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 حجت االسالم و المسلمین سیدناصر موسوی الرگانی در جلســه علنی روز گذشته مجلس در اخطاری به رییس صداوسیما گفت: اگر در 
برنامه های تلویزیونی کارشناسانی را دعوت می کنید، حتما باید از همه استان هایی که مثال درگیر مسئله خشکسالی یا ریزگردها هستند، 
کارشناس دعوت کنید تا در خالل مباحثی که در نشست های تلویزیونی صورت می گیرد، به استان های دیگر توهین نشود. بی توجهی به 

این مسئله موجب ضایع شدن حق استان هایی می شود که کارشناس یا نماینده مدافع در برنامه تلویزیونی ندارند.
موسوی الرگانی خطاب به علی عسگری رییس صداوسیما گفت: بی توجهی شما به برقرار کردن تعادل در برنامه های کارشناسی تلویزیون، 

بر استان هایی که نماینده یا کارشناس در برنامه های شما ندارد، آثار بدی می گذارد.
این سخنان نماینده استان اصفهان مورد تشویق برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفت.

مطهری خطاب به نمایندگانی که با کف زدن از سخنان نماینده مردم فالورجان حمایت کردند، گفت: لطفا کف نزنید. ما در کشور با بحران ها 
و معضالت متعددی روبه رو هستیم؛ اما مهم تشخیص اولویت ها در بحران هاست.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: در اهواز براساس اعالم مراجع ذی صالح، آلودگی هوا بیش از ۴۷ برابر وضعیت طبیعی است. بنابراین اگر 
در مجلس به کمیسیون تلفیق ماموریت ویژه می دهیم تا در این خصوص تصمیم گیری کند، به معنای بی توجهی به استان های دیگر نیست.

پاسخ نایب رییس مجلس به تذکر نماینده استان اصفهان درباره بی توجهی صدا و سیما به مسئله ریزگردهای اصفهان:

فعال خوزستان در اولویت است!

پاسخ نایب رییس مجلس به تذکر نماینده استان اصفهان درباره بی توجهی صدا و سیما به مسئله ریزگردهای اصفهان:

فعال خوزستان در اولویت است!
1

زلزله خاموش در انتظار اصفهان؛

نشسِت شهر!

11

بحرانیکهجدینگرفتهایم
وقتیصنعتیبودنبرایکالنشهراصفهاندردسرسازمیشود؛

8

کمکهایمردمیرابهسوریهولبناننمیفرستیم
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان:

8

دولتحقابهمردماصفهانرانمیدهد
عضو کمیسیون شوراها  و امور داخلی مجلس:

روشن: حذف یا کاهش بوجه فرهنگی، 11
مخالف شعارهای شورای پنجم است؛

11 علیه فرهنگ!

محتاط در باران!
11

3

اصفهان،قطبشمشیربازی
کشوراست

10

اصفهانی ها در روزهای بارانی با احتیاط 
رانندگی می کنند؛

11

امام جمعه اصفهان:

منبر و مداحی، به تنهایی کافی نیستند
امام جمعه اصفهان در دیدار با شورای عالی بسیج مداحان استان 
اصفهان، با اشاره به لزوم تشکیل کارگروه شعر در اصفهان اظهار 
کرد: الزم است گروهی از شعرا به تولید شعر فاخر بپردازند و این اشعار 
با محتوای دینی و انقالبی در اختیار مداحان قرار گیرد چراکه برخی از 

مداحان با اینکه صدای خوبی دارند، سلیقه خوبی در...

حقوقپایانسالبازنشستگان
صندوقفوالددربنبست!



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2358 | پنجشنبه 26 بهمن 1396 | 28 جمادی االولی 1439

طالقانــي،  ســيد محمود 
منتظري،  اكبر  حســينعلي 
هاشمي  رفسنجاني، ســيدعلي خامنه اي و 
محمدرضا مهدوي كني برخي از خطيبان نماز 
جمعه تهران از ابتدای انقالب تاكنون بوده اند. 
نخســتين نماز جمعه تهران پس از پيروزي 
انقالب، در تاريخ ۵ مردادسال ۵۸ و به امامت 
آيت ا... ســيد محمود طالقاني در دانشگاه 
تهران برگزار شــد و تا به امروز روحانيوني 
همچون احمد جنتی، امامی  كاشانی، موحدی 
كرمانی، كاظم صديقی و سيد احمد خاتمی در 
مقام ائمه  جمعــه موقــت پايتخت قبول 
مسئوليت كرده  و از اين پس،  حجت االسالم 
ابوترابی  فرد نيز  ايــن روحانيون را همراهي 

خواهد كرد.
 در ادامه بخشی از زندگی نامه و فعاليت های

 حجت االسالم محمدحسن ابوترابی فرد را 
می خوانيد: 

زندگی نامه
سیدمحمدحسن در ســال ۱۳۳۲ در خانواده ای 
اهل علم در قم بــه دنیا آمد.پدرش ســید عباس 
ابوترابی فــرد بوده و اصالتا قزوینی اســت. ســید 
محمدحســن در ســال ۱۳۴۴ به همراه برادرش 
ســید علی اکبر جهت کســب تحصیالت حوزوی 
به نجف ســفر کرد. وی در ســال ۱۳۴۷ با انتقال 

اعالمیه هــای امــام خمینــی)ره( از عــراق بــه 
عربســتان ســعودی، فعالیت های سیاســی خود 
را آغاز کــرد. در اواخر دهه ۴۰ با ســفر به جنوب 
لبنان به همــکاری با مصطفی چمــران پرداخت. 
از اســتادان وی در حــوزه علمیــه می تــوان به 
 محمدمهــدی بجنوردی و مجتبی تهرانی اشــاره 

کرد.

مســئوليت های شــاخص ابوترابی در 
جمهوری اسالمی 

بعد از انقالب اسالمی ایران به مسئولیت عقیدتی و 
سیاسی وزارت دفاع انتخاب شد و در جبهه میانی 
 و جنوبــی جنگ ایــران و عراق مشــغول فعالیت 

بود.
 در سال ۱۳۷۲ با حکم سید محمد صدر به عنوان 
نماینــده ولی فقیــه در دانشــگاه بین المللی امام 
خمینی)ره( قزوین و در دوران ریاست محسن قمی 
برنهاد رهبری در دانشگاه ها به عنوان مسئول نهاد 
رهبری دانشگاه تهران انتخاب شد. در سال ۱۳۸۴ 
به عضویت جامعه روحانیت مبــارز تهران درآمد. 
وی عضو هیئت حل اختالف ســران قواست و در 
 سه دوره اخیر مجلس شورای اسالمی نایب رییس

 بوده است. 
ابوترابی فرد امام جمعه موقت قزوین نیز هست و  از 
دو روز پیش طی حکمی از سوی سید علی خامنه ای 
به امامت جمعه  موقت تهران منصوب شــد. بعد از 

اعالم این خبر  بسیاری از چهره های سیاسی کشور 
به تمجید ابوترابی فرد پرداختــه و از این انتصاب 
اســتقبال کردند؛در ادامه برخی از این واکنش ها 

آمده است: 
مشاور رييس جمهور:  اگر تهران باشم اين 

هفته به نماز جمعه می روم
حســام الدین آشــنا، رییس مرکز بررســی های 
استراتژیک و مشــاور ریاســت جمهوری از حکم 

رهبــری مبنی بــر انتصــاب ابوترابــی فرد 
به عنــوان خطیب نمــاز جمعه ایــن هفته 
تهران اســتقبال کرد و با انتشــار پستی در 
توییتر خــود نوشــت: »اگر تهران باشــم؛ 
 ایــن هفته بــه نمــاز جمعه خواهــم رفت. 

ان شاءا... .«
سياستمدار اصالح طلب:  ابوترابی يک 

اصولگرای معتدل و اخالق مدار است
علی شــکوری راد، سیاســتمدار اصالح طلب  و 

دبیــرکل حــزب اتحــاد ملــت نیــز در توییتر 
خــود نوشــت: » حجت االســالم والمســلمین 
سیدمحمدحســن  ابوترابی فرد یــک اصولگرای 

آرام، معتــدل و اخالق مدار اســت. اگر به او 
باشــد جانب انصاف را نگاه داشــته و اگر 
حقی را بشناســد آن را پاس می دارد. از 
او نســبت به بزرگان و محترمین در بین 

 مــردم، بی  ادبــی و بی احترامــی ندیده و
 نشنیده ام.«

تحليلگر سياسی:  ابوترابی شخصا انسان 
ماليم و خوش قلبی است

محمد صــادق جوادی حصار، تحلیلگر سیاســی، 
درباره انتصاب حجت االســالم ابوترابــی فرد به 
عنوان امام جمعه تهران گفت: یکی از ایراداتی که 
همیشه وجود داشته، این بوده است که ستاد ائمه 
جمعه برای همه نمازهای جمعه کشور 
سیاســت متمرکز دارد و 
امیدواریــم این روند 
ادامه پیــدا نکند. 
وی افــزود: آقای 
شخصا  بوترابی  ا
انســان مالیم و 
خوش قلبی است.

خط  و نشان سوریه برای آمریکا
وزیر امور خارجه ســوریه تاکید کرد: ارتش سوریه 
هنوز می تواند به صورت تمامی کسانی که حاکمیت 
ملی این کشور را نقض کنند، سیلی بزند. او تهدید 
کرد هر متجاوزی به ســوریه با پاســخ ما غافلگیر 

خواهد شد.
به گزارش ســانا؛ ایمن ســوزان، معاون وزیر امور 
خارجه سوریه در کنفرانسی مطبوعاتی در دمشق 
در پاسخ به سوالی درمورد سرنگونی یک جنگنده 
اسرائیلی توسط ســامانه های دفاع هوایی سوریه و 
نحوه تصمیم گیری در ایــن خصوص گفت: ارتش 
سوریه همچنان قادر به سیلی زدن به صورت تمامی 
کســانی اســت که قصد تعرض به حریم هوایی و 

دریایی و خاک سوریه داشته باشند.

تیراندازی مرگبار در ایالت »یوتا«
تیراندازی در منطقه »وست ولی سیتی« ایالت یوتا 
در آمریکا منجر به کشته شــدن یک نفر و مجروح 
شــدن ۲ نفر دیگر شــد.پلیس ایالت یوتا با تایید 
این مطلب گفته که ۳ مــرد، قربانی این تیراندازی 
شدند که یکی از آنها کشــته و ۲ نفر دیگر مجروح 
هســتند. عامل تیراندازی هنوز بازداشت نشده و 
پلیس به دنبال اوست.این تیراندازی حدود ساعت 

۴ بعدازظهر سه شنبه به وقت محلی رخ داده است.

»بیل گیتس« هم به صف منتقدین 
ترامپ پیوست

بیل گیتس، بنیانگذار شــرکت مایکروســافت و 
همســرش از رییس جمهور آمریکا به خاطر نحوه 
برخورد با زنان انتقاد کردند.بیل گیتس و همسرش 
ملیندا گیتس، روز سه شنبه از دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا خواستند با زنان با احترام بیشتری 
برخورد کند.این زوج ثروتمند در نامه سرگشــاده 
ساالنه خود در پاسخ به پرســش ها در مورد بنیاد 
خیریه ، از تصمیم ترامپ برای کاهش کمک های 
خارجی انتقاد کردند و نوشتند: رییس جمهور آمریکا 
باید یک الگوی خوب باشد و همه آمریکایی ها را از 

طریق اظهارنظرها و سیاست هایش توانمند کند.

رييس رژيم صهيونيستی: 
 »نتانیاهو« دوستم نیست

رییس رژیم صهیونیستی تلویحا به این موضوع اشاره 
کرد که اگر علیه نخست وزیر این رژیم رسما اعالم 

جرم شود، وی باید از سمت خود کناره گیری کند.
به گزارش روسیا الیوم؛ روون ریولین، رییس رژیم 
صهیونیســتی تصریح کرد که پــس از پایان دوره 
ریاستش، موضع شخصی خود را در خصوص اتهامات 

بنیامین نتانیاهو مطرح خواهد کرد.
ریولین با اشاره به اتهاماتی که علیه نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی مطرح می شــود، گفت: من چیزهای 
زیادی شنیده ام و نظر خودم را دارم که البته آن را سه 

سال  و نیم دیگر بیان خواهم کرد.
رییس رژیم صهیونیستی در اظهارات خود به روابط 
سردش با بنیامین نتانیاهو اشاره کرد و افزود: او کار 
خودش را می کند و مــن کار خودم را. فکر می کنم 
که او دوســت من نیســت. وی گفت: در گذشته، 
سیاستمداران برجسته  در خصوص شرایط مشابه 
در صورت طرح اتهام نظرات خود را مطرح کرده اند و 

نظر من تحت تاثیر آنها قرار دارد.

با حکم رهبرمعظم  انقالب، حجت االسالم ابوترابی فرد به عنوان خطيب جمعه موقت تهران منصوب شد؛

استقبال گرم از ابوترابی فرد
 دیدار برجامی گوترش

 و موگرینی
فدریکا موگرینی، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان 
ملل متحد در حاشیه کنفرانس بازسازی عراق 
در کویت دیدار و درباره مسائلی از جمله اجرای 

برجام گفت و گو کردند.
 )EEAS( سرویس روابط خارجی اتحادیه اروپا
در بیانیه ای اعالم کرد: موگرینی در حاشــیه 
کنفرانس بیــن المللی بازســازی عراق که در 
کویت در حال برگزاری است با آنتونیو گوترش 

دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار کرد. 
بر اساس این بیانیه ، دو طرف در این دیدار درباره 
مسائلی از جمله اجرای برجام و همچنین اوضاع 
لیبی و شــبه جزیره کره گفت وگو کردند. دو 
طرف همچنین در خصوص سوریه تبادل نظر و 
بر نقش مهم فرآیند میانجیگری تحت هدایت 

سازمان ملل تاکید کردند .

به گزارش ساالنه جامعه اطالعاتی آمريکا؛
 پایبندی ایران به برجام

 تایید شد
گزارش ساالنه جامعه اطالعاتی آمریکا درباره 
ارزیابی تهدیدهای جهانی پیش روی این کشور، 
پایبندی ایران به مفاد توافق هســته ای میان 
ایران و گروه موسوم به ۱+۵ را تایید کرده است.

رییس آژانس امنیت ملی آمریکا، رییس سیا، 
رییس اف ابی ای و مدیــر اطالعات ملی آمریکا 
روز سه شنبه در یک نشست استماع در کمیته 
منتخب اطالعاتی سنا از گزارش ساالنه موسوم 
به »ارزیابــی تهدیدهای جهانــی پیش روی 

آمریکا« رونمایی کردند. 
بخشــی از این گزارش که به عنــوان ارزیابی 
جامعه اطالعاتی آمریکا شــناخته می شود به 
توافق هســته ای ایران و گــروه ۱+۵ )برجام( 
پرداخته و با وجود هیاهوهای تبلیغاتی دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا پایبندی ایران به 

آن را تایید کرده است.

آيت ا...علم الهدی خبر داد:
تشکیل کارگروه های هیئت 
اندیشه ورز مجلس خبرگان

عضو هیئت اندیشــه ورز مجلــس خبرگان از 
برگزاری کارگروه های 6گانه این هیئت خبر داد 
و گفت: این هیئت درصدد است مشخص کند 
چه مقدار از مؤلفه های انقالب، اجرایی شده و 
چه تعداد در شرایط فعلی جامعه قابل اجراست.

آیت ا... ســید احمد علم الهدی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری با اشــاره بــه فرمایش مقام 
معظم رهبری برای تشکیل هیئت اندیشه ورز 
توســط مجلس خبرگان اظهار داشت: رهبر 
معظم انقالب تاکید داشتند وجود جریانی که 
پیگیر خود انقالب باشــد، امری ضروری است 
 تا حفظ مؤلفه های اصلی انقالب موردبررسی

 قرار بگیرد.
آیت ا...علم الهدی با اشــاره بــه اهداف هیئت 
اندیشــه ورز تصریح کرد: ایــن هیئت درصدد 
است علل پیشرفت ها و عقب ماندگی ها مشخص 

و معرفی شود.

استاندار اصفهان:
هنوز به پرونده اسیدپاشی های 

اصفهان ورود نکرده ام
اســتاندار اصفهان درباره پیگیری پرونده های 
اسیدپاشی اصفهان گفت: تاکنون به این مسئله 
ورود نکرده ام .محسن مهرعلیزاده در گفت وگو 
با خبرنگار سیاســی ایلنا، در پاسخ به سوالی 
 مبنی بر اینکه آیا بعد از استاندار شدن به پرونده
 اسید پاشی ها در اســتان اصفهان ورود کرده 
است یا خیر، گفت: تا این لحظه به این مسئله 
ورود نکرده ام. مهرعلیزاده گفت: ما با  مســائل 
بسیاری ســر و کار داریم؛ آب، اشتغال، محیط 
زیست و سایر مسائل و معضالت از موضوعاتی 

است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

سرلشکر فیروزآبادی
 رییس سابق ستادکل نیروهای

 مسلح:

نیروهای مسلح

سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی با اشاره به اظهارات اخیر رییس جمهور 
مبنی بر برگزاری رفراندوم در کشور اظهار داشت: 
طرح همه پرســی و رفراندوم در قانون اساسی یک 
روال کامال مشــخص و قانونی دارد، اگر قرار باشد 
که رفراندومی برگزار شــود، قانون اساســی کامال 
پیش بینی کرده که باید چه مرجعی این موضوع را 
پیشنهاد دهد و در چه مرجعی بررسی شود و چگونه 
این همه پرسی صورت گیرد؛ بنابراین تصمیم گیری 

این موضوع برعهده دولت نیست.
نقوی حسینی تاکید کرد: از سوی دیگر همه پرسی، 
رمز عملیات های دشمن است؛ یعنی هر گاه دشمن 
در ۴۰ سال گذشته تالش داشته تا علیه ملت چالش 
و مشــکل ایجاد کند بر طبل رفراندوم کوبیده است 
در دوره هایی نیز شــاهد بودیم که مثال بنی صدر بر 
برگزاری رفراندوم تاکید می کرد و در تالش بود تا این 

همه پرسی را در برابر نظام قرار دهد.

بنی صدر هم بر طبل 
رفراندوم می کوبید

سخنگوی فراكسيون نمايندگان واليی:

واکنش

کافه سیاست

عکس  روز 

يک جنگنده ارتش آزاد 
سوريه در حومه حلب

بنی صدر هم بر طبل رفراندوم می کوبید

پیشنهاد سردبیر:

سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی، رییس 
سابق ستادکل نیروهای مسلح اظهار کرد: وقتی 
که حضرت آقا به رهبری انتخاب شــدند، من 
گزارش ســتاد فرماندهی کل قوا را به صورت 
هفتگی به ایشــان می دادم. آقای روحانی آن 
زمان فرمانده پدافند هوایی بود.وی در پاســخ 
به این سوال خبرنگار که آیا آن شخص همین 
روحانی است که می گوید من سرهنگ نیستم، 
گفت: اتفاقا از ســرهنگ هم باالتر است و در 
پدافند هم سرهنگی عمل می کرد. همین االن 
هم در ســخنرانی ها و برخوردهایش از همان 
روحیه نظامی اش اســتفاده می کند. او فقط 
می خواست به قالیباف بگوید تو سرهنگی واال 
خودش از ســرهنگ هم باالتر است.من این را 
در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی به 

خودش هم گفتم.

 روحانی
 از سرهنگ هم باالتر است

عالءالدین بروجردی 
رییس کمیسیون سیاست خارجی 

مجلس شورای اسالمی:

سیاست خارجی

امام جمعه موقت تهران با بیــان اینکه راهپیمایی 
۲۲ بهمن، بدخواهان انقــالب را ناامید کرد، گفت: 
سخنان اخیر رییس جمهور برای بدخواهان انقالب 
آن قدر شیرین بود که تبدیل به تیتر اول بی بی سی 
فارسی شد.حجت االسالم والمسلمین سیداحمد 
خاتمی اظهار داشــت: بنده به شــبکه  دولتی ضد 
اســالمی، ضد ایرانی و به ضدانقــالب فراری که 
دلخوش به برخی اظهارنظرها شده اند، می گویم که 
آنها هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همه پرسی 
عمومی نخواهند رسید.وی بابیان اینکه این جریان 
می خواهد سفره اســالم، والیت فقیه را با رفراندوم 
جمع کند، افزود: رویــای ضدانقالب در این زمینه 
هیچ گاه محقق نخواهد شد و اسالم و اهل بیت)ع( در 
این کشور ماندنی است. خاتمی متذکر شد: انقالب 
اسالمی کسی را از قطار خود پیاده نکرده و کسانی 
که جامانده اند، خودشــان نتوانسته اند آرمان های 

انقالب را تحمل کنند و کنار کشیده اند.

 می خواهند سفره اسالم را
 با رفراندوم جمع کنند

امام جمعه موقت تهران:

دیدگاه

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی گفت: اگر آمریکا 
بخواهد مفاد برجام را نقــض کند، جمهوری 
اسالمی ایران نیز براســاس منافع خود عمل 
می کند. عالءالدین بروجردی اظهار کرد: آمریکا 
و سایر اطراف این سند باید درک کنند که برجام 
تحت هیچ شرایطی قابل تغییر و مذاکره مجدد 
نیست. بروجردی ادامه داد: ما از حمایت های 
کشــورهای اروپایی از برجام تشکر می کنیم 
و امیدواریــم با تــداوم اجرای برجام شــاهد 
گشایش بیشتر در روابط ایران و اروپا به ویژه در 
زمینه های تجاری و اقتصادی باشیم. بروجردی 
در ادامه گفت: تروریسم پدیده شومی است که 
در سال های اخیر گریبانگیر منطقه شده؛ لذا ما 
از تقویت همکاری های ایران و اروپا در مبارزه با 

تروریسم استقبال می کنیم.

در صورت نقض برجام براساس 
منافع خود عمل می کنیم

پیشخوان

بین الملل

نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل گفت: ایران 
برای کمک به عملیات حفظ صلح از طریق ارائه خدمات پشتیبانی 
و نیز اعزام نیروی هــای نظامی، پلیس و ناظــران نظامی به این 
ماموریت ها آمادگی دارد. غالمعلی خوشرو در کمیته ویژه حفظ 
صلح سازمان ملل متحد، افزود: ماموریت های حفظ صلح بایستی 
با رعایت اهداف و اصول منشور ملل متحد و اصل عدم استفاده از 
زور به جز در دفاع از خود و با بی طرفی صورت پذیرد. وی افزود 

احترام به برابری حاکمیتی، استقالل سیاسی، تمامیت ارضی همه 
کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آنها بایستی کامال محترم 
شمرده شود. نماینده دائم جمهوری اســالمی ایران اظهار کرد: 
حمایت از غیرنظامیان، مســئولیت اولیه کشورهای میزبان بوده 
و باید با هدف پشتیبانی از تالش های ملی جهت ارتقای حمایت 
از غیرنظامیان صورت گیرد. در این راستا باید از هرگونه مداخله 
نظامی به وسیله سازمان ملل متحد یا هر نیروی خارجی دیگر به 

بهانه حمایت از غیرنظامیان، قویا اجتناب شود. 
خوشرو در خصوص موضوع به کارگیری فناوری های نوین جهت 
جمع آوری اطالعات در ماموریت های حفــظ صلح هم تصریح 
کرد: به کارگیری فناوری های نوین باید با هدف افزایش ایمنی و 
امنیت نیروهای حافظ صلح صورت گیرد و در عین حال جنبه های 
حقوقی استفاده از این فناوری ها بایستی طی فرآیندهای مناسب 

بین دولتی، بررسی شود.

نماينده دائم جمهوری اسالمی ايران در سازمان ملل:

ایران برای کمک به عملیات حفظ صلح سازمان ملل آماده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پس گرفتن تعدادی 
از امضاهای طرح سوال از رییس جمهور را تایید کرد و 
با بیان اینکه احتمال عدم طرح این سوال در کمیسیون 
اقتصادی و صحن وجود دارد، اظهــار کرد: به احتمال 
زیاد تا پیش از اتمام کار تصویب الیحه بودجه سال ۹۷ 

، امکان طرح این موضوع در کمیسیون وجود نداشته نباشــد. احمد انارکی محمدی با اشاره به آخرین 
وضعیت رســیدگی به ســوال تعدادی از نمایندگان از رییس جمهوری درمورد وضعیت مؤسسات مالی 
و اعتباری در کمیســیون اقتصادی مجلس اعالم کرد: هم اکنون مجلس درگیر بودجه اســت و جلسات 
کمیسیون های تخصصی معموال برگزار نمی شود. به احتمال زیاد تا پیش از اتمام کار تصویب الیحه بودجه 

سال ۹۷ امکان طرح این موضوع وجود نداشته  نباشد.

»کیت الیســون« از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و معاون 
رییس کنگره ملی حزب دموکرات آمریــکا  گفت:» به عنوان 
بخشی از نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل و به خاطر در 
جریان بودن مذاکرات هســته ای من در یک نشست با رییس 
جمهور ایران که ۵۰ نفر دیگر از رهبران مسلمان آمریکا نیز حضور 

داشتند شرکت کردم. این یک ضیافت شام خصوصی نبود و قبلش نمی دانستم چه کسانی آنجا حضور دارند. شرکت من 
در این نشست به معنای تایید دیدگاه های افراد شرکت کننده دیگر نبود«.روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شده بود 
که الیسون به همراه دو تن دیگر از نمایندگان آمریکایی در یک ضیافت شام خصوصی با حسن روحانی شرکت کرده اند. 
ادعایی که بالفاصله از سوی دفتر رییس جمهوری ایران نیز رد شد. معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهور 

طی بیانیه ای ادعای »مالقات و شام محرمانه« سه نفر از اعضای کنگره آمریکا با رییس جمهور را کذب محض دانست. 

احتمال عدم طرح 
سوال از رییس جمهور 
در کمیسیون اقتصادی

ادعای عضو کنگره 
آمریکا درباره ضیافت 
شام روحانی

مردم بــرای ارز هول 
نزنند

 چانه زنی در بهارستان

 جاسوسی سه گانه با 
هدايت سيا و موساد

 خطيب اعتدال

 كاخ ســفيد: نتانياهو 
دروغگوست

 رييــس جمهــوری 
مســئول اجرای قانون 

اساسی است

 دوربين محيط زيست 
فعاليت های  جاسوسان، 

موشکی را ضبط می كرد!

 دو روز پيش حجت االسالم والمسلمين سيدمحمدحسن ابوترابی فرد ازسوی مقام معظم 

رهبری به عنوان خطيب جمعه موقت تهران منصوب شــد. نماز جمعه اين هفته تهران به 
امامت حجت االسالم ابوترابی اقامه می شود.
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هزینه آب، برق  و گاز در مدارس  رایگان شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

شهرستان

جذب 356 میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغالزا در آران و بیدگل

رییــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
شهرســتان آران و بیدگل از جذب مبلغ 356 
میلیارد و 670 میلیون ریال تســهیالت بانکی 
جهــت رونق تولیــد و ایجاد اشــتغال در این 
شهرستان از ابتدای ســال جاری تا کنون خبر 

داد.
مرتضی رحیمی گفــت: پرونــده متقاضیان 
دریافــت تســهیالت در بخــش صنایــع و 
شــرکت های تعاونی این شهرســتان با ارزش 
350 میلیارد ریال به بانــک های عامل آران و 
بیدگل معرفی شدند که نزدیک به 50 درصد 
پرداخت شده و ســایر پرونده ها نیز در دست 

اقدام است .
وی افزود: همچنین پرونــده های پرداخت 6 
میلیارد و 670 میلیون ریال تسهیالت در حوزه 
مشاغل خانگی نیز به بانک ها معرفی شده بود 
که به تدریج تا پایان سال پرداخت خواهد شد.

وی بیان کرد: بر اســاس آمارهای سامانه رصد 
از ابتدای ســال جاری تا کنون بــا اعطای این 
تســهیالت زمینه ایجاد یک هزار و 25 فرصت 
شــغلی در حوزه هــای مختلف فراهم شــده 
اســت. وی اضافه کرد: 350 شرکت تعاونی در 
شهرستان آران و بیدگل وجود دارد و بیش از 
65 هزار نفر هم اکنون عضو شرکت های تعاونی 

تحت نظارت هستند.

بازار

کنسول بازی

معاون وزیر راه و شهرسازی:
بازار مسکن در سال آینده 

افزایش قیمت ندارد
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: سال آینده 
افزایش قیمت مســکن نخواهیم داشت و تنها 2 
درصد بیش از نرخ تورم در برخی از مناطق تهران 

با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود.
حامد مظاهریان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با 
پیش بینی های صورت گرفته در برخی از مناطق 

تهران با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود.
مظاهریان بــا بیان اینکه سیاســت اصلی دولت 
تقویــت صندوق پس انــداز یکم اســت، گفت: 
صندوق پس انداز یکم، ســالم ترین فرآیند برای 

خانه دار شدن مردم است.

مدیرکل بهداشت و پیشگیری طیور 
سازمان دامپزشکی:

 ویروس جدید آنفلوآنزا 
قابل انتقال به انسان است

یک مقام مســئول گفت: ســویه جدید ویروس 
H5N6 در حیات وحش منطقه گیالن شناسایی 

شده که این ویروس قابل انتقال به انسان است.
علیرضا اکبرشاهی، مدیرکل بهداشت و پیشگیری 
طیور سازمان دامپزشکی با اشــاره به اینکه این 
ویروس هنوز به بخش های صنعتی طیور نرسیده 
است، افزود: براین اساس واحدهای صنعتی برای 
جلوگیری از ویروس باید نــکات قرنطینه ای را 
به شــدت افزایش دهنــد و همچنین واحدهای 
روســتایی، پرنــدگان بومــی را در داخل قفس 

محصور کنند.
اکبرشاهی ادامه داد: به سبب انتقال این ویروس 
به انسان، از مردم تقاضا داریم که از نزدیک شدن 
به محل تردد پرندگان مهاجــر مانند تاالب ها، 

خرید و شکار پرندگان وحشی و تماس با آنها جدا 
خودداری کنند.

معاون مدیـرکل دفتر بـرنـامه ریزی کالن 
آب و آبـفای وزارت نیـرو:

ناچاریم برای کنترل آب 
محدودیت هایی ایجاد کنیم

معاون مدیـرکل دفتر بـرنـــامه ریزی کالن آب 
و آبـــفای وزارت نیـــرو گفت: در صورت ادامه 
خشکسالی و کاهش باران در سال آینده، ناچاریم 
برای کنترل آب محدودیت هایی را ایجاد کنیم. 
هدایت فهمی اظهار کرد: میزان بارش در ســال 
آبی جاری ۴6 میلی متر در سطح کشور است که 
نسبت به متوسط بارندگی کشــور در سال های 
 گذشــته که ۱37 میلی متر بود، نشان از کاهش

 63 درصدی بارش در کشور دارد.
به گفته وی همــه حوزه های آب ریز کشــور به 
جز حوزه های مرزی، شــرقی، قرقــوم و خلیج 
 فارس با کاهش بــارش در حوزه های آبی مواجه

 شدند.
معاون مدیـرکل دفتر بـرنـــامه ریزی کالن آب 
و آبـفای وزارت نیـــرو با بیان اینکه بسیاری از 
شــهر ها با کاهش بارش مواجه هستند، تصریح 
کرد: وضعیت بارش، آمار امیدوارکننده ای ندارد 
و به جز دو استان گلستان و مازندران میزان بارش 

در 2۹ استان کشور کمتر از حد میانگین است.

رضا انصاری طادی، رییس اتحادیه صنف گوشت قرمز استان اصفهان در رابطه با تغییرات قیمت گوشت قرمز 
اظهار کرد: در حال حاضر تغییر قیمتی برای گوشت قرمز در نظر گرفته نشده و به دلیل کاهش قدرت خرید 

مردم، همچنان بخش تقاضای این محصول ضعیف است.
وی افزود: مردم تمایل به خرید گوشت قرمز دارند؛ اما در شــرایط فعلی به دلیل نداشتن قدرت خرید کافی، 
نمی توانند برای خرید این محصول تقاضا کنند و در صورتی که تقاضا افزایش یابد، قیمت گوشت قرمز بیش 

از این افزایش خواهد یافت.

دولت برای افزایش 
قدرت خرید مردم 

اقدام کند

رییس صنف فروشندگان گوشت قرمز:

اف
صن

ا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،540،000
تومان

776،000نیم سکه
تومان

475،000ربع سکه
تومان

315،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

150،362
تومان

      قیمت سکه و طال

 Xbox One مایکروسافت مدل
S ظرفیت 500 گیگابایت

 1,599,000
تومان

 Switch Neon Blue نینتندو مدل 
and Neon Red Joy-Con

 Playstation 4 Pro سوني مدل 
 CUH-7016B Region 2 کد

دالر گران نشد؛ ریال ارزان شد!
حسن شمشادی، خبرنگار و فعال اینستاگرامی 
با اشاره  به باال رفتن قیمت ارز و دالر در واکنشی 
طنز آمیز نوشت: نگوییم دالر گران شد؛ بگوییم 

ریال ارزان شده است.

اینستاگرام

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: 
بن خواربار کارگران امســال افزایش نمی یابد ولی دولت 
درصدد است به پیشنهاد مجلس، پایه حقوق کارگران با 

دریافتی های پایین را بین ۱5 تا ۱۸ درصد افزایش دهد.
احمد مشــیریان اظهار کرد: دولت هر ســال دستمزد را 

عددی بیشتر از نرخ تورم تصویب کرده است ولی مجلس پیشــنهاد کرده برای گروه هایی با دریافتی کمتر، 
حداقل مزد ۱5 تا ۱۸ درصد افزایش یابد؛ لذا ممکن است این مسئله روی دستمزد سال ۱3۹7 کارگران تاثیر 
بگذارد.وی افزود: از حاال نمی توانم رقم دستمزد را پیش بینی کنم، چون نظر دیگر شرکای اجتماعی هم مهم 

است ولی همه ساله دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین می شود.
مشیریان رقم خط معیشت را دو میلیون و ۴50 هزار تومان اعالم کرد و گفت: مجلس درصدد تصویب طرحی 

است که به موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد.

پیشنهاد مجلس برای 
میزان افزایش حداقل 
حقوق سال  ۹۷

نایب رییس شورای شهر اصفهان گفت: ۱270 میلیارد تومان از 
بودجه سه هزار میلیارد تومانی شهرداری در سال ۱3۹7 به حمل 

و نقل اختصاص داده شده است.
علیرضا نصراصفهانی اظهار کرد: 50اولویت در بودجه ســال ۹7 
مد نظر قرار داده شد و بر اســاس اولویت ها بودجه ریزی صورت 

گرفته است.
وی افزود: کاهش آالینده های زیست محیطی، افزایش کیفیت 

زیست محیطی، توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه فضای سبز، 
گسترش مکان های تفرجگاهی در شهر، توسعه زیرساخت های 
گردشــگری که امروز به عنوان یک صنعت پــاک در دنیا مطرح 
اســت و در نهایت افزایش برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی 
جزو موارد دارای اولویت هستند و تالش شده است تا بودجه را به 

سمت این اولویت ها ببریم.
نایب رییس شــورای اصفهان تصریح کرد: حــدود هزار و 270 

میلیارد تومان از بودجه سه هزار میلیارد تومانی شهرداری در سال 
۱3۹7 به بخش حمل و نقل اختصاص پیدا کرده است که شامل 
730 میلیارد تومان آن برای قطار شهری و حدود ۱00 میلیارد 
تومان آن به خرید اتوبوس برقی و غیر برقی اختصاص داده شده 
است. نصراصفهانی ادامه داد: امسال برای نخستین بار تخصیص 
بودجه برای خریــد اتوبوس برقی و اعتبار برای گردشــگری در 

شورای شهر مطرح شد و در ردیف بودجه قرار گرفت. 

نایب رییس شورای شهر خبر داد:
اختصاص 12۷0 میلیارد تومان اعتبار به بخش حمل و نقل عمومی

نمایندگان مجلس مقرر کردند کلیه مدارس دولتی در 
سال آینده، از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در 

سقف الگوی مصرف معاف باشند.
در جلســه علنی روز گذشته مجلس شــورای اسالمی 
نمایندگان با تصویب بندی از الیحه بودجه، سازمان امور 

مالیاتی کشور را موظف کردند مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سال های ۸۸ 
تا ۸۹ موضوع جزء »ب« بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور و جزء »ز« بند 7 ماده واحده 
قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور را مطابق تبصره دو ماده 5 الیحه قانونی سازمان تامین اجتماعی مصوب 

سال 5۸ همانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ۱0 درصد محاسبه و دریافت کند.
در ادامه جلسه علنی همچنین با الحاق بندی به الیحه بودجه مقرر شد در سال ۹7، کلیه مدارس دولتی 

وزارت آموزش و پرورش در سقف الگوی مصرف از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز معاف باشند. 

 هزینه آب، برق 
 و گاز در مدارس 
رایگان شد

در چند روز گذشته به دلیل افزایش بی دلیل و غیر طبیعی نرخ ارز حتی 
مسئوالن نیز دست به اعتراض گذاشته و خواهان رسیدگی هرچه زودتر به 
این موضوع از طرف دولت شدند. به عقیده برخی مسئولین گرانی دالر در 
ایام نزدیک به عید نوروز، می تواند به قشر آسیب پذیر فشار زیادی وارد کند.

باید قیمت دالر، واقعی شود
در این باره محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در خصوص نوســانات بازار ارز گفت: ثبات نسبی 
بازار ارز در طول فعالیت دولت یازدهم در بازار وجود داشت؛ اما در چند ماه 
گذشته روند صعودی قیمت دالر با رشد قابل توجهی روبه رو شده است.

پورابراهیمی داورانی  ادامه داد: دولت در چهار سال گذشته تالش های خوبی 
برای مهار رشد شدید نرخ تورم داشته است؛ اما در صورتی که نوسانات بازار 
ارز کنترل نشود نرخ تورم نیز افزایش می یابد. وی تصریح کرد: در ماه های 
اخیر افزایش قیمت دالر تاثیرات غیرمستقیم و بعضا با تاخیر روی قیمت 
کاالها داشته است، اما باید توجه داشت قیمت دالر از نظر ما واقعی نیست.

مالیات بر ارز می تواند این بازار را کنترل کند
محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی نیزبا اشاره به اینکه از ابتدای 
امسال تا پایان دی ماه کارشناسان سازمان مالیاتی، روند خرید و فروش ارز را 
در بازار رصد کرده اند، افزود: براساس گزارش ها و اطالعات جمع آوری شده 

از بازار ارز تعداد محدودی از معامله گران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی 
متاسفانه حجم باالیی از معامالت را انجام دادند و دالرهای خریداری شده را 
وارد چرخه بازار نکرده اند؛ بنابراین ضروری است برای دریافت مالیات از این 
افراد اقدام شود.وی تاکید کرد: قانون مالیاتی تمام معامالت ارزی را در بازار 
آزاد و شبکه های مجاز شامل می شود.سخنگوی بانک مرکزی گفت: اجرای 
این روش مدیریتی می تواند تاثیر مطلوبی در روند بازار ارز بگذارد و از این 

پس تامین ارز برای تامین نیازهای واقعی خرید و فروش شود.
انتشار اوراق مشارکت ارزی در روزهای آینده

معاون اقتصادی رییس جمهورهم معتقد اســت که دالیل رشد نرخ ارز 
اقتصادی نیست. وی با تاکید بر اینکه اولویت دولت ایجاد ثبات و آرامش در 
بازار است گفت: در این راستا دولت در روزهای آینده اوراق مشارکت ارزی 
منتشر خواهد کرد.محمد نهاوندیان در مورد افزایش نرخ ارز اظهار کرد: برای 
کسی که در چهار سال اخیر در ایران زندگی کرده باشد، این حرف باعث 
تعجب است که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز باشد، زیرا این اتفاق بارها 

در اقتصاد رخ داده است.
معاون اقتصــادی رییس جمهور ادامه داد: اگر قیمــت ها باال برود قدرت 
خرید پایین می آید و زمانی که قدرت خرید پول ملی در رابطه با انواع کاال 
و خدمات پایین بیاید به این معنی اســت که قدرت خرید در رابطه با ارز 
خارجی هم افت کرده است.نهاوندیان تصریح کرد: اگر نرخ ارز را مصنوعی 
نگه داریم و تورم باالتر برود، آن زمان جهش سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد 
خواهیم بود؛ بنابراین ما به ریشه یعنی نرخ تورم پرداخته ایم و هیچ کس 
نمی تواند این رویکرد را انکار کند. در زمینه نرخ ارز مسیر چهار سال گذشته 
را با متانت پشت سر گذاشــتیم اما عامل این جهش روانی، سیاسی و غیر 

اقتصادی است.
گرانی دوباره نرخ ارز

با وجود تمامی این صحبت ها اما نرخ ارز همچنان شتابان در حال پیشرفت 
است. بانک مرکزی نرخ رســمی ارزها را درج کرد.بر این اساس دالر با ۱۱ 
ریال افزایش 370۱.۹ تومان، پوند بــا 5۱ ریال کاهش 5۱25.۹ تومان و 
یورو با ۹۴ ریال رشد قیمت ۴553.۹ تومان ارزش گذاری شد.برای امروز 
نرخ رسمی 32 ارز افزایش و 6 ارز کاهش یافت و بهای یک ارز هم تغییری 

نداشته است.

دالیل افزایش نرخ ارز از نگاه سیاستمداران؛

عامل جهش ارز، روانی است!

فرزانه مستاجران

شاید داســتان پرداخت نشدن حقوق بازنشســتگان و مستمری 
بگیران صندوق فوالد و اعتصاب و اعتراض آنها مقابل استانداری، 
مجلس و نهاد ریاست جمهوری طی یک دهه گذشته تکراری باشد؛ 
اما باید گفت متاسفانه این خواسته و مطالبه صنفی در این سال ها 
نه تنها توســط دو دولت احمدی نژاد بلکه توسط دولت یازدهم و 
دوازدهم نیز هنوز برآورده نشده اســت. با وجودی که نمایندگان 
مجلس طی یک ماه گذشته طرح یک فوریتی را برای تعیین تکلیف 
مشکالت بازنشســتگان صندوق فوالد تصویب کرده اند، اما گفته 
می شود پرداخت حقوق چند ماه پایانی سال و عیدی به بن بست 
خورده و پولی برای بازنشســته ها وجود نــدارد. به گفته مجتبی 
احمدی به نظر می رسد بررسی بودجه تا اواسط اسفند ماه به طول 
می انجامد و دیگر تا پایان ســال فرصتی برای بررســی مشکالت 
بازنشستگان صندوق فوالد در مجلس باقی نخواهد ماند. آنچه در 
ادامه می خوانید گفت و گوی ایمنــا با نماینده کانون های معدنی 

و فوالد کشور است:
 آیا بازنشســتگان صندوق فوالد  در ماه های پایانی سال، 

با مشکل مواجه می شوند؟
متاسفانه امســال بودجه ای برای پرداخت حقوق ماه های پایانی 

امسال و عیدی بازنشستگان صندوق فوالد نداریم مگر اینکه اموالی 
از صندوق فوالد فروخته شــود که متاســفانه این صندوق دیگر 
اموال باارزشی ندارد و اکنون منبع حقوق پایان سال بازنشستگان 

صندوق فوالد نامعلوم است.
میزان حقوق و عیدی چند ماه پایان ســال بازنشستگان 

صندوق فوالد، چقدر است؟
مجموع حقوق دو ماه و عیدی پایان ســال بازنشستگان صندوق 
فوالد ۸00 میلیارد تومان اســت که بنا بود در طرحی دو فوریتی 
منابع تامین بودجه آن برای دولت مشــخص شــود که تنها یک 

فوریت آن مصوب شد.
با توجه به مشــکالت صندوق بازنشستگی فوالد، آیا این 

صندوق اموالی برای فروش دارد؟
در اصل اموال صندوق، همان ســهام آن است که متاسفانه کسی 
خریدار سهام صندوق بازنشستگی فوالد نیست؛ چرا که شرکت های 
ورشکسته ای همچون زغال سنگ کرمان و کارخانه دخانیات که 
خود دچار مشکل بودند به این صندوق واگذار شدند، این در حالی 
است که بخش درآمدی کارخانه دخانیات همچنان در اختیار دولت 
اســت و خود کارخانه که دارای مشکالت بسیار حتی در پرداخت 

حقوق کارکنانش است، به صندوق واگذار شد. متاسفانه امروز ما 
به دلیل وجود چنین سهامدارانی در پرداخت حقوق بازنشستگان 

صندوق فوالد با کمبود و یا نبود بودجه مواجه هستیم.
پس چرا مجلسی ها مدعی هســتند که برای حل مشکل 

بازنشستگان فوالد رایزنی و تالش می کنند؟
ما در جلســات مختلف با نمایندگان مجلس، طــرح دوفوریتی را 
برای حل مشکالت بازنشستگان صندوق فوالد مطرح کردیم که 
متاســفانه در صحن مجلس تنها به یک فوریت آن رای داده شد و 
قرار است بعد از بررسی جزئیات بودجه ۹7 در مجلس، مشکالت 
بازنشستگان صندوق فوالد برای تامین بودجه الزم جهت پرداخت 

حقوق و عیدی پایانی سال آنها در دستور کار قرار گیرد.
تصور می کنید اگر طرح یک فوریتی در مجلس به تصویب 
برسد مشکالت صندوق بازنشستگی فوالد حل خواهد شد؟

بازنشستگان فوالد تصور می کردند که دوفوریت این طرح قبل از 
بررسی بودجه ۹7، تصویب شود و بازنشستگان در ماه های پایانی 
سال به بن بســت نخواهند خورد؛ اما با توجه به اینکه در ماه های 
پایانی سال هســتیم بعید به نظر می رسد که وضعیت حقوق ۸6 

هزار بازنشسته صندوق فوالد و عیدی آنها مشخص شود.

نماینده کانون های معدنی و فوالد کشور:

حقوق پایان سال بازنشستگان صندوق فوالد در بن بست!

ذره بین

 1,990,000
تومان

 2,020,000
تومان
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سال ها پیش برای اکران »ارتفاع پست« به اصفهان آمده بود. 
همراه با مردم شهر در سینما ساحل پای تماشای 

فیلمی بی نظیر نشســت که مثل همیشــه 
امضای خودش -و تنهــا خودش- را پای 

آن داشت. فیلمی پربازیگر در لوکیشنی 
محدود)هواپیمــا( که 

قبــل از هرچیــز، 
قدرت کارگردانی 
ایــن فیلمســاز و 
فیلم نامه بی عیب 
و نقصی که همراه با 

»اصغر 

فرهادی« نوشته بود را به رخ می کشید. بازی ها هم که مثل همیشه عالی 
بود. پس از پایان فیلم، پاسخگوی سواالت خبرنگاران شد. با مردم عکس 
یادگاری گرفت و خیلی ســخت نبود بفهمی چقدر 
محبوب اســت این کارگردان چشم روشنی 
که هنوز موهایش مثل این روزها سفید 
نشده و کسی صدای اعتراضش را به 
این بلندی نشــنیده بود. هرچند 
آن وقــت ها هم معتــرض بود. 
همیشــه بوده است. چه زمانی 
که فیلــم هایش یکــی پس از 
دیگری ســیمرغ می گرفت و 
چه مواقعی که عقیده داشــت 
حقش را خورده اند و فیلم هایش 
مورد بی مهری هیئت داوران قرار 

می گرفت.
ســال هاســت درمــوردش مــی گویند 
»کارگــردان محبــوب نظــام اســت!« و متهم 
به اســتفاده از رانــت می شــود. حاال خودش پاســخ همه 
درگوشــی های صریح و تلویحی و کنایه های گاه و بیــگاه را داده 
است: »من فیلمساز وابسته هستم؛ وابسته نظام«. روی سن گفت 
که گالیه هایش را پیش خدا می برد و از دســت آنهایی که او را به 
وابســتگی و رانت خواری و ... متهم می کنند و فیلم آخری اش )به 

وقت شام( را »کمدی« و »کاریکاتور« خواندند، فریاد کشید.
»به وقت شــام« فیلم خوبی بود.  فیلم »خیلــی خوبی« بود؛ یک 
عرصه برای به رخ کشــیدن چندین باره توانایی کارگردانی که به 
تعبیر »مسعود فراستی«، فراتر از اســتانداردهای سینمای ایران 
فیلم می سازد. کارگردانی که »تکنیک« می داند و مثل سکانس 
پایانی »بادیگارد« یا سکانس ســقوط هلی کوپتر در »چ« ، بازهم 
غافلگیری های زیادی برای مخاطب داشــت؛ غافلگیری هایی که 
از همان دقایق ابتدایی فیلم آغاز می شــود و تا آخر تماشاچی را 
میخکوب نگه می دارد و نفســش را بند می آورد.  نیم ستاره را به 
فیلمی می دهند که منتقد، وسط تماشای آن، سالن را ترک کرده 

باشد. به گواه حاضران در جشــنواره، هیچ منتقدی هنگام تماشای »به 
وقت شــام« ســالن را ترک نکرد. پس از پایان فیلم اما، به تازه ترین اثر 
حاتمی کیا، »نیم ستاره« دادند! خب شاید حق دارد شاکی شود و از برخی 

نگاه های سیاست زده به نزد خدا شکوائیه ببرد.
این روزهــا، ابراهیم باز هم در آتش اســت. او امثال ایــن روزها را زیاد 
تجربه کــرده؛ وقتی »آژانس« را ســاخت و متهم به طرفــداری از این 
جناح و آن جناح شــد؛ وقتی »به رنگ ارغوان« را ســاخت و فیلمش 
پنج ســال توقیف شــد؛ وقتی اجازه اکران به »گزارش یک جشــن« 
ندادند و زمانی که»دعوت« را ســاخت و گفتند مســیرش عوض شده 
اســت! ابراهیم، زمانی در اوج بوده و گاهی حداقل هــای انتظارات ما از 
کارگردانی همچون خودش را هم برآورده نکرده اســت. با این حال او 
»ابراهیم حاتمی کیا«ست. برای نسل ما که نوجوانی مان با شاهکارهای 
تکرارنشدنی اش در عرصه سینما سپری شد، مایی که از دریچه نگاه او، 
غربت »عباس« ها را با تار و پود وجودمان لمس کردیم و  با »یوسف«  کنار 
»راین« فریاد کشیدیم و در »برج مینو« خاطرات نسل دالور و قهرمان 
شهید را مرور کردیم، هنوز هم »ابراهیم« همان »ابراهیم« است؛ کسی 
که در روزگار فراموشی الله ها، ایستاد و از شهدا حرف زد؛ از روزگار پس 
از جنگ، و حاال از »مدافعان حرم« می گوید. و ما بازهم با عشق، آخرین 
ساخته اش را تماشا می کنیم؛ حتی اگر آن فیلمساز درگذشته غرب زده، 
در تخطئه حاتمی کیا، روزگاری گفته باشــد »حاتمی کیا بودجه های 
سنگین می گیرد و فیلم جنگی می سازد برای مخاطبی که دیگر حوصله 
دیدن فیلم جنگی ندارد« و بعد با غروری عجیب بگوید »فیلم من ماندگار 
شد و فیلم تو نماند؛ چون تو فیلمی درباره دوره ای از تاریخ ایران ساختی 
که فقط جوان ها را به هیجان آورد و رفتند و کشته شدند؛ جنگی که هیچ 
فایده ای نداشت!« یا فیلسماز بی اسم و رسمی که در کارنامه اش فیلم 
بی سروته و مبتذل »قلب مادر اتمی« را دارد، »حاتمی کیا« را »کثافت« 

بنامد و او را اختالسگر و دزد بیت المال بداند و...!
ما هنوز هم حوصله دیدن فیلم جنگــی را داریم و به جنگی که »دفاع« 
بود، افتخار می کنیم و هرگز فراموشش نمی کنیم. و به نسلی که قامتش 
خمید تا ما بایستیم؛  نه آن بچه هایی که امروز متهم به »هیجان زدگی« 
می شــوند)!( و نه »ابراهیم« یا هرکس دیگری که برایمان قصه شهدا و 

دالوری هایشان را روایت کند.

 نقش آفرینی ایتالیایی ها 
در اصفهان

نمایــش »قطرات کوچــک« به نویســندگی و 
کارگردانی »گوگلیلمو پاپا« از یکم اسفندماه در 

تاالر هنر به روی صحنه می رود.

عالقه منــدان بــرای دیــدن ایــن نمایــش با 
نقش آفرینــی گوگلیلمــو پاپا و آرییــال مگی، 
می توانند با تهیه بلیت از سایت نوای مهر، روزهای 
یکم تا پنجم اسفند ماه هر شب در دو سانس ۱۸ 
و ۱۹:۳۰ به ســالن کوچک تاالر هنــر اصفهان 

مراجعه کنند.

 به دیدن نمایشگاه »گنجینه« 
در خانه صفوی بروید

مجموعــه ای از آثــار درخشــان و شــاخص 
هنرمنــدان برجســته اصفهان در رشــته های 
 طراحــی، نقاشــی و عکاســی در نگارخانــه

 صفوی برپاست.
مدیر نگارخانه صفوی اظهار کرد: »گنجینه خانه 
صفوی« عنوانی برای مجموعه آثاری اســت که 
حاصل یک سال فعالیت نمایشگاه های هنرهای 
تجسمی خانه صفوی را به نمایش می گذارد. در 
این نمایشــگاه مجموعه ای از آثار شاخص ۳۵ 
نمایشــگاه انفرادی و گروهی این نگارخانه و آثار 
هنرمندانی که در زمینه های نقاشی، طراحی و 
عکاســی با خانه صفوی همکاری کرده اند، ارائه 

شده است.
عالقه منــدان برای بازدید از آثــار گنجینه خانه 
صفوی می توانند تا چهارشــنبه دوم اسفندماه 
به نگارخانه صفــوی، واقع در خیابــان خاقانی 

مراجعه کنند.

»مثل سوسوی فانوس آویخته« 
روی صحنه

نمایش »مثل سوســوی فانــوس آویخته« در 
آموزشگاه هنری آدمک به روی صحنه رفته است. 
عالقه مندان می توانند برای تماشای این نمایش 
تا ۳۰بهمن ماه از ساعت ۱۸ به آموزشگاه آدمک 

واقع در خیابان ارباب مراجعه کنند.

 خاله ستاره و بزغاله 
به صحنه می روند

نمایش شاد »خاله ستاره و بزغاله« از ۲۴ بهمن 
ماه در مجتمع فرهنگی هنــری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان به روی 

صحنه رفت.
 این نمایش صبح ها ویژه مهدکودک ها و مدارس 
و بعدازظهر روزهای فرد ویژه خانواده ها از ساعت 

۱۸ الی ۱۹ اجرا می شود.

 روایتی از سرکوبگران 
سرکوب شده

دیویــد  نوشــته  »اولئانــا«  نمایشــنامه 
ممــت بــا کارگردانــی پوریــا ریحانــی، فردا 
اجراخوانــی  مهــر  رویــش  موسســه   در 

می شود.
مهدی تقی پور و رویا سعیدی نقش خوانان این 
نمایشنامه هســتند و امین بهادری نیا انتخاب و 

تنظیم موسیقی آن را بر عهده دارد. 
عالقه منــدان بــرای دیــدن و شــنیدن اولئانا 
می توانند با خرید بلیت از ســایت پارتاک تیکت 
در دو ســانس ۱۷ و ۱۹ بــه موسســه فرهنگی 
هنری رویش مهر واقــع در خیابان چهارباغ باال، 
 چهارراه نظر، کوچه مجید پورمعراج، پالک ۱۰

 مراجعه کنند.

دبیرکل کنفرانس ملی رویکردهای نوین 
روابط عمومی:

انتشارات اصفهان دو برابر 
ایاالت متحده است

دبیرکل کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط 
عمومی ایران گفت: امــروزه روزنامه نگاران به 
اطالعات جامعی نیاز دارند و باید رویکرد روابط 

عمومی ها تغییر کند.

فضــل ا... ســلطانی در »کنفرانــس ملــی 
رویکردهــای نوین روابط عمومــی ایران« در 
کتابخانــه مرکزی شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: عمده ترین مشــکل ارتباطی در ســطح 
کشور، کمبود آگاهی های رسانه ای است؛ این 
درحالی است که در ۴۰ ســال گذشته سعی 
شــده اطالعات قطره چکانی داده شــود، اما 
امروزه ناگزیریم اطالعات را به صورت کامل به 

پرسشگران ارائه دهیم.
وی افزود: در اصفهان به میزان دو برابر انتشارات 
ایاالت متحده، مراکز نشــر وجود دارد؛ با این 
تفاوت که تیراژ اندک ناشــران اصفهان بدون 
مشــتری باقی می ماند، اما انتشــارات ایاالت 
متحده تعداد بیشتری تیراژ دارند و این موضوع 

ناشی از نبود علم کافی در کشور است.

خواننده جوان اصفهانی:
 موسیقی ایرانی رسانه ندارد 

خواننده جوان اصفهانی گفت: موسیقی ایرانی 
باید به جایی برسد که هر کس آن را شنید نام 
ایران به ذهنش بیاید. اسماعیل ا... دادیان بااشاره 
به اینکه موسیقی ایرانی در اصفهان از جایگاه 
و شأن ویژه ای برخوردار است و این امر سبب 
شده تا جوانان در این عرصه به فعالیت و کوشش 
بپردازند، اظهار داشت: موسیقی ایرانی یکی از 
محبوب ترین موسیقی ها در بین نسل جوان 
است. در اصفهان موسیقی سنتی از مقبولیت 
پنهانی برخوردار است. وی نسل جوان حاضر در 
موسیقی را پویا و فعال دانست و گفت: هم اندیشی 
بین نسل جوان به پیشرفت این نسل بسیار کمک 
می کند، نسل جوان دید متفاوت و پیشرویی به 
موسیقی دارند؛ بنابراین  باید با دید امروزی تر به 
موسیقی نگاه کرد. اتفاقی که برای ادبیات ایرانی 
افتاد باید برای موسیقی هم رخ دهد. این خواننده 
جوان مخاطب شناسی را پاشنه آشیل موسیقی 
ایرانی امروز دانست و با بیان اینکه موسیقی ایرانی 
امروز رسانه ندارد تصریح کرد: اگر موسیقی ایرانی 
رسانه داشته باشد و به خوبی به مردم معرفی 
شود همه مردم عاشق موسیقی می شوند و این 
موسیقی را انتخاب می کنند. هنرمندان نیز باید 
این موسیقی را امروزی شده ارائه کنند تا مخاطب 

ارتباطی نزدیک تر با موسیقی برقرار کند.

 تله موش حسن فتحی 
در شبکه 4 

تله تئاتر »تله موش«کاری از حسن فتحی است 
که بر اساس نمایشنامه آگاتا کریستی به روی 
آنتن شبکه چهار سیما می رود.تله تئاتر هشت 
قســمتی »تله موش« از جملــه نمایش های 
تلویزیونی موفق با حضور بازیگران شــناخته 
شده و داســتان جذاب پلیسی اســت که قرار 
است از امروز ســاعت ۲۴ از شبکه چهار سیما 

پخش شود.

قربانزاده به »دیوار به 
دیوار۲«پیوست 

تصویربرداری ســریال »دیوار به دیوار ۲« این 
روزها در لوکیشــنی واقــع در اختیاریه ادامه 

دارد و علی قربانزاده به تازگی به این مجموعه 
ملحق شده است.پخش فصل اول این مجموعه 
از ۳۰ اسفند ماه ۹۵ به صورت روتین از شبکه 

سه سیما آغاز شد و تا پایان بهار ادامه داشت.

در شهر

سرت  باال سرباز!

پیشنهاد سردبیر:

کافه هنر

حجت االسالم احمد سالک، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اســالمی، با انتشار یادداشتی 
کوتاه از حاتمی کیا به خاطر آخرین ســاخته وی 
قدردانی کرد و این فیلم را در شناساندن دشمن 

در جنگ نیابتی داعش موفق دانست.
»به وقت شام« آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا، 
به بحث گروهــک داعش پرداخته اســت و نظر 
اکثریت مخاطبان و کارشناســان از فراســتی تا 
ظریف و از اهالی سینما تا طرفداران پر و پا قرص 
فیلم های حاتمی کیا را توانسته به خود جلب کند.

فیلمی که سردار قاسم سلیمانی نیز به تماشای آن 
نشسته و پس از تماشای آن گفته است: »این فیلم 
مرا به گریه انداخت. از طرف مجاهدان و  رزمندگان 

از حاتمی کیا تشکر می کنم«.
حجت االســالم احمد ســالک، نماینــده مردم 

اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی و عضو 
کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی 
نیز با انتشــار یادداشــتی کوتاه، از این ساخته 
حاتمی کیــا قدردانــی کــرد و این فیلــم را در 
 شناســاندن دشــمن در جنگ نیابتــی داعش 

موفق دانست. 

با انتشار یادداشتی صورت گرفت؛
قدردانی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بابت »به وقت شام«

جشنواره  پارلمان

مدیــرکل بنیاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقدس 
اســتان اصفهــان گفــت: همان طــور کــه کــودکان قشــری از 
جامعــه هســتند و باید بــرای آنهــا برنامه های فرهنگی داشــت، 
 شــهدای ما نیز حق دارند و نیاز اســت تــا در رابطه بــا معرفی آنها 

هزینه شود.
سردار مجتبی شیروانیان، در خصوص ســاخت فیلم شهید خرازی 
اظهار کرد: از مســئولیت های ذاتی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس، همان طور که از اســم آن پیداســت، نشــر ارزش های 
دفاع مقدس است که شــهدای ما به عنوان آثار واقعی دفاع مقدس 
گل سرسبد این موضوع هســتند اما بحث فیلم شــهید خرازی، به 

 حمایت دســتگاه های مختلف بخصــوص دســتگاه های فرهنگی
 نیاز دارد.

وی افزود: بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس آمادگی 
همکاری از جهت مســتندات و جمع آوری تاریخ شفاهی و هم رزمان 
شهدا بخصوص شهید خرازی را دارد؛ اما باید حمایت مادی همچون 
خیلی از مواردی که شــهرداری، شــورای شهر، ارشــاد و... حمایت 

می کنند، انجام شود.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان 
با بیان اعالم آمادگی باغ موزه دفاع مقدس برای همکاری در ساخت 
این فیلم عنوان کرد: بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 

از جهت محتوایــی، معنوی و همکاری آمادگــی داریم، همچنین از 
نظر مســتندات می توان از بخشــی از باغ موزه دفاع مقدس استفاده 
 کرد که اخیرا بــه بهره برداری رســیده و مورد اســتقبال مردم نیز 
قرار گرفته اســت. به گزارش فارس، شــهریور ســال ۹۵ بود که در 
مراســم جشــن والیت و هفته دفاع مقــدس اصفهــان در باغ موزه 
چهل ستون، تفاهم نامه ای در خصوص ساخت فیلم زندگی نامه شهید 
حســین خرازی با عنوان »روایت عشق« بین شــهرداری اصفهان، 
شورای اسالمی شــهر و جمال شورجه امضا شــد؛ اما با گذشت یک 
 ســال و چند ماه از آن شــب، همچنان سرنوشت ســاخت این فیلم

 نامعلوم است.

نایب رییس شورای شهر:
حمایت از جشنواره ها در اصفهان، رسالت شهرداری است

نایب رییس شورای شــهر گفت: به جهت نیاز شهر، 
اســتقبال پرشــور مردم و با توجه به اینکه یکی از 
ماموریت های بخش مدیریت شهری، افزایش نشاط 
و شادابی در جامعه است و نقش و تاثیرگذاری فیلم 
و تئاتر با بســیاری از برنامه ها قابل مقایسه نیست، 
از جمله وظایف و رســالت خود می دانیم که از این 

جشنواره ها حمایت کنیم.
علیرضا نصراصفهانی در خصوص نقش شــهرداری 
در برگزاری جشنواره فجر در اصفهان اظهار داشت: 
بی شک یکی از وظایف بخش مدیریت شهری، ترویج 
فرهنگ و هنر در شهر اصفهان است و یکی از ساز و 
کارها در این حوزه، برگزاری جشنواره هاســت و دو 
جشنواره فیلم فجر و جشنواره بین المللی فیلم کودک 

در اصفهان برگزار می شوند.
وی گفــت: شــهرداری در جشــنواره فیلم کودک 

مســتقیما حاضر می شــود؛ اما در جشــنواره فیلم 
فجر به علــت اینکه تولیت کار بــا اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی اســت، به صورت غیرمستقیم و 
بــا هماهنگی هــا در حد وســع شــهرداری و در 
 اختیار گذاشــتن امکانــات شــهرداری ورود پیدا

می کند.

وزیر امور خارجه، شــایعات دربــاره مخالفت آن 
وزارتخانه با فیلم التــاری در مصاحبه با یکی از 
روزنامه های سراسری کشور  را تکذیب کرد و 

گفت: فیلم التاری را ندیده ام.

واکنش ظریف به شایعات درباره »التاری«

ی
رد

اگ
ست

این

احسان علیخانی با انتشار پستی در اینستاگرامش 
بــرای حمایــت از علــی کریمــی، بعــد از 
صحبت هایش در برنامه نود نوشت: یادتان نرود 
او علی کریمی اســت ، او ســنِگ کِف رودخانه 

است ، َکِف روی آب نیست.

یادتان نرود او علی کریمی است 

معاون صنایع دســتی و هنرهای ســنتی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در 
کشورهای اسالمی خط، مقدس بوده است و کتاب 
آسمانی وجود دارد که خوشنویسی شده و نوشتار آن 

مقدس است. ایرانی ها در حوزه خوشنویسی از اولین 
مؤلفان بودند و زیباترین نوع آن را نیز ابداع کردند. 
بهمن نامورمطلق در نشست »نشانه شناسی خط و 
نقش در هنر معاصر« اظهار کرد: نشانه شناسی دانشی 

است که به چگونگی شکل گیری معنا می پردازد، این 
نشانه شناسی می تواند در زمینه های مختلف باشد.

وی افزود: کار هنر این است که ما را از ماللت زندگی 
روزمره برهاند، هنر امکان بیان به ما می دهد؛ بیانی 
که دائما باید متحول شود چرا که از ویژگی های آن 
بازسازی هنر است. برای تازگی مضامین، هنر خلق 

شده است.

وی بیان داشت: هنر به ما امکان حرف هایی را می دهد 
که به شکل دیگری نمی توان آن را مطرح کرد. هنر 
امکان پاالیش و تخلیه شدن می دهد و یک ضرورت 

برای جامعه انسانی به حساب می آید.
نامورمطلق ابراز داشــت: باید امکان بیان های تازه 
را فراهم و تشویق کنیم تا حرف ها زده شود و دچار 

آرامش شویم.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی مطرح کرد:
پیشتازی ایرانی ها در حوزه خوشنویسی

سرنوشت پروژه ساخت فیلم  شهید خرازی همچنان نامعلوم است؛    
اینجا کسی به فکر شهدا نیست

قاب جادویی

سمیه پارسادوست

برای »ابراهیمِ« سینمای ایران؛

سرت باال
 سرباز!
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اجراييه
پرونــده:  شــماره   9610106794801588 ابالغنامــه:  شــماره   11 /572
9509986794800135 شــماره بایگانی شعبه:950135  ابالغ شــونده حقیقی: جواد 
مقدسی به نشانی مجهول المکان، توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
 های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حساب کاربری

) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائی و در صورت عدم دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. شــماره 
اجراییه:9610426794800053  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096794800144  و شماره دادنامه مربوطه 9609976794801169 محکوم علیه 
جواد مقدسی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 32/000/000 به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 570/000 به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ 1392/11/30 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان شهرام خورشیدی فرزند علی اصغر به نشانی اصفهان شهرک 
صنعتی جی خ یکم فرعی 14 د پ 171 تلفن 09371956410 صادر و اعالم می گردد و 
همچنین نیم عشر دولت که توســط اجرای احکام محاسبه و وصول خواهد شد. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحــوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقــت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 35578 
 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )516 کلمه،

 5 کادر(
اجراييه

11/573 شماره اجراییه:9610426794600044  شماره پرونده:9509986794600581 
شماره بایگانی شعبه:950581-889/95 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامه مربوطه 9509976794601308 محکوم علیه اردشیر مقدم به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 57/500/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/407/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 95/3/19- 1002/575621 لغایت اجرای حکم در حــق محکوم له محمود زارع 
الرگانی فرزند عبدالرسول به نشانی اصفهان ســه راه آتشگاه بلوار امیرکبیر نبش ک 52 
مبل مهستان و پرداخت نیم عشر در حق اجرای احکام، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حکم و 

استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 35544 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )402 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

11/574 شماره اجراییه:9610426795700033  شماره پرونده:9509986795700643 
شــماره بایگانی شــعبه:950643 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096795700217  و شــماره دادنامه مربوطه 9509976795701212  محکوم 
علیه محمدرضا مقتدری فرزند عبدالرسول به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 9166975 ریال بابت اصل خواسته و 800/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 892948-87/10/5 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له محسن نورمحمدی 
فرزند صید علی به نشــانی اصفهان خیابان نیکبخت ابتدای کوچه شهید صادقی) جنب 
دادگســتری( ابتدای ک ش صادقی و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 35551 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )412 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

11/575 شماره اجراییه:9610426797900098  شماره پرونده:9609986797900578 
شــماره بایگانی شــعبه:960580 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096797901045  و شماره دادنامه مربوطه 9609976797901837 محکوم علیه 
عبدالرضا زارع به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 2/530/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال بابت 
هزینه نشــر آگهی در حق خواهان محمد علی بیگ علی به نشانی اصفهان خ بهارستان 
غربی بهرام آباد خ امین ک محالتی منــزل عبدالرضا زارع صادر به انضمام نیم عشــر 
دولتی. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابــالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 35514 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان 

)393 کلمه، 4 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610100350113343 ابالغنامــه: شــماره   11 /579
9309983723200537 شــماره بایگانــی شــعبه:931203  ابالغ شــونده حقیقی: 
ابوطالب مشــهدی زاده فرزند نصرا... به نشــانی مجهول المکان، مدارک پیوســت: در 
خصوص تجدیدنظرخواهی بهروز خدابنده شــهرکی به طرفیت شــما نسبت به دادنامه 
9609970350101043 صادره از این شــعبه، با توجه به مجهول المکان اعالم نمودن 
شما توســط تجدیدنظرخواه مقتضی است حســب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و دریافت نســخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظر چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز، به این دادگاه اعالم 
نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. در غیر این صورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر 
ارسال میگردد. ضمنا به پیوست دادخواست تجدیدنظر خواهی/ فرجام خواهی )و ضمائم( 
ارسال از خدمات قضائی) مکانیزه( ارســال می گردد. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، 
ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در 
موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده 
این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
م الف:36135 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 214 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ نظريه کارشناسی

11/576 شماره نامه: 9610116880502154 شماره پرونده: 9509980352200429 

شماره بایگانی شــعبه: 962049 احتراما حسب پرونده کالســه اجرائی 962049 ج 5 له 
شهرزاد شکوهی با وکالت مجید ذبیحی علیه آقای شهرام و شهین دخت و سهیال شکوهی 
فرزندان احمد و خانم بدری محمودی به خواسته تقسیم ترکه و دستور فروش ملک مشاعی 
نظر به اینکه پالک ثبتی 14874/843 در راســتای عملیات اجرائی جهت ارزیابی ارجاع 
امر به کارشناس رسمی دادگستری شــده کارشناس منتخب طی نظریه شماره 96/159 
مورخ 1396/10/2 ارزش روز شــش دانگ پالک ثبتی فوق را مبلغ 7/000/000/000 
ریال معادل هفتصد میلیون تومان اعالم نموده اســت، با عنایت به اینکه محکوم علیهم 
مجهول المکان اعالم شده اند لذا از طریق انتشار آ گهی نظریه کارشناس به محکوم علیهم 
مجهول المکان ابالغ می گردد، چنانچه نامبردگان اعتراضی نسبت به نظریه کارشناسی 
فوق دارد ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشار اعتراض خود را کتبا به این اجرا اعالم نماید. 
ضمنا مبلغ 360/000 ریال طی فیش شماره 043820 به حساب سپرده دادگستری واریز 
شد. م الف: 36114 اجرای احکام شعبه 5 مدنی شهرستان اصفهان )مجتمع قضایی 

شماره 1( )174 کلمه، 2 کادر(
مزايده

11/687 اجرای احکام شعبه نهم کیفری دادگســتری اصفهان در نظر دارد در خصوص 
کالسه پرونده اجرایی 91/202 ش / 9 مورخ روز دوشــنبه 96/12/7 ساعت 10 الی 11 
برگزار نماید. پرونده له آقای مهدی حاجیان فرزند حسین با وکالت آقای سید صالح کرمانی 
القریشی به نشــانی اصفهان خ چهارباغ باال مجتمع پارک پ 606 و علیه آقای عباسعلی 
زارعی فرزند حسینعلی به آدرس خ آبشار سوم خ مســرور کوچه باغ ارم ساختمان شمیم 
طبقه 2 فعال ساکن زندان مرکزی اصفهان با وکالت آقای حمید قدرتی شاتوری به نشانی 
چهارباغ خواجو نبش کوچه 17 ساختمان احسان طبقه سوم واحد 60 محکوم به عبارتست 
از پرداخت مبلغ 3/241/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 65/015/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررسید چک شماره 08028195 مورخ 89/7/25 تا زمان وصول آن 
و مبلغ هزینه های کارشناسی اســت ضمنا اموالی از محکوم علیه فروخته شده و مبلغی 
نیز از طرف نامبرده پرداخت گردیده است که می بایست از کل بدهی کسر گردد موضوع 
مزایده عبارت است از فروش شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه متعلق به محکوم علیه 
به آدرس خیابان کهندژ جنــب کوچه مهدیه مقابل داروخانه تابش شــرق ورودی گاراژ 
حاجیان کدپستی 48558-81866 مغازه تراشــکاری زارعی که مالک ملک خانم زهرا 
حاجیان جوزدانی فرزند علی بوده است که نامبرده فوت نموده است و ورثه وی عبارتند از 
ســید علی قلعه، فاطمه قلعه  و مریم قلعه به آدرس اصفهان خیابان خرم بلوار الیادران بن 
بست بهمن نصر اصفهانی درب سبز رنگ پالک 9 ، زهره قلعه به آدرس خیابان خرم بلوار 
الیادران ) 63( بعد از مســجد الیادران ) الرحمن( منزل دوم درب طوسی رنگ منزل آقای 
حسن براتی، شهناز قلعه اصفهان خ آتشگاه جنب دادگســتری کوچه 80 )برلیان( کوچه 
شهید مجید ابوطالبیان منزل آقای ابراهیم سرکه پور و سید محمد قلعه و سید حسین قلعه 
به آدرس کهندژ کوچه مهدیه جنب داروخانه تابش گاراژ مهدیه که مشخصات محل طبق 
نظریه کارشناس بدین شرح می باشد: مغازه مورد نظر جزء پالک ثبتی 452/268 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان با ساختمانی از سقف تیرآهن و آجر بصورت ضربی پوشیده شده 
و دیوارهای آجری باربر که سطوح داخلی آن گچ و رنگ گردیده و در انتهای مغازه دارای 
بالکنی به مساحت حدود 8 متر مربع و مســاحت مغازه حدود 26 متر مربع با کف سازی از 
موزاییک و درب و پنجره ورودی پروفیل آهنی و شیشه با محافظ فلزی جمع شو  و دارای 
اشتراک برق می باشد. بنابر مراتب فوق و با توجه به اوصاف محل و نوع شغل و مساحت 
مغازه و بالکن ارزش ســرقفلی مغازه موصوف به مبلغ 1/860/000/000 ریال ) یکصد و 
هشتاد میلیون تومان( ارزیابی و اعالم نظر می گردد. متقاضیان خرید می توانند پنج روز 
قبل ازمزایده ضمن هماهنگی با این شعبه از محل بازدید نمایند و فرد یا افرادی حق شرکت  
در مزایده را دارند که 10 درصد مبلغ کارشناسی را تودیع نموده باشد. مزایده در ساختمان 
کل دادگستری اصفهان واقع در خیابان شــهید نیکبخت طبقه همکف اتاق 030 برگزار 
می گردد. ضمنا محل مورد مزایده خالی از سکنه می باشد. م الف: 36539  شعبه نهم 

اجرای احکام کیفری دادگستری اصفهان  )515 کلمه، 5 کادر(

ابالغ رای
11/587 کالسه پرونده: 96/1484 شــماره دادنامه: 1665-96/10/30 خواهان: محمد 
حسین شیرازی فرزند احمد به نشانی خمینی شهر خ شــهید رجایی کوچه شهید مالکی 
منزل شــیرازی، خوانده: حیدر عیسی پره به نشانی خمینی شــهر خ نبوی منش وازیچه 
کوچه 152 منزل شــخصی )مجهول المکان(، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و 
 اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به

 صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا:در خصوص دعوی آقای محمد حسین شیرازی 
فرزند احمد به طرفیت آقای حیدر عیســی پره به خواســته مطالبه مبلغ 120/000/000 
ریال وجه نقد بابت فقره سفته واخواست نشده به شماره 698241 )سری / س 11( مورخ 
95/3/1 به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ سررســید شورا با بررسی 
مفاد دادخواست، مالحظه رونوشــت مصدق ســفته و با توجه به وجود اصل سفته در ید 
خواهان و عدم حضور خوانده در جلســه مورخ 96/10/25 و عــدم ارائه الیحه دفاعیه  و 
با احراز اشتغال ذمه و اســتصحاب دین، دعوی خواهان را ثابت تشــخیص و مستندا به 
مواد  307 و 308 و 309 قانون تجــارت و مواد 1258 قانون مدنــی و مواد 519 و 522 
قانون آیین دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداختخسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/9/1 دادخواست لغایت استهالک کامل دین 
بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمــات مصرفی اعالمی از بانــک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در حق خواهان محکوم مــی نماید. رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس 
از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان خمینی 
شهر می باشد و در خصوص قسمت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت 
تاریخ تقدیم دادخواست نظر به اینکه سفته مســتندی واخواست نگردیده و دارای وصف 
اسناد تجاری نمی باشد که بتوان از تاریخ سررسید خســارت تاخیر را محاسبه نمود فلذا 
با استناد به مواد 197 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به بی حقی خواهان در این 
قسمت صادر و اعالم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شــهر می باشد.  
م الف: 6847 شــعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )397 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/586 کالسه پرونده: 283/96 حل 11 شــماره دادنامه: 388-96/11/17  خواهان: 
الیاس اسماعیل زاده به نشانی اصفهان خ جابر انصاری خ 5 آذر نبش کوچه رسالت جنب 
مشاور امالک ایران زمین طبقه دوم، خوانده: قاســم جمالوند به نشانی مجهول المکان، 
شورا با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر 
مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای الیاس اسماعیل 
زاده فرزند علی داد  به طرفیت آقای قاسم جمالوند فرزند خیرعلی به خواسته مطالبه یک 
فقره چک به شماره 757466 -96/3/28 به شماره حساب جاری 139800238402 به 
مبلغ 80/000/000 ریال دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی- کپی مصدق چک و کپی 
مصدق گواهینامه عدم پرداخت وجه چک موصوفه و اینکه بودن اصول مســتندات در ید 
خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و عدم حضور خوانده با توجه به ابالغ از طریق 
انتشار آگهی و اینکه نامبرده دفاعی به عمل نیاورده خواسته خواهان را مقرون به صحت 
دانسته و با استناد به مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و با توجه به قانون الحاق یک تبصره به 

ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و نظریه شماره 7/2345-83/3/25  اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/090/000 ریال بابت هزینه دادرســی و ابطال تمبر و خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای 
تورم از تاریخ سررســید چک تا زمان پرداخت وجه آن که در زمان اجرا محاسبه می گردد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای شــورا غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظــرف 20 روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهی  در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر می باشد. 
م الف: 6845 شعبه 11 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر)326 

کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکيت

11/584 خانم صغری صفائی قهنویه فرزند اســدا... با ارائه دو برگ استشــهادیه محلی 
مدعی می باشد ســند مالکیت ششــدانگ واحد تجاری واقع در طبقه اول جنوبی پالک 
 15190/24119 واقــع در بخــش 5 اصفهان کــه در صفحه 158 دفتــر 169 امالک
 و شماره ثبت 29539 بنام نامبرده ســابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی سند مالکیت اولیه 
مفقود شــده و درخواســت صدور ســند المثنی نموده اند لذا طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله 
) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل 
 ســند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. 
م الف: 36678 شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )179 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

11/589کالسه پرونده 115/96 شــماره دادنامه: 1442 - 96/10/20 تاریخ رسیدگی: 
96/10/9 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: ابراهیم 
غفوری به نشانی خمینی شهر منطقه صنعتی دوشاخ سنگبری البرز با وکالت سید محسن 
بنی هاشمی، خواندگان: 1- سهراب سرمدی 2- حسین قاسمی هردو به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در 
خصوص دادخواســت تقدیمی آقای ابراهیم غفوری با وکالت محســن بنی هاشمی به 
طرفیت آقایان 1- سهراب سرمدی 2- حسین قاسمی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و سی 
و نه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 98763 تاریخ 95/7/28  عهده بانک ملی 
شعبه خمینی شهر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
 پرونده دادخواســت تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به عدم حضور 
خواندگان در جلسه رسیدگی مورخه 96/10/9  و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی 
شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/10/9 
و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و اســتصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 
25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مــواد 310  و 311 و 313 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 

 تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و ســی و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته
 و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که توسط 
 دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی
 محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرســی 
و حق الوکالــه در حق خواهان صــادر و اعالم می گــردد. رای صــادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مدت بیست 
روز پــس از آن قابل تجدیــد نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد.  
 م الف:7014 شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختــالف خمینی شــهر )393 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

11/590 کالسه پرونده 96/659 شــماره دادنامه: 2101-96/10/30 مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شــورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: عباســعلی غالمیان با وکالت 
سید محسن بنی هاشمی به نشــانی خمینی شهر خ شریعتی شــمالی نرسیده به سه راه 
معلم کوچه 136 پ 2 طبقه ســوم،  خوانده: فرزاد اکبری فرزند رسول به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
 کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی
 را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد: رای قاضی 
شــورا: در خصــوص دعــوی آقــای عباســعلی غالمیــان فرزنــد محمدرضــا با 
وکالــت آقای ســید محســن بنــی هاشــمی  بــه طرفیــت آقــای فــرزاد اکبری 
 فرزنــد رســول بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 200/000/000 ریــال وجــه یــک

 فقره چک به شماره 019528 مورخ 96/3/23 عهده بانک رفاه به انضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 96/10/20  و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  
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 تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم   به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/550/000 ریال 
بابت خسارات دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین پرداخت خسارت 
 تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال 
و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران در حق خواهان 
 صادر و اعالم مــی گردد. رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20 روز پــس از ابالغ قابل
 واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضــا مدت واخواهی 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد. م الف:7016 
 شــعبه چهارم مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف خمینی شــهر )381 کلمه، 

4 کادر(
فقدان سند مالکيت

11/580 شماره: 96/2027036335 - 96/11/24  نظر به اینکه عفت خالق زادگان احد 
از ورثه تقی خالق زادگان و مهدی خالق زادگان با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره 
1568567 مورخ 96/10/5 دفترخانه 19 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت شش 
دانگ پالک شماره 2/50 باقیمانده واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 130 
و 131 و 132 صفحات 22 و 26 و 30 و 34 دفتر جلد 2 امالک تحت شــماره چاپی های 

463603 و 463604 و 463605 و 463606 صادر و تســلیم گردیده و به موجب انتقال 
شماره 32027 مورخ 48/2/31 دفترخانه 65 به مهدی وتقی و محمد علی و اکبر و اصغر 
همگی  خالق زادگان انتقال یافته و اظهار داشــته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 
مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیــت المثنی نموده اســت. طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 36676 شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )245 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکيت

11/606 چون آقای مهدی رمضانیان ریزی   نسبت به سه از  ششدانگ با تسلیم 2 برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رســما گواهی شده و به تایید دفتر 400 اصفهان 
رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ســه دانگ ششدانگ پالک 15241/1393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 994340 د / 94 که در دفتر الکترونیک 
139620302027002238 به نام نامبرده ســابقه  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق 
گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی 
سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 36743 شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )216 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکيت

11/607 چون آقای حمید نریمانی  نســبت به سه از  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شــهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 400 اصفهان رسیده 
مدعی است که ســند مالکیت تمامت سه دانگ ششــدانگ پالک 15241/1393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپــی 994341 د / 94 که در دفتــر الکترونیک 
139620302027002239 به نام نامبرده ســابقه  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق 
گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی 
سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 36742 شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )216 کلمه، 

2 کادر(
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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 7 
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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.
تاریخ نوبت اول:96/11/12
تاریخ نوبت دوم:96/11/26

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

اخطار اجرایی
11/520 شــماره: 960320  به موجــب رای شــماره 9609976797200984 تاریخ 
96/8/29 حوزه 42 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
 محکوم علیه علیرضا سعیدی فرزند محمود به نشــانی مجهول المکان محکوم است به
 پرداخت مبلغ شش میلیون و دویست هزار ریال ) 6/200/000 ریال( بابت اصل خواسته 
و مبلغ هشــتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه های دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/11/20 به همراه هزینه نشر 
آگهی تا اجرای کامل حکم در حق خواهان مهدی باباصفری رنانی فرزند محمود شغل آزاد 
با وکالت سید مصطفی مکنیان  به نشانی اصفهان خ هشت بهشت غربی قبل از چهار راه 
گلزار ساختمان وکال و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت، ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:35532 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )215 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/525 شــماره: 960174  به موجــب رای شــماره 9609976797900598 تاریخ 
96/3/29 حوزه 45 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محمد یاســر ذاکرین به نشــای مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
تضامنی مبلغ 62/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/410/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و  120/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 96/2/10 مبلغ 31/000/000 ریال و 96/1/25 مبلــغ 31/000/000 ریال لغایت 
اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی در حق محکوم له پوریا خردپیشه به نشانی اصفهان 
 چهار راه ابن سینا پاساژ عالمه مجلسی زیرزمین پالک 14، ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
 کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:35748 شــعبه 45 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )190 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/570 شماره: 950682  به موجب رای شماره 9609976794800607 تاریخ 96/5/22 
حوزه 18 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای 
مهران سلیمی شغل راننده تاکسی محکوم اســت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
)پنجاه میلیون ریال( به عنوان وجه الرهانه بابت اصل خواسته و مبلغ 2/180/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 95/12/10 لغایت 
زمان اجرای حکم در حق خواهان آقای ســلمان زردکان لو فرزند حسین شغل نظامی و 
نیم عشــر اجرای احکام صادر و اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:36103 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

11/571 شماره اجراییه:9610426795300055  شماره پرونده:9609986795300353 
شــماره بایگانی شــعبه:960356 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096795300625  و شماره دادنامه مربوطه 960997679301092 محکوم علیه 
رمضان افشاری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 155/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 074097 مورخ 1388/11/15  و 89/2/25-725609 
به مبلغ 60/000/000 ریال و 725602-89/1/10 به مبلغ 50/000/000 ریال تا زمان 
وصول در حق خواهان محمد علی غدیری ماربینی فرزند حسین به نشانی استان اصفهان 
شــهر اصفهان خیابان زینبیه خیابان دکتر مفتح کوچه حکیم شــفایی شماره 18 پالک 
29 صادر گردید و پرداخت نیم عشــر حق االجرا، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 35572 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید 

حججی( )420 کلمه، 4 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9610100362700754 ابالغنامــه:  شــماره   11 /578
9509983820300390 شماره بایگانی شعبه: 950916  نظر به اینکه در پرونده کالسه 
950916 د 8 حسب شــکایت عبداله تیمناک فرزند مختار، میالد صفدریان فرزند محمد 
متهم است به سرقت موتور سیکلت و از طرف این دادیاری تحت تعقیب می باشد و ابالغ 
احضاریه نیز به واســطه نقل مکان نمودن متهم و معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن 
نگردیده لذا بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 8 دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خیابان شریعتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی، اقدام قانونی بعمل 
خواهد آمد. م الف: 36105 شعبه 8 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان)مجتمع شماره 5( )140 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/591  آقای مصطفی پور پیرعلی آبپونه دارای شناسنامه شماره 15  به شرح دادخواست 
به کالسه 96 /868 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان غالمحسین پور پیرعلی آبپونه به شناســنامه 18 در تاریخ 96/06/15 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- رمضان پور پیرعلی آبپونه، ش.ش 187 ، 2- کریم پورپیرعلی، ش.ش 8، 3- محمد 
پورپیرعلی، ش.ش 12، 4- مصطفــی پورپیرعلی آبپونــه، ش.ش 15 )فرزندان ذکور( 
5- طیبه پور پیرعلی آبپونه، ش.ش 5، 6- اکرم پورپیرعلی، ش.ش 344 )فرزندان اناث( 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 کســی 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: 496 شعبه اول حقوقی و حســبی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

تیران  )166 کلمه، 2 کادر(
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روز گذشته صورت گرفت؛
تفاهم نامه همکاری محیط 

زیست و کشاورزی
به نقل از سایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی، تفاهم نامه همکاری مابین 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

و سازمان حفاظت محیط زیست امضا شد. 
ایجاد زمینه های همکاری دوجانبه درخصوص 
ایجاد هسته های زیست محیطی HSE و مدیریت 
گونه های جانوری و تسهیل در استفاده از 
فناوري هاي سازگار با محیط زیست، از مهم ترین 

بخش   های این تفاهم نامه است. 
در یادداشت تفاهم نامه همکاری سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان 
حفاظت محیط زیست، ضمن تاکید بر نقش و 
ماموریت دو سازمان در حفاظت و بهسازی محیط 
زیست و حرکت در جهت توسعه پایدار،  به ایجاد 
زمینه اشتغال فارغ التحصیالن در مشاغل سبز 

نگاه ویژه اي شده است. 
ایجاد زمینه هاي همکاري دو جانبه درخصوص 
ایجاد هسته هاي زیست محیطي HSE، مدیریت 
از  استفاده  در  تسهیل  جانوری،  گونه های 
فناوری های سازگار با محیط زیست، همکاري 
حوزه  در  کارآفریني  گسترش  درخصوص 
گردشگري و... از مهم ترین بخش هاي این تفاهم 

نامه است.
نامه مقرر شد کمیته  تفاهم  این  به موجب 
هماهنگی مشترک دو سازمان جهت تدوین و 

طراحی برنامه اجرایی تفاهم نامه تشکیل گردد.

سرپرست جدید واحد حفاظت 
محیط زیست تیران معرفی شد

آیین تودیع و معارفه علیرضا غالمی سرپرست 
قبلی واحد حفاظت محیط زیست شهرستان 
تیران و کرون و مهدي صادقي سرپرست جدید 
این واحد، با حضور مدیرکل و برخي از روساي 
ستادي اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان، برگزار و از زحمات سرپرست قبلي 

قدرداني شد. 

دفتر انجمن حامیان محیط 
زیست انارک افتتاح شد

در راستای بهره برداری از طرح هاي عمراني 
در بخش انارک شهرستان نایین، دفتر انجمن 
حامیان محیط زیست و حیات وحش کویر انارک 

افتتاح شد. 

انجمن حامیان محیط زیست و حیات وحش 
نارک یک سازمان مردم نهاد بوده که  کویر ا
به صورت خودجوش از سوی ۹ نفر از فرهیختگان 
دانشگاهي، فرهنگي و دوستداران طبیعت بخش 
انارک در سال ۱۳۹۵ پایه گذاري کرده و به طور 
رسمي ثبت گردیده و اساسنامه آن تهیه شده 

است.

 اجرای 2 طرح آبیاری نوین 
در منطقه کویری بادرود نطنز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نطنز از بهره برداری 
دو طرح آبیاری کم فشار در ۱۳0 هکتار از اراضی 
روستای کویری عباس آباد از توابع بخش امامزاده 

بادرود خبر داد. 
عبدالرضا مهدی بادی در حاشیه افتتاح دو طرح 
آبیاری کم فشار در روستای عباس آباد اظهار کرد: 
برای افزایش بازدهی آب در بخش های انتقال، 
توزیع و مصرف آب در کشاورزی و به  تبع آن افزایش 
بهره وری آب، راهکارهای متعددی در احداث و 
بهره برداری از شبکه های آبیاری پیش روست.

وی افزود: امروزه توجه و گسترش دستگاه های 
آبیاری تحت فشار و جایگزینی این دستگاه ها به  
جای روش آبیاری سطحی بخصوص در داخل 
مزارع بیشترین توجه را به خود معطوف داشته 
است.مدیر جهاد کشاورزی نطنز با بیان اینکه با 
توجه به خشکسالی های اخیر و بروز کم آبی، اجرای 
طرح های نوین آبیاری در بخش کشاورزی ضروری 
است، گفت: از این رو این اداره با برگزاری کالس های 
آموزشی جلسات توجیهی را برای کشاورزان برگزار 
 کرده و آنها را به استفاده از آبیاری کم فشار تشویق 

می کند.

چند وقت پیش ناسا از دودی که بر بعضی از کالن شهرهای کشور سایه 
انداخته بود، عکسی را منتشر کرد که بیشتر از آنکه جدی گرفته شود، 
به آن خندیدیم؛ در حالی که این عکس به خوبی گواه حال و روز هوای 
کشور در روزهای سرد سال اســت، هوایی که آلودگی اش در اصفهان 
مشهود است؛ به طوری که رییس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای 
اسالمی ،شهر اصفهان را دومین شهر صنعتی و آلوده کشور معرفی کرد.

طبق آماری که شورای اسالمی شهر  اصفهان منتشر کرده است، صنایع 
شهری نقش چشمگیری در این آلودگی دارند و این مسئله اصفهان را 
که به عنوان شهر صنعتی معرفی می شود با بحران همراه کرده است؛ 
از این رو بررســی میزان آالیندگی صنایع مورد توجه کارشناسان قرار 

گرفته است.
فاجعه کارگاه های صنایع داخل شهر

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان اصفهان با ذکر ضرورت مطالعه 
برای تعیین ســهم صنایع در عوامل آالینده می گوید: پس از ســال ها 
شهرداری اصفهان با بودجه ای بالغ بر ۱ میلیارد تومان، طرحی مطالعاتی 
را به دانشگاه علوم پزشکی و صنعتی اصفهان با نظارت اداره کل محیط 

زیست این استان واگذار کرده است.
مهدی ریاحی ادامه می دهد: در این ســیر مطالعاتــی که حدود ۵ ماه 
از شــروعش می گذرد مرحله جمع آوری اطالعات انجام شده و اکنون 
به مرحله تجزیه و تحلیل رسیده اســت و بعد از اتمام آن، آمارها برای 

دسته بندی سهم آالینده ها ارائه می شود.
وی با اشاره به طرح جامع ساماندهی کاهش آلودگی هوا در اصفهان در 

28 قالب اظهار می کند: در این طرح شــرکت های پخش فرآورده های 
نفت و گاز، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شهرداری و پایانه های حمل 

و نقل همکاری دارند.
معاون فنی اداره کل محیط زیســت اســتان اصفهان سهم صنعت در 
آلودگی اصفهان را بیشتر از تهران و خوزســتان می داند و خاطرنشان 
می کند: چون مردم اصفهان صنعتگــر بودند نزدیکی محل کار با محل 
زندگی شان باعث شده کارگاه های صنایع داخل شهر باقی بماند. در حال 
حاضر در سطح شهر کارگاه های ریخته گری از کوره های ۵0 کیلویی تا 

2 تنی پراکنده پیدا می شود.
کاهش روزهای ناسالم نسبت به سال گذشته!

یکی از محورهای طرح جامع ساماندهی کاهش آلودگی هوا، انتقال این 
صنایع به بیرون از شهر است؛ همچنین در قالب همین طرح نیروگاه های 
پیرامون شــهر اصفهان که روزانــه صدها تن ذرات معلــق وارد هوای 
اصفهان، شاهین شهر و خمینی شهر می کردند، سوخت خود را تغییر 
دادند. این تغییر به حدی بود که سنســورهای ایستگاه های سنجش 
آلودگی هوا نیز آن را نشان دادند و کاهش تعداد روزهای ناسالم امسال 

یکی از اثرات این طرح بود.
ریاحی در ادامه تصریح می کند: ســهم صنایع در ســال ۹6 نســبت 
به ســال گذشــته افزایش نداشــته؛ اما شــرایط جوی متفاوت بوده 
اســت به همین خاطر پدیده آلودگی هوا در ســال ۹6 بیشــتر از ۹۵ 
بــود و باعث ثابت مانــدن آلودگی هوا شــد؛ اما به این معنی نیســت 
 که میزان آلودگی تولیدی نســبت به ســال گذشــته افزایش داشته

 است.
وی با اشــاره به اقدامات اداره کل محیط زیست اســتان اصفهان برای 
کاهش آلودگی صنایع اظهار می کند: در واحدهای صنعتی بزرگ باید 
برای هر واحد کنترل آلودگی هوا تعریف شود که در اکثر این صنایع با 
راهنمایی اداره کل محیط زیست اســتان پروژه های مختلفی تعریف و 

اجرا شده است.
 آنچه در پایان این گزارش باید به آن اشاره کرد این مسئله است که رفع 
آالیندگی های اصفهان نیازمند برنامه ریزی هــای جدی تری و قوانین 
قوی تری برای برخورد با صنعت گرانی اســت کــه موجب آلودگی هوا 
می شوند، موضوعی که ساالنه تعداد زیادی از همشهریانمان را می کشد 
و برای جلوگیری از بحران های احتمالــی اقتصادی هنوز آن را چندان 

جدی نگرفته ایم.

وقتی صنعتی بودن برای کالن شهر اصفهان دردسرساز می شود؛

بحرانی که جدی نگرفته ایم

عکس نوشت

بحرانی که جدی نگرفته ایم

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیرعامل ستاد مردمی دیه کشــور، این ستاد را 
یکی از برکات حرکت امام )ره( و جمهوری اسالمی 
عنوان کرد و گفت: از زمان آغاز فعالیت این ستاد 
تاکنون ۱۱0 هزار و ۴66 نفر زندانی جرایم غیرعمد 

با کمک این ستاد از بند زندان رهایی یافته اند.
اســدا... جوالیی با توصیه به مســئوالن که خود 
را درمعرض دید مردم قرار دهند و در دســترس 
مردم باشند، تصریح کرد: متاسفانه امروز به جای 

ارباب رجوع، نوکــر رجوع داریم! هرکجا که ســر 
می زنیم به جای اینکه به چشــم ارباب به ما نگاه 
کنند به چشم نوکر به ما می نگرند؛ مسئوالن باید 

خود را خدمتگزار مردم بدانند.
مدیرعامل ســتاد مردمی دیه کشــور با اشاره به 
لزوم فرهنگ سازی در ســطح جامعه برای کاهش 
زندانیان گرفتار در بند، تاکید کــرد: اگر فرهنگ 

اســالمی و قوانین موجود به درستی رعایت شود 
دیگر نباید شاهد جان باختگان و مصدومان ناشی 

از حوادث رانندگی در کشور باشیم.
وی با بیان اینکه از این تعداد آزادی ۴۳8 نفر متعلق 
به اســتان اصفهان اســت، گفت: تالش ستاد دیه 
درراستای به صفر رســاندن تعداد زندانیان جرایم 

غیرعمد است.

مدیرعامل ستاد مردمی دیه کشور:
 مسئوالن بدانند مردم ارباب رجوع هستند نه نوکر رجوع!

رییس اداره بودجه آموزش وپرورش استان اصفهان،  
مدارس استیجاری را از چالش های کنونی آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان دانست و گفت: به همین 
جهت آموزش وپرورش به اوقاف هشت ونیم میلیارد 
بدهکار است و غیر از یک میلیارد که از منابع استانی 
تامین اعتبار شــد، بودجه خاصی بــرای آن در نظر 

گرفته نشده است.
وی با بیان اینکه بدهی این ســازمان از ســال 8۹ 
تاکنون پنج میلیارد و ۷08 میلیون و 260 هزار تومان 
است، گفت: بودجه ما همواره با کسری همراه بوده 
و بدهی ها هیچ گاه به صفر نرســیده است؛ چراکه به  
محض تصفیه  حساب،  با این وضعیت بودجه، بدهی 

جدید ایجاد می شود.
هوازاده اضافه کرد: طرح خرید خدمات آموزشــی 
از سال ۹۳ آغاز شــد و از ۱8 میلیارد تومان بودجه 
تخمین زده شده، تنها چهار  میلیارد تخصیص یافت 

و مابقی هنوز پرداخت نشده است.
فرماندار اصفهان از پیگیری شورای آموزش وپرورش 

شهرســتان برای حل مشــکل بیمه و ایاب وذهاب 
دانش آموزان استثنایی خبر داد.

احمد رضوانی، بابیان اینکه مشکالت باید با سعه صدر 
بیشتری مطرح شود، افزود: بیش از ۴0درصد از دانش 

آموزان اســتان اصفهان را 
دانش آموزان شهرســتان 
اصفهان تشــکیل می دهد 
و  ایــن یعنــی ۴0 درصد 
دانش آموزان استان مربوط 
به یک حوزه فرمانداری و 
60 درصد مابقی مربوط به 
2۳ حوزه فرمانداری دیگر 
اســت که این امــر توجه 
ویژه مسئوالن به مشکالت 

شهرستان ها را طلب می کند.
فرمانــدار اصفهان تصریــح کرد: با وجــود اهمیت 
سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، مسئله این است 
که ۵۷0 میلیارد تومان بدهی از ســال 8۹ تاکنون 

انباشته شده و انتظار تصفیه حساب این دیون از دولت 
انتظار اشتباهی است و امکان آن در شرایط اقتصادی 

فعلی وجود ندارد.
رضوانی با اشاره به اینکه فصل تعیین بودجه سال ۹۷ 
فرارسیده اســت، افزود: از 
مسئولین آموزش و پرورش 
درخواســت داریم تعیین 
بودجه مناســب آموزش 
و پــرورش را از وزارتخانه 

مطبوع خود مطالبه کنند.
وی تاکیــد کــرد: انتظار 
تامیــن بودجــه از دولت 
منطقــی نیســت؛ چراکه 
وقتی اعتبــار وجود ندارد 
دولت توان پرداخــت ندارد؛ درحالی کــه  پیگیری 
بازنشستگان فوالد و ذوب آهن نشان دهنده این است 
 که با پیگیری و مطالبه، بســیاری از مشکالت رفع

 می شود.

فرماندار اصفهان با اشــاره به پیگیری اســتاندار در 
راســتای رفع مشــکالت آموزش و پرورش، گفت: 
مواردی که مربوط به شهرســتان اصفهان بوده را با 
جدیت دنبال کرده ایم اما درخواست ما از مسئوالن 
وزارتخانه آموزش وپرورش این است که مشکالت را 

با توجه بیشتری پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: آموزش وپرورش اصفهان زمانی که 
وضعیت اقتصادی بهتری داشت ۵00 میلیون تومان 
عوارض پرداخــت می کرد که این میــزان در حال 
حاضر به ۴ میلیارد تومان رسیده است و درخواست 
ما از شهرداری این است که عوارض را باوجود تمام 

مشکالت مالی و اقتصادی حاضر کاهش دهند.
رضوانی ادامه داد: تامیــن اعتبار جهت ایاب وذهاب 
دانش آموزان اســتثنایی به عنوان مصوبه این شورا 
به جلسه شورای شــهر مطرح می شود؛ ضمن اینکه 
مشکل بیمه ۵00 دانش آموز اســتثنایی با توجه به 
شــرایط خاص این دانش آمــوزان به صورت جدی 

پیگیری خواهد شد.

فرماندار اصفهان خبرداد:

پیگیری مشکل بیمه و ایاب وذهاب دانش آموزان استثنایی

رییس کل دادگستری استان:

سرقت و ضرب و جرح عمدی در اصفهان کاهش یافت

ورود پیکر سه تن از جان باختگان 
حادثه کشتی سانچی به کشور

صبح روز گذشــته  ســاعت8، پیکر سه تن از 
شهدای سانحه سانچی وارد کشور شد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان از کاهش جرم های سرقت و ضرب و جرح عمدی در این استان خبر داد.
 به نقل از روابط عمومی دادگستری اســتان اصفهان، احمد خسروی وفا افزود: در بین جرم هایی که در ســال ۹۴ در استان اصفهان اتفاق 

می افتاد، جرم های سرقت و ضرب و جرح عمدی در رتبه های اول و دوم قرار داشت.
وی تصریح کرد: در پی تالش ها و اقدام های موثر اعضای ســتاد پیشگیری از وقوع جرم و دســتگاه های قضایی و اجرایی استان اصفهان طی 2 سال گذشته، 

جرم های یاد شده در سال جاری به رتبه های سوم و چهارم جرایم این استان تنزل یافته است.
وی افزود: بر این اساس سیاست ها، برنامه ها و اقدام های پیشگیرانه با محوریت مشی اسالم بهترین نتیجه را رقم خواهد زد.

حادثه

آغاز جشنواره گیاهان دارویی 
و غذایی سالم در اصفهان

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان گفت: چهاردهمین 
جشنواره گیاهان دارویی و محصوالت غذایی 
سالم از روز گذشته آغاز شــده و تا 2۹ بهمن 

ادامه خواهد داشت.
اصغر کشاورز راد ادامه داد: بازار گیاهان دارویی 
در طول ســال ارائه خدمات دائمی داشــته و 
کالس های مشاوره، غذای سالم، مزاج شناسی و 
... برگزار می شود، عالوه بر این ۱0 غرفه در این 
جشنواره اضافه شده و آنها نیز خدمات رایگان 

ارائه می کنند.
به گفته کشاورز به ازای خرید ۴0 هزار تومانی 
یک کارت حضور در قرعه کشــی به خریداران 
داده می شود و در پایان هر شب جنگ شادی 
برگزار و به 20 نفر به قید قرعه بسته غذای سالم 

اهدا می شود.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
اصفهان:

تخصیص مدی کوپتر،منوط به 
ایجاد جایگاه اختصاصی است

مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اصفهان 
گفت: تخصیص مــدی کوپتر )بالگرد اورژانس 
هوایی اختصاصی پزشکی( به اصفهان، منوط 
به ایجاد جایــگاه اختصاصی برای نشســت و 

برخاست این بالگردهاست.
غفور راســتین افزود: وزارت بهداشــت برای 
تخصیص 2 فروند مدی کوپتر برای تســهیل 
در انتقال مصدومان به استان اصفهان موافقت 
کرده اســت امــا تا زمانــی که جایــگاه )پد( 
مخصوص این بالگردها ایجاد نشــود، بالگردها 

به اصفهان نمی رسد.
وی با بیان اینکه مکان یابی جایگاه مخصوص 
مدی کوپترهــا در محدوده ورودی شــمالی 
کالنشهر اصفهان انجام شده است، اظهار کرد: 
این جایگاه برای ایجاد فضا و ســوله مخصوص 

بالگرد به حمایت خیران نیاز دارد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی اصفهان 
خبرداد:

تعطیلی یک مرکز تخصصی 
دندان پزشکی

مدیــر کل تعزیــرات حکومتی اصفهــان از 
تعطیلــی یک مرکز تخصصی دندان پزشــکی 
 بــه علــت نداشــتن مجــوز در این شــهر 

خبر داد.
غالمرضــا صالحــی اضافــه کرد: ایــن مرکز 
دندان پزشــکی بنابر گــزارش معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی بر نداشتن 

مجوز تعطیل شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان اصفهان:

کمک های مردمی را به سوریه 
و لبنان نمی فرستیم

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
اصفهان گفت: مردم استان در سال گذشته 8۳ 
میلیارد به این نهاد کمک کرده اند، این در حالی 
است که برخالف بعضی شایعات، هیچ مبلغی 
از این کمک ها به دیگر کشــورها نظیر لبنان و 

سوریه ارسال نمی شود.
حمیدرضا شیران اظهار کرد: در استان اصفهان 
۱00 هــزار خانــوار از خدمات کمیتــه امداد 

استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه در ســال گذشته 2۴ میلیارد 
تومان از محل صدقات مردمی و 8۳ میلیارد از 
محل مشــارکت های مردمی جمع آوری شد، 
تصریح کرد: ســهم هر خانواده تحت پوشش 
از محل صدقات 200 هزار تومان در ســال و 
ماهیانه 800 هزار تومــان از محل کمک های 

مردمی است.

اخبار

آموزش و پرورش

رییس پلیــس آگاهی اســتان اصفهان گفــت: با تالش 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان 2 سارق که با مراجعه به 
برنامه دیوار و شیپور اقدام به ســرقت خودرو می کردند، 

شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ ستار خســروی اظهار داشــت: در پی شکایت 

تعدادی از همشهریان مبنی بر سرقت خودرو ی آنها توسط 2 فرد ناشناس، رسیدگی به موضوع در دستور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: با انجام تحقیقات مشخص شد 2 سارق با مراجعه به برنامه 
دیوار و شیپور، افرادی که قصد فروش خودرو خود را دارند شناسایی می کنند و با آنها تماس می گیرند. بعد از 
اینکه محلی برای مالقات تعیین می کردند، این دو نفر به بهانه چک کردن خودرو سوار آن می شدند و در یک 

فرصت مناسب خودرو را سرقت می کردند.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان 
خبرداد:

دستگیری سارقان 
خرید اینترنتی خودرو 

فرمانده انتظامي خمیني شهر، از شناسایی و دستگیری 
اعضای یک باند ۴ نفره تهیه و توزیع کننده مواد افیونی 

در این شهرستان خبر داد.
 سرهنگ علي جعفري نژاد اظهار داشت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان در پی کسب خبري مبني 

بر فعالیت گسترده یک باند توزیع کننده مواد مخدر پس از تحقیقات گسترده پلیسي موفق به شناسایي 
مخفیگاه آنها شدند. این مقام انتظامي تصریح کرد: نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضائي قرار گرفت و 
دستور بازداشت متهمان و بازرسي مخفیگاه آنها صادر شد که بالفاصله تیمي از ماموران، به محل اعزام 

شدند و در یک اقدام بیش از ۵۵ کیلوگرم هروئین کشف شد.
سرهنگ جعفري نژاد در ادامه افزود: در این راستا یک دستگاه خودروي پراید که جهت جابه جایي مواد 

مخدر از آن استفاده مي کردند توقیف شد.

فرمانده انتظامي خمیني شهر 
خبرداد:

انهدام باند توزیع مواد 
افیونی

فاطمه کاویانی
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فرمانده واقعی »تنگه ابوقریب« کیست؟ 
پیشنهاد سردبیر:

دبیر کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی شهرضا عنوان کرد: یکی از 
مهم ترین مسائلی که در حوزه فرهنگ وجود دارد ، زنده نگه داشتن یاد 

و خاطره شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس است.
آرزو قوامی ، بــا بیان اینکه شــهیدان مهم ترین ســرمایه فرهنگی و 
اجتماعی انقالب اسالمی هســتند، بیان کرد: همه آنچه امروز از آن به 
عنوان افتخارات نظام مقدس جمهوری اسالمی و سرمایه های ملی یاد 

می شود ، مرهون ایثارگری و از جان گذشتگی شهیدان است.
دبیر کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی شهرضا، با بیان اینکه هیچ 
کس نمی تواند از خدمات شــهدا تقدیر کند ، اظهار کرد: کســانی که 
برای حفظ دستاوردهای انقالب و در راه عقاید پاکشان حاضر شدند از 
با ارزش ترین داشته وجودی یعنی جان خود بگذرند، شایسته بهترین 

تقدیرها و بیشترین احترام ها هستند.
قوامی، با تاکید بر ضرورت تالش برای حفظ دســتاوردهای شــهدا و 
فرهنگ ایثار و شــهادت در جامعه عنوان کرد: برگزاری مراســم های 

یادواره شهدا نقش بسیار مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد.
وی، در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه شمار فراوان شهدای 
انقالب و جنگ تحمیلی در شهرســتان شهرضا نشانه پایبندی آنان به 
اصول انقالب و والیت است، بیان کرد: مردم این شهرستان از پیشتازان 

دوران انقالب اســالمی بودند و در دوران جنگ تحمیلی نیز همه توان 
خود را برای حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی به کار گرفتند.

دبیر کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی شــهرضا، اضافه کرد: یکی 
از بزرگ ترین شــهدای دوران دفاع مقدس، شهید حاج محمدابراهیم 
همت است که زادگاه و سال های زیادی از زندگی و مزار او در شهرضا 
قرار دارد. قوامی، تصریح کرد: یاد و خاطره شهید همت و رشادت های 
او در دوران دفــاع مقدس هرگز فراموش نمی شــود تا جایی که هنوز 
هم جوانان و نوجوانــان انقالبی از او به عنوان اســطوره دوران جنگ، 

یاد می کنند.
وی ادامه داد: شهید همت، از شهیدان بین المللی انقالب اسالمی است 
که در میان بسیاری از آزادی خواهان و مسلمانان جهان شناخته شده 

و محبوب است.
دبیر کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی شهرضا، اذعان کرد: متاسفانه 
شهید همت در شهر و زادگاه خودش اندکی مظلوم واقع شده است که 

امیدواریم با برگزاری مراسم های مختلف بیشتر شناخته شود.
قوامی افزود: 17 اسفندماه ســالروز شهادت شهید حاج محمدابراهیم 
همت است که به عنوان و روز شهرســتان نام گذاری شده و به همین 

منظور مراسمی در شهرضا برگزار می شود.

فرمانده واقعی »تنگه ابوقریب« 
کیست؟ 

»تنگه ابوقریب« نام تنگه ای بســیار اســتراتژیک 
است که در منطقه فکه )شــمال غرب خوزستان( 
واقع شده؛ در این واقعه که پس از پذیرش قطعنامه 
598 توســط ایران رخ داد، عراق در سال 67 به این 
تنگه حمله کرد. رزمندگان ایرانی در آن بازه زمانی 
همه درگیر بودند، یک سری از رزمندگان در شمال 
غرب، گروهی دیگر در شــلمچه و جزیره مجنون. 
در آن زمان رزمندگان گردان عمار یاسر لشکر 27 
محمد رســول ا...)ص( تهران تازه از خط پدافندی 
برگشته بودند و به آنها مرخصی داده شد تا به تهران 
بازگردند. رزمندگان خود را برای رفتن به تهران آمده 
کرده بودند و حتی بلیت قطار هم در دستانشان بود. 
در آن زمان قطارهای اندیمشک بعد از ظهر به سمت 
تهران حرکت می کرد. ساعت تقریبا 11صبح همان 
روز اعالم شد که عراق به تنگه ابوقریب حمله کرده 
است و هیچ نیرویی را نداریم که مقابل آنها بایستد. 
از طرف فرماندهی ابالغ می شــود که گردان عمار 
برای مقابله با عراق اعزام شــود، اطالع می دهند که 
گردان عمار آماده شده اند که بروند مرخصی! دستور 
می دهند که»گــردان عمــار را برگردانید به تنگه 
ابوقریب«. رزمندگان گردان عمار به پادگان دوکوهه 
برمی گردند و به سرعت تجهیز و با کامیون عازم خط 
مقدم می شوند. در این عملیات گردان عمار به تنهایی 
مقابل یک لشکر زرهی عراقی ایستاد و نیمی از این 

گردان به علت تشنگی به فیض شهادت نائل شدند.
از وقایع مهم آن روز می توان به شــهادت غالمرضا 
صالحی، قائم مقام لشــکر 27 محمد رسول ا...)ص( 
اشــاره کرد که در تنگه ابوقریب روز 22 تیر شهید 
شد. ســردار محمدرضا یزدی، فرمانده کنونی سپاه 
محمد رســول ا...)ص( تهران بزرگ در آن عملیات 
فرمانده این گردان بود. ســردار یــزدی در آغازین 
روزهای شروع شورش های ضدانقالب در استان های 
غربی کشــور همراه نیروهای مردمی عــازم نبرد با 
گروهک های تجزیه طلب می شــود و پس از آن در 
سال 60 به عضویت رسمی سپاه در می آید.در ابتدای 
تشکیل لشکر 27 محمد رسول ا...)ص( به این واحد 
می پیوندد و وارد گردان عمار آن می شود. در سال 63 
به عنوان فرمانده گردان عمار انتخاب می شود و تا 

پایان دفاع مقدس در این سمت باقی می ماند.

مسئول دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری :

برای تجلیل از »حاج قاسم« تا بعد از شهادتش صبر نمی کنیم
رشادت ها و ایثارگری های سردار قاسم سلیمانی در جبهه های نبرد حق 
علیه باطل از او قهرمانی ساخته که امروز نه تنها در قلب میلیون ها ایرانی 
جای گرفته بلکه در سرتاســر دنیا هســتند  افرادی که به وجود چنین 

سرداری افتخار کرده و او را الگوی خود قرار داده اند.
این مسئله هم باعث شد تا شــانزدهمین همایش »سوختگان وصل« در 
آینده ای نزدیک به همت دفتر ادبیات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
با عنوان » سالم سردار«، برای تجلیل از حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه 
تهران برگزار شود، بر همین اساس فارس گفت وگویی را با سعید حدادیان، 
مسئول دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ترتیب داد 

که بخشی از این گفت وگو در ادامه می آید:

دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
تهران تا کنون 15 دوره همایش سوختگان وصل را با عنوان های 
مختلف برگزار کرده است، چه چیزی باعث شد در شانزدهمین 

دوره موضوع » سالم سردار« را انتخاب کنید؟
انقالب اســالمی بیمه محبت و والیت حضرت زهرا )س( اســت و تجلی 
آن را هم در دوران امام )ره( و هم رهبر معظم انقالب و هم در دوران های 
مختلف در انقالب به ویژه دوران دفاع مقدس و علی الخصوص کربالی 4 
و 5 و هم در جریان مدافعان حرم شاهد و ناظر هستیم.یکی از کسانی که 
حضرت زهرا )س( به آن نظر خاص دارد، سردار حاج قاسم سلیمانی است. 
عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا حاج قاسم امروز به اینجا برسد 

و مهم ترین آنها نگاه حضرت زهرا )س( به سردار است.

شما نباید سردار ســلیمانی را تنها در قاب تصویر سپاه قدس ببینید، این 
قسمت مؤخر اوست؛ اما بایستی تفحص و جست وجو کنیم و خصوصا نسل 
جدید باید دوران زندگی سردار سلیمانی را در دوران انقالب و جریان دفاع 

مقدس مورد بررسی قرار دهند. 
سردار سلیمانی یکی از بهترین سرداران ما در دوران 8 سال دفاع مقدس 
است و امام )ره( به ســردار ســلیمانی و هم رتبه های ایشان نظر خاصی 
داشتند. سردار ســلیمانی یادگار شــهدایی اســت که از درجات عالی 
برخوردارند و یکی از بزرگ ترین گنج های جنگ 8 ســاله است.ســردار 
سلیمانی یک شــمایل از جهاد مقاومت و آرزوی شهادت است و به تعبیر 

رهبر معظم انقالب یک شهید زنده است.
نگاه به سردار سلیمانی انسان را یاد هزاران شهید و سردار انقالب می اندازد 
و ما در ایشــان به عنوان یک نماد قصد قربت الی ا... را متجلی می بینیم و 

امیدواریم در ادامه عمر پر برکت شان این اخالص روز افزون شود.

تا آنجایی که از روحیات سردار ســلیمانی مشخص است، وی با 
برگزاری مراسم تجلیل برای خودش خیلی هم موافق نیست، نظر 

شما در این رابطه چیست؟
ما شک نداشتیم که حاج قاســم نه تنها برای گرفتن چنین همایش هایی 
راضی نیست بلکه ممکن است برخورد هم کند ولی به عنوان کسانی که 
برای انقالب اســالمی و ادبیات مقاومت فعالیت داریم، نمی توانستیم این 
احســاس وظیفه را نادیده بگیریم. به همین دلیل با توکل به خدا به این 
عرصه ورود کردیم؛ البته من این موضوع را یک الهام الهی می دانم چرا که 

در 13 شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی در خصوص پانزدهمین همایش 
سوختگان وصل ناخودآگاه اعالم کردیم می خواهیم همایش شانزدهم را 

برای تجلیل از سردار سلیمانی بگیریم.
ما باید حول محور حاج قاسم جمع شویم و به فرهنگ حاج قاسم بپردازیم. 
به دنبال شخصیتی هســتیم که با نگاه قرآت عترت، امام، رهبری به این 

موقعیت رسیده و باید این موضوع را مد نظر قرار دهیم.
کمتر پیش می آید که من بخواهم در رابطه با کسی شعر بگویم چون من 
معموال اشعارم را خرج اهل بیت )ع( می کنم مگر اینکه مسیری مانند این 
موضوع باشد؛ البته این هم خرج اهل بیت)ع( است زیرا حاج قاسم سلیمانی 
سرباز حضرت زینب )س(  است و احساس می کنم حضرت زینب از من و 

امثال من می خواهد که از امثال سردار سلیمانی تجلیل کنیم.
به طور مثال بنده یک نوحه هم در رابطه با شهید حججی داشتم که البته 
مراد ما همه شهدای مدافعان حرم است ولی با حول محور شهید حججی 
گرد هم آمدیم و همه شهدای حرم شــهید حججی هستند؛ البته منکر 
فعالیت های منحصربه فرد این شهید نمی شــوم ولی ما شهدا و سرداران 
دیگرمان را هم خوب نشناخته ایم. ما ابتالی خوبی به ترافیک قهرمان داریم، 
برخی از سرداران را ممکن است مردم نشناسند و ما در مورد هرکدام از آنها 

بخواهیم سخنی بگوییم باید ساعت ها وقت بگذاریم.
سرداران قهرمانی داشته ایم که به فیض شهادت رسیده اند ولی در همین 
جا به سردار سلیمانی سالم می کنم و می گویم اشتیاق ما برای پرداختن به 
شخصیت شما بسیار زیاد است و آنقدر صبور نیستیم که تا بعد از شهادت، 

صبر کنیم.

همزمان با سالگرد شهادت حاج محمد ابراهیم همت؛
یادواره سردار خیبر در شهرضا برگزار می شود

چرا همه رزمندگان مقاومت با »سید حسن« عکس دارند؟
کمتر رزمنده ای از مقاومت هســت که عکس یادگاری با »سید حسن« نداشته 
باشد. کسانی که به هر دلیلی، با رزمند گان »مقاومت اسالمی« در لبنان رفت و آمد 
داشته باشند، متوجه شده اند که اکثر آنان با »سید حسن نصرا...« عکس دو نفره 
 دارند؛ البته این ماجرای عکس گرفتن با »سید حسن« در میان شیعیانی که عضو

 حزب ا... هم نیستند، خیلی رواج دارد و الاقل تا قبل از جنگ 33 روزه، کار خیلی 
سختی نبود؛ اما در هر حال، کمتر رزمنده ای از مقاومت هست که عکس یادگاری با 
ایشان نداشته باشد. این ماجرا بر می گشت به تدبیر »حاج عماد«. یکی از همرزمان 
آن سردار شهید می گوید: این »حاج عماد« بود که اصرار داشت هر رزمنده عکسی 
با »سید حسن نصرا...« داشته باشد و معتقد بود این عکس که معموال قاب می شود 

و می رود روی دیوار خانه هــا،  تاثیر روحی منحصربه 
فردی بر رزمنده و خانواده اش خواهد داشت.  این عکس 
سند محکمی است که ثابت می کند این رزمنده یکی 
از قهرمانان مقاومت اسالمی بوده و در شکست دشمن 
صهیونیستی سهیم بوده و همرزم »سید حسن« است 
و عالوه بر این اعتماد به نفس خانواده را هم باال می برد.

همه جمع بودند، از بچه های پایگاه 
گرفته تا خانواده اش. پای محســن 
الی پره هــای موتــور رفتــه و آش 
و الش شــده بود. خــون از پایش 
می ریخت،جگرم کباب شــد، دلم 
ریش شد. دلم می خواست داد بزنم، 
گریه کنم. پدرم با چشــم هایش به من 
می گفت: »صبوری کن! خوددار باش! اینجا جای گریه کردن 
نیســت.« هنوز با هم رابطه صمیمی نداشــتیم و نمی شــد 
احساساتم را بروز بدهم. دوســتش داشتم. یک رابطه عجیب 
بین من و او که هنوز حتی دســت مان هم، به هم نخورده بود، 

شکل گرفته بود؛ یک حس تجربه نشده و بکر.
یک روز بعد از آن که با پدر و خانواده ام به عیادتش رفته بودیم، 
تنهایی به بیمارستان رفتم. دوستش روی تخت کناری بستری 
و پشتش به ما بود. محســن تا من را باالی سرش دید گفت: 

»سمیرا! دستم خیلی درد می کنه، طاقت ندارم.«
در حالی که پایش اوضاع خیلی بدتری داشت، نسبت به زخم 
سطحی دستش ناالن شــده بود. گفتم:»چی شده؟ خب چرا 

به دکتر نگفتی؟ کجای دستت؟« دستش را گرفتم تا ببینم 
کجای دستش را می گوید که به یکباره دستم را محکم گرفت. 
حرارت دست هایمان یادم نمی رود، برای اولین بار به هم گره 
خورده بود. جدا شدنشان سخت بود.تمام وجودم توی دست ها 
و سرانگشــتانم رفته بود. دلم می خواســت آنها در دست های 

محسن حل بشوند و بمانند.
)روایتی از همسر شهید محسن فانوسی 
از کتاب با اجازه بزرگ ترها بله(

 دختری که می خواست
  در دست های عشقش

 حل شود 

دستگیری در باتالق
عملیات والفجر 8 یکی از مهم ترین و سخت ترین عملیات های دوران دفاع 
مقدس بود. یکی از این سختی ها مبارزه با رودخانه خروشان اروند بود که 

حاالت خاص خودش را داشت.

قاب روز
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فراتر از مسی و رونالدو!
»کوین دی برویــن« بعد از تمدیــد قرارداد 
بــا منچسترســیتی، به یکی 
از 5 بازیکــن گران قیمــت 
دنیــای فوتبال تبدیل شــده 
است؛ دســتمزدی نجومی 
که البته بــا عملکــرد این 
بازیکن در مســتطیل سبز 
کامال همخوانــی دارد. این 
ستاره بلژیکی سیتی در 
ســال های اخیر عملکرد 
فوق العاده ای را از خود ارائه داده 
است. نمایش درخشان دی بروین 
در فصل جــاری یکــی از عوامل 
اصلی صدرنشــینی بالمنازع 
تیم گواردیــوال در لیگ برتر 
بوده اســت. حاال دی بروین 
 را می توان ســلطان پــاس فوتبــال اروپا 

دانست. 

سمیه مصور

 نخســتین آکادمــی شمشــیربازی کشــور 
عصر ســه شــنبه  با حضور مدیرکل ورزش و 
جوانان اســتان اصفهان، رییس فدراســیون 
شمشــیربازی و دیگر مسئوالن ورزشی استان 
در اصفهان به بهره برداری رسید. این آکادمی 
که بــا 1300 مترمربع مســاحت و با اعتباری 
بالغ بر 8 هزار میلیون ریــال از محل اعتبارات 
اســتانی و همچنین همت خیرین احداث شد 
بی نظیرترین ســالن اختصاصی شمشیر بازی 

در خاورمیانه محسوب می شود.
افتتاح چندین پروژه ورزشی در دهه 

فجر امسال
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در 
مراســم بهره برداری از آکادمی شمشیربازی 
زنده یاد روزبه ســرهنگ پور گفت: این پروژه، 
اولین پروژه ورزشی اســت که امسال در دهه 
فجر به همــت خیرین افتتاح می شــود و قرار 
است طی روزهای آینده پروژه های دیگری نیز 
به بهره برداری برســد که  افتتاح آکادمی علوم 
ورزش اصفهان و ســالن ورزشی طالب زاده در 

دهنو از جمله آنهاست.
محمد سلطان حســینی افزود: در افتتاح این 
پروژه های ورزشــی، خیرین نقش اساســی 
داشــته اند به طوری که آکادمی شمشیربازی 

بازگشت امیدبخش کیمیای تکواندو به شیاپ چانگ

پیشنهاد سردبیر:

یک ســایت یونانی از برگزاری بازی بــا ایران در 
روز 1۲ خرداد 13۹۷ در شــهر  استانبول خبر داد.

تیم   ملی فوتبــال یونان قرار اســت روز دوم ژوئن 
)1۲ خرداد ۹۷( یعنی 1۲ روز پیش از شروع جام 

جهانی فوتبال در  اســتانبول به مصــاف تیم   ملی 
فوتبال ایران برود. توافقات این بازی انجام شــده 
و تنها تاییدیه فیفــا باقی  مانده اســت که به نظر 
می رسد ظرف روزهای آتی صورت گیرد و تیم   ملی 

 فوتبال ایران و یونان در  استانبول به مصاف یکدیگر
 بروند.

این بازی البته آخرین بازی تیم   ملی فوتبال ایران 
قبل از جام جهانــی ۲018 روســیه نخواهد بود. 
شــاگردان کارلوس کی روش بعــد از این بازی به 
مصاف لیتوانــی خواهند رفت کــه آخرین بازی 

دوستانه ملی پوشان ایران قبل از شروع جام جهانی 
روسیه خواهد بود.

تیم   ملی فوتبال ایران در گروه B با تیم های  اسپانیا، 
مراکش و پرتغال هم گروه اســت و در اولین بازی 
خود در شــهر ســن پترزبورگ به مصاف مراکش 

می رود.

ایران - یونان؛ ۱۲ خرداد در استانبول

فوتبال جهان

فیفا، شکایت نیمار را قبول نکرد
نیمار، تابستان گذشــته با قراردادی به ارزش 
۲۲۲ میلیون یورو، بارســلونا را ترک کرد و به 
پاری سن ژرمن پیوســت. با این حال مهاجم 

برزیلی مدعی بود که 
تیم کاتاالنــی باید 

۴0 میلیون یورو 
بدهد.

نیمار قرار بود 
پس از تمدید 
قــراردادش با 

بارســا در سال 
۲01۶ این مبلغ 

را دریافت کنــد؛ اما پس از 
این کــه قــراردادش را 
فسخ و به تیم فرانسوی 
پیوست باشگاه کاتاالنی 

۴0 میلیون یــورو را به پدرش 
)مدیر برنامه اش( و او نداد.

به همین خاطر مهاجم برزیلی شــکایتش را 
به فیفا ارائه داد. این ســازمان پرونده ای را در 
این زمینه باز کرد؛ اما این شکایت مورد قبول 

واقع نشد. 

علیرضا جهانبخش یکی از ستاره های بی بدیل این فصل تیم آلکمار 
است. او تا نیمه سال ۲0۲0 میالدی با باشگاه آلکمار قرارداد رسمی 
دارد؛ اما در رویای انتقال به تیم جدید است. جهانبخش در این باره 
گفته است: »امیدوارم در تابستان گام بلند دیگری در فوتبال بردارم. 
بوندس لیگا یکی از رویاهای من است که رقابت های جذابی دارد، 

البته لیگ برتر انگلیس و اللیگای اسپانیا را هم می پسندم.«

رویای در دسترس جهانبخش

07
کایو لوکاس فرناندز، وینگر ۲3 ســاله تیم العین که سابقه بازی در 
خط هافبک و حمله را دارد، در فصل جاری نیز همچون گذشته برای 
تیمش موثر ظاهر شده است.این بازیکن برزیلی در چند روز اخیر 
به خاطر مدل عجیب موهایش خبر ساز شده و حاال خبر رسیده که 
به همین دلیل، هزار درهم امارات جریمه شــده است! کایو یکی از 

بهترین بازیکنان لیگ امارات است.

جریمه وینگر العین به خاطر مدل مو!

07

 ماجرای آقای »ن« در لهستان
یکی از مهم ترین صحبت های مطرح شده توسط 
علی کریمی در برنامه نود ایــن هفته، ماجرای 
اخــراج یک مربی در لهســتان بــود. موضوعی 
که ساکت، دبیرکل فدراســیون فوتبال جواب 
روشنی درباره آن نداد؛ اما بخش ورزشی روزنامه 
ســازندگی، کدهایی درباره این مربــی داده و 
نوشته است:» ســاکت در قبال این سوال فقط 
لبخند زد و عنوان کرد کــه هرگز چنین چیزی 
نبوده است و هیچ مربی ایرانی این طور که شما 
می گویید اخراج نشده است.نکته اینجاست که 
پیگیری ها نشان می دهد مربی و دستیار ایرانی 
که در زمان مورد اشاره کریمی اخراج شده است 
آقای»ن«بوده که پس از جدایی از تیم ملی هم 
حرف های زیادی را علیه فدراسیون و کارلوس 

کی روش در رسانه های مختلف بیان کرد.«
 گفتنی است جواد نکونام و امید نمازی دو مربی 
 ایرانی هســتند که ســابقه همکاری با کارلوس

کی روش را داشته اند.

درخواست جالب
 از هواداران پرسپولیس

روز ســه شــنبه و در جریان رقابــت های لیگ 
قهرمانــان آســیا  در ورزشــگاه آزادی اتفــاق 
جالبی رخ داد. اعضای کانون هواداران باشــگاه 

ه پرســپولیس از هوادارانی کــه لیزر به  ا همر
داشتند، درخواست 
کردنــد لیزر خود 
را تحویــل دهند و 
بعد از بازی تحویل 

بگیرند.
هــر تماشــاگر یــا 

تماشاگرنمایی که این 
کار را انجام می داد، هدیه 

هم می گرفت. هدیــه هواداران 
یا یک بلیت دربی 10 اســفند بود و یا یک سفر 
شهرســتان همراه با تیم. این کارها انجام شد تا 
مبادا خطری مبنی بر محرومیت یا جریمه باشگاه 

را تهدید کند.

 میهمان ناخوانده
 در لیگ قهرمانان آسیا

در یکی از بازی های مهم هفته نخست رقابت های 
لیگ قهرمانان آســیا، تیم های الهالل عربستان 
و العین امارات به مصــاف یکدیگر رفتند که این 
دیــدار در نهایت با نتیجه تســاوی بدون گل به 

پایان رسید.
در دقیقه ۴۷ این بازی اتفاق جالبی رخ داد و یک 
گربه وارد زمین شــد.این موضوع باعث شد داور 
عمانی مجبور شــود تا برای چند دقیقه بازی را 
متوقف کند و پس از بیرون رفتن گربه، بازی دو 

تیم ادامه یافت.

در حاشیه

پیشخوان

ژوردی آلمیدا، دروازه بان برزیلی که نیم فصل به عضویت 
تراکتورســازی در آمد، توانســته در بازی های گذشته 
عملکرد نسبتا خوبی داشته باشد و درون قفس توری این 

تیم جا بیفتد.
آلمیدا نه تنها در بازی های گذشته در لیگ برتر عکس العمل های خوبی نشان داد و مانع از باز شدن دروازه 
تیمش شد بلکه  در مســابقه با االهلی عربســتان هم چند موقعیت خوب را از بازیکنان سعودی گرفت. این 
دروازه بان برزیلی با واکنش هایش به خصوص در نیمه اول نقش زیادی در دریافت نکردن گل های بیشــتر 

توسط تراکتور سازی در عمان داشت.
البته آلمیدا یک نقطه ضعف نیز در نوع دروازه بانی اش دارد که به دفع توپ توســط او برمی گردد. خیلی به 
ندرت پیش می آید که او توپ را در اختیار بگیرد و بیشتر یا مشت می کند یا دوضرب توپ را می گیرد. با این 

حال او توانسته انتظارات هواداران و کادرفنی تراکتورسازی را درون دروازه برآورده کند.

»آلمیدا« دروازه بانی 
که تراکتور نیاز داشت

ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل در نیمه اول ابتدا در 
چینش تیمش در بازی برابر الریان قطر مرتکب اشتباه 

شد؛ اما در نیمه دوم آن را اصالح کرد.
تیم فوتبال استقالل در اولین بازی مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان آسیا به مصاف الریان قطر رفت و به تساوی ۲ بر ۲ مقابل این تیم دست یافت. در نیمه اول مطابق 
بازی های گذشــته امید ابراهیمی و روزبه چشــمی در کنار هم قرار گرفتند، اتفاقی که باعث شد تا این 

بازیکنان در شرح وظایف خود دچار مشکل شوند.
هم پست بودن چشمی و ابراهیمی مشکالت زیادی در خط میانی استقالل ایجاد کرد و وینفرد شفر در 
این زمینه مرتکب اشتباه شد. در واقع سرمربی آلمانی استقالل در نیمه دوم ابراهیمی را به سمت راست 
 برد تا او فضای زیادی برای نفوذ داشته باشد و  خطوط فاصله این ۲ بازیکن از هم زیاد باشد تا دچار اشتباه

 نشوند.

اشتباه شفر در بازی 
استقالل مقابل الریان

»کین« با گلزنی در خانه 
یوونتوس تاریخ ساز شد

هری کین با زدن گل نخست تســاوی ۲ بر ۲ 
تاتنهام در خانه یوونتوس در دور رفت از مرحله 
یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا نه تنها 
باعث بازگشت میهمان انگلیسی به بازی پس از 
دریافت دو گل زود هنگام شد بلکه یک رکورد 

فردی هم برای خودش به 
ثبت رساند.

این نهمیــن گل کین 
در نهمین بازی اش در 
لیگ قهرمانــان اروپا 
بــود و به ایــن ترتیب 

بهتریــن رکــورد قبلی 
برای گلزنی در ۹ بازی از 
لیگ قهرمانان )8 گل( که 

توسط ســتاره هایی مانند 
رونالدینیو، سیمونه اینزاگی، 
دیدیه دروگبا و دیه گو کاســتا 
ثبت شــده بود را به اندازه یک 

گل ارتقا داد.

مربی آلمان ها در سوئیس
مربی که آلمان ها را به مقام قهرمانی جهان رساند، 
به سوئیس رفت.یواخیم لو روز سه شنبه سفری به 
همسایه کشورش داشت. وی به عنوان تماشاگر 
ویژه مصاف اف.ث بازل - منچسترســیتی را در 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از نزدیک تماشــا 

کرد.
یوگی که ۴ ســال قبــل آلمان  ها 
را بــه مقــام قهرمانی جهــان در 
مســابقات ورلــدکاپ برزیل 
رساند، در مصاف انجام گرفته 
می خواست بازی لئوری سانه 
و ایلــکای گون دوغان که در 
خدمت  آبی های آســمانی 
هستند را از نزدیک تماشاکند.

در این مصاف البته گون دوغان 
درخشــش خیره کننده ای در 
حضــور 3۶ هزار تماشــاگر در 
ورزشگاه ســنت یاکوب پارک 
داشت و ۲ گل در برد ۴ بر صفر 

سیتیزن ها را به ثمر رساند.

شروع توفانی سرخ ها 
در آسیا؛ نسف نصف شد

 مساوی امیدوارانه!

افتتاح سرخ

ساکت توپ را در زمین 
کی روش انداخت

سه سیلی برای بیداری 
آسیا

 قعرنشینی شیرین
 برای بانوی المپیکی

سمانه بیرامی، پرچمدار کاروان ایران در المپیک زمستانی 
که به عنوان اولین نماینــده ایران در پیونگ چانگ کار خود 
را دنبال کرد، در پایان رقابت اسکی صحرانوردی در جایگاه 
شصت و هشتم ایستاد.با وجود قعرنشــینی، سمانه بیرامی 
مورد توجه رســانه های خارجی قرار گرفت. او که با پوشش 
اسالمی در رقابت اسکی صحرانوردی حاضر شده بود، بعد از 
پایان مسابقه خود اعالم کرد که مردم ایران باید به او افتخار 
کنند چون قبل از حضور در کره جنوبی شرایط سختی داشته 
اســت.به هر حال در اولین تجربه المپیکی سمانه بیرامی با 

وجود قعرنشینی نمره قبولی گرفت. 

 بخشش شیرکوند 
به سبک معروف!

احسن ا... شیرکوند، لیبروی شهرداری ورامین در جریان مسابقه 
میکروفون را گرفت تا با تماشــاگران صحبت کند،از این رو تا 
اطالع ثانوی از سوی فدراسیون محروم شد ولی بعد از آن  سایت 
فدراسیون والیبال اعالم کرد:»شــیرکوند با حضور در کمیته 
انضباطی ضمن عذرخواهی رسمی از فدراسیون والیبال و اظهار 
ندامت از اظهارات خود در جریان بازی و همچنین تعهد مبنی 
بر تکرار نکردن این گونه رفتارها، اجازه حضور در مسابقه مقابل 
پیکان را به دست آورد.« جالب اینکه چند هفته قبل هم سعید 
معروف بعد از محرومیت تا اطالع ثانوی بدون اینکه حتی یک 

جلسه محرومیت را پشت سر بگذارد، بخشیده شده بود.

بازگشت امیدبخش کیمیای 
تکواندو به شیاپ چانگ

کیمیا علیزاده  هفته گذشته در رقابت های لیگ در ترکیب تیم 
لوازم خانگی کن، روی شیاپ چانگ رفت و عملکرد نسبتا رضایت 
بخشی هم داشت.با اینکه بازگشت زودتر از موعد مقرر علیزاده 
به دنیای قهرمانی را باید به فال نیک گرفت، اما کادر فنی تیم 
ملی تکواندوی بانوان باید با برنامه ریزی دقیق شرایط را طوری 
مدیریت کنند تا ستاره تکواندو دچار آسیب دیدگی نشود.کیمیا 
که امتیازهای زیادی را به دلیل غیبت در مسابقات مختلف بین 
المللی از دســت داده و جایگاهش در رنکینگ جهانی از دست 
رفته است، نباید برای بازگشت به سطح اول تکواندو عجله کند تا 

آستانه - فوتبالپیش از میدان آسیایی جاکارتا باز هم مصدوم نشود.
اسپورتینگ 

لیسبون
ساعت 
19:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 

26 بهمن

فوتبال
چلسی - هال 

ساعت سیتی
23:30

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات
جمعه 27 

بهمن

اصفهان به همت خانواده مرحوم سرهنگ پور 
تکمیل شــد و کلنــگ آکادمی علــوم ورزش 
اصفهان نیز توسط مرحوم لوافان به زمین زده 
شد و پس از در گذشــت وی خانواده اش این 

پروژه را به سرانجام رساندند.
همچنین مدیر کل ورزش وجوانان اصفهان در 
ادامه با اشاره به حضور حبیب ا... ناظریان در این 
مراسم اظهار داشــت: در صحبتی که با رییس 
فدراسیون  شمشیربازی داشتم وی مدعی شد 
جوانان بسیاری مدیون زحمات آقای ناظریان 
هستند و خود این خدمت به جوانان نوعی از کار 
خیر است که به یادگار در جامعه باقی می ماند. 
 امروزه نگاه به رشــته شمشیربازی 

تغییر یافته است
رییــس فدراســیون شمشــیربازی از دیگر 
ســخنرانان این مراســم بود که با اشــاره به 
آشــنایی خود با خانواده ســرهنگ پور گفت: 
آکادمی شمشیربازی اصفهان یکی از زیباترین 
سالن های ورزشی ایران است که به همت این 
خانواده و بــه خاطر عالقه زیاد آنها به رشــته 

شمشیربازی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
فضل ا...باقر زاده افزود: هزینه کردن در مسائل 
فرهنگی و همچنین این اقدامات خداپسندانه 
همواره ماندگار اســت و با افتتاح این مجموعه 
یاد و خاطر زنده یاد ســرهنگ پــور در اذهان 

باقی می ماند.

وی با اشاره به جایگاه شمشــیربازی اصفهان 
بیان داشــت: زمانی که ریاســت فدراســیون 
شمشــیربازی را برعهده گرفتم، فرهاد رضایی 
در مسابقات فلیپین کاپیتان تیم ملی در رشته 
اسلحه بود  و امروز ریاست هیئت شمشیربازی 

اصفهان را در اختیار دارد.
رییس فدراسیون شمشیربازی تصریح کرد: با 
توجه به اینکه اصفهان قطب شمشیربازی کشور 
اســت امیدوارم با افتتاح آکادمی شمشیربازی 
زنده یاد سرهنگ پور که در کشور نمونه است 
قهرمانان زیادی در این رشــته پــرورش داده 
شــود. باقرزاده  همچنین در ادامه  مراســم با 
ابراز امیدواری نســبت به دیده شــدن رشته 
شمشــیربازی یادآور شــد: در گذشته رشته 
شمشیربازی، جایگاه خوبی در کشور نداشت و 
اختصاص بودجه به صورت قطره چکانی بود؛ اما 

امروز این موقعیت تغییر کرده است.
وی ادامه داد: در بازی های آســیایی اینچوان، 
تیم ملی شمشیربازی به مدال نقره رسید و در 
المپیک تنها به خاطر یک ضربه، مدال نقره را از 
دست دادیم؛ اما با ادامه روند فعلی امیدواریم در 

المپیک ۲0۲0 به مدال طال دست یابیم.
گفتنی است در پایان این مراسم از شمشیربازان 
اصفهانی که در سال ۹۶ موفق به کسب مقام در 
مسابقات آسیایی و کشوری شده بودند، تجلیل 

به عمل آمد.

در مراسم افتتاح آکادمی شمشیربازی اصفهان مطرح شد:

اصفهان، قطب شمشیربازی کشور است
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رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شــهری شهرداری اصفهان گفت: 
جاری نبودن زاینده رود و عدم تغذیه چشمه های زیرزمینی، فرونشست 
زمین در کالنشهر اصفهان را بسیار تشدید خواهد کرد و نشانه های آن 
به مثابه یک زلزله خاموش در کالنشهر اصفهان مشاهده می  شود. فریاد 
پرهیز اظهارکرد: با توجه به اینکه بسیاری از تاسیسات شهری زیرزمینی 
دارای حساسیت و دقت باالیی در اجراست، هرگونه تغییر و جابه جایی 
ناشی از فرونشست می تواند در عملکرد آنها اختالل ایجاد کند که ازجمله 
مهم ترین این تاسیسات می  تواند مربوط به مترو و شبکه فاضالب شهری 
باشد.در سلسله نشست راهبردهای شهرسازی و معماری »فرونشست 
زمین« در استان و شهر اصفهان مورد بررسی قرار می گیرد. وی با بیان 

اینکه برداشت بی  رویه از منابع آب  های زیرزمینی و کاهش ورودی آب به 
این منابع، از مهم ترین عوامل ایجاد فرونشست زمین در مناطق خشک 
است، افزود: با افت ســطح آب زیرزمینی، آبرفت ها متراکم می شود و 

پدیده فرونشست اتفاق می افتد.
رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شــهری شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: ایجاد ترک  روی دیوارها و شکاف ها در سطح زمین، از نشانه های 
فرونشست زمین است که خسارات سنگینی را به جاده ها، ساختمان ها 

و تاسیسات شهری و روستایی وارد می کند.
 وی ادامه داد: در اســتان اصفهان بسیاری از دشــت  ها از جمله دشت 
مهیار، گلپایگان، کاشان و دامنه دچار پدیده فرونشست شده و خسارات 

زیادی به وجود آورده است.
پرهیز تاکید کرد: در چند سال گذشــته با کاهش نزوالت جوی و قطع 
آب رودخانه زاینده رود، افت ســطح آب زیرزمینی در دشت اصفهان 
قابل توجه بوده اســت، از این رو با توجه به برگشت ناپذیر بودن پدیده 
فرونشست، بررسی احتمال وقوع آن در دشت اصفهان از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
وی تصریح کرد: متاسفانه در ســال های اخیر در برخی از مناطق شهر 
اصفهان از جمله شمال شهر، شکاف هایی مشــاهده شده که احتمال 
ارتباط آنها با پدیده فرونشســت وجود دارد، بنابراین پیش بینی وقوع 
فرونشست شهر اصفهان قبل از بروز گسترده و تاثیر مخرب آن بر شهر 
اصفهان که آثار تاریخی و ســازه های مهمی دارد، دارای اهمیت است.

رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اصفهان، مهم ترین 
دالیل نگرانی و ضرورت توجه به فرونشست در سطح کالنشهر اصفهان 
را کاهش سطح آب های زیرزمینی و بارگذاری های ساختمانی در نقاط 
مختلف شــهر دانســت و گفت: جاری نبودن زاینده رود و عدم تغذیه 
چشمه های زیرزمینی، موضوع فرونشست زمین در کالنشهر اصفهان 
را بسیار تشدید خواهد کرد و نشانه های فرونشست به مثابه یک زلزله 

خاموش در کالنشهر اصفهان مشاهده می  شود.
وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی منطقه اصفهان، وقوع فرونشست 
امری بســیار محتمل اســت و باید پیش از وقوع آن در شهر اصفهان 
مطالعات پایه ای در این خصوص انجام گیرد و خاموشــی مانیتورینگ 

نظارت باید جای خود را به پایش لحظه ای و مستمر بدهد.  
پرهیز افزود: معاونت شهرسازی و معماری با همکاری مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان در ادامه سلسله نشست راهبردهای 
شهرسازی و معماری، با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع، به برگزاری 
بیست و سومین نشست با عنوان »بررسی فرونشست زمین در استان و 
شهر اصفهان« اقدام کرده است. این نشست روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه 
با سخنرانی دکتر همایون صفایی دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه 
اصفهان از ســاعت ۱۲ تا ۱۴ در ســالن اجتماعــات کتابخانه مرکزی 

شهرداری اصفهان برگزار می  شود.

زلزله خاموش در انتظار اصفهان؛

نشسِت شهر!

تزئینات ارزشمند مسجد سید اصفهان به تاراج می رود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

اصفهانی ها در روزهای بارانی با احتیاط 
رانندگی می کنند؛

محتاط در باران!
در پی بارندگی های ســه شــنبه شب در شهر 
اصفهان، از نخستین ساعات روز گذشته چندین 
تصادف در خیابان ها و اتوبان های شهر اصفهان 
اتفاق افتاد.دیروز، چهارشنبه ساعت ۱۰صبح،  
در پل روگذر امام خمینی)ره( بر اثر آب گرفتگی 
و البته رعایت نکردن فاصله ایمنی، تصادف دو 
دستگاه خودرو سواری موجب تشدید ترافیک 
شد.در اتوبان شــهید خرازی، در محدوده پل 

شهید خودســیانی نیز تصادف زنجیره ای سه 
دستگاه خودرو سواری موجب تشدید ترافیک 
در این اتوبان شــد. پس از گذشت یک ساعت 
از این حادثه، دو دستگاه خودرو سواری دیگر 
نیز در همین نقطه )زیر پل شهید خودسیانی( 
تصادف کردند، در اتوبــان چمران نیز برخورد 
سه دستگاه خودرو سواری باعث بروز ترافیک 
و راهبندان طوالنی مدت شــد. خوشــبختانه 
تصادفات دیروز تنها خسارت مالی در بر داشت.

باوجود چندین تصادف که صبح روز گذشته در 
شهر شاهد بودیم، اصفهانی ها هنگام رانندگی 
و خیس بودن خیابان ها بسیار محتاط رانندگی 

می کنند.

طراحی نرم افزار هوشمند 
کنترل مجرمان در اصفهان 

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشــاره به 
تجهیز پلیس آگاهی این فرماندهی به تجهیزات 
آزمایشگاهی و الکترونیکی پیشرفته به منظور 
کشف علمی جرم، از طراحی نرم افزار هوشمند 
کنترل مجرمان برای اولین بار در کشور توسط 
کارشناسان این پلیس خبر داد.سردار مهدی 
معصوم بیگــی، طراحی نرم افزار هوشــمند 
کنترل ویژه مجرمان برای اولین بار در کشــور 
توســط کارشناســان پلیس آگاهی را یکی از 
دستاوردهای مهم این پلیس برشمرد و گفت: 
در حال حاضر از این نرم افــزار فقط در پلیس 
آگاهی استان اصفهان اســتفاده می شود.وی 
افزود: از شهریور امسال، قرارگاه عملیاتی »اقدام 
و عمل« به منظور تجمیع ظرفیت های درون 
سازمانی و همراه ســاختن دیگر دستگاه ها در 
فرماندهی انتظامی اصفهان راه اندازی شد که تا 
کنون توانسته چابکی و تحرک این فرماندهی را 
افزایش دهد و پلیس آگاهی این استان پیشتاز 

در اجرای تدابیر این قرارگاه است.

 میدل باس ها 
به نصف جها ن می آیند

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه، 
با اشــاره به فرســودگی اتوبوس های شهری 
گفت: شهروندان هر کجای شــهر در شمال، 
غرب، جنوب یا حتی مناطق مرفه شهر زندگی 
کنند، با اتوبوس های فرسوده مواجه می شوند، 
این منطقی نیســت که اتوبوس های فرسوده 
از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل شــود. عمر 
ناوگان اتوبوســرانی باالست؛ اما به هیچ عنوان 
اتوبوس فرسوده ای را از یک نقطه به نقطه دیگر 
شهر منتقل نمی کنیم. قدرت افتخاری افزود: با 
توجه به اینکه چند دهه از حذف مینی بوس ها 
در خیابان های شهر گذشته، اما برای جایگزینی 
آنها فکری نشده است؛ همچنین در بسیاری از 
خیابان ها امکان تردد اتوبــوس های معمولی 
وجود ندارد. درصدد هســتیم از میدل باس ها 
)مینی بوس های جدید( استفاده کنیم؛ چون  
عالوه بر اینکه قیمت تمام شــده آنها نســبت 
به اتوبوس های معمولی کمتر اســت و صرفه 
اقتصــادی دارد، امکان تــردد در خیابان های 
کم عرض که یکی از شاخصه های شهر اصفهان 

است، فراهم می شود.

روشن: حذف یا کاهش بودجه فرهنگی، 
مخالف شعارهای شورای پنجم است؛

علیه فرهنگ!
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: حذف یا 
کم کردن از بودجه فرهنگی  اجتماعی، با شــعار 
شورای پنجم و شهرداری درباره  تقویت و ترویج 
حقوق شهروندی، تقویت سمن ها، افزایش سرانه 

مطالعه شهروندان و... تناقض دارد.
فریده روشــن اظهار کرد: در برخی موارد تالش 
برای کاهش هزینه های مدیریت شهری، باعث 
شده تا برخی مدیران به فکر کاهش میزان بودجه 
فرهنگــی و حذف برخــی ردیف هــای بودجه 
 فرهنگــی اجتماعی یا کاســتن از ایــن بودجه 

بیفتند.
روشن اظهار کرد: در حال حاضر بودجه برنامه ای 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی مجموعا 
و باتوجه به ادغام ســازمان ورزش در ســازمان 
فرهنگی تفریحی، تقریبــا به یک چهارم کاهش 

یافته است. 
این در حالی است که حوزه های هنری ما با بدهی 
باالیی مواجه هستند و تا زمانی که این بدهی ها 
پرداخت نشود امکان برپایی و انجام برنامه های 

هنری نخواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: یادمان باشد که در زمینه 
فرهنگ و آموزش هرچقدر هم هزینه شــود، کم 
است و هزینه کردن در این موارد، سرمایه گذاري 

براي آینده شهر است.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان:
  جبران خسارت های وارده 
به محیط زیست آسان نیست

 مدیرکل محیط زیست اســتان اصفهان گفت: 
آلودگی هوا، تخریب ، شــکار حیوانات، نابودی 
زیستگاه های جانوران و برداشت غیرمجاز علوفه، 
از مهم ترین تهدیدهای زیســت محیطی استان 
اصفهان اســت که جبران آن به سادگی ممکن 
نیســت. ســید رحمان دانیالی تاکید کرد: تمام 
اقشار مردم باید محیط زیست را متعلق به خود 
 بدانند و مانع از تخریب و رســیدن صدمه به آن

 شوند.
وی بیان کرد: نگاهداری محیط زیست، از عهده 
یک سازمان و نهاد اداری و خدماتی خارج است 
و الزم است مردم و سایر بخش های اداری دراین 
خصوص با سازمان محیط زیست همکاری کنند 
و به فکر کسب منفعت خود به قیمت صدمه زدن 

به موضوعات زیست محیطی نباشند. 
وی اضافه کرد: سازمان های مردم نهاد برای حفظ 
موضوعات زیست محیطی مشــارکت خوبی با 
محیط زیست دارند و باید این مشارکت ها روز به 
روزافزایش یابد که طرح همیاران محیط زیست 
بازتاب و بهــره وری خوبی بــرای حفظ محیط 

زیست در استان اصفهان داشته است.

عضو کمیسیون شوراها  و امور داخلی 
مجلس:

 دولت حقابه مردم اصفهان را 
نمی دهد

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
گفت: زلزله  گاهی آشکار اســت و همه به کمک 
می آینــد ولی مــا در اصفهان دچار یــک زلزله  
خاموش شده ایم. دو سال اســت که حقابه ای به 

ما داده نشده است. 
حسن کامران در تذکری شفاهی در پایان جلسه 
علنی مجلس گفت: دولت یازدهم یک قطره حقابه 
هم به مردم اصفهان بخصوص شرق اصفهان نداده 

است. این دولت نیز حقابه را نمی دهد. 
حق ابه حق الناس است و کسی نمی تواند جلوی 
آن را بگیــرد. باید از همه کم کننــد تا اول حق 
حقابه دار را بدهند. ۲۰۰ هــزار نفر جمعیتی که 
در شــرق اصفهان زندگی می کننــد، به روزگار 

سیاه نشسته اند.

هنوز اهالی محله بیدآباد و دوســتداران میراث فرهنگی اصفهان از 
شوک سوختن درب جنوبی مسجد سید و دزدیده شدن زنجیربست 
رواق و جار مقبره سید شــفتی، سنگ اسماءاهلل و کاشی های مسجد 
بیرون نیامده بودند که خبر سرقت کوبه و تخریب درب اصلی مسجد 

را ناباورانه پذیرفتند.
گویا مســئولین میراث فرهنگی و اوقاف اســتان اصفهان در پشت 
میزهای خود به راحتی دوران مسئولیت را با وجود تخریب و سرقت 
آثار تاریخی سپری می کنند و حفاظت از این آثار را در ثبت ملی آنها 
در دبیرخانه خالصه می کنند و مسئولین اوقاف، احیای امامزاده ها 
را مهم تر از توجه به مساجد قدیمی و تاریخی شهر می دانند.یک روز 
تخریب خانه نائل، یک روز آتش زدن درب تاریخی مسجدسید و امروز 

دزدیده شدن کوبه های درب مسجد و فردا...؟!
مسجد ســید یکی از مساجد اصفهان اســت که طی دوران قاجاریه 
ساخته شد و از مساجد اصلی این شهر به شمار می رود. این بنا در قرن 

۱۳ هجری توسط آیت ا... محمدباقر شفتی ملقب به »حجت االسالم« 
در مساحت ۸۰۷۵ متر مربع ساخته شد. این مسجد دارای یک ساعت 

قدیمی ،چهار در اصلی، دو چهل ستون، دو شبستان بزرگ، یک گنبد، 
سه ایوان و بیش از ۴۵ حجره است.

این مســجد به دلیل دارا بودن تزئینات بســیار زیبای گل و بوته و 
اســلیمی و وجود خط بنایی و خطوط دیگر از استادان معروف دوره 
قاجاریه، در شمار یکی از شاهکارهای معماری عصر قاجاریه به شمار 
می رود. درب های مسجد به صورت گره چینی و منقوش به عاج فیل 

و دارای کلون و کوبه است.
طی روزهای اخیر سارقان با تخریب کلون درب اصلی مسجد، اقدام 
به سرقت کوبه کردند.چندی پیش طی انتشار خبر آتش سوزی درب 
جنوبی مســجد، از اداره کل میراث فرهنگی و اوقاف استان خواسته 
شد درخصوص حفاظت از آثار تاریخی و نصب دوربین های حفاظتی 
این مسجد دقت بیشتری داشته باشند. این در حالی است که تولیت 
مسجدسید توسط حجت االسالم سید تقی موسوی، یکی از امامان 
جماعت این مسجد، به صورت خودمحورانه و بدون وجود هیئت امنا 
انجام می شود. مسجد سید اصفهان یکی از نگین های درخشان آثار 

تاریخی این موزه شهر است که نیاز به مدیریت دلسوزانه دارد.

در سایه غفلت مسئوالن؛
تزئینات ارزشمند مسجد سید اصفهان به تاراج می رود

یک کارشناس شهرسازی گفت: نورپردازی شهری تنها 
شامل روشنایی معابر نمی شود. در همین راستا بازی با 
نور با در نظر گرفتن نوع مصالح و بافت ساختمان ها در 

شهر باید در اولویت قرار گیرد.
مهدی منتظرالحجه اظهار کــرد: نورپردازی در فضای 

شهری کامل کننده فضای مبلمانی و ارتقادهنده ایمنی در شهرهاست، اما متاسفانه الزاماتی که تاکنون در 
کشور اجرا می شود، تطابقی با استانداردهای بین المللی ندارد. وی افزود: بدون در نظر گرفتن تفاوت های 
محلی در شهر نمی توان به نورپردازی مناسبی رسید، زیرا خیابان ها و میادین شهر ویژگی های منحصر به 
فرد خود را دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه یزد عنوان کرد: با توجه به اینکه در گذشته نگاه تخصصی به 
نورپردازی شهری وجود نداشته، در بدنه سازی و باززنده سازی فضای شهری نیز این مسئله مورد غفلت 

واقع شده و در طرح تفصیلی نیز به صورت کلی به آن پرداخته  شده است.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان اعالم 
کرد: شامگاه سه شنبه همزمان با آغاز بارش باران و 
ورزش باد، ۶۰  اکیپ برای رفع آب گرفتگی معابر در 

مناطق ۱۵گانه در حالت آماده باش بودند.
غالمرضا ســاکتی اظهار کرد: بارش باران همراه با 

وزش شدید باد از ساعت یک بامداد چهارشنبه، آغاز و شدت باران باعث شکستگی سرشاخه درختان شد.
وی با بیان اینکه در هر منطقه از شهرداری اصفهان ســه تا پنج اکیپ آماده باش بودند، گفت: در مجموع ۶۰  
 اکیپ در مناطق ۱۵گانه فعال بودند و دو هزار کارگر همراه با ماشــین آالت به رفــت و روب و نظافت معابر 

پرداختند.
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: با اقدامات انجام شده و هماهنگی خوبی که با پلیس 
راهور شهر انجام شد، آب گرفتگی ها بسیار سطحی بود و در زیرگذرها و روگذرهای شهر، ترافیک روانی داشتیم.

یک کارشناس شهرسازی:

نگاه تخصصی به 
نورپردازی نداریم

ساکتی خبر داد:

فعالیت ۶۰ اکیپ خدماتی 
برای رفع آبگرفتگی معابر

امام جمعه اصفهان در دیدار با شورای عالی بسیج مداحان استان 
اصفهان، با اشاره به لزوم تشکیل کارگروه شعر در اصفهان اظهار 
کرد: الزم است گروهی از شعرا به تولید شعر فاخر بپردازند و این 
اشــعار با محتوای دینی و انقالبی در اختیــار مداحان قرار گیرد 
چراکه برخی از مداحان بــا اینکه صدای خوبی دارند، ســلیقه 
خوبی در خواندن شــعر و انتخاب آن ندارند.آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد با بیان اینکه مرکز رسمی برای مداحان در کشور 

با حفظ مردمی بودن آن تشــکیل شود، افزود: جمعی از مداحان 
و صاحب نظران حوزه مداحی در این مرکز گرد هم جمع شوند و 
آیین نامه هایی را برای جذب مداح، شرایط مداحان از نظر صدا، 

حفظ شعر، سلوک با مردم، لباس و ظاهر و ... تدوین کنند.
امام جمعه اصفهان با اشــاره به پیچیدگــی کار فرهنگی گفت: 
مراکزی برای ارائه آموزش تخصصی به مداحان در طول سال فعال 
باشد، مداحی و خطابه یک فن اســت و باید مهارت های الزم به 

عالقه مندان به این حوزه ارائه شود و باید گفت که منبر و مداحی 
به تنهایی کافی نیستند. وی با بیان اینکه مداحی یکی از راه های 
گســترش مکتب اهل بیت)ع( در طول تاریخ است، خاطرنشان 
کرد: شــعر برای شعر و شــعر بدون محتوا خاصیتی ندارد و اهل 
بیت)ع( بدان اهمیتی نداده اند، از ســوی دیگر آن بزرگواران به 
مداحان مومن اهمیت می دادند و از آنــان حمایت می کردند تا 

شعرهایی با مفاهیم دینی بسرایند.

امام جمعه اصفهان:
منبر و مداحی، به تنهایی کافی نیستند 

مدیر پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان گفت: عملیات اجرایی فاز نخست 
این نمایشگاه در فضایی به مساحت ۱۷ هکتار در دست اجراست.

مصطفی حسینی اظهارکرد: احداث نمایشگاه جدید بین المللی با امکانات 
و زیر ساخت های نوین، با هدف رشد و توســعه نصف جهان در دو  فاز و به 
مساحت ۴۷ هکتار در ضلع شمال غربی خیابان روشن دشت در دستور کار 

مدیریت شهری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی فاز اول این پروژه در زمینی به مســاحت 
۱۷هکتار در دست اجراست، افزود: در فاز اول این نمایشگاه عملیات احداث 

ابنیه و فونداسیون های ســالن عالمه مجلسی و تاسیسات مکانیکی و برقی، 
تهیه ساخت و نصب اسکلت فلزی و پوششی ســقف سالن عالمه مجلسی، 
تونل های تاسیساتی آدم رو داخلی و خارجی، اجرای مخزن آب آشامیدنی 
و آب فضای سبز، ساختمان پمپ خانه، ســرویس های بهداشتی، عملیات 
اجرایی و دسترسی های ورودی و خروجی ســایت نمایشگاه در دستور کار 

قرار دارد.
مدیر پروژه نمایشــگاه بین المللی اصفهــان ادامه داد: احــداث جاده ها و 
محوطه سازی داخلی سایت نمایشگاه، پل های طرفین سالن عالمه مجلسی، 

ساختمان اداری-خدماتی، ساختمان موتورخانه )مکانیکال( و ساختمان اتاق 
برق )الکتریکال(، محل بارانداز، تخلیه بار و فضای سبز، از دیگر برنامه های 

فاز اول این پروژه است.
حســینی گفت: تهیه و احداث ابنیه تونل تاسیســاتی داخل و خارج سالن 
عالمه مجلسی و مخزن آب آشامیدنی بیش از ۹۹ درصد، تاسیسات مکانیکی 
و برقی ساختمان های موتورخانه و سرویس های بهداشتی بیش از ۶۰ درصد 
و زیرسازی و محوطه سازی بیرونی سالن عالمه مجلسی بیش از ۸۹ درصد 

پیشرفت داشته است.

وی ادامه داد: ابنیه و محوطه سازی داخل سایت نمایشگاه و کارهای متفرقه 
مربوطه بیش از ۳۸ درصد، عملیات ابنیه و فونداسیون سالن عالمه مجلسی 
و ساختمان رجیســترینگ و تاسیســات مکانیکی و برقی مربوطه بیش از 
۷۹درصد و ساختمان اداری پشــتیبانی بیش از ۳۴ درصد پیشرفت داشته 
است.مدیر پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان اضافه کرد: اصفهان یکی از 
قطب های نمایشگاهی کشور به شمار می رود که با احداث این پروژه عالوه 
 بر ارائه خدمات با کیفیت تــر به مردم، به رونق صنعت توریســم نیز کمک

 می شود.

مدیر پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان؛
قطب نمایشگاهی شهر در خدمت گردشگری است
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امام علی  عليه  السالم :
آن كه پيشرفت را در خود نبيند، به نقصان نزديك تر است و هر كه به 

نقصان نزديك تر باشد، مرگ از زندگی برايش بهتر است.
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ارتقای شــغلی، هدفی بزرگ اســت که برای 
رسیدن به آن باید تالش کنید. اگر قصد دارید 
»ترفیع شغلی« را در لیست اهداف خود برای 
یک ســال آینده قرار دهید، ما به شما کمک 

می کنیم تا در رسیدن به آن موفق باشید.
1- همکاری و تعامل

اگر می خواهید در شــغلتان ترفیع یابید، باید 
روی مواردی بیشتر از کار شخصی خود تمرکز 
کنید. به این توجه کنید که از چه کســی در 
محیط کار مــی توانیــد در کارهایتان کمک 
بگیرید. هر چه همکارانتان بیشتر تحت تاثیر 
شما قرار بگیرند، احتمال بیشتری وجود دارد 
که رییس شــما نیز در مورد اخالق کاری تان 
چیزهایی بشــنود. توانایی شما در همکاری و 
تعامل به اندازه توانایی تــان در کار به صورت 

مستقل دارای اهمیت است.
همکاری بین تیم ها در داخل سازمان همیشه 
مورد توجه قرار می گیرد. نحوه نگاه ســایرین 
به شــما در محیط کار، تاثیر بسیاری بر آینده 

شغلی شما خواهد داشت.
2- حس مالکیت

داشتن حس مالکیت از سوی کارکنان، از ارزش 
بسیاری نزد مدیران شرکت ها برخوردار است. 
مدیران به کسانی ترفیع می دهند که نسبت به 
خروجی پروژه حس مالکیت نشــان دهند، به 
این معنی که هر کاری که الزم اســت برای به 
انجام رســاندن آن انجام دهند. اگر الزم است 
بیشتر سر کار باقی بمانند، خالقیت از خود به 
خرج دهند و از تمام منابع موجود برای کمک 
استفاده کنند. حس مالکیت از اشتیاق کارمند 
برای گل زدن ناشی می شــود، به جای اینکه 

توپ را به دیگران پاس دهد.
3- تالش

وقتی بحث اخالق کاری شــما پیش می آید، 
موضوع همیشه رســیدن به اهداف مرحله به 
مرحله پروژه نیست. بعضی از مدیران به تالشی 
که کارمندشان به خرج می دهد، نگاه می کنند. 
آیا گزارش او نشان دهنده نظم فردی و قابلیت 
انطباق است؟ آیا متمرکز و خالق است؟ مقدار 
تالشی که شما به خرج می دهید اهمیت زیادی 
نزد رییس دارد و مقدار تالشــی که رییس از 
شما می بیند بیشتر از اهداف خاص مرحله به 

مرحله برایش مهم است. 

مهارت زندگی

 مهارت هایی که باعث  
ترفیع شغلی می شود

پهلوان مغرور  
 شـخصی هنرهای بسـیار از خود نشـان داده و پهلوانان جهان را بر 
زمین افکنده و شـهرتی فراوان یافت. از بسـیاری توانایـی و قدرت، 
بـه غـرور افتـاد و روی به طـرف آسـمان کـرده و گفـت: بـار خدایا 
حاال جبرییـل را بفرسـت تا بـا او دسـت و پنجه نـرم کنم، زیـرا در 
زمین کسـی نیسـت که تـاب مقاومـت مـن را داشـته باشـد. چند 
روز نشـد که حق تعالـی او را ضعیف و ناتـوان کر د و برای شکسـت 
غـرورش او را بـه ویرانـه ای انداخت. آن قـدر ضعف بر او غالب شـد 
که سـرش را بر خشتی گذاشـته و موشـی بر رویش جسـت و سر و 
انگشـتان پایش را به دنـدان می گزیـد و او قدرت نداشـت تا پایش 
را جمـع کنـد. صاحـب دلـی از کنـار وی بگذشـت و گفـت: اینکه 
خدا یکـی از لشـکرش را که از همـه کوچک تر اسـت بر تو مسـلط 
فرمـود، تـا متنبـه شـوی و از غـرور توبه کنـی، اگـر اسـتغفار کنی 
 خداونـد با وجـودی که صبور اسـت غیور هم هسـت و تـو را عافیت

 دهد.

عالم نحوی  
 شـخصی علم نحو  را فرا  گرفته بـود و در ادبیات عرب بسـیار ترقی 
کرده و او را دانشـمند علم نحو می خواندند. روزی سـوار بر کشـتی 
شـد ولی چون مغرور بـه علم خود بـود رو بـه ناخدای کشـتی کرد 
و گفـت: آیا تو علم نحـو خوانـده ای ؟ او گفت: نه، عالـم گفت: نصف 
عمـرت  تباه شـده ! ناخـدای کشـتی  از ایـن سـرزنش اندوهگین و 
خاموش مانـد و چیـزی نگفـت. کشـتی همچنـان در حرکـت بود 
تا اینکـه  بر اثـر طوفـان بـه گردابـی افتـاد و در پرتگاه غرق شـدن 
قـرار گرفت. در ایـن هنگام کشـتیبان که شـنا می دانسـت به عالم 
نحوی گفـت: آیـا شـنا مـی دانـی ؟ گفـت: نـه ناخـدا گفـت: همه 
عمرت به فناسـت؛ چـرا که کشـتی در حال غرق شـدن اسـت و تو 
شـنا نمی دانی! او بـه غرور خود پـی برد و متوجه شـد کـه باالترین 
علم آن اسـت که انسـان اوصاف زشـت و صفـات رذیلـه را در وجود 

خود نابـود کند تا غـرق دریـای غـرور نگردد.

باغ 
کاغذی

کتاب »کاریز در ایران و شیوه های سنتی بهره گیری از آن«               
به قلم »جواد صفی نژاد« را نشــر»پویه مهر اشراق« چاپ 
کرده است. در این کتاب زوایای مختلف قنات از جغرافیای 
آن تا تاریخ، از فناوری های حفر تا نظام های مترتب بر حفر و 
بهره برداری و مدیریت آن، از پیکره قنات تا سازه های مرتبط 
با آن، از غذای مقنیان تا محل زندگی آنان ، از سنجش زمان 
تا اندازه گیری آبدهی قنات ، از نفقه تا حقابه، از آبیاری در 
مناطق خشک و نیمه خشک تا کشاورزی در این نواحی و...

مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. یکی دیگر از ویژگی های 
این کتاب تمرکز بر قنات های شاخص کشور می باشد. این 
کتاب جدای از محتوای آن، پیامی را به پژوهشگران منتقل 
می کند و آن ضرورت توجه به انجــام مطالعات میدانی و 
مستندسازی اســت. با مروری مختصر بر فصول مختلف 
این کتاب می تــوان دریافت که بخش عمــده ای از آن بر 
بررسی های میدانی و مستندسازی است که توسط استاد یا 

توسط دانشجویان ایشان انجام شده است.

کاریز در ایران و شیوه های 
سنتی بهره گیری از آن

غرور

۴- شــکالت »ریتر اســپورت« بعد از اینکه پوشــیدن 
لباس های دارای جیب های مربع در دهه ۱۹۳۰ رایج شد، 
به صورت مربعی شکل تولید شد. در واقع کمپانی سازنده 
تصمیم گرفت شکالت هایی تولید کند که در این جیب ها 

جا شده و له نشــوند و وزنی بیشــتر از شکالت های 
معمولی نیز نداشته باشند.

۵- دانه های لوبیای تخم مرغی در گذشته 
به خاطر اینکه دارای وزنی یکسان تلقی 
می شــدند به عنوان وزنه مورد استفاده 
قرار می گرفتند که به آن قیراط، معادل 

۲۰۰ میلی گرم، مــی گفتند. از آن زمان 
به بعد قیراط بــه یک واحد انــدازه گیری 

استاندارد و متداول برای توزین سنگ های قیمتی 
و مروارید تبدیل شد.

۶- در بریتانیای قرن نوزدهم، مصرف روغن »ماکاسار« 
که گفته می شد در جلوگیری از طاســی موثر است در 

میان مردان رواج داشت. برای جلوگیری از آغشته شدن 
مبلمان به این روغن، زنان خانه دار شــروع به پوشاندن 
قسمت پشتی مبلمان خانه ها با دســتمال های خاص 
کردند. از آن زمان به بعد به آنها آنتی ماسکار گفته شده و 
بعداز آن در پشت صندلی های قطارها و هواپیماها 

استفاده می شود.
۷- اگر شــخصی کبد یک خرس قطبی 
را بخورد، احتمال این که بمیرد بسیار 
زیاد اســت. کبد خرس قطبی حاوی 
مقادیر زیــادی ویتامین A اســت که 
باعث باال رفتــن خطرناک و بیش از حد 
سطح ویتامین در بدن و ایجاد مسمومیت 

ویتامینی در فرد خواهد شد.
۸- در وســط ســرود ملــی یونان یک شــعر بــا ۱۵۸ 
 دوبیتی وجــود دارد کــه تنهــا ۲ مــورد اول خوانده

می شوند.

واقعیت های جالبی که شما را حیرت زده خواهد کرد)2(
دانستنی ها

حرف حساب

کسانی که دوســت تان دارند،شما را ترک 
نخواهند کرد

کسانی که شما را دوســت دارند، حتی اگر هزار 
دلیل برای رفتن داشته باشند، ترک تان نخواهند 

کرد،آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت!

»تنهایی پرهیاهو«
بهومیل هرابال

 مشهورترین ملکه مصر
 با جواهرات جدیدش برگشت

شواهد تاریخی نشان می دهد ملکه نفرتیتی، مادر فرعون مصر؛ یعنی 
»توتان خامون« بوده است. ساخت مجسمه نیمه تنه »نفرتیتی« 500 

ساعت طول کشید.
جواهرات استفاده شــده در این نیم تنه دست ساز هستند و از سوی 
برند دیور طراحی شــده اند؛ اما درباره چهره این ملکه 3300 ساله و 
رنگ پوســتش بحث و جدل های فراوانی وجود دارد. اظهارنظرهای 
کارشناسی حاکی از این است که رنگ در نظرگرفته شده برای این نیم 
تنه بسیار متفاوت با رنگ پوست مردمان 3500 سال پیش آن منطقه 
بوده است.بازسازی و ساخت نیم تنه و چهره نفرتیتی، کار دانشمندانی 
از دانشگاه بریســتول بوده اســت.نفرتیتی 3 هزار و 300 سال پیش 
می زیسته و معنای نام او »زیبای آتن« است. او قدرت بسیار زیادی در 
زمان خود داشت و القاب زیادی برای خود برمی گزید.گفته می شود 
نفرتیتی یکی از زیباترین زنان جهان در آن زمان بوده و درازی گردن 

او از دالیل زیبایی وی برشمرده می شود.

جدول شماره 2358

 افقی
1- انهدام - نام اولین دوره از دوران زمین شناسي 

2- از ورزش هاي زمستاني - آن که در کاري دخالت 
دارد  - رشته هاي گیاهي 

3- خوشایند و لذت بخش - فرمان توقف - گذران 
و غیر دائمي 

4-  جانور پســتاندار آبزي - ناپــدري- گاو میش 
تبتي - جدا از هم

5-  نوگرایي - خیزاب هاي دریا - تپه کوچک 
6- حرف تردید - دستورات - حلیم

7- زینت و آرایش - چیستان - زیان دیدن
8- دیروز - فرشته اي که در روز قیامت در کرناي 

مي دمد- چاه کهنه
9- فارغ التحصیل رشــته فني - داوري بر اساس 

فقه - کافئین حاصل از برگ چاي 
10- معاینه و بررســي یا آزمایــش کامل- فریاد 

هیاهو - مکان 
11- عالمت مفعولي - صاف و بدون پستي و بلندي 

- خواب خوش
12- از اعداد ترتیبي - خوردني حیرت زده ! - خوب 

و خوش - پاالن

 13- حجره - پروردگارا - سیمان قدیمي 
14- درختي پر شاخ و برگ - جامه و رخت - واقع 

در جاي بلندتر 
15- حواس جمع بودن  و بیداري - دماسنج

عمودی
1- سلول بیگانه خوار - حشره چوب خوار 

2- بدنام - کنجد آسیاب شده - واحد نظري صوت 
3- عقدي که بر طبق آن شخصي به دیگري اختیار 
انجام کاري را از جانب خــود مي دهد- واحدي در 

طول - آهنگ نظامي
4- کهنسال و مسن - موســیقي سیاهان - دکان 

کوچک - پرزور و نیرومند 

5- لشکرگاه - نام ها - بوي ماندگي
 6- از افعال ربطي - سقز جویدني - کم شدن چگالي 

بافت استخواني 
7- آبي که با پــاره ها و ذره هاي یخ همرا باشــد- 

شناساننده - ساکنان محل
8- حــرف دهن کجــي - میله هاي فلــزي براي 
استحکام در داخل مصالح ساختماني قرار مي دهند 

- چاشني غذا
9- فلزي نقره اي و غیر سمي - نزدیک شدن جرم 

آسماني به افق -مغرب - گیاه شیرین
10- از ظروف آشپزي -  مدد و نصرت - کله و  رأس 
11-  ضمیر جمع - اجتماعي از صاحبان شرکت ها 
به منظور به دســت آمدن یک انحصار یا مونوپل - 

فانتزي و تجملي 
12- قایق کوچک - خانم ها در موقع ترسیدن سر 

مي دهند - خالي و پوچ - پدر عرب  
13- سران و بزرگان - مرکز مازندران - بزرگداشت 
14-سنگ قیمتي - آماده سازي و گرد آوري - قوه 

مجریه 
15- هیدرو کربــن بلوري با بوي تنــد براي دفع 

حشرات - ناسازگار با قاعده یا قانون 
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 ساندویچ بستنی که 
مردم را به وحشت می اندازد

بستنی یکی از شــادی های کوچک زندگی در طول گرمای تابستان 
است. بیشــتر ما معموال بستنی را به ســرعت قبل از اینکه آب شود، 
می خوریم؛ اما ساندویچ بستنی برند Coles که در سوپرمارکت های 
اســترالیا به فروش می رسد، آب نمی شــود، حتی بعد از اینکه چند 
روز در دمای حدود 80 درجه بیرون بماند. خانم ماری ســالتر، یکی 
از مصرف کنندگان این ساندویچ بســتنی ابراز نگرانی کرد که هیچ 
حیوان، حشره یا حتی عناصر هوای گرم به این ساندویچ بستنی بعد 
از 4 روز بیرون ماندن دســت نزده بودند.این اولین موردی نیست که 
مصرف کنندگان متوجه رفتار عجیب بستنی شده اند. در سال 2014 
هم، مصرف کنندگان Walmart تجربه مشابهی را با ساندویچ بستنی 
داشتند؛ اما سخنگوی Coles این اتفاق را نسبتا عادی خواند.او گفت: 
»در تهیه ساندویچ های بستنی، ما از تکنیک های غذایی بسیار ساده و 
پرکاربردی که فرآیند آب شدن را کند کرده و امکان مصرف ساندویچ 

بستنی را بدون تکه تکه شدن فراهم می سازند، استفاده می کنیم.«

  قاب روز

خیابان های پر از گل یک شهر باستانی

سیره بزرگان
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