهمن سبز حوزه هنری، در بازســازی این سینما مشارکت و 
همیاری کنند. آخرین اظهار نظر این مقام مسئول در تاریخ 10 دی ماه 

سال جاری، حاکی از رضایت وی از روند باز سازی سینما ساحل است.
به گفته سید مصطفی حسینی، نقشه نهایی سینمای مذکور تا دو هفته 

آینده نهایی می شود.

 مدیر حوزه هنری اصفهان در توضیح  آخرین وضعیت بازسازی سینما ساحل بیان کرد:

سینما ساحل؛ در پیچ و خم تعیین نهایی نقشه ها

سینما به عنوان یکی از مراکز فرهنگی، نقش بسیار مهمی در گذراندن اوقات فراغت همه اقشار جامعه دارد؛ اما الزمه جذب بیشتر 
شهروندان، داشتن سالن های مجهز به آخرین تکنولوژی های روز دنیاست.

طي حکمي از سوي محمد عیدي، معاون شهردار و 
رییس سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري 
اصفهان، مهدي تمیزي به عنوان مدیر موزه هنرهاي 

معاصر اصفهان منصوب شد.
در ابتداي این حکم آمده است: »جهانشهر اصفهان، 
گنجینه اي بي بدیل از آثار مانــدگار فرهیختگان 
و هنرمندان نام برداري اســت که هر یک پیشگام 
ســبکي و پیشــاهنگ مکتبي خالقانه در ایران و 
جهان بوده اند. بي شمار نام آوران این خطه، از طایفه 

پرتعداد هنرمندان و معماران، همه گواه و شاهدي بر 
این مدعاست که در این برهه تاریخي به حکم وظیفه 
و ماموریت محوله ســازماني، باید نگهبان صدیق 
این میراث گرانبها و ادامه دهنده این طریق پرمعنا 
باشیم«. گفتني است مهدي تمیزي داراي مدرک 
کارشناسي هنر از دانشگاه سوره اصفهان و تهران و 
هنرآموخته هنرستان هنرهاي زیباي اصفهان است.

وي عضویت موسسه توسعه هنرهاي تجسمي ایران، 
انجمن عکاسان ایران، خانه کتاب ایران)سراي اهل 

قلم(، ایکوموس)انجمن جهاني پاســداري از ابنیه 
و محوطه هاي تاریخــي(، خانه کاریکاتــور ایران، 
دریافت کننــده 18 جایزه و تقدیر در رشــته هاي 
عکس، گرافیــک، کاریکاتور و روزنامــه نگاري از 
1373تا1395، برپاکننده 11 نمایشگاه انفرادي و 
بیش از 50 نمایشگاه گروهي در رشته هاي عکس، 
گرافیک و کاریکاتور در سال 1373، داورِ 14 مسابقه 
ملي در رشته هاي عکس، گرافیک، گرافیک محیطي 
و کاریکاتور از سال 1380 تا 139۶ است و تالیف و 
انتشار 12 عنوان کتاب در رشته هاي تصویرگري، 
پژوهش هنر، ادبیات و تاریخ را در کارنامه خود دارد.

مدیر جدید موزه هنرهاي معاصر اصفهان منصوب شد
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مفاد آراء 
11/289 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شماره 2431 مورخ 96/10/11  خانم الهام ملک   فرزند اکبر  بشماره کالسه 1471 
و به شماره شناسنامه 691 صادره به شماره ملی 1141243989 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197/23 مترمربع از پالک  562 و 563  فرعی از 158  
اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی شهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 169 و صفحه 172 دفتر 152 مالحظه و 

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

2- رای شماره 2430 مورخ 96/10/11  آقای روح اهلل ملک   فرزند اکبر  بشماره کالسه 
1470 و به شماره شناسنامه 373 صادره به شــماره ملی 1141206382 نسبت به 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197/23 مترمربع از پالک  562 و 563  
فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 169 و صفحه 172 دفتر 

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

3- رای شــماره 2443 مورخ 96/10/11  خانــم فهیمه جعفری ورنوســفادرانی فرزند 
نوراهلل  بشماره کالسه 1469 و به شماره شناسنامه 1130042022 صادره به شماره ملی 
1130042022 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197/23 
مترمربع از پالک  562 و 563  فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 

169 و صفحه 172 دفتر 152 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شماره 2420 مورخ 96/10/11  آقای نادعلی غفوری ورنوسفادارنی فرزند حیدر  
بشماره کالسه 1056 و به شماره شناسنامه 13389 صادره به شماره ملی 1140132611 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 200 مترمربع از پالک  771  فرعی از 158  
اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مالکیت شهرداری 

طی ثبت در صفحه 187 دفتر 151  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 2398 مورخ 96/10/09  آقای فتح اهلل مجیدی پور   فرزند اسداهلل  بشماره 
کالسه 1369 و به شماره شناســنامه 420 صادره به شماره ملی 114995480 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180/70 مترمربع پالک  750 و 751  فرعی از 158  واقع 
در صدر آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی 

شهر  ثبت در صفحه 145 و 106  دفتر 152 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شــماره 2380 مورخ 96/10/09  آقای محمدرضا اعالیی   فرزند یداهلل  بشماره 
کالسه 1379 و به شماره شناسنامه 13660 صادره به شماره ملی 1140135341 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 202 مترمربع پالک  565 و 564  فرعی 
از 158  واقع در صدر آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 271 

دفتر 151 و صفحه 274 دفتر 151  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 2379 مورخ 96/10/09  خانم لیال حاج هاشــمی ورنوسفادرانی   فرزند 
حســین  بشماره کالســه 1560 و به شــماره شناســنامه 601 صادره به شــماره ملی 
1141128322 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 202 مترمربع 
پالک  565 و 564  فرعی از 158  واقع در صدر آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 271 دفتر 151 و صفحه 274 

دفتر 151  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شماره 2376 مورخ 96/10/09  خانم سیمین کاظمی  فرزند محمدحسین   بشماره 
کالسه 1413 و به شماره شناسنامه 2376 صادره به شماره ملی 1141192411 نسبت به 
3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 200  مترمربع از پالک  562  فرعی از 
158 اصلی واقع در صدر آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 

مالک رسمی شهرداری خمینی شهر مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 2375 مورخ 96/10/09  آقای مهدی حاج حیدری  فرزند عبدالغفار   بشماره 
کالسه 1412 و به شماره شناسنامه 695 صادره به شماره ملی 1141682427 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 200  مترمربع از پالک  562  فرعی از 
158 اصلی واقع در صدر آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 

مالک رسمی شهرداری خمینی شهر مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شــماره 2392 مورخ 96/10/09  آقای جواد صفری فروشانی  فرزند سیف اهلل   
بشماره کالسه 1474 و به شماره شناسنامه 7737 صادره به شماره ملی 1142302271 
نسبت به  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 68/26  مترمربع از پالک  668 و 695  فرعی 
از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 475 دفتر 142 و سند 44240 مورخ 56/10/05 دفترخانه 73  مالحظه و 

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

11- رای شماره 2315 مورخ 96/10/06  خانم اعظم پریشانی فروشانی  فرزند حسینعلی   
بشماره کالسه 0010 و به شماره شناسنامه 17646 صادره به شماره ملی 1140176005 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 265  مترمربع از پالک  83  
فرعی از 80   اصلی واقع در صحرای کهنه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  

سند 12107 مورخ 92/05/06 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 2316 مورخ 96/10/06  آقای محمدســعید جبل عاملی  فرزند اکبر   
بشماره کالسه 0921 و به شماره شناســنامه 666 صادره به شماره ملی 1141083817 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 265  مترمربع از پالک  83  
فرعی از 80   اصلی واقع در صحرای کهنه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  

سند 28939 مورخ 96/02/22 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شــماره 2280 مورخ 96/10/04  خانم بتول کاظمی اندانی  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 1388 و به شماره شناسنامه 42 صادره به شــماره ملی 1141499101 نسبت به 
ششدانگ  یکباب ساختمان دامداری به مساحت 233  مترمربع از پالک  608/3 و 611 و 
612  فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند الکترونیکی  9006  ثبت در صفحه 518 دفتر 611 و ارائه قولنامه از 
مصطفی عمادی ســند 13398 مورخ 34/09/29 دفترخانه 61 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شماره 7436 مورخ 96/06/13  شرکت آب و فاضالب شهرستان خمینی شهر  
بشماره کالسه 1516 و به شناسه ملی 4111767648644 نسبت به ششدانگ  یکباب چاه 
و منبع آب  به مساحت 61/46  مترمربع از پالک  2 و 3  فرعی از 48 اصلی واقع در مزرعه 

پشت چشمه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 35059 مورخ 37/06/18 
دفترخانه 82 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
15- رای شــماره 2274 مورخ 96/10/04  آقای رضا خوش اخالق   فرزند محمد حسن 
بشماره کالسه 0963 و به شماره شناســنامه 296 صادره به شماره ملی 1140994247 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 205  مترمربع از پالک  993  
فرعی از 116 اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 8 دفتر 227 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شماره 2275 مورخ 96/10/04  خانم معظمه حاجی حیدری   فرزند رضا  بشماره 
کالسه 0964 و به شماره شناسنامه 320 صادره به شماره ملی 1141011417 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 205  مترمربع از پالک  993  فرعی از 
116 اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  ثبت در صفحه 470 دفتر 705 و صفحه 8 دفتر 227  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
17- رای شــماره 2324 مــورخ 96/10/06  خانم زهرا طهرانی فرزند عباس  بشــماره 
کالسه 0693 و به شماره شناسنامه 3213 صادره به شماره ملی 1140555715 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 179 مترمربع از پالک  
839 و 840  فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخودجاری  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 217430 مورخ 92/03/11 و ارائه قولنامه از مالکیت کریم 

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

18- رای شــماره 2318 مورخ 96/10/06  آقای عباس کیانی خوزانی   فرزند عبدالصمد  
بشماره کالسه 1285 و به شماره شناسنامه 11111 صادره به شماره ملی 1140364103 
نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 192/35  مترمربع از پالک  778  
فرعی از 112  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 83179 
مورخ 73/10/15 دفترخانه 63 ثبت در صفحــه 521 دفتر 235 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شماره 2289 مورخ 96/10/04  خانم شهناز دباغی  فرزند حسن  بشماره کالسه 
0850 و به شماره شناسنامه 59 صادره به شماره ملی 1140988425 نسبت به 10 حبه از 
7/2  حبه از 72 حبه   یکباب مغازه به مساحت 25/86 مترمربع  از پالک شماره 62/7 و 62/6 
که 62/7 تبدیل شــده به  پالک  810 فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 198293 مورخ 89/04/14 و ارائه قولنامه از 

احمد آذری و سند 198281  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شماره 2116 مورخ 96/09/28  خانم عزت دباغی  فرزند حسن  بشماره کالسه 
0855 و به شماره شناسنامه 75 صادره به شماره ملی 1140965824 نسبت به 10 حبه از 
7/2  حبه از 72 حبه   یکباب مغازه به مساحت 25/86 مترمربع  از پالک شماره 62/7 و 62/6 
که 62/7 تبدیل شــده به  پالک  810 فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1987283 مورخ 89/04/14 و ارائه قولنامه از 

احمد آذری سند 34905 مورخ 54/01/10 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شماره 2115 مورخ 96/09/28  خانم صدیقه دباغی ورنوسفادرانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 0842 و به شماره شناســنامه 241 صادره به شماره ملی 1140940503 
نســبت به 10 حبه از 7/2  حبه از 72 حبه   یکباب مغازه به مســاحت 25/86 مترمربع  از 
پالک شماره 62/7 و 62/6 که 62/7 تبدیل شــده به  پالک  810 فرعی از 120   اصلی 
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 198285 مورخ 
89/04/14 و ارائه قولنامه از احمد آذری ســند 34905 مــورخ 54/01/10 دفترخانه 73   

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

22- رای شماره 2114 مورخ 96/09/28  خانم صغری دباغی ورنوسفادرانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 0867 و به شماره شناســنامه 243 صادره به شماره ملی 1140910833 
نسبت به 10 حبه از 7/2  حبه از 72 حبه   یکباب مغازه به مساحت 25/86 مترمربع  از پالک 
شماره 62/7 و 62/6 که 62/7 تبدیل شــده به  پالک  810 فرعی از 120   اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 198287 مورخ 89/04/14 

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

23- رای شماره 2113 مورخ 96/09/28  خانم عفت دباغی  فرزند حسن  بشماره کالسه 
0858 و به شماره شناسنامه 239 صادره به شماره ملی نسبت به 10 حبه از 7/2  حبه از 72 
حبه   یکباب مغازه به مســاحت 25/86 مترمربع  از پالک شماره 62/7 و 62/6 که 62/7 
تبدیل شده به  پالک  810 فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 198293 مورخ 89/04/14 و ارائه قولنامه از احمد آذری سند 

34905 مورخ 54/01/10 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 2112 مورخ 96/09/28  خانم ملوک دباغی ورنوسفادرانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 0886 و به شماره شناســنامه 186 صادره به شماره ملی 1140921045 
نســبت به 10 حبه از 7/2  حبه از 72 حبه   یکباب مغازه به مســاحت 25/86 مترمربع  از 
پالک شماره 62/7 و 62/6 که 62/7 تبدیل شــده به  پالک  810 فرعی از 120   اصلی 
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 198295 مورخ 
89/04/14 و ارائه قولنامه از احمد آذری ســند 34905 مــورخ 54/01/10 دفترخانه 73   

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

25- رای شماره 2117 مورخ 96/09/28  خانم مهناز دباغی  فرزند حسن  بشماره کالسه 
0891 و به شماره شناسنامه 43626 صادره به شماره ملی 1815336072 نسبت به 10 
حبه از 7/2  حبه از 72 حبه   یکباب مغازه به مساحت 25/86 مترمربع  از پالک شماره 62/7 
و 62/6 که 62/7 تبدیل شــده به  پالک  810 فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوسفادران  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 198289 مورخ 89/04/14 و ارائه 
قولنامه از احمد آذری ســند 34905 مورخ 54/01/10 دفترخانــه 73   مالحظه و محرز 

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

26- رای شماره 2287 مورخ 96/10/04  خانم شهناز دباغی  فرزند حسن  بشماره کالسه 
0846 و به شماره شناسنامه 59 صادره به شــماره ملی 1140988425 نسبت به 10 حبه 
از 7/2  حبه از 72 حبه   یکباب گاراژ به مساحت 364/80 مترمربع  از پالک شماره 62/7 
و 62/6 که 62/7 تبدیل شــده به  810 فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 19829 و سند 198281  مورخ 89/04/14 و 
ارائه قولنامه از احمد آذری سند 34905 مورخ 54/01/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

27- رای شماره 2122 مورخ 96/09/28  خانم عفت دباغی  فرزند حسن  بشماره کالسه 
0857 و به شماره شناسنامه 239 صادره به شماره ملی نسبت به 10 حبه از 7/2  حبه از 72 
حبه   یکباب گاراژ به مساحت 364/80 مترمربع  از پالک شماره 62/7 و 62/6 که 62/7 
تبدیل شده به  810 فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 198293 مورخ 89/04/14 و ارائه قولنامه از احمد آذری سند 

34905 مورخ 54/01/10 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شماره 2123 مورخ 96/09/28  خانم ملوک دباغی ورنوسفادرانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 0877 و به شماره شناســنامه 186 صادره به شماره ملی 1140921045 
نســبت به 10 حبه از 7/2  حبه از 72 حبه   یکباب گاراژ به مساحت 364/80 مترمربع  از 
پالک شماره 62/7 و 62/6 که 62/7 تبدیل شــده به  810 فرعی از 120   اصلی واقع در 

ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 198295 مورخ 89/04/14 
و ارائه قولنامه از احمد آذری سند 34905 مورخ 54/01/10 دفترخانه 73   مالحظه و محرز 

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

29- رای شماره 2118 مورخ 96/09/28  خانم مهناز دباغی  فرزند حسن  بشماره کالسه 
0888 و به شماره شناسنامه 43626 صادره به شماره ملی 1815336072 نسبت به 10 
حبه از 7/2  حبه از 72 حبه   یکباب گاراژ به مساحت 364/80 مترمربع  از پالک شماره 62/7 
و 62/6 که 62/7 تبدیل شــده به  810 فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 198289 مورخ 89/04/14 و ارائه قولنامه از 

احمد آذری سند 34905 مورخ 54/01/10 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شماره 2119 مورخ 96/09/28  خانم عزت دباغی  فرزند حسن  بشماره کالسه 
0852 و به شماره شناسنامه 75 صادره به شــماره ملی 1140965824 نسبت به 10 حبه 
از 7/2  حبه از 72 حبه   یکباب گاراژ به مساحت 364/80 مترمربع  از پالک شماره 62/7 
و 62/6 که 62/7 تبدیل شــده به  810 فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 198283 مورخ 89/04/14 و ارائه قولنامه از 

احمد آذری سند 34905 مورخ 54/01/10 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شماره 2120 مورخ 96/09/28  خانم صدیقه دباغی ورنوسفادرانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 0841 و به شماره شناســنامه 241 صادره به شماره ملی 1140940503 
نســبت به 10 حبه از 7/2  حبه از 72 حبه   یکباب گاراژ به مساحت 364/80 مترمربع  از 
پالک شماره 62/7 و 62/6 که 62/7 تبدیل شــده به  پالک  810 فرعی از 120   اصلی 
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 198285 مورخ 
89/04/14 و ارائه قولنامه از احمد آذری ســند 34905 مــورخ 54/01/10 دفترخانه 73   

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

32- رای شماره 2121 مورخ 96/09/28  خانم صغری دباغی ورنوسفادرانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 0863 و به شماره شناســنامه 243 صادره به شماره ملی 1140910833 
نســبت به 10 حبه از 7/2  حبه از 72 حبه   یکباب گاراژ به مساحت 364/80 مترمربع  از 
پالک شماره 62/7 و 62/6 که 62/7 تبدیل شــده به  پالک  810 فرعی از 120   اصلی 
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 198287 مورخ 
89/04/14 ارائه قولنامه ز احمد آذری سند 34905 مورخ 54/01/10 دفترخانه 73 مالحظه 

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

33- رای شــماره 3392 مورخ 96/10/27  آقای خسرو آل نوری   فرزند فتح اهلل  بشماره 
کالسه 1476 و به شماره شناسنامه 10087 صادره به شماره ملی 1142325679 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  نیمه ساز به مساحت 162/74  مترمربع از پالک  
1909  فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند الکترونیکی 4110  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شــماره 3391 مورخ 96/10/27  خانم سعیده طاهری فرزند غالمرضا  بشماره 
کالسه 1475 و به شماره شناسنامه 1130129071 صادره به شماره ملی 1130129071 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  نیمه ساز به مساحت 162/74  مترمربع از 
پالک  1909  فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 4109  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شــماره 7962 مورخ 95/12/23  آقای بهمن هارونی   فرزند لهراسب  بشماره 
کالسه 1159 و به شماره شناسنامه 23029 صادره به شماره ملی 1140229885 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 106/50  مترمربع از پالک  1275  فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 8141 مورخ 

85/03/07 دفترخانه 139  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 2345 مورخ 96/10/06  خانم فاطمه حاجی حیدری ورنوســفادرانی   
فرزند فتح اهلل  بشماره کالسه 1133 و به شماره شناسنامه 22168 صادره به شماره ملی 
0059052457 نســبت به ششــدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 162/30  
مترمربع از پالک  232  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل به موجب نامه شماره 96/1/10648 مورخ 96/08/24 شهرداری 
خمینی شهر صدور سند بالمانع است و الزم به ذکر است مالکیت ششدانگ به نام حیدر 
علیجانی که در گزارش کارشناس مربوطه به آن اشاره شــده است که پس از رها سازی 
مالکیت به شهرداری رســیده و طب نامه مذکور به متقاضی اجازه صدور سند را بالمانع 

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

37- رای شماره 3331 مورخ 96/10/25  آقای اصغر محمود خانی   فرزند رحیم  بشماره 
کالسه 1336 و به شماره شناســنامه 1062 صادره به شماره ملی 1141097613 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  2 طبقه به مساحت 141/40  مترمربع از پالک  
343  فرعی از 117  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی رحیم محمود خانی طی سند 121223 مورخ 85/10/24 

دفترخانه 63   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 3330 مورخ 96/10/25  خانم محبوبه حاجی هاشمی ورنوسفادرانی   
فرزند عبدالخالق  بشماره کالسه 1335 و به شماره شناسنامه 5799 صادره به شماره ملی 
1142286029 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  2 طبقه به مساحت 
141/40  مترمربع از پالک  343  فرعی از 117  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی رحیم محمود خانی طی سند 

121223 مورخ 85/10/24 دفترخانه 63   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شــماره 2450 مورخ 96/10/11  آقای غالمعلی کاکولی ورنوسفادرانی   فرزند 
حیدرعلی  بشماره کالســه 1403 و به شــماره شناســنامه 448 صادره به شماره ملی 
2410229077 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 200  مترمربع 
از پالک  584 و 609   فرعی از 158  اصلی واقــع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از  شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 166 دفتر 152 و 

صفحه 187 و 190 دفتر 152  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شماره 2451 مورخ 96/10/11  آقای محمدرضا صالحی   فرزند روح اهلل  بشماره 
کالسه 1404 و به شماره شناسنامه 7881 صادره به شماره ملی 1142303713 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 200  مترمربع از پالک  584 و 609   
فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 166 دفتر 152 و صفحه 187 و 190 دفتر 152  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شــماره 3458 مورخ 96/03/28  خانم زهرا حاجیان فروشانی   فرزند محمود  
بشماره کالسه 1511 و به شماره شناســنامه 470 صادره به شماره ملی 1141104318 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 100  مترمربع از پالک  144  فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 24776 مورخ 

74/04/05 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شماره 2553 مورخ 96/10/13  آقای علی رضایی   فرزند زین العابدین  بشماره 
کالسه 1333 و به شــماره شناسنامه 3 صادره به شــماره ملی 1142049116 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مســاحت 193  مترمربع از پالک  749  فرعی از 109  
اصلی واقع در آدریان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 

رسمی محمد صادق پریشانی  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
43- رای شماره 3336 مورخ 96/10/25  آقای مهدی صمدی   فرزند رمضانعلی  بشماره 
کالسه 0337 و به شماره شناسنامه 706 صادره به شماره ملی 1141244136 نسبت به 
ششدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 32/75  مترمربع از پالک  503  فرعی از 84  اصلی 
واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 104995 مورخ 

79/06/19 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شماره 3335 مورخ 96/10/25  آقای مهدی صمدی   فرزند رمضانعلی  بشماره 
کالسه 0290 و به شماره شناسنامه 706 صادره به شماره ملی 1141244136 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 145/55  مترمربع از پالک  503  فرعی از 84  اصلی 
واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 104995 مورخ 

79/06/19 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شــماره 3003 مورخ 96/10/18  آقای عباس قاسمی خوزانی   فرزند شکراهلل  
بشماره کالسه 0988 و به شماره شناســنامه 197 صادره به شماره ملی 1141124289 
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 46/54  مترمربع از پالک  680  فرعی از 
114  اصلی واقع در صحرای شــمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 128444 مورخ 80/04/06 و سند 135434 مورخ 81/12/29   دفترخانه 73 ثبت در 

صفحه 192 دفتر 384  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شماره 3089 مورخ 96/10/20  آقای محســن ابراهیمی نیا   فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1468 و به شماره شناسنامه 1603 صادره به شماره ملی 1141115638 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 168/50مترمربع از پالک  181  فرعی از 84  
اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 15965 

مورخ 79/01/19 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شماره 2131 مورخ 96/09/28  خانم شــهین مرادی دزکی   فرزند حاجی بابا  
بشماره کالســه 1288 و به شماره شناسنامه 17 صادره به شــماره ملی 6339838308  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 149/30  مترمربع از پالک  786  فرعی از 109  
اصلی واقع در صحرای درب آدریان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

18079  مورخ 96/06/18 دفترخانه 305  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شماره 2528 مورخ 96/10/13  آقای شــکراهلل تمنایی خوزانی   فرزند عباس  
بشماره کالسه 2450 و به شماره شناســنامه 404 صادره به شماره ملی 1141567210 
نســبت به  2 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 321/85  مترمربع از 
پالک  10  فرعی از 114  اصلی واقع در شــمس آباد بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل سند رسمی 82506 مورخ 73/09/02 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شماره 2527 مورخ 96/10/13  خانم مهسا شریفی   فرزند هدایت  بشماره کالسه 
0948 و به شماره شناسنامه 2281957225 صادره به شماره ملی 2281957225 نسبت 
به  2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 321/85  مترمربع از پالک  10  
فرعی از 114  اصلی واقع در شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 2144  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شــماره 2526 مورخ 96/10/13  خانم ملیحه تمنایی خوزانی   فرزند مصطفی  
بشماره کالسه 0947 و به شماره شناســنامه 469 صادره به شماره ملی 1141639238 
نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 321/85  مترمربع از پالک  
10  فرعی از 114  اصلی واقع در شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

الکترونیکی 2143  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شماره 3026 مورخ 96/10/20  آقای محمدعلی یادگاری   فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 1224 و به شماره شناسنامه 19 صادره به شماره ملی 1141672626 نسبت به  3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 191/92  مترمربع از پالک  76  فرعی از 
114  اصلی واقع در شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21462 

مورخ 96/02/26  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شماره 2689 مورخ 96/10/16  خانم لیال محمدصالحی فروشانی   فرزند عباس  
بشماره کالسه 1223 و به شماره شناسنامه 1877 صادره به شماره ملی 1141118351 
نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 191/92  مترمربع از پالک  
76  فرعی از 114  اصلی واقع در شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 21462 مورخ 96/02/26  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شماره 3018 مورخ 96/10/19  خانم زهرا کشوری   فرزند ناصر  بشماره کالسه 
1053 و به شماره شناسنامه 22241 صادره به شــماره ملی 1140221973 نسبت به  2 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 188/28  مترمربع از پالک  1161  فرعی 
از 116  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی  9224 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شماره 3017 مورخ 96/10/19  آقای احمد کبیریان   فرزند محمدجعفر  بشماره 
کالسه 1055 و به شماره شناســنامه 2018 صادره به شماره ملی 1817981536 نسبت 
به  4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 188/28  مترمربع از پالک  1161  
فرعی از 116  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند الکترونیکی  9223 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شماره 2673 مورخ 96/10/16  خانم زهره پریشــانی فروشانی   فرزند حسن  
بشماره کالسه 1005 و به شماره شناسنامه 1952 صادره به شماره ملی 1141155303 
نسبت به  ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 189/40  مترمربع از پالک  707  فرعی از 
109  اصلی واقع در آدریان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه و 
 وکالتنامه از مالک رسمی اکرم سمیعی ثبت در صفحه 119 دفتر 1 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شــماره 2663 مورخ 96/10/16  خانم الهه طاهری خوزانی   فرزند شــکراهلل  
بشماره کالســه 1258 و به شــماره شناســنامه 1130114880 صادره به شماره ملی 
1130114880 نسبت به  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 84  مترمربع از پالک  1273  
فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
23455 مورخ 96/07/27 دفترخانه 322 ثبت در صفحه 50 دفتر 487 و صفحه 49 دفتر 
35 و مع الواسطه از مالک رسمی محمود طاهری ثبت در صفحه 286 دفتر 286  مالحظه 

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

57- رای شــماره 2682 مورخ 96/10/16  خانم فاطمه کامیار فرزند رمضانعلی  بشماره 
کالسه 0235 و به شماره شناسنامه 1130025802 صادره به شماره ملی 1130025802 
نسبت به  4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 166/55  مترمربع از پالک  
166  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 117634 مورخ 95/04/26 و سند 234575 مورخ 96/02/31 
دفترخانه 72 و ســند 37453 مورخ 54/11/13 و ســند 210276 مــورخ 90/12/24 
 دفترخانه 73 ارائه قولنامه از زهرا حبیبی و ارائه فرم 19 مالیاتی  مالحظه و محرز گردیده

 است.
ادامه در صفحه 6 
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
58- رای شــماره 2681 مورخ 96/10/16  آقای احمد کریمی خوزانی  فرزند عزت اهلل  
بشماره کالسه 0234 و به شماره شناسنامه 10638 صادره به شماره ملی 1142331237 
نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 166/55  مترمربع از پالک  
166  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 97092 مورخ 76/12/14 دفترخانه 63  و سند 103785 مورخ 
78/12/24 دفترخانه 63 و سند 210276 مورخ 90/12/24  دفترخانه 73 و سند 37453 

مورخ 54/11/13 دفترخانه 53 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شماره 2680 مورخ 96/10/16  آقای ســید اهلل یار موسوی نژاد   فرزند علیقلی  
بشماره کالسه 1046 و به شماره شناســنامه 129 صادره به شماره ملی 5558781874 
نسبت به  ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 198  مترمربع از پالک  626  فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع الواسطه از 
مالک رســمی جهانگیر هارونی ســند 59734 مورخ 61/03/08 دفترخانه 5  مالحظه و 

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

60- رای شــماره 2664 مــورخ 96/10/16  خانم فرزانه خوش اخالق ورنوســفادرانی   
فرزند علی  بشــماره کالسه 0653 و به شماره شناســنامه 15282 صادره به شماره ملی 
1140151606 نسبت به  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 303/23  مترمربع از پالک  
2381/2  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 104752 مورخ 95/04/08 دفترخانه 46 سند 66269 مورخ 87/04/19 و سند 
68450 مورخ 87/08/29 دفترخانه 46 و ارائه قولنامه از یحیی و ساره و ساالر شجاعی و 
محترم ایمانیان سند 104581 مورخ 95/03/24 دفترخانه 46 و ارائه گواهی فرم 19 مالیاتی 

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

61- رای شماره 2671 مورخ 96/10/16  خانم زهره پریشانی فرزند محمدعلی  بشماره 
کالسه 1267 و به شماره شناسنامه 344 صادره به شماره ملی 1141717123 نسبت به  
ششدانگ  یکباب ساختمان مسکونی  به مساحت 207/50  مترمربع از پالک  163  فرعی 
از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 12321 مورخ 73/06/07 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شماره 3412 مورخ 96/10/28  خانم مریم گلی فروشانی   فرزند مرتضی  بشماره 
کالسه 1444 و به شماره شناسنامه 214 صادره به شماره ملی 1141695375 نسبت به  
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 194 مترمربع از پالک  419  فرعی از 87  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 87405 مورخ 91/05/31 

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

63- رای شماره 2374 مورخ 96/10/09  خانم لیال کاظمی   فرزند حسن  بشماره کالسه 
1231 و به شماره شناســنامه 24248 صادره به شــماره ملی 1140234099 نسبت به  
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 195/25  مترمربع از پالک  205 و 201  فرعی از 121  
اصلی واقع در گارسله  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 141229 مورخ 
95/10/12 دفترخانه 63 و ســند 31476 مورخ 78/12/18 دفترخانه 46 و مع الواسطه از 
ایران شاهین سند 12933 مورخ 34/07/09 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
64- رای شماره 2464 مورخ 96/10/11  خانم سیما خوش اخالق فرزند فتح اهلل  بشماره 
کالسه 1105 و به شماره شناسنامه 7010 صادره به شماره ملی 1142295125 نسبت به  
2 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 200  مترمربع از پالک  777  فرعی 
از 158  اصلی واقع در کوی صبا  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع الواطه 

از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 385 دفتر 127 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شــماره 2463 مورخ 96/10/11  آقای علیرضا مقیمی فرزند رحمن  بشــماره 
کالسه 1103 و به شماره شناسنامه 21547 صادره به شماره ملی 1140215027 نسبت 
به  4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 200  مترمربع از پالک  777  فرعی 
از 158  اصلی واقع در کوی صبا  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع الواسطه 

از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 385 دفتر 127 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شــماره 2262 مورخ 96/10/03  آقای محمد بابائیان فروشانی  فرزند ابراهیم  
بشماره کالسه 1529 و به شماره شناسنامه 97550 صادره به شماره ملی 0380891761 
نسبت به  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 225  مترمربع از پالک  525 و 526   فرعی از 
72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 21 
دفتر 528 و صفحه 202 دفتر 320 و صفحه34 دفتر 153  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
67- رای شماره 1981 مورخ 96/09/26  آقای مرتضی سعیدی ورنوسفادرانی فرزند رضا  
بشماره کالسه 0651 و به شماره شناســنامه 207 صادره به شماره ملی 1141204721 
نسبت به  ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 178/30 مترمربع از پالک  194  فرعی از 
122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 105314 مورخ 95/05/25 دفترخانه 46 و سند الکترونیکی 2450  مالحظه و محرز 

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

68- رای شــماره 2534 مورخ 96/10/13  آقای منصور یحیایی فروشانی  فرزند عبداهلل  
بشماره کالسه 1214 و به شماره شناسنامه 5735 صادره به شماره ملی 1090514425 
نسبت به  ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 20/87  مترمربع از پالک  1302  فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 546 

و 543 دفتر 7  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شماره 2533 مورخ 96/10/13  خانم بتول زمانی فروشانی  فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 1219 و به شماره شناسنامه 12225 صادره به شماره ملی 1140498436 نسبت 
به  ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 19/78  مترمربع از پالک  1302  فرعی از 72  اصلی 
واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 11 دفتر 204 

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

70- رای شــماره 2535 مورخ 96/10/13  آقای منصور یحیایی فروشانی  فرزند عبداهلل  
بشماره کالسه 1384 و به شماره شناسنامه 5735 صادره به شماره ملی 1090514425 
نسبت به  ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 20/64  مترمربع از پالک  1302  فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 546 

و 543 دفتر 7  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شــماره 2532 مورخ 96/10/13  خانم طلعت هارونی  فرزند جعفری  بشماره 
کالسه 0738 و به شماره شناسنامه 1598 صادره به شماره ملی 4621140663 نسبت به  
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 135/75  مترمربع از پالک  738  فرعی از 96  اصلی 
واقع در قنات آب هالل  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 856815 و 
سند 5909 مورخ 91/05/24 ثبت در صفحه 64 دفتر 215  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
72- رای شماره 3244 مورخ 96/10/23  خانم ملوک اکبری ورنوسفادرانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 1646 و به شماره شناســنامه 327 صادره به شماره ملی 1140930214 
نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 188/41  مترمربع از پالک  
9  فرعی از 156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی جعفر زمانی ســند 188931 مورخ 87/11/01  مالحظه و محرز 

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

73- رای شــماره 3248 مورخ 96/10/23  آقای فرهاد زمانی ورنوسفادرانی  فرزند جعفر  

بشماره کالسه 1645 و به شماره شناسنامه 1792 صادره به شماره ملی 1141140225 
نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 188/41  مترمربع از پالک  
9  فرعی از 156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی جعفر زمانی ســند 188931 مورخ 87/11/01  مالحظه و محرز 

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

74- رای شماره 3448 مورخ 96/10/30  آقای رســول محمدی جو آبادی  فرزند احمد  
بشماره کالسه 3567 و به شماره شناسنامه 1584 صادره به شماره ملی 1284895637 
نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 112/79  مترمربع از پالک  
1069  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 42817 مورخ 87/07/17  دفترخانه 35 به صورت صلح مشروط و با اختیار فسخ مادام 

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

75- رای شــماره 3449 مورخ 96/10/30  خانم عفت محمدی جوآبادی فرزند عباس  
بشماره کالسه 3568 و به شماره شناسنامه 3779 صادره به شماره ملی 1285069935 
نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 112/79  مترمربع از پالک  
1069  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 147012 مورخ 82/08/24  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شــماره 3337 مورخ 96/10/25  خانم اعظم عمومی  فرزند حســین  بشماره 
کالسه 1389 و به شماره شناسنامه 14509 صادره به شماره ملی 1140518488 نسبت به  
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 201/55  مترمربع از پالک  1003 و 1003/1  فرعی از 
85اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 384 دفتر 
511 مع الواسطه از مالک رسمی ســیف اهلل شیخی و احمدرضا شکروی و اکرم بصیریان  

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

77- رای شــماره 2488 مورخ 96/10/13  خانم فاطمه رضایی آدریانی  فرزند حسینعلی  
بشماره کالسه 1517 و به شماره شناسنامه 3168 صادره به شماره ملی 1140684426 
نسبت به  ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه  به مســاحت 253/81  مترمربع از پالک  867  
فرعی از 109  اصلی واقع در آدریان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 536 دفتر 476  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 3399 مورخ 96/10/27  خانم بتول دیباجی  فرزند ســید محمد تقی  
بشماره کالسه 5649 و به شماره شناسنامه 14 صادره به شماره ملی 1141475413 نسبت 
به  ششدانگ  یکباب کارگاه با کاربری فضای سبز  به مســاحت 237  مترمربع از پالک  
29  فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 169 دفتر 153 سند 213024 مورخ 91/06/16 دفترخانه 73   مالحظه و 

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

79- رای شــماره 3503 مورخ 96/11/01  خانم بتول دیباجی  فرزند ســید محمد تقی  
بشماره کالسه 0559 و به شماره شناسنامه 14 صادره به شماره ملی 1141475413 نسبت 
به  ششدانگ  یکباب باغ و ساختمان به مساحت 5259/44  مترمربع از پالک  94  فرعی از 
173  اصلی واقع در اراضی شمال شهر   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

55090 مورخ 64/09/25 دفترخانه 633    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شماره 3093 مورخ 96/10/20  خانم شهناز آقایی خوزانی  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 1392 و به شماره شناسنامه 233 صادره به شماره ملی 1289308111 نسبت به  
ششدانگ  یکباب ساختمان و طبقه فوقانی به مساحت 91/63  مترمربع از پالک  33  فرعی 
از 105  اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 51905 

مورخ 95/03/11 دفرخانه 139مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شماره 3249 مورخ 96/10/23  خانم فاطمه رشــیدی  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 0924 و به شــماره شناسنامه 5 صادره به شــماره ملی 1129953191 نسبت به  
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 197/51  مترمربع از پالک  633  فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع الواسطه از مالک 
رسمی جهانگیر بیاتی طی سند 26616 مورخ 61/12/24 دفترخانه 59   مالحظه و محرز 

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

82- رای شــماره 3008 مورخ 96/10/18  آقای سید نجف موســوی   فرزند سید فرخ  
بشماره کالسه 1514 و به شماره شناسنامه 1023 صادره به شماره ملی 5029513711 
نسبت به  ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 62/30  مترمربع از پالک  652  فرعی از 
99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه 
از مالک رسمی عزیزاله بدیحی سند 63209 مورخ 52/07/29 دفترخانه 29   مالحظه و 

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

83- رای شماره 3505 مورخ 96/11/01  آقای ابراهیم حاجیان فروشانی  فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 1094 و به شماره شناسنامه 10559 صادره به شماره ملی 1142330443 
نسبت به  ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 121/15  مترمربع از پالک  338  فرعی از 
107  اصلی واقع در گارسله  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 136185 
مورخ 92/05/21 دفترخانه 63 و مع الواسطه از مالک رســمی رضا کاظمی   مالحظه و 

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

84- رای شــماره 3506 مورخ 96/11/01  آقای محمد ســتوده  فرزند کریم  بشــماره 
کالسه 1401 و به شماره شناسنامه 1718 صادره به شماره ملی 1754866263 نسبت به  
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 171/33  مترمربع از پالک  9  فرعی از 156  اصلی واقع 
در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی فاطمه 
عرب النجزی و عبداهلل زاده مطهری و نسرین عرب النجزی سند الکترونیکی 10803 و 

سند 4730 و سند 4729 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شماره 3658 مورخ 96/11/04  آقای جالل جهانگرد  فرزند حمزه علی  بشماره 
کالسه 1586 و به شماره شناسنامه 1271045370 صادره به شماره ملی 1271045370 
نسبت به 3 دانگ مشاع از   ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 20  مترمربع از پالک  1254 
و 3497  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  
ثبت در صفحه 557 دفتر 400 و ارائــه قولنامه از محمد جواد جهانگرد ثبت در صفحه 74 

دفتر 434 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شــماره 3660 مورخ 96/11/04  آقــای محمد جواد جهانگــرد  فرزند حمزه 
علی  بشماره کالســه 1585 و به شــماره شناســنامه 1270443127 صادره به شماره 
ملی 1270443127 نسبت به 3 دانگ مشاع از   ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 20  
مترمربع از پالک  1254 و 3497  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل  ثبت در صفحه 74 دفتر 434 و ارائه قولنامه از جالل جهانگرد 

ثبت در صفحه 557 دفتر 400 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

87- رای شماره 2001 مورخ 96/09/26  آقای علی دویستی  فرزند حسین  بشماره کالسه 
1381 و به شماره شناسنامه 480 صادره به شماره ملی 1129334090 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از   ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 152  مترمربع از پالک  9  فرعی از 
156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 176495 

مورخ 86/10/04 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شماره 2006 مورخ 96/09/26  آقای اسکندر مومنی  فرزند صابر  بشماره کالسه 
1380 و به شماره شناسنامه 5 صادره به شــماره ملی 1129832521 نسبت به 3 دانگ 

مشاع از   ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 152  مترمربع از پالک  9  فرعی از 
156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 176495 

مورخ 86/10/04 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شــماره 2391 مورخ 96/10/09  آقای ناصر طالبی  فرزند رضا  بشماره کالسه 
0680 و به شماره شناسنامه 132 صادره به شماره ملی 1142231607 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از   ششدانگ  یکباب ساختمان مســکونی  به مساحت 134/77  مترمربع از پالک  
1096  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 86494 مورخ 74/06/25  دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

90- رای شماره 2390 مورخ 96/10/09  خانم ســمیرا حوازاده  فرزند علیرضا  بشماره 
کالسه 0679 و به شماره شناسنامه 1130064298 صادره به شماره ملی 1130064298 
نسبت به 3 دانگ مشاع از   ششدانگ  یکباب ســاختمان مسکونی  به مساحت 134/77  
مترمربع از پالک  1096  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 43283 مورخ 87/10/07  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شماره 3550 مورخ 96/11/02  خانم فاطمه عسکری  فرزند علی  بشماره کالسه 
1226 و به شماره شناســنامه 73 صادره به شماره ملی 1290144591 نسبت به 1 دانگ 
مشاع از   ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 115/50  مترمربع از پالک  800  فرعی از 85  
اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 59330 مورخ 

60/07/20  دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شماره 3094 مورخ 96/10/20  خانم فاطمه پاکدل  فرزند رضا  بشماره کالسه 
3451 و به شماره شناســنامه 16037 صادره به شــماره ملی 1140159186 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 189/60  مترمربع از پالک  46 و 45  فرعی از 
84  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 140 

دفتر 638 و سند 83989 مورخ 73/12/08 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شــماره 3509 مورخ 96/11/02  آقای امیر اصفهانی  فرزند محمود  بشــماره 
کالسه 1402 و به شماره شناسنامه 1130343936 صادره به شماره ملی 1130343936 
نسبت به ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 208  مترمربع از پالک  9  فرعی 
از 156  اصلی واقع در خیر آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 72871 

مورخ 88/08/24 و انحصار وراثت  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

94- رای شماره 3552 مورخ 96/11/02  آقای نادعلی گنجی خوزانی  فرزند کاظم  بشماره 
کالسه 1705 و به شماره شناسنامه 180 صادره به شماره ملی 1141636344 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 179/63  مترمربع از پالک  399  فرعی از 112  اصلی 
واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

170 دفتر 2 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95- رای شماره 3086 مورخ 96/10/20  خانم زهرا متقی اسفندیاری  فرزند علی  بشماره 
کالسه 1287 و به شماره شناسنامه 5550154651 صادره به شماره ملی 5550154651 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 226/50  مترمربع از پالک  
1391  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل قباله ازدواج ســند 209419 مورخ 90/11/16 دفترخانه 73  مالحظه 

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

96- رای شــماره 3087 مورخ 96/10/20  خانم زهرا افتادگان خوزانی فرزند علی اصغر  
بشماره کالسه 1286 و به شماره شناســنامه 138 صادره به شماره ملی 1141586509 
نسبت به 4/5 دانگ مشــاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 226/50  مترمربع از 
پالک  1391  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 209419 مورخ 90/11/16 دفترخانه 73    مالحظه و 

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

97- رای شماره 3807 مورخ 96/11/07  خانم الهام پرنده فرزند رمضانعلی  بشماره کالسه 
2624 و به شماره شناسنامه 14683 صادره به شماره ملی 1142361561 نسبت به 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 448  مترمربع از پالک  208  فرعی از 
115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

84207 مورخ 90/10/11 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

98- رای شماره 3809 مورخ 96/11/07  خانم زهرا پرنده خوزانی فرزند محمود آقا  بشماره 
کالسه 2625 و به شماره شناسنامه 11765 صادره به شماره ملی 1140370669 نسبت به 
4/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 448  مترمربع از پالک  208  فرعی 
از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

13398 مورخ 58/10/02 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

99- رای شــماره 3385 مورخ 96/10/27  آقای محمد توالیی فرزند هوشنگ  بشماره 
کالسه 1338 و به شماره شناسنامه 18431 صادره به شماره ملی 1292337656 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 185/60  مترمربع از پالک  107  
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

107828 مورخ 95/12/10 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

100- رای شماره 3386 مورخ 96/10/27  خانم فاطمه نصیری فرزند عباسعلی  بشماره 
کالسه 1339 و به شماره شناسنامه 1130411281 صادره به شماره ملی 1130411281 
نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 185/60  مترمربع از 
پالک  107  فرعی از 99  اصلــی واقع در جوی آباد  بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ســند 107828 مورخ 95/12/10 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

101- رای شماره 7941 مورخ 95/12/22  آقای حبیب اهلل قاسمی فرزند نادعلی  بشماره 
کالسه 0050 و به شماره شناسنامه 1998 صادره به شماره ملی 1287831060 نسبت به 
2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 111  مترمربع از پالک  443  فرعی از 
85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 31988 مورخ 

89/10/18  دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

102- رای شــماره 7942 مورخ 95/12/22  آقای علی  قاسمی فرزند حبیب اهلل  بشماره 
کالسه 0051 و به شماره شناســنامه 58 صادره به شــماره ملی 1142502066 نسبت 
به 2 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانــه  و فوقانی به مســاحت 111  مترمربع از 
پالک  443  فرعــی از 85  اصلی واقع در خــوزان  بخش 14حوزه ثبــت ملک خمینی 
 شهر شــامل ســند 31988 مورخ 89/10/18  دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

103- رای شــماره 7943 مورخ 95/12/22  خانم ســمانه فاتحی خوزانــی  فرزند ولی 
اهلل  بشماره کالسه 0052 و به شماره شناســنامه 1130077225 صادره به شماره ملی 
1130077225 نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 111  
مترمربع از پــالک  443  فرعی از 85  اصلی واقع در خــوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 31988 مورخ 89/10/18  دفترخانه 139 مالحظه و محرز 

گردیده است.
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م الف:6660 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139603902004000287 آگهــی:  شــماره    11 /  99
139404001013003351  آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی : 9402239  
شش دانگ پالک شــماره 10353/2909 مجزی شده از پالک شــماره 197 فرعی به 
مساحت 129/92 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان نیرو 
روبروی بانک سپه بن بست میالد کدپستی 8157873341 که سند مالکیت آن در صفحه 
566 دفتر 256 امالک و ذیل شماره 47756 و با شماره چاپی 214302 ثبت و صادر شده 
است با حدود: شمااًل به طول 6/15 متر دیوار به دیوار خانه 10353/197 باقیمانده شرقا به 
طول 21/45 متر دیواریست اشتراکی خانه باقیمانده مذکور جنوبا به طول 5/95 متر در و 
دیواریست به کوچه 5 متری غربًا به طول 21/50 متر دیوار به دیوار خانه باقیمانده مذکور 
که طبق نظر کارشناس رسمی زمین پالک فوق با زمین ملک مجاور شرقی تجمیع شده 
و ساختمان جدید با اسکلت بتنی و ســقف تیرچه بلوک طبق پروانه ساختمانی صادره از 
شهرداری منطقه 4 اصفهان به شماره 4/93/9585 مورخ 93/4/18 در آن در حال احداث 
می باشد و دو سقف آن اجرا شده است. سطح زیربنای این ساختمان در هر دو طبقه حدود 
94 مترمربع می باشد که در دو طبقه جمعا 188 مترمربع سقف زده شده است. شایان ذکر 
است که در ضلع جنوبی به علت تعریض کوچه، این ملک دارای عقب نشینی می باشد و لذا 
حدود 5/40 متر مربع از آن در مسیر تعریض کوچه قرار دارد و مساحت باقیمانده ملک برابر 
124/52 مترمربع می شود و همچنین قابل ذکر است در این ملک قبال ساختمانی وجود 
داشته است که در شرایط فعلی جهت نوسازی تخریب گردیده است که دارای انشعابات آب، 
برق و گاز بوده است ملکی آقای عبدالرسول شکرانی و آقای سعید بصیری ) بالسویه هر یک 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ( که طبق سند رهنی شماره 85/11/4-114491 
و تعویض وثیقه 123422-88/10/28 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 84 تهران در 
رهن بانک ملی ایران شعبه 15 خرداد تهران واقع می باشد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه 
فاقد بیمه نامه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 96/11/30 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی چهار راه اول شهید صداقتی 
ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه سه 
میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می 
گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/11/12 
درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی ایران در 
وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان بابت پرونده کالسه فوق 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 حســاب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید.  م الف:34126  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)582 کلمه، 6 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100370305227 ابالغنامــه:  شــماره   11 /142
9509983648801009 شماره بایگانی شعبه: 950258 محاکم کیفری یک دادگستری 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 950258 برای محمد حسن 
مزیدی به اتهــام آدم ربائی نظر به متواری بودن متهم تقاضای کیفرخواســت نموده که 
رسیدگی موضوع به این شــعبه ) اصفهان خ چهار باغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 460 ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1396/12/13 ساعت 8 صبح تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به متهمین و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب دو نوبت منتشــر تا متهمین جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
 مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 33588 شعبه 5 دادگاه کیفری یک 

) ویژه اطفال و نوجوانان( استان اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/262 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 4 فرعی از 6155  اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حسن محسنی فرزند حسین در جریان 
ثبت است و رای شماره 13960302027008338 مورخ 1396/7/19 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 
است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا 
به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/12 روز  شــنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئیــن نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:35151 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/263 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 5 فرعی از 6155  اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حسن محسنی فرزند حسین در جریان 
ثبت است و رای شماره 13960302027008339 مورخ 1396/7/19 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 
است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا 
به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/12 روز  شــنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئیــن نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:35152 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/239 شماره:1396/04/461763-1396/11/8 چون  تمامی ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی و مشجر معروف باغ خســردان پالک شماره 1101 فرعی از 25- اصلی واقع در 
چیمه جز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام رحمت امیری 
چیمه فرزند رضا 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 شنبه مورخ 1396/12/12  ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف:580  عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)144 کلمه، 2 کادر(
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تحدید حدود اختصاصی
11/264 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 6 فرعی از 6155  اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حسن محسنی فرزند حسین در جریان 
ثبت است و رای شماره 13960302027008337 مورخ 1396/7/19 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 
است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا 
به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/12 روز  شــنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئیــن نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:35153 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139603902004000282 آگهــی:  شــماره   11 /219
139504002004000401 و 139504002004000402  آگهی مزایده پرونده اجرایی 
به شماره بایگانی: 9501203 و 9501202  تمامی ششدانگ اعیانی کاشانه پالک ثبتی 
شــماره 15194/2968 واقع در طبقه چهارم به مســاحت 135/03 مترمربع به انضمام 
ششــدانگ اعیانی انباری 15194/2947 واقع در زیرزمین به مســاحت 5/52 متر مربع 
با قدرالحصه از مشــاعات واقع در بخش 5 ثبت اصفهان آدرس: اصفهان بزرگراه صیاد 
شیرازی مسیر کندرو از سمت خیابان عالمه امینی به سمت خیابان رکن الدوله بن بست 
نوید شماره 15 ساختمان نوید طبقه چهارم واحد شمال شرقی شماره 17 که سند مالکیت 
آن در صفحه 114 دفتر امالک جلد 159 ذیل شــماره 27893 و شماره چاپی 433267 
سری الف   80/ به مالکیت خانم زهرا بیگم شریف النسبی فرزند سید ابوالفضل ثبت و صادر 
شده است با جمیع توابع و ضمائم و متعلقات شــرعیه و عرفیه با حدود آپارتمان: شمااًل: 
انکســارا به طولهای 2/60 و 0/25 و 0/95 و 0/25 و 5/05 و 0/25  و 1/10 متر پنجره و 
دیواری است به فضای کوچه، شرقًا: به طول 1/35 متر دیواری است به فضای پالک 790 
فرعی. جنوبًا: اول به طول 6/75 متر به فضای روشنائی، دوم انکسارا به طولهای 1/80 و 
2/7 متر درب و دیواری است مشترک با راه پله 2980، ســوم به طول 0/55 متر دیواری 
است مشترک با کاشانه 2957 غربًا: انکسارا به طولهای 2/78 و 0/30 و 9/92 متر دیواری 
است مشترک با کاشانه 2969، انباری به مساحت 5/52 به حدود اربعه: به طول 2/4 متر 
دیواریست مشترک با انباری 2948 شرقًا: به طول 2/3 متر دیواریست به تحتانی جنوبًا: به 
طول 2/4 متر دیواریست مشترک با انباری 2946 غربًا: اول به طول 0/8 متر دیواریست 
مشترک با انباری 2946 دوم به طول 1/5 متر دیواریست مشترک با پارکینگ 2979، که 
طبق نظریه کارشناس رسمی آپارتمان مذکور دارای کد نوسازی و گزارش وضعیت بنا و 
پایانکار شهرداری منطقه چهار اصفهان می باشد که اعیانی آن از نوع اسکلت بتنی با سقف 
تیرچه بلوک با نمای آجر سه سانتی، کف ســرامیک و موزائیک، دربهای داخلی چوبی و 
پنجره های آلومینیومی، آشپزخانه کاشی و ســرامیک با کابینت های ام دف اف، حمام و 
سرویس بهداشتی کاشی و سرامیک دارای اشــتراک آب، برق، گاز و انباری و پارکینگ 
می باشد. طبق اسناد رهنی شماره 155744-1389/9/1 و 160135 مورخ 91/3/27 و 
165454 مورخ 92/10/19 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 اصفهان در قبال 
بدهی آقای مهدی زمین دار در رهن بانک پاسارگاد واقع می باشد و طبق اعالم بستانکار 
ملک مورد وثیقه تا تاریخ 1397/10/15 بیمه می باشــد و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 

مورخ 96/11/30 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
می شود. مزایده از مبلغ پایه پنج میلیارد و ششصد و هفتاد و یک میلیون و دویست و شصت 
هزار ریال) 5/671/260/000( ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
 96/11/12 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایــده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رســمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را 
تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نماید.  م الف:34633 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)665 کلمه، 7 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول 

9610463630400020 شــماره پرونــده:  11 شــماره درخواســت:  /256
9509983730100106 شماره بایگانی شعبه: 950060 به موجب نیابت واصله از شعبه 
اول اجرای احکام حقوقی نجف آباد کالســه 950060 اجرائی در اجرای احکام حقوقی 
دادگســتری تیران و کرون، محکوم له آقای شــهریار محمدی جوزدانی فرزند سهراب، 
محکوم علیه آقای اکبر حیدری فرزند محمد و فروش 29/394 حبه از 72 حبه پالک ثبتی 
20 فرعی از 173 اصلی که توسط کارشــناس دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف 
اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت اســت: فروش 29/394 حبه از 72 حبه پالک 
ثبتی 20 فرعی از 173 اصلی: ششدانگ ملک به مساحت 5/312 مترمربع عرصه و 180 
متر اعیانی واقع در تیران شهرک کوهان خیابان اول پالک 10 کدپستی 8531693469، 
دیوارها آجری، سقف تیرچه بلوک و اسکلت بتن، نمای خارج آجر، سطوح داخلی گچ، درب 
های خارجی آلومینیــوم و فلزی، درب های داخلی چوبی، دارای ســرویس بحد کفایت، 
دارای مشترکات آب و گاز و برق، با توجه به موارد فوق 29/394 حبه از 72 حبه پالک ثبتی 
20 فرعی از 173 اصلی به مبلغ 857/336/842 ریــال ارزیابی گردیده مقرر گردیده روز 
سه شنبه تاریخ 96/12/8 ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای 
احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع وبه 
کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تا تریب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود. م الف:469  

اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون)294 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

11/257  خانم زهرا امینی دارای شناسنامه شــماره 138  به شرح دادخواست به کالسه 
830/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد امینی  به شناســنامه 4695 در تاریخ 94/10/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدی امینی، ش.ش 62، 2- محمد 
امینی، ش.ش 399 )فرزندان ذکو( 3- زهرا امینی، ش.ش 128 )فرزند اناث( 4- طاهره 
امینی، ش.ش 103 )همسر متوفی( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 470 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف تیران )144 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
11/258 کالسه: 368/96 شماره دادنامه: 546 تاریخ دادنامه: 96/8/29 مرجع رسیدگی:  
شعبه دوم حقوقی شــوراهای حل اختالف تیران، خواهان: مهران یزدانی فرزند احمد به 
نشانی تیران رضوانشهر خیابان یکم شرقی ســنگبری اترک، خوانده: رضا مهرابی فرزند 
مهدیقلی به نشانی مجهول المکان، خواسته: پرداخت مبلغ ده میلیون یکصد و چهل هزار 
ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه لغایت زمان صدور اجرای کامل حکم، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه  فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
 مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای
 می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت آقای مهران یزدانی فرزند احمد به 
طرفیت آقای رضا مهرابی فرزند مهدیقلی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده 
میلیون و یکصد و چهل هزار ریال با احتساب تاخیر تادیه لغایت زمان صدور اجرای کامل 
حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی شورا با بررسی محتویات پرونده، مالحظه دادخواست 
تقدیمی و فاکتور ارائه شده از سوی خواهان ممضی به امضای خوانده است و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی و عدم ارائه الیحه دفاعیه، خواسته خواهان را محمول بر صحت 
تلقی و مستندا به مواد 10 و 219 و 1301 قانون مدنی و مواد 2 و 198 و 197 و 502 و 503 و 
519 و 521 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/140/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 176/750 ریال بابت هزینه دادرســی و تمبر الصاقی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 90/6/29 تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و سپس ظرف 
بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی تیران می باشد. م الف:465 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف تیران)306 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/259 شماره دادنامه: 9609973633601441 شماره پرونده: 9609983633600745 
شماره بایگانی شعبه: 960753  خواهان: آقای محمد علی عموتقی ورنوسفادرانی فرزند 
رجبعلی با وکالت خانم ســمیه صهری فرزند سید حسین به نشانی موقت دو ساله خمینی 
شــهر خیابان بوعلی روبروی بیمه ســابق مجتمع کوثر طبقه اول واحد اول، خواندگان: 
1-آقای نعمت اله ســعیدی 2- آقای ســید مهدی نوربخش همگی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
درباره دادخواست آقای محمد علی عموتقی با وکالت خانم سمیه صهری به طرفیت آقایان 
1- نعمت اله سعیدی 2- سید مهدی نوربخش به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال وجه سه فقره حواله به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه ) 3 فقره حواله به این شرح 1- حواله شــماره 221094 مورخ 95/11/20، 
2- حواله شماره 221093 مورخ 95/12/20، 3- حواله شماره 221092 مورخ 95/12/25 
هرکدام به مبلغ 500/000/000 ریال و همگی عهده صندوق قرض الحســنه حضرت 
سجاد(، بدین شــرح که وکیل خواهان اظهار داشــته خوانده ردیف اول آقای نعمت اله 
سعیدی صادرکننده هر سه فقره حواله موضوع دعوی می باشد و خواهان ردیف دوم آقای 
ســید مهدی نوربخش ظهرنویس حواله ها بعنوان ضامن است و وجه حواله ها را بدهکار 
لیکن از پرداخت امتناع می نمایند لذا صدور حکم بر محکومیت ایشــان وفق خواسته و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 96/8/11 مورد استدعاست. 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی )نشــر آگهی در روزنامه زاینده رود تحت شماره 2286 
مورخ 96/8/25 صفحه 9( حاضر نشده و دفاعی ننموده اند. بنابراین با توجه به گواهی عدم 
پرداخت و امضای خوانده ردیف اول در ذیل هر سه فقره حواله و امضای خوانده ردیف دوم 
در ظهر حواله های ردیف های اول و دوم و با عنایت به وجود حواله های مستند دعوی در 
ید وکیل خواهان و نظر به اینکه خواندگان دلیل بر پرداخت مافی الذمه خود ارائه نکرده اند 
و اینکه هر ســه فقره حواله در وجه حامل صادر شده است و انتقال در اسناد در وجه حامل 
به صرف قبض و اقباض صورت می گیرد و لذا امضای ظهر ســند در وجه حامل حکایت 
از ضمانت دارد و با توجه به اینکه حواله های موضوع دعوی تابع قانون تجارت می باشد، 

خواسته خواهان را صحیح دانسته و مســتندا به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین 
دادرســی مدنی و 320 قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 1/000/000/000 ریال بابت وجه حواله های ردیف های اول و دوم و پرداخت مبلغ 
33/260/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت مورخ 96/8/11 لغایت زمان پرداخت و 
همچنین حکم بر محکویت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 5/000/000/000 ریال 
بابت وجه حواله ردیف ســوم و پرداخت مبلغ 17/560/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 96/8/11 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و باانقضای مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد و در خصوص مطالبه مبلغ 500/000/000 ریال وجه حواله ردیف سوم 
از خوانده ردیف دوم بعنوان ضامن، نظر به اینکه ظهر حواله ردیف ســوم توســط خوانده 
ردیف دوم امضا نشده اســت  لذا دعوی در خصوص این حواله متوجه وی نبوده و مستندا 
به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت 
به خوانده ردیف دوم در خصوص حواله ردیف سوم به شماره 221092 مورخ 95/12/25 
به مبلغ 500/000/000  ریال صــادر و اعالم می نماید. قرار صادره ظرف بیســت روز 
 از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشــد. 
م الف: 6687 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )643 کلمه، 

7 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/293 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2936/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 7 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/1/20، مشخصات خواهان: مجید زمانی فرزند اکبر به نشانی خمینی شهر میدان 
آزادی ظروف کرایه ضیافت،   مشــخصات خوانده: مجید حافظی، خواســته و بهای آن:  
مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6692 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/301  آقای ذبیح اله میرزایی عسگرانی دارای شناسنامه شماره 14  به شرح دادخواست 
به کالســه 556/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عبداله میرزایی عسگرانی به شناسنامه 40 در تاریخ 94/3/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ذبیح 
اله میرزایی عســگرانی، ش.ش 14 ت.ت 1334/4/15 فرزند پسر 2- علیرضا میرزایی 
عســگرانی، ش.ش 73، ت.ت 1343/7/17 فرزند پســر 3- روح اله میرزایی، ش.ش 
43 ، ت.ت 1336/9/14 فرزند پسر 4- زرافشــان میرزایی عسگرانی، ش.ش 42، ت.ت 
1336/9/14 فرزند دختر 5- فاطمه میرزایی عســگرانی، ش.ش 57، ت.ت 1347/1/1 
فرزند دختر 6- شهناز میرزایی عســگرانی، ش.ش 77، ت.ت 1350/1/13 فرزند دختر 
7- شــهربانو میرزایی عســگرانی، ش.ش 69 ت.ت 1353/7/17 فرزند دختر 8- زهرا 
میرزایی عســگرانی، ش.ش 15، ت.ت 1353/1/9 فرزند دختر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف: 474 شعبه اول شورای حل اختالف تیران )188 کلمه،

 2 کادر(

ابالغ رای
11/260 شماره دادنامه: 9609973633601545 شماره پرونده: 9609983633600564 
شماره بایگانی شــعبه: 960571  خواهان: آقای محمد نصیری فرزند حبیب اله با وکالت 
خانم سمیه صهری فرزند سید حسین به نشانی موقت دو ساله خمینی شهر خیابان بوعلی 
روبروی بیمه ســابق مجتمع کوثر طبقه اول واحد اول، خواندگان: 1- آقای امیر حسین 
دوام بدر فرزند داود به نشانی تهران حکیم غرب شهر سنگ پ 69 واحد 1، 2- آقای احمد 
شریف زارع فرزند اکبر به نشانی اصفهان چهار راه آبشار جاده زیار کیلومتر 17 بعد از پاسگاه 
دشتی سنگبری دشتی، خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: درباره دادخواســت آقای محمد نصیری با وکالت خانم سمیه صهری 
به طرفیت آقایان 1- امیر حســین دوام بدر 2- احمد شریف زارع به خواسته مطالبه مبلغ 
260/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ چک ) 1- چک 
شماره 158942 مورخ 95/10/28، 2- چک شماره 158943 مورخ 95/11/28 هر کدام 
به مبلغ 130/000/000 ریال و هر دو عهده بانک صادرات( بدین شرح که وکیل خواهان 
اظهار داشته خوانده ردیف اول صادرکننده و خوانده ردیف دوم ظهرنویس چکهای موضوع 
دعوی بعنوان ضامن می باشند و وجه چکها را بدهکار لیکن از پرداخت امتناع می نمایند. 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی )نشر آگهی در روزنامه زاینده رود، صفحه 7 تحت شماره 
2303 مورخ 96/9/21( حاضر نشده و دفاعی ننموده اند. بنابراین با توجه به گواهی عدم 
پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده ردیف اول در ذیل چکها و امضای خوانده ردیف 
دوم در ظهر آنها و با عنایت به وجود چکهای مســتند دعوا در یــد وکیل خواهان و امضا 
خواندگان در ذیل و ظهر چکها و عدم تعرض نسبت به امضا و نظر به اینکه خواندگان دلیل 
بر پرداخت مافی الذمه خود ارائه نکرده دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص 
مســتندا به مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21  و مواد 515 و 519 و 520 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخــت مبلغ 260/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت هزینه 
دادرسی به مبلغ 8/530/000 ریال و خســارت تاخیر تادیه طبق شاخص اعالمی توسط 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سررسید چکها تا تاریخ وصول آنها بر اساس 
محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام و پرداخت حق الوکاله 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 6686 شعبه پنجم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان خمینی شهر )463 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

11/261 شماره دادنامه: 9609973633601540 شماره پرونده: 9609983633600803 
شماره بایگانی شعبه: 960812  خواهان: آقای حمید ملک زاده فرزند عباسعلی با وکالت 
خانم سمیه صهری فرزند سید حسین به نشانی موقت دو ساله خمینی شهرخیابان بوعلی 
روبروی بیمه ســابق مجتمع کوثر طبقه اول واحد اول،  خواندگان: 1- خانم ذلیخا فرزند 
عزیز، 2- آقای هوشمند فتحی همگی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
بابت، دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
حمید ملک زاده فرزند عباســعلی با وکالت خانم سمیه صهری به طرفیت 1- خانم ذلیخا 
بیگی فرزند عزیز 2- آقای هوشمند فتحی به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به میزان 1/650/000/000 ریال) وجه پنج فقره چک به شماره های 1- چک 
شــماره 983144 به مبلغ چهارصد میلیون ریال مورخ 1395/2/17، 2- چک شــماره 
983143 به مبلغ یکصد میلیون ریال مورخ 1396/1/27، 3- چک شــماره 868348 به 
مبلغ چهارصد میلیون ریال مورخ 1395/5/17 ، 4- چک شماره 983142 به مبلغ سیصد 
و پنجاه میلیون ریال مــورخ 1394/1/17، 5- چک شــماره 983146 به مبلغ چهارصد 
میلیون ریال مورخ 1395/4/17 همگی عهده بانک کشاورزی( به انضمام مطلق هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل دادگاه با عنایت به شرح دادخواست 
خواهان، تصویر مصدق متن و ظهر چک های موضوع دعوا و گواهینامه عدم پرداخت اخذ 
شده از بانک محال علیه، وجود اصول مستندات در ید خواهان و عدم حضور خواندگان در 
جلسه رســیدگی و عدم ارایه هرگونه دفاعی در مقابل دعوی و مستندات خواهان به رغم 
ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی علیهذا دعوی خواهان به کیفیت حاضر محمول 
به صحت تلقی و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون 

صدور چک و مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ششصد 
و پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 55/770/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک ها لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ تورم سالیانه اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ) که محاسبه آن به عهده واحد اجرای احکام مدنی است( 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
 م الف: 6685 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )439 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ رای

11/291 کالسه پرونده 96/1527 شماره دادنامه: 2103-96/10/30  مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: حسن آذربایجانی فرزند اکبر به 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه 136 ســاختمان اول، خواندگان: 1- فرهاد 
آذری  به نشانی مجهول المکان فرزند محمد علی 2- مهدی خادمیان فرزند اصغر به نشانی 
خمینی شهر چهار راه مدنی کافی شاپ ماربین، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست دعوی آقای حسن آذربایجانی فرزند اکبر  
به طرفیت 1- فرهاد آذری فرزند محمد علی 2- مهدی خادمیان فرزند اصغر به خواسته 
مطالبه مبلغ 57/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 2/027601 مورخ 96/4/26 
عهده بانک سپه به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  نظر به مفاد دادخواست، 
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و بــا توجه به عدم حضور 
خواندگان در جلسه مورخ 96/10/20 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان وبا عنایت 
به نظریه مشورتی اعضا شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به 
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستندا به ماده  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 
522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی دعوی خواهان را 
ثابت دانسته و  حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و هفت میلیون ریال به 
نحو تضامنی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/792/500 ریال بابت خسارت دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای 
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
حق خواهان  صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهی 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:6684 شعبه 4 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )381 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/290 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 1694/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 11/45 صبح روز 
شــنبه مورخه 1397/2/1، مشخصات خواهان: حســن آذربایجانی فرزند اکبر به نشانی 
خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه 136 ســاختمان اول،  مشخصات خوانده: مجتبی 
یزدانی اسفیدواجانی، خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6683 
شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )162 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/292 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 

کالسه پرونده 1202/96 حل 1 ، وقت رســیدگی ساعت 5/15 بعد از ظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1397/1/22، مشخصات خواهان: محسن موگوئی فرزند نوراله به نشانی خمینی 
شهر منظریه فاز 4 اندیشه 6 پالک 21،   مشــخصات خوانده: علیرضا الماسی، خواسته و 
بهای آن:  مطالبه وجه حواله قرض الحسنه سریال 04262 مبلغ 157/000/000 با احتساب 
به احتساب هزینه دادرســی و تمبر ابطال شده و خســارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان: 
تصویرمصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت، گــردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6700 شعبه 
 اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )191 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

11/294 خانم ربابه جاللی خوزانی دارای شناسنامه شماره 9391  به شرح دادخواست به 
کالسه  969/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان غالمعلی جاللی خوزانی به شناسنامه 150 در تاریخ 1396/9/8 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ربابه جاللی 
خوزانی فرزند نوروزعلی، ش.ش 9391 )همســر( 2- عبدالعلی جاللی فرزند غالمعلی، 
ش.ش 995 )فرزند( 3- عبدالرسول جاللی خوزانی فرزند غالمعلی، ش.ش 423 )فرزند( 
4- جواد جاللی خوزانی فرزند غالمعلــی، ش.ش 3083 )فرزند( 5- محمد علی جاللی 
فرزند غالمعلی، ش.ش 233 )فرزند( 6- زهرا جاللی خوزانی فرزند غالمعلی، ش.ش 801 
)فرزند( 7- طیبه جاللی خوزانی فرزند غالمعلــی، ش.ش 310 )فرزند( 8- زهره جاللی 
خوزانی فرزند غالمعلی، ش.ش 828 )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6697 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/295 مرجع رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 495/96 حل 9 ، وقت رسیدگی ساعت 18 مورخه 1396/12/21، 
مشخصات خواهان: محمد قاسمی حســین آبادی با وکالت آقای احسان افشار به نشانی 
اصفهان اتوبان ذوب آهن بعد از پل هوایی زندان،  مشــخصات خوانده: پیمان ماکریان 
فرزند عبدالحمید، خواسته و بهای آن:  اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 318 مورخ 
94/9/3 صادره از شعبه 11 شورای حل اختالف خمینی شهر، دالیل خواهان: محتویات 
پرونده کالسه 942589 شعبه اول اجرای احکام کیفری فالورجان، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 6694 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/296 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1562/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 5/50 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
1396/12/19، مشخصات خواهان: بهنام حقانی زاده فرزند محمود به نشانی خمینی شهر 
خ امام شمالی کوچه شهید فضل اله حقانی پ 5 ک پ 8413764997،  مشخصات خوانده: 
عباس رحمانی فرزند بهمن، خواســته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
1630/410391/17 مورخ 94/11/10 عهده بانک ملت به انضمام خســارات دادرسی و 
تاخیر تادیه، دالیل خواهــان: 1- یک فقره چک به شــماره 1630/410391/17 مورخ 
94/11/10 و گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهــان خوانده را مجهول المکان 
 اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 

روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6702 شعبه 
سوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )206 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/302 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ســاختمان پالک 3625 فرعی از 10393 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام زهرا بابایی فرزند هوشنگ 
در جریان ثبت است و رای شــماره 139560302027007607 مورخه 1395/7/13 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/13 روز یکشــنبه ساعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:35340 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

11/311 آقای عبدالرسول صادقی نژاد دارای شناسنامه شــماره 25به شرح دادخواست 
به کالسه 96/859 ح ش 2از این دادگاه در خواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان نگهدار عیوضی موســی آبادی بشناســنامه 1391در تاریخ 
1396/8/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به1-تاج ماه عوضی فرزند حسین به ش شناسنامه 61متولد 1320صادره از دهاقان 
)همسر متوفی(2- عبدالرسول صادقی نژاد فرزند نگهدار به ش شناسنامه 25 متولد 1343 
صادره از دهاقان)پسر متوفی( 3-اکبر عیوضی موسی آبادی فرزند نگهدار به ش شناسنامه 
2510متولد 1347 صادره از دهاقان )پسر متوفی(4-مرتضی عیوضی موسی آبادی فرزند 
نگهدار  به ش شناسنامه 18متولد 1353 صادره ازدهاقان )پسر متوفی( 5-محمد عیوضی 
موسی ابادی فرزند نگهدار  به ش شناسنامه 23متولد 1355 صادره ازدهاقان )پسر متوفی( 
6-زهرا عیوضی موســی آبادی فرزند نگهدار به ش شناسنامه 10 متولد 1349 صادره از 
دهاقان )دختر متوفی ( متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد.اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف:96/319 رئیس شعبه دوم 

حقوقی دادگاه شورای حل اختالف دهاقان)210 کلمه، 2 کادر(
اجرائیه

11/303 شماره: 778/95  به موجب رای شماره 199 تاریخ 96/8/21 حوزه شورای حل 
اختالف دهاقان که قطعیت یافته است محکوم علیه شــهریار فاتحی به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته )یک فقره چک 
بانک سپه به شــماره 060398( و پرداخت 750/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان 
فرهاد پناهپور فرزند فتح ا... به نشانی روستای دزج خ افخمی و پرداخت نیم عشر اجراییه.  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
موظف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع از دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:96/323 

شعبه حقوقی شورای حل اختالف شهرستان دهاقان )174 کلمه، 2 کادر(
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دستگیری 8 شکارچی متخلف 
در زیستگاه های اصفهان

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان از دستگیری هشت متخلف شکار و صید 

در زیستگاه های این استان خبر داد.
مرتضی جمشیدیان گفت: این متخلفان در 10روز 
گذشته توسط محیط بانان حفاظت محیط زیست 

در زیستگاه های استان دستگیر شدند. 
وی افزود: متخلفان در زیستگاه های حیات وحش 
قمصر و برزک کاشان)سه متخلف(، حیات وحش 
موته )دو متخلف( و شهرستان های نجف آباد)یک 
متخلــف( و گلپایگان )دو متخلف(، دســتگیر و 

تحویل مراجع قضائی شدند. 
جمشیدیان اظهار کرد: از دستگیرشدگان پرندگان 
شکاری، ادوات شکار شامل سالح شکاری، دوربین، 

فشنگ و تجهیزات شکار کشف و ضبط شد. 

 پایان سر شماری وحوش 
در اصفهان

طرح سرشماری زمستانه وحوش در استان پایان 
یافت.

رییس اداره محیــط زیســت اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان گفت: در دو ماه گذشته 
بیش از 33هزار و 900وحوش علف خوار اســتان 
شامل میش، بز و آهو در پناهگاه های حیات وحش 
استان سر شماری شدند. بهروز ستایش  افزود: در 
این شمارش سازمان های مردم نهاد غیر دولتی، 
کوهنوردان و همیاران محیط زیســت نیز حضور 

داشتند. 
وی بیشترین جمعیت مشاهده شده وحوش علف 
خوار  این استان را در پناهگاه حیات وحش موته 
برشــمرد و گفت: این سر شــماری همچنین در 
پارک های ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی 
و قمیشلو، موته و عباس آباد و مناطق حفاظت شده 
شــامل داالنکوه، کرکس، کهیاز، قمصر و برزک 
انجام شد.اســتان اصفهان بیشترین آمار وحوش 
علف خوار را در کشور به خود اختصاص داده است. 
سال گذشته بیش از 32هزار و 733رأس پستاندار 

در مناطق حفاظت شده استان شمارش شدند.

مرگ زودرس 1500 اصفهانی 
به خاطر آلودگی هوا

یک عضو هیئت علمي مرکــز تحقیقات محیط 
زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مردم 
متوجه باشند که ساالنه 33 هزار نفر در کشور به 
دلیل آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند و 
در اصفهان سالیانه حدود 1500 نفر بر اثر آلودگي 

هوا دچار مرگ زودرس می شوند.
یعقوب حاجــي زاده اظهار کــرد: در طرح جامع 
کنترل آلودگي هواي اصفهان که در سال 1392 
اجرایی شد فعالیت هایي انجام گرفت؛ اما به اقرار 
مجریان، طرح کارآمد نبوده و تنها حدود 50درصد 
آن عملیاتي شده است. براي مثال فعالیت هایي در 
حوزه صنعت و کنترل صنایع انجام شده است که 
یکی از آنها تغییر سوخت نیروگاه شهید منتظري 
از مازوت به گاز بوده که در کاهش انتشــار بعضی 

آالینده ها موثر بوده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان 
مطرح کرد:

ارسال 250 کانکس از اصفهان به 
مناطق زلزله زده

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان 
گفت: 250 کانکــس از کمک های مردمی برای 
صاحبان منازل تخریبی نوع 2 به مناطق زلزله زده 
غرب کشور ارسال و نصب شــد. همچنین 112 
کانکس بهداشتی با ابعاد 4*4 مورد تعهد قرارگاه 
خاتم در همان جا احداث و بــه مردم منطقه که 
منازلشان دچار تخریب نوع یک شده بود تقدیم 

شد.
احســان اله رضاپور در خصوص آخرین وضعیت 
کمک رسانی ها به مناطق زلزله غرب کشور اظهار 
کرد: باوجود اعالم پایان عملیات اسکان موقت، 
باتوجه به شناســایی کامل، همچنــان از طریق 
سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان کانکس 
ارسال می کنیم.مسئول سازمان بسیج سازندگی 
استان اصفهان گفت: تخریبی نوع یک، خانه هایی 
است که به صورت کامل تخریب شده و نوع دوم 
آنهایی هســتند که بخشــی از خانه سالم بوده 
اما قابل سکونت نیســت؛ بنیاد مسکن، تخریب 
 نوع یک را در اولویت اعطــای کانکس قرار داده

 است.

این وضعیت در شرایطی ایجاد می شود که تاالب ها که باید به شرایط آب 
و هوایی کمک کنند، تبدیل به کانون بحران شده اند. از سوی دیگر عالوه 
بر تغییرات آب و هوایی و گرم شدن هوا، گرد و غبارهای محلی را می بینیم 
 که جدای از مشکل ریزگرد کشورهای همســایه، حاال در بیشتر شهرها،
 نفسمان را بریده اســت. با این حال به 13 بهمن ماه روز جهانی تاالب ها 
نزدیک می شویم وهرساله  در این روز تنها با برگزاری چندین سمینار و ارائه 
برنامه هایی که تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند، اکتفا خواهیم کرد و بعد از به 

سالمت گذشتن از این روز، دوباره روز از نو و روزی از نو؛ در این میان تاالب ها 
می مانند و تمام نامهربانی هایی که در حق آنها صورت گرفته و خواهد گرفت. 
هر از گاه یکی از سازمان ها و ارگان ها توپ عدم مدیریت را در زمین سازمان 
دیگری می فرستد و از خود سلب مسئولیت می کند. سازمان حفاظت محیط 
زیست عنوان می کند: تمام مسئولیت خشکی تاالب گاوخونی بر عهده ما 
نیست و باید سایر ســازمان ها و دولت هم در راســتای توجه به این واقعه 
زیست محیطی و شریان حیاتی مســئولیت خود را انجام دهند. سوالی که 

اینجا مطرح می شود این است که طی سال هایی که کارشناسان و حافظان 
محیط زیست، درخصوص عواقب خشکی تاالب های بین المللی هشدارهایی 
می دادند، کدام ارگان یا سازمان باید حرکتی انجام می داد که امروز با چنین 

فاجعه ای روبه رو نشویم؟
به گفته کارشناسان، هر هکتار تاالب 200 برابر یک زمین کشاورزی ارزش 
اقتصادی دارد و این موضــوع در کنار اهمیت زیســت محیطی تاالب ها، 
 چنین می طلبد که همتی جهادی برای بهبود وضعیت آنها در دستور کار 

قرار گیرد.
اما حدودا از سال 13٨4 بود که مجریان طرح حفاظت از تاالب هاي ایران 
تالش کرده اند تا با فراهم کردن بستری مناسب برای تقویت همکاري  های 
بین بخشی در حوضه آبریز تاالب های کشــور، رویکرد مدیریتی جدیدی 
)رویکرد زیست بومی( را مستقر کنند که برپایه اصول مشارکت میان کلیه 

ذی نفعان دولتی، غیر دولتی و همچنین 
جوامــع محلی طراحی شــده باشــد. 
تدوین برنامه های جامع مدیریتی برای 
 تاالب های کشــور، از جمله این اقدامات

 بوده اســت. قانــون احیــا، حفاظت و 
مدیریــت تاالب هــا، به عنــوان نقطه 
عطف و ظرفیتی بزرگ بــرای حفاظت 
و مدیریت اکوسیســتم هــای بی بدیل 
تاالب های کشور، می تواند در بسیاری 
از موارد گره گشــایی کند؛ اما این قانون 
هم درحد تئوری باقی مانده است و روند 
رو به رشــدی برای آن نمی توان متصور 
بود. به این ترتیب باید عنــوان کرد که 
برنامه مدیریت جامع تاالب گاوخونی در 
پیچ و خم های مراحــل قانونی در حالی 
خاک می خورد که خشــک شدن این 

 تــاالب، پیامدهــا و هزینــه هــای جبــران ناپذیــری را بــه جــای
 خواهد گذاشت.

طرح هایی که در خشکی گاوخونی خیس می خورند؛

شریانهاییکهیکبهیکخشکمیشوند

چند سالی می شود که از هر طرف می شنویم که تاالبی در نقطه ای از کشور خشک شده یا نفس های آخرش را می کشد؛ در حالی که عمر 
بیشتر تاالب ها در کشورمان به چندهزار سال می رسد و در تمام این سال ها کمتر پیش آمده تاالبی خشک شود و تنوع زیستی اش از 

بین برود. 

 تاالب هایی که 
باید به شرایط آب 

و هوایی کمک 
کنند، تبدیل 

به کانون بحران 
شده اند

عکس  روز 

گیرکردنحقوق»معلمان«درخزانه!

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی 
شهرســتان اصفهــان، از اجــرای محدودیت های 
ترافیکی در برخی از خیابان های شــهر اصفهان به 
منظور برپایی با شکوه مراسم روز 12 بهمن خبر داد.

سرهنگ ابوالقاسم چلمقانی اظهار داشت: به منظور 
برپایی هرچه باشکوه تر مراسم های سالروز ورود امام 

خمینی)ره( و آغاز دهه مبارک فجر در شهر اصفهان، 
محدودیت هایی در برخی از خیابــان ها و میادین 

اصلی اجرا می شود.
وی افزود: براین اساس توقف هر نوع وسیله نقلیه از 
ساعت 6 صبح امروز در مسیر شهید الوی تا میدان 
بسیج، هر دو باند شمال و جنوب روبه روی گلستان 

شهدا، ممنوع اســت و از ســاعت ٨ صبح نیز برای 
تردد وســایل نقلیه به غیر از اتوبوس ها و تاکسی ها 

ممنوعیت تردد ایجاد می شود.
سرهنگ چلمقانی اظهار داشت: همچنین از ساعت 
6 صبح امروز توقف هر نوع وســیله نقلیه در خیابان 
آزادگان، حــد فاصل چهار راه فرایبــورگ تا میدان 
بســیج ممنوع خواهد بود و با استقرار تاکسی ها در 
خیابان آزادگان، از ساعت ٨ صبح تردد هر نوع وسیله 

نقلیه از خیابان فرایبورگ به ســمت میدان بسیج 
ممنوع بوده و فقط مسیر BRT جهت تردد اتوبوس ها 

و خودروهای امدادی باز خواهد بود.
این مقام انتظامی بیان داشت: از ساعت 9 صبح تردد 
اتوبوس ها از چهار راه فرایبورگ به ســمت میدان 
بسیج نیز ممنوع بوده و اتوبوس های شرکت واحد از 
مسیرهای جایگزین مانند خیابان شیخ مفید و حاج 

رحیم ارباب تردد خواهند کرد.

اعالم محدودیت های ترافیکی روز 12 بهمن در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان، از طراحی نرم افزاری 
به منظور کاهش حوادث رانندگی در نقاط پرتصادف 
خبر داد کــه طی یک اقــدام مشــترک بین دفتر 
تحقیقات کاربردی و پلیس راه این فرماندهی صورت 
گرفته است.سردار مهدی معصوم بیگی اظهار کرد: 
براســاس یک کار علمی و پژوهشی مشترک که در 
جلسات اندیشــه ورزی دفتر تحقیقات کاربردی و 
پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان انجام 
شده بود، کارشناسان توانســتند نقاط پرتصادف و 
به اصطالح مستعد خطر برای رانندگان را شناسایی 
کنند. وی افزود: اقدامات بسیار خوبی با همکاری اداره 
راه و شهرسازی استان اصفهان به منظور اصالح این 
نقاط و آشکارسازی آنها برای رانندگان صورت گرفته 
و توانستیم میزان تصادفات به ویژه تصادفات منجر 
به فوت در این نقاط را کنترل کنیم. فرمانده انتظامی 
استان اصفهان عنوان داشت: یکی از کارهای بسیار 
مهم و تاثیرگذاری که در این خصوص انجام شــده، 

طراحی نرم افزاری به نام »همپا« است که این کار با 
همکاری مشترک دفتر تحقیقات کاربردی و پلیس 
راه استان اصفهان به نتیجه رسید. وی با اشاره به تاثیر 
بسیار زیاد این نرم افزار برای کاهش حوادث رانندگی 
در نقاط پرتصادف عنوان داشت: نرم افزار مذکور که 
قابلیت نصب روی گوشی های تلفن همراه هوشمند 
را دارد، یک کیلومتر قبل از وارد شدن راننده به نقطه 
پرتصادف، پیامی صوتی را پخش کرده و نسبت به آن 

نقطه، وی را هوشیار می کند.  

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

طراحی نرم افزاری برای کاهش حوادث رانندگی اصفهان
طرح خرید خدمات آموزشــی چند ســالی است در 
مناطق محروم کشور اجرا می شود و مجری این طرح 

موسسات غیردولتی هستند. 
در این طرح، موسسات با دریافت ســرانه آموزشی، 
دانش آموزانی را که بیشتر در مناطق محروم تحصیل 
می کنند، تحــت آموزش هــای رســمی دوره های 

تحصیلی قرار می دهند.
آموزش وپرورش هزینه های مربوط به هر دانش آموز را 
به بخش خصوصی پرداخت می کند و تمام هزینه های 
آموزش ازجمله پرداخت حقوق معلمان بر عهده بخش 
خصوصی است. این طرح توانسته تا حدودی مشکل 
کمبود معلم دانش آموزان مناطق محروم را حل کند، 
اما همانند دیگر طرح های آموزش وپرورش با کمبود 

بودجه روبه رو شده است. 
معلمانی که در طرح خرید خدمات آموزشی فعالیت 
دارند، ماه هاست بدون هیچ حقوقی سر کالس درس 
حضور می یابند تا دانش آموزی بــه دلیل نبود معلم 

از تحصیل بازنماند.در این راســتا، رییس ســازمان 
مدارس غیردولتی درباره معوقات حقوق این معلمان 
می گوید: ماه هاســت وزیر آموزش وپــرورش و بنده 
 پیگیر احقاق حق نیرو های خرید خدمات آموزشــی 

هستیم. 
مسئوالن ســازمان برنامه وبودجه گفته اند که حقوق 

تامین اعتبار شده، اما در خزانه مانده است. 
وی ادامه می دهد: 210 هزار دانش آموز تحت پوشش 

طرح خرید خدمات آموزشی هستند.

معلمان طرح خرید خدمات آموزشی ماه هاست           حقوق نگرفته اند؛

گیر کردن حقوق »معلمان« در خزانه!

آتش سوزی یک کارگاه تولید کفش در اصفهان مهار شد

 طبخ بربری هم قِد نانوا 
در اردبیل 

مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: یک مورد حریق در کارگاه تولید کفش به سامانه 
125 اعالم شد که ستاد فرماندهی به سرعت تیم های عملیاتی ایستگاه های شماره 7 و 19 را به محل حادثه اعزام کرد.

محمد شــریعتی افزود: این آتش ســوزی در یک باب حمام قدیمی با کاربری کارگاه تولید کفش در محله ســودان زینبیه با متراژ حدود 
200مترمربع رخ داده بود که پس از اطالع به سامانه 125، اعضای تیم عملیاتی پس از چهار دقیقه در محل حضور یافتند و در کمترین زمان ممکن، حریق را 
اطفا کردند. وی بیان کرد: این حادثه به دلیل وجود مواد قابل اشتعال از جمله بنزین، چرم و تینر و وجود پنج سیلندر کپسول گاز 11 کیلویی در کارگاه و نیز 

همجواری با منازل مسکونی، می توانست خسارات جبران ناپذیری داشته باشد که اقدام سریع آتش نشانان، از بروز چنین حادثه ای جلوگیری کرد.

حادثه

کالهبرداری به بهانه فروش 
کاالی دست دوم

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، رییس پلیس 
فضای تولید و تبــادل اطالعــات فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان بیان داشــت: درپی 
شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه 
فردی در فضــای مجازی مبلــغ 47 میلیون 
ریــال بابت خریــد کاالی دســت دوم از وی 
کالهبرداری کرده، بررسی موضوع در دستور 

کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
این مقام مســئول عنوان کرد: طبق اظهارات 
شــاکی، وی در یک ســایت اینترنتی با آگهی 
فروش کاالی دست دوم مواجه شده و به جهت 
خرید دستگاه، پول آن را به حساب صاحب کاال 
واریز کرده است؛ اما پس از  چندین روز انتظار 
هیچ کاالیی را دریافت نکرده و فرد مذکور نیز 

پاسخگوی تماس ها نبوده است.
سرهنگ مرتضوی افزود: با بررسی های علمی 
و تخصصی در فضای مجازی، متهم که جوانی 
22 ساله بود در یکی از محله های شهر اصفهان 

شناسایی و دستگیر شد.
وی با بیان اینکه  متهم پــس از اعتراف صریح 
به بزه ارتکابــی، انگیزه خــود از ارتکاب عمل 
مجرمانه را سودجویی و کسب مال عنوان کرد 
و گفــت: در این رابطه پرونده، تشــکیل و فرد 
کالهبردار جهت ســیرمراحل قانونی تحویل 

مراجع قضائی شد.

اسکان اضطراری 2۴مسافر 
گرفتار در برف

معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان گفت: سه شنبه شب 24مسافر گرفتار 
در بــرف در پایگاه امداد و نجــات ظفرقند در 

شهرستان اردستان اسکان داده شدند.

داریوش کریمی افزود: در پــی بارش برف در 
مناطق شمالی این استان، با امدادرسانی، این 
تعداد مسافر در راه مانده در این پایگاه اسکان 
یافتنــد و بین آنها پتو و کنســرو و آب معدنی 

توزیع شد. 
وي گفت: همچنین یک دستگاه خودرو گرفتار 
در برف با چهار مسافر در گردنه بیژن با کمک 
نجاتگــران جمعیت هالل احمــر پایگاه امداد 
ونجات پادنای ســمیرم امدادرســانی شدند. 
هزار و 210نجاتگر در 43پایگاه امدادو نجات 
استان اصفهان، برای امدادرسانی به مسافران 
زمســتانی در جاده های این اســتان مستقر 

هستند.

پایان انتظار جوانان شرق اصفهان؛
افتتاح پایگاه روستایی فنی و 
حرفه ای در پیچ و خم پیگیری

پایگاه روستایی فنی و حرفه ای در شاهتور در 
شرق اصفهان، به منظور توانمندسازی جوانان 

عالقه مند به کار افتتاح شد.
باالخره با پیگیری شــورای اسالمی و دهیاری 
دهســتان شــاهتور، پایگاه روســتایی فنی 
وحرفه ای باحضور مسئوالن روستا و نمایندگان 
اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان و بخش 

افتتاح شد.
فنی و حرفه ای خواسته جوانانی بود که جویای 
کار عملی به صورت پیشرفته بودند ولی برآورد 
این خواسته باید بر اساس مراحل اداری خاص 
دنبال می شد تا بتوان زمینه کافی برای کاری 

مفید را فراهم آورد.

اخبار

آموزش وپرورشناجا

نمایشگاه صنایع دستی اعضای بیمار انجمن پسوریازیس 
اصفهان با شــعار »کمی مهربان تر باشــیم« در اصفهان 
برپا شد و در این نمایشگاه بیماران مبتال به پسوریازیس 
هنرهای خود را در قالب صنایع دستی ارزشمند اصفهان 

به نمایش گذاشته اند.
در همین راستا انجمن پسوریازیس تاک و خیریه و دارالقران شــمیم معرف اصفهان، با هدف حمایت از این 
بیماران و در راستای کمک به فروش آثار هنری بیماران مبتال به پسوریازیس، اقدام به برگزاری نمایشگاه آثار 
این هنرمندان کرده است. این نمایشگاه که با شعار »وقف قرآن و اشتغال« در ارگ جهان نمای اصفهان برپا 

شده، تا امروز منتظر حضور گرم مردم خیر اصفهان برای دلگرمی این هنرمندان است.
 گفتنی است پسوریازیس یک بیماری پوســتی مزمن خود ایمنی است که متاســفانه در اصفهان افرادی را 

مبتال کرده است.

برپایی نمایشگاه صنایع 
دستی از جنس دیگر 
در اصفهان

رییس اداره فرهنگی و هنری  اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: ٨٨ هزار جلد کتاب در طرح نذر 
کتاب توسط دانش آموزان و خانواده هایشان به مدارس 

اهدا شد.
مرتضی شــکری درباره وضعیت کتابخانه های مدارس 

استان اصفهان اظهار کرد: در سال تحصیلی 97-96 در مدارس ابتدایی و کتابخانه های کالسی، 2میلیون 
و 735 هزار و 426  جلد کتاب شمارش شده است که با توجه به تعداد دانش آموزان این مدارس، سرانه هر 
دانش آموز شش جلد کتاب است. وی ضمن تشریح آمار کتاب های موجود در مدارس متوسطه دوره اول 
و دوم نیز گفت: اکنون در مدارس متوسطه اول تعداد دو میلیون و 329 هزار و 250 جلد کتاب  با سرانه 
هر دانش آموز 12 جلد، و در مقطع متوسطه دوم تعداد 2میلیون و 104 هزار و 200 جلد کتاب وجود دارد 

که سرانه هردانش آموز در این دوره 14 جلد است.

 88 هزار جلد کتاب 
به مدارس اصفهان 
اهدا شد

فاطمه کاویانی

خبر
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  برش هایی  از زندگی میثم والیت 
به روایت نزدیکان

پیشنهاد سردبیر:

همیشه گفته اند اگر می خواهی کسی را بشناسی باید سراغ دوســتانش بروی تا او را آن طور که هست 
بشناسی. عبدا... و مصطفی دوستان قدیمی بودند که با هم عهد کردند همه جا با هم باشند. اگرچه مصطفی 
چند سالی زودتر از عبدا... همنشین آسمانیان شد؛ ولی گویی سرنوشت مشترکی بعد از شهادت در انتظار 
این دو یار قدیمی و دیرین انقالب اســت. 15 مرداد امســال وقتی برای مراسم سالگرد شهید مصطفی 
ردانی پور به گلستان شهدا رفته بودیم، خبری از حضور مسئولین برای بزرگداشت یاد اولین موسس لشکر 
14 امام حسین)ع( نبود و تنها جمعی از بچه های خادم شهدا بودند که مراسم غریبانه ای برای او گرفته 
بودند و امروز دوازدهم بهمن، سالگرد شهادت عبدا... میثمی، مسئول دفتر نمایندگی امام در قرارگاه خاتم 
االنبیاء)ص( است که تا زمانی که این نوشتار به رشته تحریر در می آید، از پوستر و بنر برای بزرگداشت یاد 

مردی که می ترسید پیام شهدا و حماسه های آنها در  پشت جبهه ها بماند، خبری نیست. 
عبدا... که 10 خرداد 1334 در اصفهان به دنیا آمد، آنچنان ره عاشــقی را در   31 سال طی کرد که قلم 
قادر نیست صفات و روحیات او را بازگوید؛ مردی که با تأسی به رهبر و مقتدایش امام خمینی)ره( جنگ 
را در رأس همه امور می دید و حاضر نشد حتی برای زیارت خانه خدا لحظه ای جبهه های نبرد حق علیه 
باطل را ترک کند و توفیق حضور در جبهه را ارمغانی می دانست که با آن به یاری معشوق، تجلی بخش 
ظهور منجی می شود. دلسوزی، ایمان و عالقه به انقالب، از عبدا... که بصیرت و آگاهی را در نهایت کمال 
داشت، مردی ساخته بود که حضورش در آن صحنه های سخت جنگ گره گشا بود و چنان اخالص و تقوا 
در وجودش در هم آمیخته بود که الگویی شده بود برای دیگر رزمندگان که به او تأسی می کردند. او که 
همیشه در کوران حوادث انقالب و جنگ بر این نکته تاکید داشت که اگر انسان  کاری را برای خدا کند، 
خداوند آنچنان آن را باال می برد که در تصورش هم نمی گنجد، حاضر نبود برای انجام تکلیفی که خدا بر 
گردنش نهاده بود از هیچ کار کوچکی فرو گذار کند و  خدمت در جبهه ها را بر همه چیز ترجیح داده بود؛ 
از همین رو بود که پیوسته به دیگر رزمندگان گوشزد می کرد که قدر حضور در جبهه را بدانند؛ که بعدا 

در قیامت به خاطر روزهایی که در مرخصی به سر می بردند، گریه خواهند کرد.
برای او که جدایی اش از مصطفی و رحمت ا...، همان هایی که با آنها قرار گذاشته بود همیشه با هم باشند، 
دیگر چند ساله شده بود، فراق زجر آور می شد و می دید که آنان چه زیبا به پیشگاه خدا شتافته اند. کربالی 
5 شد میعاد گاه وصال و سرانجام 9بهمن ماه  بود که ترکش عشق را به جان خرید و سه روز بعد با نوشیدن 
جام شهادت، همجوار آنان شد. شهید میثمی غریبانه رفت؛ همچنان که خبری از برگزاری مراسم سالگرد 

او نیست و آنهایی که از نام شهدا به نان رسیدند، فراموش کردند میثمی ها چه حقی بر گردن ما دارند!

به یاد رفیق و یار مصطفی ردانی پور که در کربالی 5 
آسمانی شد؛

»میثمی« غریبانه رفت و غریب ماند

 برش هایی  از زندگی میثم والیت به روایت نزدیکان

عبدا...
بزرگ ترها بر ســر انتخاب اسم او به مشــکل برخوردند. 
پدربزرگش اســمش را انتخاب کرده بود، اما پدرش می 
گفت که حتما اســم بچه به ا... ختم شود. خالصه کار به 
استخاره کشید. پدربزرگ با نیت قرآن را باز کرد، این آیه 
آمد: »قال انی عبدا... اتانی الکتاب و جعلنی نبیا.«.... این 

شد که اسم او را عبدا... انتخاب کردند.

عینک هیدرولیکی
دسته عینکش شکسته بود. هر روز باید آن را تعمیر می کرد تا بتواند 
از آن استفاده کند. لوالی عینک هم شکسته بود و با سوزن ته گرد یا 
نخ برای عینک، لوال درست می کرد. وقتی به او گفته شد که: »دیگر 
این عینک اوراق شــده و آن را عوض کن!« گفت:»این عینک تازه 
هیدرولیکی شــده، آن وقت بیندازمش دور؟ نه! تازه اول استفاده از 

این عینک است.«

زندان ساواک

وقتی در زندان ساواک با شکنجه نتوانستند چیزی از زبانش 
بیرون بکشند، با یک کمونیست هم سلولی اش کردند. آن 
کمونیست که متوجه شده بود عبدا... حساس است، تا آب یا 
غذا می آوردند، اول خودش می خورد تا عبدا... نتواند بخورد؛ 
چون او کمونیست ها را نجس می دانست. وقتی نماز و قرآن 

می خواند، زندانی کمونیست مسخره اش می کرد.
شب جمعه بود. دل عبدا... بدجور گرفته بود. شروع کرد به 
خواندن دعای کمیل تا رســید به این جمله از دعا: »خدایا! 
اگر در قیامت بین من و دوستانت جدایی بیندازی و بین من 
و دشمنانت جمع کنی، چه خواهد شد؟« نتوانست خودش 
را نگه دارد؛ افتاد به سجده و های های گریه کرد.سرش را که 
بلند کرد، دید هم سلولی کمونیستش، سرش را گذاشته کف 

سلول و با او گریه می کند.

از خدا خواستم...
همراه کالهدوزان، از اصفهان به سمت بندرعباس 
حرکت کرد. در بیــن راه، برای رفع خســتگی 
و نوشــیدن آب پیاده شــدند؛ موقع سوارشدن 
کالهدوزان جایش را با میثمی عوض کرد. دقایقی 
بعد، تصادف می کنند و کالهدوزان به همراه راننده 

در این حادثه جان باخته و میثمی زخمی می شود.
کارشناسان وقتی عکس ماشــین را دیده بودند، 
تعجب کرده بودند که چطور می شود کسی از این 
ماشین زنده بیرون بیاید؟! اما خود میثمی می گفت: 
»از خدا خواســتم عمر دوباره ای به من بدهد تا 
بروم جبهه. قبال هم تصمیم داشتم بروم خط، اما 
االن دیگر قطعی شد. دوســت ندارم این طوری 
کشته شوم. دلم می خواهم توی جبهه و در میان 

رزمندگان شهید شوم.«

حواله امام رضا علیه السالم
برای عبدا... دنبال همســر می گشــتند؛ تا اینکه با شهید 
مصطفی ردانی پور به مشهد می رود. مصطفی خواب امام 
رضا علیه السالم را می بیند که »به عبدا...بگویید چرا نمی 

روی منزل آقای شکوهنده؟«
بعد از بازگشت از مشــهد، با اینکه ماه صفر بود، مادرش با 
منزل شکوهنده تماس می گیرد و می گوید: »می خواهیم 
برای خواستگاری برسیم خدمتتان.« او در جواب خانواده 
شکوهنده که گفتند: »صبر کنید ماه صفر تمام شود« می 
گوید: »نه! ما را امام رضا علیه السالم حواله کرده، فقط برای 

خواستگاری می آییم«.
 در همین اثنا، برادر خانواده شکوهنده، یک روحانی دیگر 
را برای خواستگاری می آورد و حســابی هم از او تعریف 
می کند، حتی بیشــتر از عبدا... میثمی. مریم شکوهنده 
مانده اســت که چه کند؛ اما خوابی که قبال دیده بود، به 
دادش می رسد.مریم شــکوهنده نقل می کند: »قرار بود 
 بروم دعای کمیل، اما از بدشانســی تب کردم و نتوانستم

 بروم. 
دلم شکســت. تنهایی دعا را خواندم و خوابم برد. در عالم 
رویا خواب امام حسین علیه الســالم را دیدم. وقتی بیدار 
شدم، نگران بودم. خیلی دوست داشــتم تعبیر خواب را 
بدانم. پیش یک نفر که می شــناختمش رفتم و خوابم را 

تعریف کردم.
 او پرســید ازدواج کرده ای؟ گفتم نه، گفت: »بعد از این 
خواب، ممکن اســت دو نفر در یک فاصله کم بیایند برای 
خواستگاری، اما شما اولی را انتخاب کن. آدم خوبی است؛ 
البته زندگی ســختی پیش رو دارید، ولــی ازدواجتان، 
ازدواج خوبی ســت و قبول کن«. بدین ترتیــب، عبدا... 
میثمی و مریم شــکوهنده در دی مــاه 1361، با مهریه 
14 ســکه به نیت چهــارده معصــوم، به عــالوه مهریه 
 حضرت زهرا ســالم ا... به عقــد هم درآمدنــد و ازدواج

 کردند.

عبدا...
روز تشییع، مسجد امام)ره( اصفهان از جمعیت پر شده بود. از یکی از روحانیون که از دوستان شهید میثمی بود، درخواست 
شد کمی سخنرانی کند. آن برادر روحانی نقل کرد: »مانده بودم چطور شروع کنم. تفألی به قرآن زدم. وقتی قرآن را باز کردم، 
این آیه آمد: »قال انی عبدا... اتانی الکتاب و جعلنی نبیا...« و این آیه، دقیقا همان آیه ای بود که وقتی به دنیا آمد، پدربزرگش 

با تفأل به قرآن، نام او را عبدا... گذاشته بود.«

مبهوتم
در عملیات فتح المبین، یکی از ســرهنگ های عراقی 
که اسیر شــده بود، گریه می کرد. علت گریه اش را که 
پرسیدند، گفت: »من 25 سال است که در عراق نظامی 
هستم و خدمت می کنم. تمام دسیسه ها و آرایش های 
جنگی را تجربه کرده ام؛ ولی از این مبهوت هســتم که 
چطور یک نوجوان ایرانی که حتی کوچک تر از اســلحه 
خودش اســت، آمده من و تعدادی دیگر را اسیر کرده! 
نمی دانم چه حکمتی اســت که ما از چنین کســانی 

می ترسیم!«

30 ماه
همیشه می گفت: »من 30 ماه در زندان، 30 ماه در یاسوج و 30 ماه در 
شیراز بودم؛ می دانم که 30ماه هم در جبهه هستم و باید بعد از آن، اجرم 
را از خدا بگیرم.« همان طور هم شد و عبدا... میثمی که مسئولیت دفتر 
نمایندگی امام در قرارگاه خاتم االنبیاء را به عهده داشــت، در سحرگاه 
9 بهمن 1365، در شــب عملیات کربالی 5، از ناحیه سر مورد اصابت 
ترکش قرار گرفت و بعد از ســه روز، در 12 بهمن، همزمان با شهادت 
خانم فاطمه زهرا علیه السالم به آرزوی دیرینه خود، »شهادت«، رسید.

 سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2347 | February 01, 2018 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL

9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2347 |  پنجشنبه 12 بهمن 1396 | 14 جمادی االولی 1439

پایداری 



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2347 | پنجشنبه 12 بهمن 1396 | 14 جمادی االولی 1439

  عبور »فالکائو«
 از رکورد شمسایی

تیم ملی فوتسال برزیل بامداد دیروز  در اولین 
دیــدار خــود در جام 
گرندپری به مصاف 
تیم ملــی اروگوئه 
رفــت کــه ایــن 
مسابقه با برتری 10 
بر یک سلسائو خاتمه 
یافت.فالکائو، ســتاره تیم 
ملی برزیل در این دیــدار دو بار دروازه حریف 
را گشود و تعداد گل های ملی خود را به 393 
گل رســاند. فالکائو با عبور از وحید شمسایی 
392 گله، آقای گل جدید فوتسال جهان لقب 
گرفت. مســابقات گرندپری از سه شنبه شب 
و با حضور تیم های برزیــل، اروگوئه، بلژیک، 
کاستاریکا و جمهوری چک و به میزبانی برزیل 

آغاز شده است. 

»ژنرال«  از سختی و سرما گذشت

پیشنهاد سردبیر:

»مسعود تابش« سرپرست باشگاه سپاهان به شایعه 
بازگشت محرم نویدکیا واکنش نشان داد.

»محرم نویدکیا« بدون شــک اســطوره باشــگاه 
سپاهان است و هواداران او را به شدت دوست دارند 
و به هر بهانه ای دنبال بازگشت او تحت هر عنوان به 

تیم محبوبشان هستند.مسعود تابش درباره ثبت 
قرارداد ابراهیم زاده با سپاهان گفت: قرارداد ایشان 
سه شنبه شب تا پایان فصل بســته و قرار شده با 
موفقیتی که در پایان فصل حاصل می شود دوباره 
جلسه بگذاریم و قراردادشان را تمدید کنیم. باید 

کار ها به خوبی پیش برود و شرایط تیم بهتر شود 
و در این صورت دلیلی برای عــدم تمدید قرارداد 
در پایان فصل وجود نــدارد. امیدواریم این فصل 
را به خوبی پشت سر بگذاریم. با توجه به موفقیت 
تیم هیچ مشکلی برای ادامه حضور ابراهیم زاده در 
سپاهان وجود نخواهد داشــت.وی درباره انتخاب 
دســتیاران ابراهیم زاده در ســپاهان تصریح کرد: 
ابراهیم زاده هنوز نفر خاصی را به ما معرفی نکرده  

اما فکر می کنم دستیاران   مدنظرشان ایرانی باشند. 
هرچند اگر خارجی هم باشــند ما مشکلی نداریم.

سرپرست باشگاه ســپاهان درباره احتمال اضافه 
شــدن محرم نویدکیا به کادر فنی سپاهان عنوان 
کرد: ابراهیــم زاده درباره نویدکیــا صحبت کرد. 
هرکســی که بتواند به تیم کمک کند ما استقبال 
می کنیم. اگــر نوید کیا هم می توانــد کمک کند 

قدمش روی چشم.

واکنش تابش به بازگشت نویدکیا؛
قدمش روی چشم

اتفاق روز

شرط افتخاری برای شفر؛ 
قهرمان شو تا بمانی!

رســیدن به فینال جام حذفی بــرای وینفرد 
شــفر اهمیت بســیار 
زیادی داشــت؛ چرا 
که ادامه همکاری 
او با اســتقالل به 
قهرمانــی در این 
بستگی  مســابقات 
دارد. اگر چه پیش از 
این مدیران استقالل مدعی بودند که قرارداد 
شفر را تمدید می کنند؛ اما جدیدترین مصاحبه 
رضا افتخاری نشان می دهد که او باید استقالل 
را قهرمان کند تا سال آینده هم روی نیمکت 
 این تیم بنشــیند. مدیرعامل استقالل گفته:

» یکی از شــرایط قراردادی ما با شفر این بود 
که او یک جام قهرمانی برای ما بیاورد. حاال که 
 در فینال حذفی هستیم و به امید خدا قهرمان

 می شویم، طبق توافقی که انجام دادیم قرارداد 
تمدید می شــود. برای او نیز پــاداش در نظر 

گرفته ایم.«

شرط روز

  رویارویی مجدد استقالل
 و العین

همگروهی با الهالل به اندازه کافی کار وینفرد 
شــفر و شــاگردانش 
در آســیا را سخت 
مــی کــرد؛ امــا 
حــاال اســتقالل 
به معنــای واقعی 
کلمــه در گروه مرگ 
قرار گرفته؛ چرا که تکلیف 
دیگر تیم گروه چهارم هم مشخص شد و العین 
 با پیــروزی مقابل نماینده بحریــن در مرحله 
پلی اف به مرحله گروهی لیگ قهرمانان رسید. 
داســتان رویارویی اســتقالل و العین هم که 
نیازی به توضیح اضافه نــدارد و قطعا آبی ها 
خاطره شکست سنگین در امارات را فراموش 
نخواهند کرد. باید دید شــفر می تواند انتقام 

منصوریان را از العین بگیرد یا نه.

سوژه روز

سوشا مکانی، دروازه بان تیم صنعت نفت در بازی مقابل استقالل 
روی گل اول آبی ها اشــتباه کرد و همین موضوع باعث ناراحتی 
هواداران آبادانی شد.در این شرایط فراز کمالوند، سرمربی صنعت 
نفت از او حمایت کرد و گفت: »اشتباه برای هر دروازه بانی پیش 
می آید. بزرگ ترین دروازه بان های جهان هم اشتباه می کنند و 

نباید سوشا را مقصر باخت بدانیم. «

حمایت سرمربی صنعت نفت از سوشا مکانی

77
تیم الغرافه امارات با پیروزی مقابل پاختاکور ازبکستان به مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا رسید. این تیم در گروه A و در کنار تیم های االهلی 
عربســتان، الجزیره امارات و تراکتورســازی تبریز قرار گرفت. به این 
ترتیب الغرافه با مهدی طارمی باید در دو دیدار رفت و برگشت مقابل 
تراکتورسازی تبریز بازی کند. بازی رفت دو تیم روز دوشنبه 30 بهمن 
در امارات و بازی برگشت هم روز 28 فروردین  در تبریز برگزار می شود. 

طارمی علیه تراکتور

17

لیست گران ترین ها مربیان جام جهانی 
منتشرشد؛ 

کی روش باالتر از »لو« و »پکرمن« 
نام سرمربی تیم ملی کشــورمان به خاطر یک 
موضوع جدید دوباره  سوژه رسانه ها شد. اینکه 
او هفتمین مربــی گران قیمت حاضــر در جام 
جهانی است. اگر چه هنوز منتقدان کی روش این 
موضوع را بهانه ای بــرای انتقاد از مربی پرتغالی 
نکرده اند؛ اما روزنامه ایران ورزشی به یک نکته 
جالب دیگر درباره کی روش و جام جهانی اشاره 
کرده. اینکه او رکورددار حضور در این تورنمنت 
اســت. به نوشــته این روزنامه، کی روش برای 
چهارمین بار در جام جهانی حاضر می شود و از 
این حیث باالتر از مربیان دیگر قرار گرفته است. 
بعد از کی روش، یواخیم لو حضور دارد که در 3 
دوره جام جهانی به عنوان ســرمربی و یک دوره 
هم کمک مربی حضور داشــته اســت. بعد از لو 
هم نوبت به مربیانی چون پکرمن، تابارز، حلیل 
هودزیچ و دیدیه 
دشان می رسد.

در حاشیه

 برای اردوی دوم تیم ملی بسکتبال
 با ویلچر؛

 بسکتبالیست های اصفهانی
 به تیم ملی دعوت شدند

کادر فنی تیم ملی، اســامی دعوت شــدگان به 
دومین اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر را اعالم 
کرد که نام دو اصفهانی در این تیم دیده می شود.

ایمان بک زاده و علی کریمی دو بازیکنی هستند 
که به این مرحله از اردو دعوت شده اند؛ اما برای 
ماندن در لیست نهایی، کار ســختی را پیش رو 
دارند.بک زاده طی  ســال های گذشــته در تیم 
ملی عضویت داشــته و با این تیم در پارالمپیک 
نیز شــرکت کرد؛ اما علی کریمی، بازیکنی است 
که عضو تیــم ملی جوانان بود و بــه تازگی عضو 
تیم بزرگساالن شــده اســت؛ همچنین مازیار 
میرعظیمی، ســرمربی تیم مخابــرات اصفهان 
نیز به عنوان مربــی به این مرحلــه اردو دعوت 

شده است.

منهای فوتبال

رقابت بایرن مونیخ با منچستر 
برای جذب »پولیشیچ«

کریستین پولیشــیچ که از او به عنوان الماس 
بوروســیای دورتموند 
یــاد می شــود، تا 
سال 2020 با این 
تیم قرارداد دارد؛ 
اما ســران باشگاه 
قصــد  دورتمونــد 
دارند هافبــک نفوذی خود 
را بــرای مدت طوالنی تری در اختیار داشــته 
باشند. مارک زورک، مدیر ورزشی تیم فوتبال 
دورتموند در این باره گفت: ما برنامه ای داریم 
تا در تابســتان پیش  رو مذاکــرات خودمان 
را با پولیشــیچ به منظور تمدیــد قرارداد وی 
آغاز کنیم.در حالی که باشــگاه هایی همچون 
منچستریونایتد و لیورپول خواهان به خدمت 
گرفتن این بازیکن 19 ســاله هستند، بایرن 
مونیخ هم وضعیت پولیشــیچ را زیر نظر دارد 
و او را در لیســت خرید خود قــرار داده؛ چرا 
که این هافبــک - بال آمریکایی را جانشــین 
مناسبی برای فرانک ریبری 34 ساله می بیند 
که کم کم به پایــان دوران حضورش در بایرن 

نزدیک می شود.

فوتبال جهان

پیشخوان

 صعود جانفرسا
گران ترین مربی جام  

جهانی؟

 شفر: امیدوارم قائدی 
در فینال بازی کند

پرافتخارترین مربی لیگ برتر بعد از سال ها کسب نتایج 
خوب همراه اســتقالل و ســپاهان در چنــد فصل اخیر 
نتوانست آن روزهای پرشــکوه را تکرار کند. او امسال در 
ذوب آهن هم بد شروع کرد و نیم فصل را هم خوب به پایان 
نرساند؛ اما انگار رفتن سه سرباز سرشناس این تیم و اضافه 

شدن مهره های مورد تایید قلعه نویی ورق را برگرداند و حاال این تیم بهترین نتایج را در نیم فصل دوم گرفته 
و از طرف دیگر به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا راه یافته است.

ژنرال این بار هم توانست از سرما و ســختی ها عبور کند و حاال در نیم فصل دوم لیگ برتر به دنبال جایگاهی 
مناسب در رده های باال می گردد.

 امیر قلعه نویی بازگشتی باشکوه در نیم فصل دوم با ذوب آهن داشت و به نظر این تیم قصد دارد تا پایان فصل 
در جمع باالنشینان رتبه خوبی به دست بیاورد.

 »ژنرال«
 از سختی و سرما 
گذشت

محمد انصاری که در فصل پانزدهم فوتبال ایران در پی 
اتفاقاتی جالب توجه توانست به ترکیب اصلی راه یابد و 
در مدت ســه فصل اخیر در نهایت توانسته به بازیکنی 
ثابت در جمع شاگردان برانکو و در ادامه جواز حضور در 
تیم ملی را نیز به دست بیاورد، اکنون با پیشنهاد مناسبی 

از دیناموزاگرب کرواسی مواجه شده است.انصاری اما در گفت وگو با کادرفنی سرخپوشان اعالم کرده با 
توجه به شرایط پرسپولیس و محرومیت این تیم از نقل و انتقاالت صالح نمی داند به این پیشنهاد فکر کند 
و قصد دارد همچنان با پیراهن شماره 15 در خدمت تیم باشد و امیدوار به پیشنهادات جدید، بعد از پایان 
محرومیت این تیم از سوی فیفاست.انصاری که در اردوهای اخیر ریکاوری توسط کارلوس کی روش نیز 
حضور دارد، امیدوار است در نهایت در لیست تیم ملی برای جام جهانی نیز حاضر شود و باید دید تالش 

او در ادامه مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا می تواند سهمیه او را در تیم ملی حفظ کند یا خیر.

پاسخ مثبت انصاری 
به تمدید قرارداد 
پرسپولیس

»منصور ابراهیم زاده« در اولین آوردگاه حضور خود 
به عنوان مربی در سپاهان، باید به مصاف پرسپولیسی 
برود کــه روزگاری به عنــوان یکــی از گزینه های 
سرمربیگری این تیم شــناخته می شد. ابراهیم زاده 
گفته »ســپاهان« مثل پرســپولیس و اســتقالل، 
»شیرخفته« اســت! این تیمی که به تعبیر سرمربی 
اش»شیرخفته« است، می خواهد در ماراتن سخت 
فردا، بیدار شــود و باردیگر از تیم رویایی سال های 
نه چنــدان دور فوتبال نصف جهــان رونمایی کند. 
پرسپولیس، تیم صدرنشــین جدول است و سپاهان 
با اختالف امتیاز زیــاد در رده 13 جدول رده بندی 
قراردارد. تجربه اما نشان داده در فوتبال ایران خیلی 
وقت ها نمی توان روی جایگاه تیم ها حساب باز کرد 
و روی کاغذ، شاید شــانس برتری با درصد باالیی به 
تیم ســرحال و روپا و خوب برانکو تعلق داشته باشد 
اما سپاهان هم تیمی نیست که در این دیدار حیثیتی 
با پرسپولیس کم بیاورد به ویژه اینکه حاال »منصور 
ابراهیم زاده« روی نیمکت طالیی ها نشسته و پیروزی 
در اولین دیدار در قامت سرمربی زردپوشان، می تواند 

شروعی رویایی برای او محسوب شود. 
یک قانون تجربی قدیمی در فوتبال ما وجود دارد که 

می گوید تیمی که به امتیاز 61 برسد، قهرمان لیگ 
می شود. پرسپولیس تا رسیدن به این امتیاز، تنها 13 
امتیاز می خواهد تا به یک رکورد تاریخی دست پیدا 
کند و به عنوان قهرمان زودهنگام لیگ لقب بگیرد. 
شــاگردان برانکو اگر سپاهان را از ســد راه بردارند، 
می توانند تا حدود زیادی از حاال خود را قهرمان این 

فصل بدانند. 
برانکو از این دیدار با عنوان »شــبه دربی« یاد کرده 
است. سرمربیان دو تیم شــناخت خوبی از یکدیگر 
دارند و این بازی می تواند نبرد بــرای قهرمانی و بقا 
هم لقب بگیرد. پرسپولیس و سپاهان سال هاست به 
عنوان دوتیمی که هوادارانشان چشم دیدن یکدیگر 
را ندارند)!( شــناخته می شــوند. هواداران سپاهان 
بغض عجیبی نسبت به پرسپولیس دارند و در مقابل 
هواداران پرســپولیس نیز دل خوشــی از سپاهان و 
ســپاهانی ها ندارند. اتفاقات و حواشــی که در سال 
های گذشــته، درحین و بعد از تقابل این دوتیم رخ 
داد، در به وجود آمدن این عداوت و بغض)!( بی تاثیر 
نیست. از شکست عجیب پرسپولیس در نیمه نهایی 
جام حذفی 86 و گل دقیقه 94 ســپهر حیدری در 
آزادی گرفته تا ماجرای نابیناشدن سرباز احمدی و 

مسموم شــدن بازیکنان پرســپولیس در اصفهان و 
 فحش خوردن هــای خلعتبــری در آزادی در لیگ

 پانزدهم. 
خاطرات تقابل پرسپولیس-سپاهان در لیگ برتر با 
حاشیه عجین شده؛ اما نمی توان منکر جذابیت های 
این نبرد شــد. بازی های این دوتیم معموال جذاب و 
تماشایی از آب درآمده اســت. دیدار رفت با نتیجه 
مســاوی 2 بر 2 تمام شــد و دیدار برگشت، فردا در 
آزادی برگزارمی شود. هواداران پرسپولیس خاطرات 

چندان خوبی از نبرد با سپاهان در آزادی ندارند.
 باید منتظر باشیم و ببینیم  این بار چه خاطره ای از 

این جدال  ثبت خواهدشد. 

                                                             پرسپولیس  _ سپاهان ؛ نبرد برای قهرمانی و بقا

آنتی پرسپولیسی ها!

این بازی دیدن دارد! دیداری که یک سوی آن پرسپولیسی است که در این فصل فوق العاده کار کرده و از چند هفته به 
پایان لیگ، شانس اول قهرمانی است و آن سوی میدان، سپاهانی قرار دارد که اگر دیر بجنبد ، خیلی دور نیست که 

به جای بالیدن به حضور در جام باشگاه های جهان )به عنوان اولین تیم ایرانی( مجبور باشد سر به زیر بیندازد و خاطرات 
دسته یکی شدن را مرور کند! 

 دشت طال از طالیی ها
گل های آبی تقدیم به 

چشمان خواب قائدی

بــرای  اســتقالل   
یازدهمین  بار فینالیست 

جام حذفی شد

بوستون - بسکتبال
نیویورک  

نیکس
ساعت 
04:40

سایت 
آنتن

شهرداری  والیبال
تبریز 

- بانک 
سرمایه

ساعت
15

شبکه 
ورزش

پیکان - فوتبال
شهرداری 

ارومیه
ساعت
17:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 

12 بهمن

سرمربی تیم ملی فوتسال:

مثل آب خوردن برکنارم می کنند
محمد ناظم الشــریعه ، ســرمربی تیم ملی فوتسال ایران با 
بیان اینکه قرار دادش چهارساله اســت، گفت: قراردادهای 
ما به خاطر مسائل مالی سال به سال امضا می شود. عرف این 
است که قراردادهای چهارساله، سال به سال تمدید شوند؛ 
اما اصال فرض کنیم قرارداد من چهار ساله است. آیا اگر چهار 
ساله باشد، فدراسیون نمی تواند مرا برکنار کند؟ مگر محمد 
خاکپور را برکنار نکردند؟ »اوکتاویو« که چند ماه بود کارش 
را در تیم ساحلی شروع کرده بود برکنار کردند و مرا هم مثل 

آب خوردن برکنار می کنند.

قهرمان المپیک لندن:

تبعیض همیشه در ورزش وجود دارد
 بهدادســلیمی درباره اینکه وعده هایی که پیش از مسابقات 
قهرمانی جهان داده شد چقدر تا االن عملی شده است؟ گفت : 
نمی خواهم خیلی وارد جزئیات شــوم و ان شــاء ا... که عملی 
می شــود. رییس مجلس از ما دعوت کرد و دیداری داشتیم، 
اما انتظار داشتیم که رییس جمهور هم این کار را انجام دهد و 
دیداری هم با او داشته باشیم. به  هر حال تیم   ملی ایران برای 
نخستین بار قهرمان جهان شده بود، آن هم در خاک آمریکا و 
انتظار داشتیم همانند تیم   ملی فوتبال که پس از راهیابی به جام 
جهانی دیداری با رییس جمهور داشت این اتفاق هم برای ما هم 

رخ دهد، اما به  هر حال تبعیض همیشه در ورزش وجود دارد.

کاپیتان تیم ملی کاراته:

 تا طالی المپیک ادامه می دهم
 ذبیح ا...پورشیب، کاپیتان تیم ملی کاراته با اشاره به اینکه 
 کاراته نیازبه هوش دارد، گفت:  من تازه 29ســاله هستم و

 از جوانی در تیم ملی بودم و شــاید خیلی هــا فکر می کنند 
 که ســن من باالســت؛ البتــه در همیــن لیــگ جهانی 
کاراته وان پاریس در برخی از اوزان نفرات 33 یا 34ساله به 
فینال رسیدند. این نشــان می دهد که سن یک عدد است. 
کاراته نیاز به هوش بــاال دارد و عکس العمل ها هم باید قوی 
باشــد. قطعا با طالیی که در رقابت های سطح باالی کاراته 
 وان پاریــس گرفتــم،  باانگیزه تر از قبل تا طــالی المپیک

 ادامه می دهم.

سمیه یوسفیان
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تخلفات شهری از اصفهان برچیده می شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

تکمیل سنگفرش فاز سوم 
چهارباغ عباسی تا پایان سال

مدیرعامــل ســازمان نوســازی و بهســازی 
شــهرداری اصفهان اظهارکرد: پیاده راه سازی 
چهارباغ عباسی در قالب طرح احیای دولتخانه 
صفوی در دســتور کار شــهرداری قرار دارد. 
دولتخانه صفوی حدفاصل میدان امام )ره( تا 
محور چهارباغ بوده که بر اساس برنامه ریزی ها 
ابتدا میدان امــام)ره( و خیابان های اطراف آن 
همچون خیابان های سپه و حافظ به پیاده راه 

تبدیل شد.
حســین جعفری افــزود: ســنگفرش محور 
چهارباغ عباســی به طول ۱۱۰۰ متر در شش 
فاز تعریف شده است تا عالوه بر کاهش میزان 
تردد خودروها در این خیابــان، موجب ایجاد 
سرزندگی و حضور و تعامل بیشتر شهروندان 

اصفهانی شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: تاکنون فــاز اول و دوم این 

طرح در ضلع شــرقی محور چهارباغ عباسی 
حدفاصل میدان امام حسین)ع( تا خیابان شیخ 
بهایی و از خیابان شیخ بهایی تا آمادگاه تکمیل 
شده است و ســنگفرش فاز سوم آن حدفاصل 
خیابان آمادگاه تا میدان انقالب آغاز و تا پایان 

سال جاری تکمیل می شود.
جعفری ادامه داد: با اجرای طرح ســنگفرش 
چهارباغ، حــوض هــا و آبنماهــای قدیمی 
 ایــن خیابــان احــداث و محور گردشــگری
  چهاربــاغ عباســی به شــکل قدیمــی خود

 احیا می شود.

 کودکان انقالب 
به خانه کودک اصفهان می روند
»کودکان انقالب« از سوی خانه کودک سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، 
با ســه بخش با محوریت قصه نمایش »دنیای 
بدون جنگ« بــه کارگردانی مهناز عشــقی، 
ساخت ســازه های تزئینی)ریسه های رنگی( 
به سرپرستی آزاده کریمی و اجرای پرفورمنس 
بامفهوم آزادی توســط کودکان برنامه ریزی 

شده است.
همچنین در یکی دیگر از بخش های این ویژه 
برنامه ورکشــاپ بازی نمایش »سلطان مغرور  
خرگوش باهوش« به کارگردانی مهتاب دارابی 

اجرا می شود.
این برنامه از ۱4 تا ۱9 بهمن ماه در دو سانس 
از ســاعت 9 تا ۱۱ ویــژه مهدهــا و مدارس 
 ابتدایی و ۱6 تــا ۱8  ویژه عموم شــهروندان

 برگزار می شود.
عالقه مندان برای ثبت نام در این ویژه برنامه تا 
فقط امروز  فرصت دارند با شماره 36275۰4۰ 
تماس گرفته و یا به محل خانــه کودک واقع 
در بلوارملت، حدفاصل ســی و سه پل وپل آذر 

مراجعه کنند.

معدوم کردن یک تن آبلیموی 
غیر قابل مصرف در اصفهان

یک تن آبلیمــوی غیر قابل مصــرف و تاریخ 
گذشته در اصفهان معدوم شد.

رییس مرکز بهداشــت شــماره یک اصفهان 
گفت: کارشناسان بهداشت محیط  در بازرسی 
از کارگاه بســته بندی آبلیمــو، بیش از یک 
 تن آبلیموی غیر بهداشــتی کشــف ومعدوم

 کردند.
حمید ترک زاده افــزود: در این کارگاه بطری 
آبلیمو های تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف را 
در دبه های 2۰ لیتری تخلیه و به صورت عمده  
توزیع می کردند.وی گفــت: پرونده متصدی 
متخلف هم برای رســیدگی به مراجع قانونی 

ارسال شد.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان:
روحانیت نقش مهمی در صیانت 

از انقالب برعهده دارد
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان پیرامون 
نقش روحانیت در پیروزی انقالب اسالمی و تداوم 
آن در طول سی و نه سال گذشته، گفت: یکي از 
مهم ترین وظایف هر مســلمان ایرانی این است 
که با تمام وجود براي حفــظ انقالب و مملکت 

خویش بجنگد.
حجت االســالم ســید ناصر موســوي الرگاني  
گفت: در این میــان نقش روحانیــون و طالب 
براي حفظ و صیانت از این مهم بیشتر و پر رنگ 
تر از دیگر اقشــار اســت؛ چرا که رنــگ انقالب 
 اسالمی ما اسالمیت و پرچمدار اسالم روحانیت 

هستند.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در ادامه 
تصریح کرد: از آنجایي که طالب و روحانیون مهم 
ترین نقش پیروزي انقالب اســالمي را عهده دار 
بودند؛ لــذا بر آنها واجب اســت بــراي حفظ و 
نگهداري از آن، توطئه دشــمنان را شناســایي 

کرده و در مقابل آنان ایستادگي کنند.

مشاور عالی شهردار مطرح کرد:
 بهره گیری از آثار هنری

 در ایستگاه های متروی اصفهان
مشاور عالی شهردار اصفهان اظهارکرد: اهمیت 
راه انــدازی متروی اصفهان امــروز بر هیچ کس 
پوشیده نیســت و در این زمینه باید تالش های 

جدی و مناسبی صورت گیرد.
جواد شعرباف با بیان اینکه مدیریت شهری توجه 
خود را بر پروژه مترو معطوف کرده است، افزود: 
مترو یک پروژه ماندگار و قابل اهمیت به شــمار 
مــی رود؛ بنابراین باید تالش کنیــم که با وجود 
محدودیت های موجــود در این خصوص آثاری 
فاخر رقم بزنیم، یکی از مســائل مد نظر در این 
زمینه، احداث با کیفیت ایســتگاه ها و تونل ها به 
شمار می رود که دغدغه مسئوالن سازمان بوده 
و هست. مشاور عالی شهردار اصفهان اظهارکرد: 
تالش مدیریت شهر بر این است که از بهترین آثار 
هنری در ایستگاه های مترو بهره ببرد که در این 

زمینه نهایت دقت را به کار می بریم.
شعرباف ادامه داد: پیگیری موضوعات مالی پروژه 
مترو از دیگر مســائل مهمی است که باید تالش 

مناسبی در این خصوص صورت گیرد.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان  اعالم کرد:
افتتاح  بیش از 1200 واحد 
مسکن مهر در استان اصفهان

مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان گفت: 
 همزمــان با ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی

 94 کیلومتــر پروژه راه ســازی و یــک هزار و 
277 واحد مســکن مهر در اســتان اصفهان به 

بهره برداری می رسد.
حجت ا... غالمی اظهار داشــت: به مناسبت دهه 
فجر انقالب اسالمی بیش از ۱2۰۰ واحد مسکن 
مهر استان اصفهان افتتاح و به متقاضیان تحویل 
می شــو د. وی افزود: از این تعداد 7۱5 واحد آن 
مربوط به شهرهای باالی 25 هزار نفر، 78 واحد 
مربوط به شهرهای زیر 25 هزار نفر و 484 واحد 
مربوط به شهر فوالدشهر بوده که آماده تحویل به 

متقاضیان است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان 
اینکه از ۱5۰ هزار و 352 واحد مسکن مهر دارای 
متقاضی در برنامه اســتان اصفهان تاکنون ۱46 
هزار و ۱۰6 واحد افتتاح و مورد بهره برداری قرار 
گرفته اســت، تصریح کرد: با برنامه ریزی صورت 
گرفته باقی مانده پروژه های مسکن مهر استان به 
تعداد چهار هزار و 25۰ واحد از دهه فجر تا پایان 
سال جاری به بهره برداری خواهد رسید و از این 
میزان ۱277 واحد بــا میانگین اعتباری بیش از 
83۰ میلیارد ریال دردهه فجر افتتاح خواهد شد.

مدیــر کل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان گفت: گردشگران در 
نوروز 97 برای اولین بار پــس از یک دهه، از ایوان 

زیبای این کاخ بدون داربست بازدید می کنند.
فریدون الهیاری در حاشــیه بازدید از این مکان با 
اشــاره به روند مرمت طوالنی ایوان کاخ عالی قاپو 
تصریح کرد: عملیات مرمت ایــوان کاخ به عنوان 
بزرگ ترین عملیات مرمت سازه چوبی و تاریخی 
کشــور شــامل چندین مرحله از جملــه مرمت 
ستون های ایوان، مرمت زیر ساخت های کف ایوان 
در ارتفاع ۱3 متری از ســطح و همچنین مرمت 
کالف کشی و پایه های ستون های این ایوان بزرگ 

با مساحتی در حدود 5۰۰ مترمربع بوده است.
وی به ســایر مرمت های انجام  شــده اشاره کرد و 
افزود: یکــی از مهم ترین بخش هــای مرمت این 
ایوان که با همکاری مرمتگران برجسته و با نظارت 
کارشناسان ارشــد میراث فرهنگی در حوزه های 
معاونــت میراث فرهنگی و پایــگاه جهانی میدان 

امام صورت می پذیرد، مرمت و پاک سازی تزئینات 
سقف کامل این ایوان باشکوه در ارتفاع 3۰ متری از 
سطح میدان و همچنین پاک سازی بخش هایی از 

ستون های 4۰۰ساله این ایوان بوده است.
الهیاری ادامه داد: همچنیــن در بخش دیگری از 
این عملیــات، دیوارهای ایوان  کــه اتصال دهنده 
ایوان به بدنــه اصلی کاخ اســت در یک عملیات 
سخت و طاقت فرسا توسط مرمتگران، مرمت شد، 
به گونه ای که در این طرح مرمتگران ضمن مرمت 
دیوارها و تزئینات آن توانستند الیه های تزئینات 
دیوارهای ایوان، متعلق بــه اوایل دوران صفوی را 

نیز کشف کنند.
وی به نوآوری در عملیات مرمت این ایوان با شکوه 
نیز اشاره کرد و افزود: بازآفرینی نرده های ایوان در 

مســاحتی در حدود 5۰۰ متر مربع در سه جبهه 
جنوب، شرق و شــمال ایوان )در طرفین میدان( 
بود، کارشناسان ارشد اداره کل پس از بررسی های 
مفصل و علمی و پس از اخذ نظرات پیشکســوتان 
حوزه میراث فرهنگــی، نرده های زیبا و منحصر به 

فردی را در این ایوان باشکوه طراحی کردند.
مدیــر کل میراث فرهنگــی اســتان اصفهان به 
گام پایانــی مرمت ایــوان کاخ عالی قاپو در بهمن 
امســال اشــاره کرد و افزود: با پایان یافتن تمام 
طرح های عملیاتی ایوان، مرمتگران، تحت نظارت 
معاونت میراث فرهنگی و پایگاه جهانی میدان در 
حال تکمیل کف فرش ایــوان و انجام بخش های 
پایانی تزئینات ســقف ایوان هســتند که یکی از 
طاقت فرســاترین بخش هــای عملیــات مرمت 

ایوان اســت.وی گفت: با اتمام ایــن عملیات در 
چند روز آینده، داربســت های چندین ســاله از 
ایوان جمع آوری شــده و با تکمیــل مرحله اول 
عملیات نورپردازی ایوان، از یک ســو افتتاح ایوان 
کاخ عالی قاپــو را در طرح های قابــل افتتاح دهه 
 فجــر امســال اداره کل میراث فرهنگی اســتان

 قرار داده ایم.

مدیر کل میراث فرهنگی استان از جمع آوری داربست ها در کاخ عالی قاپو خبر می دهد؛
خداحافظی با میله های سرد

مســئول دبیرخانــه شــهرهای خواهرخوانده 
اصفهان اظهارکرد: رابطه ای که میان شهرهای 
خواهرخوانده برقرار می شود، بر اساس حسن نظر 
مدیران دو شهر است که به واسطه آن می توانند 
از ظرفیت های شهری در ارتباط با آموزش های 

شهروندی، پزشکی، مدیریت شهری و ... بهره کافی را ببرند.علیرضا مساح افزود: در حال حاضر ۱3 شهر شیان چین، 
کواالالمپور مالزی، فرایبورگ آلمان، فلورانس ایتالیا، یاش رومانی، بارسلون اسپانیا، ایروان ارمنستان، کویت، هاوانا 
کوبا، الهور پاکستان، سن پترزبورگ روسیه، داکار در سنگال و بعلبک در لبنان رابطه خواهرخواندگی با اصفهان 
برقرار کرده اند. وی  با بیان اینکه اصفهان می تواند از تجربیات شهرهای خواهرخوانده در خصوص ساختمان های 
انرژی صفر استفاده کند، تصریح کرد: تبادل گروه های هنری از جمله مواردی است که در میان شهرهای خواهر 

خوانده مطرح شده، همچنین می توان در زمینه بازسازی بناهای تاریخی از تجربیات کشور ایتالیا استفاده کرد.

مدیر پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: به منظور آماده ســازی شهر برای 
مسافران نوروزی، طرح پاک ســازی شهر از تخلفات 
شــهری از ماه آینده آغاز می شــود، بر این اســاس 
جمع آوری خودروهای فرسوده و رها شده، خودروهای 

دوره گرد، رفع سد معبر، جمع آوری متکدیان و دست فروشان در دستور کار قرار می گیرد.
حسن محمدحسینی با بیان اینکه متکدیان با سوء استفاده از احساسات دینی و عواطف مذهبی شهروندان، روزانه 
درآمدهای زیادی را عاید خود می کنند، افزود: حضور متکدیان و کودکان خیابانی عالوه بر اینکه چهره شهر را مخدوش 
می سازد، زمینه ارتکاب جرم را نیز مهیا می کند، بر این اساس در طول سال طرح جمع آوری متکدیان اجرا می شود.وی  
اضافه کرد: متکدیان به هیچ عنوان به نکات بهداشتی توجه نمی کننداز این رو  الزم است، شهروندان در صورت برخورد 

با متکدیان با شماره تلفن 35545453 تماس بگیرند تا ماموران در اسرع وقت برای جمع آوری آنان اقدام کنند.

مسئول دبیرخانه شهرهای خواهرخوانده 
اصفهان خبر داد:

استفاده از تجربه ایتالیا برای 
بازسازی بناهای تاریخی

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری:

تخلفات شهری از اصفهان 
برچیده می شود

ارشــد نظامی آجا در اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در نشست خبری 
کمیته اجرایی ستاد برگزاری دهه فجر نیروهای مسلح استان اصفهان با عرض 
تسلیت ایام شــهادت حضرت فاطمه)س(، اظهار کرد: کمیته اجرایی ستاد 
برگزاری دهه فجر نیروهای مسلح استان اصفهان از جمله کمیته های ستاد است 
که مسئولیت آن امسال به عهده ارتش قرار گرفته است و امید داریم با همکاری 
نیروهای مسلح بتوانیم به خوبی از عهده آن برآییم. امیر سرتیپ دوم محسن آذر 
افروز ادامه داد: ارتش از جمله ارگان هایی بود که مورد توجه امام خمینی)ره( 
قرار داشت و نقطه آغاز پیوستن ارتش به انقالب را می توان سال 42 عنوان کرد 

با این حال حضرت امام)ره( همواره می دانستند چه فشارها و مشکالتی متوجه 
ارتش است و از ارتش حمایت می کردند و همچنین در سال 57 گفتن که سالم 
من را به ارتش و ارتشیان برسانید.مسئول کمیته نیروهای مسلح ستاد برگزاری 
دهه فجر استان اصفهان تاکید کرد: پیوستن ارتش به ملت و انقالبیون باعث شد 
که روند پیروی انقالب تسریع شود و الزم به ذکر است که بعد از پیروی انقالب 
و در زمان جنگ تحمیلی ارتش در کنار مردم ایثارگری های فراوانی را داشت 
و االن می توانیم نتیجه آن ایثارگری ها را در امنیت و آرامش فعلی ببینیم.وی 
تصریح کرد: بعد از انقالب نیروهای مسلح دیگری مانند سپاه پاسداران و بسیج 

شکل گرفت و مجموعه نیروهای مسلح با همکاری یکدیگر توانستند موجب 
موفقیت انقالب اسالمی در مواردی همچون جنگ تحمیلی شوند.

آذرافروز ادامه داد: کسب خودکفایی در دستاوردهای هسته ای، جهش های 
 علمی بی نظیر، اقتدار و عدم وابستگی، کمک به مسلمانان مظلوم در منطقه 
و ... از جمله فعالیت های ارزشمند نیروهای مسلح است که هیچ گاه مانند امروز 

به چنین رشد و پیشرفتی نرسیده بود.
وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در توسعه و پیشرفت عمرانی کشور، عنوان 
کرد: نیروهای مسلح در ساختن سدها، جاده ها و پروژه های عمرانی مشارکت 

دارند و طبق قانون تمام امکانات نیروهای مسلح در زمان صلح در اختیار توسعه 
و آبادانی کشور قرار می گیرد و برای مثال بعد از وقوع زلزله ، نیروهای مسلح از 

جمله ارتش همواره در کنار مردم حضور داشتند.
ارشد نظامی آجا در اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در 
زلزله غرب کشور ارتش در کنار دیگر ارگان ها حضور داشت و در یک روز بیش از 
7 فروند هواپیمای ترابری و 45 تن بار را انتقال داد و اینجا الزم است تاکید کنم 
که اصفهان در موضوع کمک رسانی به مناطق زلزله زده غرب کشور در اوج قرار 

داشت و این موضوع افتخاری برای استان اصفهان است.

ارشد نظامی  آجا در اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری:
نیروهای مسلح در ساختن پروژه های عمرانی مشارکت دارند

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با اشاره به برنامه های ویژه دهه فجر که توسط شهرداری اصفهان طراحی و اجرا می شود، اظهار داشت: قلب ایرانیان »برای ایران« می تپد و همین عشق و جوشش زمینه حرکت و 
انقالب مردم در بهمن 57 و در نهایت پیروزی انقالب اسالمی با شعار »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« را ایجاد کرد. ایمان حجتی افزود: ویژه برنامه های گرامیداشت ایام دهه فجر شهرداری اصفهان با شعار »برای ایران« و با تکیه 
بر برافراشته شدن و نمایش پرچم عزتمند جمهوری اسالمی ایران در این ایام طراحی شده و بیش از 5۰۰ ویژه برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و جشن های گرامیداشت روزهای پیروزی در نقاط مختلف شهر اصفهان برگزار خواهد 

شد. وي ادامه داد: در این ایام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان نیز با اجراي برنامه هاي متنوع و ویژه در نظر دارد با مشارکت مردم ایامي شاد و لحظات خوبي را براي شهروندان رقم بزند.

شهرداری اصفهان با اجرای بیش از 500 برنامه به استقبال دهه فجر می رود؛

بهار انقالب در نصف جهان

بهره برداري از 80 طرح عمراني وخدماتي 

 ایمان حجتــي بیان داشــت: در ســال جاري
 به مناســبت ایام ا... دهه فجر 5 برنامه افتتاحیه 
 در ادامــه مجموعه برنامــه هــای اصفهان در

  »مســیر امیــد« بــا هــدف مشــارکت و 
اعتماد اجتماعی در مناطق مختلف شــهرداري 
 اصفهــان خواهیم داشــت که شــامل بیش از

  8۰ طــرح و پــروژه عمرانــي، خدماتــي و 
رفاهــي بــه ارزش بیــش از دو هــزار میلیارد 
 ریال، شــامل 9خیابان و تقاطع، صد و شــصت 
 هزار متــر مربــع پیــاده رو ســازی، 36 پروژه

 مناسب سازی و ۱۰ پروژه دیگر ترافیکی فرهنگی 
است که در اختیار شهروندان قرار مي گیرد.

برپایي 15 گذر همدلی

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهان در ادامه به ویژه برنامه هاي خاص امسال 
در ایام ا... دهه فجر نیز اشاره داشت و گفت: برپایي 
۱5 گذر همدلی از ویژه برنامه هاي دهه ایام ا... فجر  
امسال است که در این برنامه غرفه های نمایشگاهی، 
دستاوردهای انقالب اسالمی ، دستاوردهای بانوان، 
ارائه خدمــات اجتماعی،فرهنگــی و ... در اماکن 
عمومی نظیر میادین، بوســتان ها و ورزشگاه ها 

برگزار مي شود.
وي همچنین اظهار داشــت: به مناســبت سي و 
نهمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي  23  برنامه 
نمایشی در قالب  اجرای تئاترهای خیابانی، نمایش 
فیلم، سرودهای انقالبی و...  نیز برگزار خواهد شد.

برگزاري 13 نمایشگاه و کارگاه آموزشی

حجتــي در بخش دیگري از ســخنان خــود با اشــاره به برپایــي نمایشــگاه و کارگاه هاي 
آموزشــي نیز اظهار داشــت: در این ایام ۱3 نمایشــگاه و کارگاه آموزشــی شــامل کتاب 
و مســابقات کتابخوانــی، دســتاوردهای بانــوان انقالبــی، دســتاوردهای فرهنگــی 
هنری فرهنگســراها، مشــاوره گروهــی ، تولیــدات خانگی برپا مــي شــود. وي توجه به 
نوجوانان و جوانــان در ایام پیروزي انقالب اســالمي را ضــروري خواند و افــزود: به همین 
 منظور شــهرداري اصفهان در ایــام ا... دهه فجر هفت جشــنواره تولیــدات رادیویی براي 
دانش آموزان برگزار و در کنار آن شاهد افتتاح خانه خالقیت گلستانه خواهیم بود.حجتي با تاکید 
بر لزوم برنامه هاي آئیني در ایام پیروزي انقالب اسالمي بیان داشت: در این ایام شاهد برگزاري 

مراسم  آئینی نظیر برافراشتن پرچم در سالروز ورود امام خمیني)ره( به ایران و... هستیم.

اجراي سرود»به نام ایران« در70 مدرسه

حجتي در ادامه سخنان خود به برگزاري ســرودهاي ملي با نام ایران 
در مدارس ســطح شــهر نیز خبر داد و گفت: تالش ما بر این است تا 
جشــن هاي انقالب را در کنار آینده سازان کشــور و در سطح مدارس 
 برگزار کنیم و به همیــن منظور ســرود»به نام ایران، بــرای ایران«

 در7۰ مدرسه از مدارس مناطق محروم اجرا مي شود.

برگزاري 25 مسابقه در محالت شهر
وي همچنین اظهار داشت: در ایام دهه فجر سال جاري 25 مسابقه در قالب رقابت های نهایی والیبال محالت، مسابقات کبدی، بدمینتون، شنا، 
دوچرخه سواری و مسابقات فرهنگی نقاشی نیز در ایام ا... دهه فجر اجرا مي شود.  مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان دیدار 
با خانواده های محترم شهدا و ایثارگران، غبار روبی گلزار شــهدا، برگزاری اردو و تور گردشگری را از دیگر برنامه هاي شهرداري اصفهان در 

این ایام برشمرد.

 طراحي گذرگاه شهداي انقالب
 و نمایش »گالري انقالب« در اصفهان 

وي همچنین تاکید کــرد: کلید واژه »برای ایــران« همزمان با 
دهه فجر در فضاسازي و طراحي هاي شهري در نظر گرفته شده 
است و عالوه بر آن با هدف گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان 
انقالب اسالمي ایران، 6۰۰ اســتیکر الله در مسیر رینگ سوم 
و زیرگذرهای اصلی نصب خواهد شــد. حجتي همچنین ایجاد 
گذرگاه شــهدای انقالب را از دیگر برنامه هاي ســال جاري در 
شهرداري اصفهان برشمرد و گفت: در گذرگاه انقالب که محور 
میدان شهدا تا میدان انقالب را شامل مي شود، 5۰ تصویر شهید 
سرافراز دوران انقالب روی پایه های قاب عکس شهید قرار خواهد 
گرفت و ایجاد گالری بزرگ عکــس دوران انقالب با عنوان )39 
سال پیش همین جا (را در برنامه کاري خود خواهیم داشت که 

یاد آور حضور پرشور مردم اصفهان در دوران انقالب است.
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کارآفرینی حرفه  پرچالشــی اســت. مشتریان، 
کارمندان، ســرمایه گذاران و همه  پروســه ها، 
می توانند استرس و تنش زیادی به بنیان گذاران 
وارد کننــد. ذهنیت ناخــودآگاه و منفی نگر که 
ناشی از اضطراب پیوسته و طوالنی مدت است، 
می تواند روی تیم، روابط و ســامت اعضا اثرات 
زیانباری داشته باشد؛ اما خبر خوب اینکه ناامیدی 
و منفی نگری یک راه ناگزیر نیست. همه  مردم از 
این پتانسیل برخوردارند که راه متفاوتی را انتخاب 
کنند و حتی در سخت ترین شرایط، نگاه مثبت 

خود را حفظ کنند.
خودآگاهی را در وجودتان تقویت کنید

خودآگاهی، عنصــری حیاتی اســت که همه  
اعضای تیم بایــد آن را در درونشــان پرورش و 
توســعه دهند. بدون خودآگاهــی به هیچ وجه 
نمی توانیــد احساســات تان را در برابر مصائب 
زندگی کنترل کنید. این ویژگی به خصوص برای 
رهبران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه 
اعمالشان، حال و هوای کل سازمان را تحت تاثیر 
قرار می دهد.اولین قدم به سمت خودآگاهی، این 
است که تمام عواملی را که در زندگی شما منبع 
استرس، اضطراب و نگرانی محسوب می شوند، 

بشناسید و ذهنتان را به روی آنها باز کنید. 
توهم کنترل کامل همه  امور را از سرتان 

بیرون کنید
انسان ها همیشه تمایل دارند اتفاقات اطرافشان را 
تحت کنترل خود داشته باشند ولی تاش سخت 
و مســتمر برای کنترل کردن همه  امور، تاشی 
بی ثمر اســت که به رنج و فرسودگی شما منجر 
می شود. وقتی می کوشید اموری را تغییر دهید 
که تحت کنترل شما نیستند، هم خودتان را در 
موقعیتی دردناک قرار می دهید و هم به تیمتان 

آسیب می رسانید.
خشنودی واقعی را جست وجو کنید

همه  انسان ها می توانند در هر شرایطی، حتی در 
چالش های جدی، خشنودی را جست وجو کنند. 
اگر از زاویه  درستی به اتفاقات نگاه کنید، در هر 
وضعیتی یک نور مثبت خواهید دید. اساس لذت، 
به واسطه  رنج ها و ســختی ها معنا می یابد؛ زیرا 
همین شرایط به شما کمک می کند خودتان را 
بهتر بشناسید و قوی تر شوید.همیشه از تیمتان 
بخواهید نقطه  مثبت موقعیت های مختلفی را که 

در آن قرار می گیرید، پیدا کنند.

مهارت زندگی

راهکارهایی برای حفظ روحیه 
مثبت اندیشی در کارآفرینان

 نتیجه عبادت خشک
 خوارج کسانی بودند که به علت افراط  دچار انحرافات بسیاری شدند.

سردسته خوارج شخصی به نام »حرقوص بن زهیر« بود، او در زمان 
رســول خدا)ص( در نماز و روزه و عبادت چنان غرق و واله بود که 
بعضی از مسلمانان شیفته او شدند.همین شخصی که عابد خشک 
بود در جریان جنگ حنین، وقتی که رسول خدا )ص( غنایم جنگی 
را تقسیم می کرد، با کمال پررویی به پیامبر )ص( گفت: ای محمد! 
به عدالت رفتار کن و سه بار این سخن را تکرار کرد. پیامبر )ص( بار 
سوم ناراحت شدند وفرمودند: اگر من به عدالت رفتار نکنم پس چه 

کسی به عدالت رفتار می کند؟ 
باالخره همین عابد خشک در جنگ  نهروان به جنگ امام علی)ع( 
آمد و به هاکت رسید وقتی امام )ع( در میان کشته شدگان جسد 
نحس او را دید ســجده شکر کردند و فرمود: شــما بدترین افراد را 

کشته اید. 
عبادت با عشق  

 سعدی گوید: در یکی از ســفرهای مکه گروهی از جوانان با صفا و 
پاکدل، همدم و همراه من بودند و زمزمه عارفانه می کردند وشعری 
مناســب اهل تحقیق می خواندند و با حضور قلبی خاص به عبادت 

می پرداختند.
در مسیر راه عابدی خشک دل با ما همراه شد و چنین حالتی عرفانی 
را نمی پسندید وچون از سوز دل آن جوان شــوریده بی خبر بود، 
روش آنها را تخطئه می کرد. به همین ترتیب حرکت می کردیم تا 
به منزلگاه منسوب به بنی هال رسیدیم در آنجا کودکی سیاه چهره 
از نســل عرب به پیش آمد و آن چنان آواز گیرایی خواند که کشش 
آواز او، پرنده هوا را فرود می آورد. شتر عابد به رقص درآمد، به طوری 
که عابد بر زمین افکند و دیوانه وار سر به بیابان نهاد. به عابد گفتم: 
ای عابد پیر! دیدی که سروش دلنشین در حیوان این گونه اثر کرد 
ولی همچنان تو بی تفاوت هستی و تحت تاثیر سروش های معنوی 
قرار نمی گیری و همچون پارســایان باصفا دل به خدا نمی دهی و 

صفا نمی یابی. 

باغ 
کاغذی

چاپ سوم کتاب »خطبه فدکیه حضرت زهرا)س(؛ مبانی معرفتی               
و زمینه های تاریخی« اثر آیت ا... سیدمحمدمهدی باقری از سوی 
نشر تمدن نوین اسالمی منتشر شد.درباره اجزای خطبه فدکیه 
و معارفی که در فرازهای آن وجود دارد، ســخنان زیادی گفته 
شده و شروح متعددی نگاشته شده است. استاد میرباقری در این 
مجموعه )شامل پنج گفتار( مبانی و مفروضات معرفتی و زمینه 
تاریخی خطبه فدکیه را مورد بحث قــرار می دهند؛ زیرا اگر این 
مبانی و پیش فرض ها تحلیل و درک نشود، شناخت عمق کالم 

حضرت زهرا)س( و تصرفی که انجام داده اند مقدور و میسر نخواهد 
بود.اگر خطبه حضرت زهرا)س( را اینگونه تحلیل کنیم که زمین 
فدک غصب شده  و آن حضرت برای اســتیفای ملک خودشان 
خطبه خوانده اند، فهم خطبه در همین زوایه، محدود می شــود 
ولی اگر معتقد شدیم که حضرت صدیقه طاهره)س( شخصیتی 
مهیمن بر تاریخ و قطب درگیری تاریخی حق و باطل هستند که 
با بالی خودشان، همه تاریخ را به سمت خداوند هدایت می کنند، 
در این صورت خطبه فدکیه، عمق و گستره دیگری خواهد داشت.

خطبه فدکیه حضرت زهرا)س( عبادت

یکی از بهترین چیزهایی که در مورد کارهای آســان و با 
درآمد خوب وجود دارد، این اســت که این قبیل کارها 
گاهی اوقات به شــما کمک می کند کــه زندگی بهتری 

داشته باشید و مسئله  مهم یافتن چنین مشاغلی است. 
نویسنده دورکار: 40/000پوند

اگر فکر می کنید فردی خاق هســتید و از نوشتن لذت 
می بریــد، پس چرا نویســنده دورکار بــودن را امتحان 
نمی کنید؟ نویســندگان دورکار می توانند در تمام طول 
روز لباس خواب به تن و بدون اینکه الزم باشــد از خانه 

بیرون بیایند، کار کنند. 
به این شکل کنترل بیشتری روی ساعات کار خود دارند.
آنچه این افراد انجام می دهند، شــامل طیف وسیعی از 
پروژه های مختلف می شــود که برای انجــام آنها مهلت 
مشخصی تعیین می شــود و این افراد می توانند براساس 
شیوه زندگی خود کارها را بپذیرند. دستمزد نویسندگان 
دورکار، بســته به تعــداد پروژه هایی کــه کار می کنند 

متفاوت است، هرچند شما می توانید انتظار داشته باشید 
تا ساالنه به ۴۰,۰۰۰ پوند درآمد داشته باشید.

کتابدار: 29/500 پوند
آیا عاشق کتاب خواندن هســتید؟ نظرتان درباره کار در 
محیطی که با کتاب سروکار داشته باشید چیست؟ شاید 
دوست دارید یک کتابدار باشــید. به عنوان یک کتابدار، 
باید بتوانید به دیگران کمک کنید تا کتاب یا کتاب های 
مورد نیازشــان را پیدا کرده یا آنها را در کتابخانه هدایت 
کنند؛ همچنین مسئول فهرســت بندی کتاب ها و نگه 
داشتن سابقه افرادی که از آنها استفاده می کنند، هستید. 
اما این روند با استفاده از رایانه ها ساده تر از قبل شده است، 

حتی اگر به نظر کار ساده ای باشد.
کتابداران اغلب نیاز به گذراندن برخی آموزش ها دارند و 
اکثر آنها دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند. حقوق 
ساالنه یک کتابدار از 23/5۰۰ پوند تا 29/5۰۰ پوند در 

سال است.

با کارهای ساده و پر درآمد خارج از کشور آشنا شوید
دانستنی ها

حرف حساب

شهادت؛ تنها راه جاودانه شدن
ما از مرگ می ترســیم چون پایان یافتن فرصت 
حیات را دوست نداریم. تنها راه جاودانه شدن و 
زنده ماندن شهادت است. شهدا بهتر از ما در حال 

زندگی هستند. 

علیرضا پناهیان

سیره بزرگان

 افتتاح یک مجتمع تفریحی لوکس 
در دوبی

مجتمع تفریحی »فجیره«  با امکانات فراوان در امارات متحده عربی افتتاح 
شد.با افتتاح Fujairah این منطقه نزد توریست ها محبوبیت زیادی پیدا 
می کند. بازگشایی این هتل نشان دهنده تعهد گروه هتل های بین قاره ای 
)IHG( به گسترش نمونه های لوکس خود در این منطقه است.فجیره یک 
ملک ساحلی است که در ساحل دریاچه بی نظیر Al Aqah در زیر کوه های 
بسیار جذاب حجر واقع شده اســت. این مجتمع لوکس از مجموعه ای از 
ساختمان ها با ســبک معماری روستاهای عربی ســاخته شده است که 
ترکیبی از عناصــر طراحی معاصر و فرهنگ قوی عرب اســت و میراث و 
فرهنگ محلی را منعکس می کند. این مجتمــع از ۱9۰ اتاق میهمانی و 
سوئیت شیک ساخته شده است که شامل ۴۴ اتاق و 3۸ سوئیت است. از 
بالکن های بزرگ موجود 
در مجتمــع بــه راحتی 
می توانیــد از منظــره  
بی نظیــر سرتاســر دریا 

لذت ببرید.
مجتمع فجیره از امکانات 
منحصربه فردی برخوردار 

است.

 اعتیاد عجیبی که دندان های مرد جوان را
 نابود کرد!

مایکل 32 ســاله مدتی بود که خارج از یک رژیــم غذایی خاص، چیز 
دیگری نمی خورد. این رژیم شــامل سوپ و ماســت بود و علت اجبار 
مرد جوان به استفاده از این رژیم بایی بود که با خوردن روزانه 6 لیتر 

نوشیدنی گازداری به نام» fizzy pop« بر سر دندان هایش آمده بود.
مایکل، اعتیاد عجیبی به خوردن این نوشــیدنی داشت و باید در طول 
روز مقدار مذکور از آن را مصرف می کرد وگرنه آرام و قرار نمی گرفت. 
به مرور مواد تشکیل دهنده مضر نوشیدنی گازدار» fizzy pop« تمام 
دندان های این جــوان را نابود کرد و با خوردن هــر چیزی درد وصف 
ناشــدنی وجودش را فرا می گرفت. دندان ها کاما استحکام خود را از 
دست داده بودند و به محض برخورد هر مواد غذایی با آنها شدیدا درد 
می گرفتند. او حتی زمانی که 
در یک جمع دوستانه نشسته 
بود مدام باید هنگام صحبت 
کــردن دســتش را جلوی 
دهانش می گرفــت تا مبادا 
کسی دندان هایش را ببیند 
یا بوی عفونت دهانش کسی 

را اذیت کند.

  قاب روز

ایجاد خالقیت در برف

جدول شماره 2347

افقی 
۱- دوران دوم زمین شناســي - محل اتصال دو 

سلول عصبي در بدن
2- سنگ مرمر - گیسوي سیاه و خوش بو - یخ

3- شهري در اســتان اردبیل - خویشاوندي - 
سفره طعام

۴- از سازهاي پوستي - درودگر - نشاسته
5- ترسناک - مکان یا چیزي که رسیدن به آن 

هدف نهایي است - خوردن
6- اعمال زور و فشــار براي انجام کاري - مواد 
 ســلولزي که در دســتگاه گوارش انسان هضم 

نمي شود - طرد کردن
7- بي موقع - متناوب - شهري در فرانسه

۸- مجموعه از چند واحد هم جنس - پستي در 
فوتبال - مربوط به بني امیه

9- نوعي حلوا - اوضاع جوي - ریشخند
۱۰- دوباره کاري - از مراحل سلوک عرفا - ظرف 

زمان و مکان
۱۱- مرزبان - از توابع استان زنجان - مترسک

۱2- شماره پرونده - قرض - آکنده

۱3-روشنایي ها - بند کفش قدیمي - امیر نشین 
حاشیه خلیج فارس

۱۴- واحد بین المللي فرکانس - تیره - درختي 
جنگلي

۱5- زحمت و دسترنج - موســس پیشاهنگي 
در جهان
عمودی

۱- اثري به قلم شــروود آندرســن، نویســنده 
آمریکایي - قسمت جلوي راکت و موشک

2- چهل و سومین سوره قرآن مجید - سیاه مایل 
به قهوه اي - تنه درخت

3- قرض - نامــي براي گنجشــک - گیاهي از 
خانواده نعناع

۴- موضوع - گلي درشت و پربرگ - واجب
5-  الشه بو گرفته و گندیده - ظرف

6-  زباني از شــاخه زبان هاي ایراني - کشوري 
جزیره اي در اقیانوس هند - از ضمایر

7- ذابح شتر - نوشیدني حرام - سراسیمگي
۸- سگ در گویش عرب ها - موسس سلسله آل 

زیار - قافله شتر سواران
9-  نگهباني - سازگاري - نوعي ماسه بسیار نرم

۱۰-  عددي مفرد - نیم بیت - خاطره
۱۱-  خویشتن دار و مرموز - داراي زندگي

۱2- درخت جوان - غاف شمشیر - آرایش
۱3- ماک قرار دادن چیزي - سخن توام با کنایه 

و طعنه - شرط دوستي
۱۴- انبار الکتریکي - نوعي هواپیماي مسافربري 

- تابع
۱5- مجموعه تلویزیوني - انســان ابتدایي که 
 در غارهاي اروپا و آســیاي مرکزي مي زیســته 

است
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